
Kázeň na evanjelických  Službách Božích (nielen) pre deti, Bratislava  (Nový 
kostol), 1. adventná nedeľa, 27. 11. 2022, 10.00 h; podľa 1. Samuel. 18. – 20. kap.
Milé deti, bratia a sestry! 

Dávid zvíťazil nad Goliášom, lebo Pán Boh bol s ním.
Sú 2 spôsoby, ako reagovať na zistenie, že 
s niekým je Pán Boh.  

Obrázok 1 (Jonatán daruje svoje nádherný plášť Dávidovi)
Prvý spôsob vidíme na Jonatánovi. 
Jonatán je synom kráľa Saula. 
Je korunný princ, ktorý má raz nastúpiť na trón po

Saulovi. No Jonatán poznal, že Pán Boh je s Dávidom. Bol
presvedčený, že Dávid sa raz stane kráľom. Nezávidí mu.
Uzavrie  s Dávidom  priateľstvo na  život  a na  smrť.  –
Zostane  Dávidovým  priateľom,  aj  keby  Dávidovi  šlo
o život. 

Na  znamenie  tohto  priateľstva  Jonatán  odkladá
svoj meč, luk aj opasok aj plášť. Dať niekomu to, čo ma
má  chrániť  a zostať  pred  ním  zraniteľný,  dať  niekomu
svoj meč, luk a zostať pred ním bez možnosti sa brániť –
to je skutočné priateľstvo. 

My  si  na  znak  priateľstva  podávame  ruky.
Ukazujeme tým: Nemám zbraň – prichádzam ako priateľ. 

Plášť, ktorý dal Jonatán nebol obyčajný. 
Bolo to rúcho princa, budúceho kráľa. 
Jonatán tým vyjadril že sa vzdáva trónu. 
Znakom lásky je dávanie. Pán Boh dal najväčší dar

pre  mňa  i pre  teba  –  Pána  Ježiša  Krista. Dnes  začína

Advent. Obdobie, ktoré pripomína, že Pán Ježiš sa vzdal
bohatstva neba, prišiel  na našu zem, aby dal  svoj  svätý
život za nás. – Za moje aj tvoje hriechy. Dal svoj život, aby
som  ja  i ty  stal  Božím  priateľom.  Smieš  Mu  patriť.
NASLEDUJME JONATÁNA V DÁVANÍ.  

Obrázok 2 (Žiarlivý Saul sa pokúša zabiť Dávida kopijou)
Sú  2  spôsoby,  ako  reagovať  na  zistenie,  že  s niekým  je
Boh.  
Prvý: tešíme sa z toho a konáme ako Boží priatelia. Tak to
robil Jonatán.
Druhý spôsob  vidíme  na  Saulovi. Je  plný  strachu,
nenávisti a žiarlivosti. 
Strachu, že príde o kráľovský trón. Chce zostať kráľom za
každú cenu. Nenávidí Dávida. Vidí v ňom konkurenta. Dva
razy hodí kopiju po neozbrojenom  Dávidovi, aby ho zabil.
Pán  Boh  však  Dávida  ochránil.  –  Dávid  sa  dvakrát  uhol
a utiekol z paláca. 
Čuduj  sa  svete!:  Báť  sa  začal  Saul  Dávida,  nie  Dávid
Saula. 
Dôvodom  Saulovho  strachu  nie  je  nejaká  Dávidova
vlastnosť, ale poznanie, že s Dávidom je Boh. Boh, ktorý
od Saula odstúpil. Saul žiarli na Dávida. Kuje pikle, aby ho
pripravil o život. 

Obrázok 3 (Kráľ Saul a Jonatán)



Saul si dal zavolať Jonatána a všetkým svojim služobníkom
prikázal, aby Dávida zabili. No Jonatán mal Dávida veľmi
rád. Veril, že s Pán Boh je s Dávidom. 
„Čo,  azda  môj  otec  zabudol  na  Božie  prikázanie:
„Nezabiješ“? Možno takto premýšľal Jonatán. „Ani vo sne
by  mi  nenapadlo,  aby  som,  čo  len  pomyslel  na  vraždu
svojho  najlepšieho  priateľa.  Moja  odpoveď  otcovi  je:
„Nikdy!“ 
Jonatán  si  vybral  to,  čo  je  podľa  Božieho  srdca.
Jonatánovi  nejde  o jeho  kráľovstvo,  ale  o Božie
kráľovstvo. – O to, čo sa páči Pánu Bohu.
O ČO IDE TEBE?  

Obrázok 4 (Jonatán a Dávid) 
Jonatán má plán záchrany pre Dávida. Jeho otec Saul sa to
nesmie dozvedieť.
Jonatán radí Dávidovi: O dva dni večer ma čakaj za touto 
skalou – za kameňom Ezel. 
Ja vystrelím 3 šípy. Potom pošlem chlapca, aby ich 
pozbieral. Náš tajný signál bude, ak zakričím:
 1. „Šípy sú pred tebou“ – znamená to: Si v bezpečí, nič sa 
ti nestane. Ale ak zavolám:
 2. „Šípy sú za tebou“ – znamená to: Rýchlo sa ponáhľaj 
preč! Uteč a zachráň sa pred vražednými úmyslami otca. 
Pán Boh ťa posiela preč, ale vždy a všade ťa bude 

ochraňovať.
Musíme sa rozlúčiť.       

Obrázok 5 (Rozlúčka Jonatána s Dávidom)
Aká bola rozlúčka Jonatána s Dávidom?
O  2  dni  sa  uskutočnil  Jonatánov  tajný  plán.  Jonatán
vystrelil šíp a zavolal: „Šíp je ďaleko za tebou!“
Pre Dávida to znamenalo: Kráľ Saul je nepriateľ. Chce ma
zničiť za každú cenu!
Potom Dávid vstal spoza skaly a spolu sa rozlúčili.
Jonatán  povedal  Dávidovi:  „Choď  v pokoji,  ako  sme  si
obaja prisahali v Hospodinovom mene:  Hospodin bude
svedkom medzi  mnou a tebou a medzi  mojím a tvojím
potomstvom až na veky.“ (1. Samuelova 20, 42)

Meno Jonatán znamená: Bohom darovaný. 
Jonatán  bol  Dávidovi  Bohom  darovaným,  verným

priateľom. Neodlúčili ich ani ťažkosti a nebezpečenstvo.
Také priateľstvo je nesmierne cenné. Skutočný priateľ je
verný,  a nezradí,  ani  keď  ide  do  tuhého  Pomôže  a ani
v nebezpečenstve svojho priateľa neopustí. Nehľadá svoj
prospech.  Dokáže  sa  vzdať  svojich  výhod.  Takým
priateľom bol Jonatán. Takým priateľom je Pán Ježiš. 
Jonatán miloval Hospodina a mal rád Dávida, s ktorým 
bol Pán Boh. Nenechal sa ovplyvniť zlými radami. Nešlo 



mu  o jeho kráľovstvo, ale o to, čo sa páči Pánu Bohu. 
Dokázal vidieť Božiu vôľu a konať podľa nej.
PROSME PÁNA BOHA,  ABY SME AJ MY DOKÁZALI BYŤ
ĽUĎOM DOBRÝMI PRIATEĽMI. Amen.          
Použitím viacerých prameňov:  Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár 


