Štvrtok 12. mája 2016
Text: 1S 3, 1 – 10
1
Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Slovo Hospodinovo bolo v tých dňoch
vzácne a prorocké videnie nebývalo časté. 2V tom čase ležal Éli na svojom mieste a jeho oči
začali slabnúť, takže nemohol vidieť. 3Svetlo Božie ešte nebolo zhasnuté, keď si Samuel ľahol
spať v chráme Hospodinovom, v ktorom bola truhla Božia. 4Vtedy zavolal Hospodin na Samuela,
a ten odpovedal: Tu som. 5Nato odbehol k Élimu a povedal mu: Tu som, veď si ma volal. Ten
odpovedal: Nevolal som, vráť sa a ľahni si. I odišiel a ľahol si spať. 6Hospodin zavolal znovu:
Samuel! A Samuel vstal, šiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Ten mu odpovedal:
Nevolal som ťa, syn môj. Vráť sa a ľahni si! 7Samuel však ešte nepoznal Hospodina a slovo
Hospodinovo sa mu ešte nevyjavilo. 8Keď Hospodin znova, už po tretíkrát, zavolal na Samuela,
ten vstal, šiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že Hospodin volá
na chlapca. 9I povedal Éli Samuelovi: Choď, ľahni si, a ak by ťa ešte volal, povedz: Hovor,
Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva! Nato Samuel odišiel a ľahol si na svoje miesto. 10Prišiel
Hospodin, zastal si a zavolal ako predtým: Samuel, Samuel! Nato Samuel odpovedal: Hovor,
lebo Tvoj služobník počúva.
Piesne: ES č. 309, 447
Zamyslenie nad Božím slovom:
Je veľmi dôležité počúvať Hospodinove slová. Je veľmi potrebné nasledovať Jeho kroky. Už
druhá veta v tomto texte je pre tento svet, ale i pre každého jedného z nás veľmi dôležitá: „Slovo
Hospodinovo bolo v tých dňoch vzácne…“ Toto je posolstvo, ktoré nám chce pripomenúť, kto je
Hospodin a akým spôsobom k nám hovorí. Vedie nás na tú správnu cestu, keď nemáme zabúdať
na to najpodstatnejšie, čo nám na tomto svete Pán Boh zanechal, a to Jeho slovo. Aj príbeh
o Samuelovi a Élim nám hovorí, aké vzácne bolo aj v tej dobe Božie slovo. Samuel ani len
nepomyslel na to, že by sa mu Hospodin mohol prihovoriť. Aj preto je spočiatku Jeho reakcia
veľmi zmätená. Hospodin na neho trikrát volal a Samuel si zakaždým myslel, že na neho volá
Éli. No ten mu vždy na jeho tvrdenie „Tu som, lebo si ma volal“, odpovedá: „Nevolal som ťa,
syn môj, vráť sa a ľahni si!“
Aj my ľudia často nepočujeme alebo nechceme počuť Hospodinovo volanie. Zvyčajne hľadáme
výhovorky na všetko, čo nám nezapadá do našich plánov. To sme však my, hriešni a nedokonalí
ľudia. No Pán Boh nás miluje aj napriek našej hriešnosti. Pokladá nás za svojich a my ako
milujúce deti by sme Pánu Bohu mali slúžiť. Keď Éli pochopil, že sa Samuelovi prihovára sám
Hospodin, povedal mu: „Choď, ľahni si, a ak by ťa ešte volal, povedz: Hovor, Hospodine, lebo
Tvoj služobník počúva!“ A toto chce Éli povedať aj nám dnes. Pán Boh tu nielen bol, ale aj stále
je; a práve to si musíme uvedomiť. Veriť znamená počúvať Jeho volania či napomenutia. Veriť
znamená pozerať sa na Neho cez Jeho veľké skutky. On aj dnes hľadá svojich služobníkov
a prihovára sa im rôznym spôsobom. Stále sme to však my, ktorí musíme otvoriť svoje srdcia
i náručia, aby Hospodin mohol vojsť do našich životov a konal aj skrze nás. Keď si Samuel opäť
ľahol, „prišiel Hospodin, zastal si a zavolal ako predtým: Samuel, Samuel!“ Aké úžasné muselo
byť pre Samuela, keď vedel, že jeho meno vyslovuje práve Hospodin. Možno sa u neho miešali
pocity strachu i radosti. No jeho odpoveď bola dokonalá: „Hovor, lebo Tvoj služobník počúva.“
V tejto krátkej, no výstižnej vete môžeme počuť, že Samuel bol pripravený urobiť čokoľvek pre
svojho Pána.
Sme aj my ako Samuel? Aká by bola naša odpoveď na Hospodinovo volanie? Slúžme každý deň
nášmu Hospodinovi. Buďme ako Samuel a na Jeho volania odpovedajme: „Hovor Pane, lebo
Tvoj služobník počúva.“ Amen.
Modlitba:
1

Drahý Hospodine, ďakujeme Ti za všetky spôsoby, ktorými sa nám dávaš poznať. Ďakujeme aj
za Tvoje vzácne slovo, ktoré nás potešuje, učí aj karhá. Prosíme Ťa, Bože, daj, aby sme sa
spoliehali len na Teba, aby si Ty bol svetlom v našich životoch, aby sme sa v radostiach
i v starostiach utiekali k Tebe. Ty jediný si naším spasením a len u Teba nájdeme večný pokoj.
Amen.
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