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11. 9. 2022 – Znovu a lépe s Davidem 

 

1. čtení: 1Sam 16, 14-23 
 
Píseň: NEZ312 – Přišli jsme o Ježíši 
 
Základ kázání: 1Sam 17, 8-50 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

to je, panečku, král! Krásný, mladý, schopný, udatný, dobrý 
bojovník, pokorný, nenápadný, sloužící…! 

Ano, podobnosti mladého Davida a mladého Saula by měly být 
zřetelné. Vždyť mladý Saul byl takřka dokonalým králem! Tak musí být 
David nevyhnutelně alespoň stejně dobrý – vždyť i jeho ustanovil sám 
Hospodin Bůh. 

Tak byl také David zpočátku skvělým králem. Ještě nápadněji, než 
byl počátek kralování Saulova. Oddíl z 1Sam 16 totiž hned navazuje na 
Davidovo pomazání za krále. Tak jde o nesmírně komickou situaci: Nově 
pomazaný král, nově Hospodinem vyvolený král Božího lidu, slouží králi 
současnému. Slouží odvrženému Saulovi. A slouží mu hudbou na citaru, 
která má Saulovi ulevit od zlého ducha od právě Hospodina! 

Neměl by se raději pokusit Saula odkráglovat? Nebo ho alespoň 
nechat trpět Hospodinův trest? Vždyť Saulovo zavržení muselo být 
zřejmé! Tak proč mu právě nový král slouží – navíc tajně? Kde jsou 
nějaké ambice? Kde je upevňování moci? Politika? Kde je svržení a 
vzpoura proti nehodnému králi? 

Místo toho všeho ten David řeší Saulovy problémy. Nový král, lepší 
než současný, pomáhá řešit Saulovy problémy! Hraje mu na citaru, 
zpívá, uklidňuje, potěšuje, povzbuzuje. A to ačkoli Saul si ani pořádně 
nepamatoval, kdo mu to vlastně na tu citaru hrál… 

Stejně hned následující příběh o Goliášovi. Opět v něm David řeší 
problémy někoho jiného. Problémy, s nimiž neměl nic společného. Navíc 
problémy, které měl vyřešit právě Saul – přece se nějaký pelištejský 
gladiátor nebude posmívat Hospodinu! Přece právě Saul od ramen 
převyšoval všechen lid! Snad Saul zůstal alespoň velkým válečníkem! 

Jenže ouha. I Saul se před Goliášem třásl strachy. Zatímco před 
Hospodinem i Samuelovi klidně lhal do očí. Podváděl a manipuloval. 
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Před pelištejským Goliášem se třásl strachy. Tak Saul ztratil i poslední 
„talent,“ kterým snad mohl lidu sloužit. A tak ani svůj hlavní úkol, pro 
který byl Hospodinem povolán, Saul nesplní: Vyhnat, porazit, zahnat 
Pelištejce. I to bude muset vyřešit a zařídit až David. 

Právě ten David, který porazil Goliáše. Opět v absurdní a komické 
situaci. Jeho vlastní bratři měli Davida za hyenu a posměváčka a zlého 
člověka. Přestože jim přinesl domácí jídlo doprostřed války. A David se 
jim nepomstil ani po porážce Goliáše – opět stejně jako mladý Saul. 

Tím však komičnost příběhu nekončí. Protože Saul, který od 
ramen převyšoval ty nejvyšší v israelském lidu, nechal mladíčka Davida 
navléknout do svého brnění. Na hlavu mu sám vsadí svou helmu – také 
velikostně odpovídající velikému Saulovi. A pak si David zkusil připásat 
Saulův meč. Směšné – asi jako když se děti oblékají do oblečení 
dospělých. S tím rozdílem, že tady jde o život. A svobodu nebo otroctví 
Božího lidu vůči Pelištejcům. O týdny trvající urážení Hospodina. 

Tak David odložil všechno Saulovo. Viditelně brnění, helmu, meč – 
bude bojovat jinými „zbraněmi.“ A tak i hlouběji: David odložil a odmítl 
Saulovy způsoby. S Goliášem nebude bojovat pro své obohacení, slávu a 
skvělost. Nebude s ním bojovat svou silou a velikostí. S Goliášem bude 
bojovat, protože vytrvale urážel Hospodina. A tak celý ten boj bude 
Hospodinův, ne Davidův. A také jen proto Goliáš prohrál. Ne kvůli 
Davidově nebo Saulově síle, chytrosti, velikosti, bojeschopnosti. Ne silou 
Davidovi paže. Ale silou Hospodinovy paže. A světlem Boží tváře. 

Vrcholem komičnosti celé situace jsou pak poslední verše 1Sam 
17: Tam se totiž píše, že Saul ani pořádně nevěděl, kdo to ten David byl. 
Ale do boje s Goliášem ho klidně poslal. 

David se poté ani nedomáhal královy dcery. Ani dalších odměn za 
porážku Goliáše. Místo toho dál hrál posedlému Saulovi. Ačkoli Saul se 
ho při v dalším společném příběhu pokusí zabít. A nabídne mu sice ruku 
jedné své dcery – ale až si ji David zaslouží dalšími hrdinskými činy! 
(1Sam 18) 

Tím vším má být také zřetelný kontrast mezi Davidem a Saulem. 
Ačkoli předpoklady měli takřka stejné! I David byl poslední ve svém 
domě. Tak poslední, že když ho Samuel přišel pomazat, Jíšaj Davida 
Samuelovi vůbec neukázal. Dokonce byl David jediným, kdo celé situaci 
nebyl přítomen. Jediným, kdo byl místo toho v práci (1Sam 16). Stejně 
jako byl v práci za-krále-již-pomazaný Saul, když Amónci zaútočili na 
Jábeš v Gileádu (1Sam 11)! 
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Tak by také mělo být už teď zřejmé, že už nyní je zároveň David 
lepší, než je Saul. Jak to Samuel slíbil Saulovi, když Saul nesplnil Boží 
slovo – ale plnil vůli a přání lidu. Stejné bude David osvědčovat 
opakovaně a znovu: Nejenom, že Saula odmítl zbavit vlády nebo rovnou 
zabít, když mu hrál na citaru. Také odmítal Saula opakovaně zabít i 
později, když naopak Saul pronásledoval Davida právě s úmyslem ho 
zabít. 

Že je David lepší než Saul by mělo být nápadné také v jeho 
pochopení goliášovské situace. Zatímco Saul vyzval celý Israel k ochraně 
Jábeše rozhodně ne z důvodů náboženských, David vnímal celou situaci 
kolem Goliáše v první řadě vzhledem k Hospodinu. Tj. nábožensky Ne 
národnostně, ne komunálně, ne společensky nebo ekonomicky, ne pro 
své obohacení nebo slávu. Ale jak ovlivňovala vztah s Hospodinem: 
Uráží Ho. Týdny a týdny. A tisíce Israelců na urážení Hospodina 
reagovalo jen strachem. Včetně Saula. Nebo útočným posměchem, když 
se David o celou situaci zajímal. Když svým bratrům přinesl domácí 
jídlo. Ačkoli již byl Hospodinem pomazán za krále nad Israelem. 

To je, panečku, král! Také pro to všechno a další bude z Davidova 
rodu zaslíben Boží Syn, Boží Mesiáš. Také proto, že na svůj hřích, na své 
chyby, selhání a slabosti bude David opakovaně a znovu odpovídat svým 
pokáním. Ne výmluvami, lhaním, zatloukáním a manipulacemi jako Saul. 
Jako většina lidí. 

David si opakovaně nechá líbit kritiku sebe sama. Také z úst 
proroků. Také od ostatních. A znovu a znovu si ji bude pouštět k tělu. A 
znovu a znovu bude vyznávat svá selhání. Své chyby. Svůj hřích. Ne 
automaticky a z každého obvinění – ale z každého, které se ukáže být 
pravdivým. 

To je, panečku, vládce a král! Přiznávající svou vinu! Před lidmi i 
před Bohem! Nevymlouvá se. Nehraje si na nevinného. Neobviňuje 
všechny ostatní, aby se tím jeho vlastní vina zdála menší. Trapně 
nezapírá svou vinu tváří v tvář očividným důkazům o vlastní vině. 

Však také bude Israel sjednocen za Davidovy vlády. Za Davidovy 
vlády budou vyřešeny již staletí trvající problémy s Pelištejci. Za 
Davidovy vlády bude konečně nastolen spíše mír a pokoj pro Israelce. 

Ačkoli i David měl své chyby. Dělal špatná rozhodnutí. Jenže to 
dělají všichni lidé. Eticky, morálně ani před Bohem lepším člověkem 
není ten, kdo nehřeší – takový žádný člověk nikdy nežil. Kromě 
vtěleného Boha v Ježíši Kristu. Eticky, morálně a před Bohem lepší 
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člověk je ten, který své viny vyznává. A prosí o odpuštění. A napravuje, 
co napravit lze. Prostě: Činí pokání. A tak nevyhnutelně napravuje a řeší 
problémy také jiných lidí. Problémy, které nijak nezavinil. A často se ho 
nijak netýkají. 

Stejně jako to dělal také Ježíš Kristus. A proroci. A praotcové. A 
apoštolové. A další. Stejně jako i Ježíš Kristus dal jasně najevo svou 
pokoru a pokání ve svém křtu – ačkoli byl bez hříchu. Také 
v Getsemanské zahradě. Také na kříži. 

Tak je snad zřejmá i Davidova transcendence a svatost. Zejména 
v jeho službě a služebnosti. V jeho službě Saulovi i vlastním bratrům – 
ačkoli již byl pomazán za krále. Protože v Hospodinových očích je 
králem ten, kdo slouží. Na prvním místě před Bohem je ten, kdo slouží 
potřebným (Mk 9, 35). Dokonce i svým nepřátelům, oponentům, 
konkrutentům, cizím. I svým příbuzným, kteří se třeba i posmívají, 
falešně obviňují, útočí. Ten, kdo řeší a hasí, co ho nepálí. Protože to pálí 
jiné Boží stvoření. 

V Božích očích je králem a první ten, kdo řeší problémy ostatních. 
Problémy, které nezavinil. Za které nijak nemůže. A přesto je řeší vlastní 
prací, vlastní obětí. Ne „chytrými“ radami a řečmi. Ale vlastní péčí a 
námahou, vlastním časem a dobře vykonanou prací. 

Protože společnost, kde stejné dělá každý, protože už vládce, je 
přece ideální. Takovou společnost přece chceme všichni – aby nám vždy 
někdo pomohl, když to potřebujeme. 

Aby vždy byl někdo, kdo dokáže vyřešit problémy, které jsou. I ty 
které jsme zdědili. I které jsme sami způsobili. Které vyřešit 
nedokážeme. Stejně jako chceme takovou nejen společnost, ale už 
společenství. Rodinné, církevní, na pracovišti…. 

A tak není náhoda, že to všechno zní velice božsky. Velice 
Hospodinovsky. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ625 – Ó slunce spravednosti 


