
Streda 8. novembra 2017 

Piesne: ES č. 550, 554 

Text: 1S 19, 1 – 7 

„Jonatán hovoril svojmu otcovi Saulovi o Dávidovi dobre. Povedal mu: Nech sa kráľ 

neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo on sa neprehrešil proti tebe, ba jeho 

skutky sú pre teba veľmi prospešné.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dávid ako mladý muž na dvore kráľa Saula sa vyznamenal tým, že porazil mocného Filištínca 

Goliáša. Od tej chvíle si aj vďaka početným víťazstvám nad Filištíncami získal srdcia 

Izraelcov a ukázal, že Boh je s ním. Po celom Izraeli sa ozýval tento refrén (1S 18, 7): 

„Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc.“ Saul žiarlil na Dávida a začal ho 

nenávidieť. Pri niekoľkých príležitostiach ho chcel dokonca zabiť. V danej situácii by sme 

očakávali, že sa Jonatán ako následník trónu postaví na otcovu stranu a bude sa chcieť Dávida 

zbaviť, ale stal sa pravý opak. Medzi týmito dvoma mužmi vzniklo hlboké priateľstvo, ktoré 

nedokázali premôcť ani Saulove vražedné úmysly. Boli si takí blízki, že „duša Jonatánova sa 

spojila s dušou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba samého“ (1S 18, 1). Jonatán 

spoznal Božiu ruku v Dávidovom živote a videl, že Boh si ho vybral za budúceho izraelského 

kráľa. Preto bez štipky žiarlivosti alebo horkosti urobil všetko, aby ochránil Dávida pred 

svojím otcom. Jeho slová i argumenty spôsobujú, že Saul zmenil svoje rozhodnutie. Nateraz 

sa vzdal svojho úmyslu a prisahal, že Dávidov život nebude v ohrození. Žijeme v časoch, keď 

sa dáva prílišný dôraz na individualizmus: ja som niekto a tí druhí nič neznamenajú. Vidíme 

len svoje vlastné záujmy, potreby a túžby, a tí druhí nám slúžia hlavne na uskutočňovanie 

našich zámerov a cieľov. Milujeme predovšetkým seba. Božie slovo nám hovorí, aby sme 

iných pokladali za hodnejších než seba, aby sme milovali svojich blížnych ako seba samých. 

Pán Ježiš nás učí takejto nesebeckej láske. Učí nás milovať tak, ako nás miluje On, a to 

slovom aj skutkom. Ukazuje nám, že keď dávame prednosť potrebám a problémom druhých 

ľudí pred svojimi, ako to urobil Jonatán pri Dávidovi, svetu to dáva mocné svedectvo. Keď si 

blízki priatelia vážia Božie pôsobenie medzi nimi a usilujú sa ostať zjednotení, nielenže to 

osloví druhých ľudí, ale buduje sa i Božie kráľovstvo. Amen.  

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, Pane Bože, za krásne svedectvo nesebeckej lásky a priateľstva. Prosíme, uč nás 

tak milovať svojich blížnych, ako si nás aj Ty miloval. Daj nám silu, aby sme boli nápomocní 

svojim blížnym v ich životných potrebách, a ochraňuj naše srdcia a mysle pred žiarlivosťou, 

pýchou, závisťou a ohováraním. Nech z našich úst znejú len slová dobrorečenia, pomoci 

a povzbudenia. Amen. 
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