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Utorok 14. februára 2017 

Piesne: ES č. 281, 419 

Text: 1S 12, 18 – 25 

„Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci 

učinil s vami!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Samuel bol posledný z veľkých sudcov a prvý veľký prorok po Mojžišovi. Meno Samuel 

znamená Vypočutý od Boha. Takto jeho rodičia vyjadrili vďačnosť, že sa im narodil syn, ktorého 

čakali veľa rokov. Myslím, že Samuel sa dozvedel od svojich rodičov, prečo má toto zvláštne 

meno. Deti sa zvyčajne rodičov na to pýtajú. Vyrastal s vedomím, že Pán Boh naozaj vypočúva 

modlitby, ktoré sú vysielané z pokorného a túžiaceho srdca. Zo Samuela vyrástol prorok, ktorého 

slová potvrdzoval Boh (1S 3, 20). Celý Izrael poznal, že Samuel bol ustanovený za proroka 

Hospodinovho. V 12. kapitole čítame, že Samuelove modlitby Pán Boh vypočúval. Modlil sa za 

dážď a Hospodin jeho modlitbu vypočul. A všetok ľud sa veľmi bál Hospodina i Samuela. 

Vidíme, ako sa Božia autorita prostredníctvom Samuela prejavila v ľude. Ľud mal rešpekt pred 

Samuelom a pred Hospodinom. Najvyšší predstavitelia národa či cirkvi aj dnes by mali požívať 

rešpekt od ľudu. No nikdy ho nezískajú tým, že svoju moc nad ľudom dokazujú svojím 

autoritatívnym konaním. Ľud rešpektuje v úcte svojich nadriadených, ak vidí, že oni majú v úcte 

Pána Boha, ktorému sú zodpovední. Hlavnou úlohou Samuela bolo modliť sa za ľud. Ľud ho 

žiada, aby sa modlil, pretože hriech a jeho dôsledky spôsobujú, že odstupujú od Hospodina 

a obracajú sa k márnosti. Samuel ich napomína, ale napomenie i seba (1S 12, 23): „Ale odstúp 

odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás; budem vás 

vyučovať dobrej a priamej ceste.“ Správnemu vyučovaniu dobrej a priamej cesty musia 

predchádzať modlitby. Je ľahké identifikovať sa so Samuelom a s jeho príkladom v modlitbe, 

ťažšie je však toto aj v plnosti žiť. Je mojou smutnou skúsenosťou, že keď som prechádzal veľmi 

ťažkou životnou skúškou, nezažil som podporu od tých, ktorí to mali urobiť. Amen.  

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, Pane Bože, že odpovedáš na naše modlitby. Dávaš viac, ako dokážeme prosiť. Vo 

svojej láske sa skloň k nám aj dnes. Z Tvojej milosti máme život a v Tvojich rukách sú naše časy. 

Modlíme sa nie iba za seba, ale i za svojich blížnych, ktorí sú v ťažkostiach. Uľav z bremena, 

poteš v zármutku, posilni v slabosti. Modlíme sa aj za predstaviteľov národa i našej cirkvi, aby 

mali úctu a bázeň pred Hospodinom. Amen. 
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