
Jonatanova odvaha  

Biblický text: 1. Samuelova 14. kapitola (dostupný zde) 

Motto: BŮH VYSVOBOZUJE I ZE SITUACÍ, KTERÉ JSOU NAD NAŠE MOŽNOSTI 

Kontext – Saulův úpadek (13,14 – tvé království neobstojí), Izrael utlačován Pelištejci. Izraelcům chybí 

zbraně – kopí a meč má jen Saul a Jonatan = to není dobrá situace. 

Jonatan + zbrojnoš pronikají k pelištejské hlídce 

Stručné shrnutí děje:  

v. 1-3: rozhodnutí, nikdo o tom neví 

v. 4-10: plánování – objevuje se dotaz na Hospodina, znamení (vylézt nahoru) 

v. 11-15: vítězná akce 

v. 16- 23: důsledky Jonatanovy akce – vítězství nad Pelijštejci 

v. 24 – 32: Saulova hloupá přísaha (nejíst v boji) a její porušení Jonatanem 

Litera zabíjí, ale duch dává život – být citliví na Boha a potřeby lidí. Nebýt domněle duchovní (vnější 

fasáda) proto držet jakýsi standart, ale nevnímat lidi okolo. 

v. 33 – 37: Saulovo obětování – bez Hospodinovy odpovědi 

v. 38 – 48: Soud nad Jonatanem 

v. 49 – 52: rodinný kontext 

Bůh není závislý na počtech, ale používá si jednotlivce (v. 6) – Bohu nezáleží, zda je nás mnoho, 

nebo málo 

Je to Hospodin, kdo bojuje. Jonatan a jeho zbrojnoš – dva lidé, proti několikanásobné přesile. Nezalekli 

se, ale šli do toho! 

Jonatanovi nejde o popularitu, nikde to nerozhlašuje. 

v. 6 – Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, ať už jich je mnoho, nebo 

málo. 

Snad… – součástí víry jsou i pochybnosti – nevíme, jak to dopadne, ale právě o tom je víra, která se 

projeví právě tehdy, když nevíme, jak to bude, jak to dopadne. Jonatanovo snad je toho důkazem. Víra 

je v tom, že i přes tyto pochybnosti, nejistotu, vyráží. 

Zbrojnoš – blízký přítel – jsem s tebou jedno srdce. Je dobré mít někoho blízkého, kdo v těžkých 

situacích je s námi, s kým můžeme sdílet to, co prožíváme. 

Důsledkem je vítězství – zabili sice pár lidí, ale většinu způsobil Hospodin. Boží síla a možnosti přesahují 

naše, ale nikdy to nepoznáme, pokud budeme „sedět na místě“ (případně jen se modlit). 

Bůh počítá s naší spoluprací – musíme vstoupit do věcí, aby mohl jednat. Jonatan nesedí někde 

v jeskyni a modlí se: „Bože, zachraň nás od Pelištejců. 

Aplikace – odvaha vstoupit do věcí, které nás přesahují s Bohem po boku. Bůh je větší, než si 

dovedeme představit, ale tak často mu nedáme prostor, aby mohl jednat. Jonatan mu prostor dal. 

Saul s Bohem nepočítá – ptá se sice po truhle Boží smlouvy, ale k doptávání Boha sloužil efód 

(velekněžské roucho). Pak se sice ptá kněze, ale nečeká na Boží odpověď, rozmyslel si to. Nech to 

být… Boha se nepotřebujeme ptát, není čas. 

Jak často okolnosti, práce, povinnosti odsouvají Pána Boha na druhou (nebo třetí) kolej? Nech 

to být – to zvládneme i bez Boha. Saul je přesvědčen, že Boha nepotřebuje 
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Bitva u Bét- Aven: Saul má vysílené vojsko a udělá hloupou chybu – možná právě s tím záměrem, že 

chce být „duchovní“ – nařídí půst – nikdo nesmí jíst. Je to absurdita. Bylo to spojené s přísahou – přísaha 

měla váhu a nesměla se jen tak porušit. Saul se neptá Boha a činí hloupá rozhodnutí, možná s cílem 

vypadat, že je zbožný. Saul nařídil půst, když bylo potřeba energie. 

Jonatan to pojmenoval – „můj otec škodí zemi“. A nedbá na tuto přísahu. Můžeme říci – je neposlušný? 

V NZ si čteme – Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Věřím tomu, že poslouchat lidi, když jednají proti Pánu 

Bohu, není dobré. Nevíme, proč jedli maso s krví (což Izraelci dle Mojžíšova zákona nesměli) – možná 

neměli čas, možná měli tak velký hlad.  

Život člověka je více než litera zákona. Litera zabíjí, Duch dává život. Saul slepě trval na hloupém 

rozhodnutí, jehož důsledky by byly tragické. 

Saul se snaží vypadat zbožně, i když ve skutečnosti s Pánem Bohem nepočítá. Jonatan naopak 

vypadá jako neposlušný (porušil půst a lid svedl k hříchu), ale je to Jonatan, ke kterému se Pán Bůh 

přiznal. Lid to poznal a dal Jonatanovi milost. Bůh opět stál při Jonatanovi a vysvobodil ho ze situace, 

kterou neměl ve své ruce. 

Jonatan měl odvahu postavit se proti špatnému rozhodnutí, i když byl v nebezpečí. 

Aplikace – dokáži se i já postavit proti špatnému rozhodnutí, i když to bude znamenat, že z toho 

mohu mít problém? 

Jako křesťané jsme vyzývání k tomu, abychom žili autentické životy, bez náboženské fasády, kterou se 

snažil mít Saul – ale Bůh s ním nebyl. To je tragédie. A ještě nad to svým jednáním ohrozil své okolí. 

Nechť je nám inspirací Jonatanova odvaha jít do věcí s vírou, že Bůh je s námi, umíme se 

postavit proti hlouposti, která není z Boha, a jsme si vědomi toho, že Bůh vysvobozuje i ze 

situací, které jsou nad naše možnosti. 

 

 

 


