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SAMUEL
1. pôstny týždeň (6.3.-12.3.)
Boh dokazuje svoju moc v neriešiteľných situáciách – 1S 1, 9-20









Anna dlhé roky trpela pre svoju neplodnosť a jej trápenie znásobovala sokyňa, ktorá ju podpichovala,
takže Anna často plakávala a nejedávala (v. 5). S plačom sa dlho modlievala pred Hospodinom a prosila
o pomoc.
Dlhodobé utrpenia poznáme všetci. U niekoho je to trvalý zdravotný stav, u iného vzťahy v rodine,
u ďalšieho dlhotrvajúca frustrácia. No nie len osobné problémy sú príčinou dlhotrvajúceho utrpenia.
Rovnako ako nad chorobou svojho tela, nejeden človek žiali nad chorobami tohto sveta, spoločnosti či
cirkvi. Každý deň nám prináša nové a nové zarmucujúce správy a človek postupne stráca optimizmus
a nádej.
Pri dlhotrvajúcom utrpení človek navyše ochabne v modlitebnej horlivosti a pomaly rezignuje. Je to
znak zmierenia sa alebo strata nádeje? Prijme človek svoju chorobu alebo si povie, že nemá zmysel
ďalej sa usilovať o uzdravenie? Prijme stav spoločnosti a povie si, že nás nič dobré nečaká alebo
vyhlási, že sa nedá nič robiť?
Boh vstupuje do neriešiteľných situácií ľudí i národov a práve vtedy dokazuje svoju moc. Takto vstúpil
do neriešiteľného problému Anninej neplodnosti, do problému Izraela v Egypte či do neriešiteľného
problému ľudského odsúdenia na smrť. Vstúpil a konal – Anne dal syna, Izrael vyviedol z Egypta,
hriešnikovi daroval Spasiteľa.
Situácie, ktoré sú neriešiteľné pre nás, nepovažujme za neriešiteľné pre Boha. Ostávajme vytrvalí
v modlitbách, nádeji a očakávaní. Modlime sa a očakávajme uzdravenie pre nás, našu spoločnosť
i cirkev.
2. pôstny týždeň (13.3.-19.3.)
Umenie počúvať – 1S 3, 1-14








V tichu večera Hospodin prehovoril k Samuelovi, a ten si najprv myslel, že ho volá Éli. Až na tretíkrát
na radu Éliho reagoval slovami: „Hovor ,Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva.“ Až potom prehovoril
Hospodin.
Dnešný svet je preplnený zvukmi a chýba v ňom ticho. Človek je tak nútený neustále niečo počúvať.
V rôznych zvukoch však často zaniká hlas toho, kto nám chce niečo povedať, či už je to náš blížny,
alebo Hospodin.
Všimnime si, ako často v rozhovoroch s ľuďmi hovoríme len o sebe, do podrobností rozoberáme svoju
situáciu, názor či problém a málo počúvame toho druhého. Často potom vôbec nezachytíme jeho
problém a prekvapíme sa, keď ho on vyrieši po svojom. Rovnako nedokážeme počúvať hlas Hospodina.
Máme predsa vlastné náboženské presvedčenie a povyšujeme ho nad samotné Božie slovo, takže
v podstate ani nemáme záujem Hospodina naozaj počúvať, pretože by nám mohol povedať niečo, čo by
sa nám nepáčilo.
Hospodin však chce hovoriť k tomu, kto Ho počúva. Jeho slová, ktoré riekol Samuelovi, navyše
potvrdzujú, že ak aj človek zatvorí uši pred ľuďmi či Bohom, neznamená to, že unikne Božej vôli. Iba
ten, kto pozorne počúva Hospodina, dostane Jeho priazeň.
Pôstna doba nám ponúka príležitosť zotrvať chvíľu v tichu. Siahnime po tomto dare a počúvajme
Hospodina.

3. pôstny týždeň (20.3.-26.3.)
Skutočná služba – 1S 7, 1-10






Kňaz Éli, ako aj jeho synovia a mnohí iní vykonávali službu v chráme. Hľadali v tom však iba svoje
obohatenie a naplno využívali, ba až zneužívali výhody svojho postavenia. Ako takáto služba pomohla
Izraelu? Naopak, Samuel prikázal odstrániť cudzích bohov a modliť sa, ba sám sa modlil za národ. Jeho
služba viedla k tomu, že sa Hospodin zľutoval nad Izraelom a zahnal Filištíncov.
Ako my, kňazi, cirkevní hodnostári a funkcionári, ale aj všetci kresťania slúžime našej cirkvi a nášmu
národu? Slovami, ktoré poučujú alebo kritizujú, užívaním si honoru, ktorý náš status prináša, alebo
angažovaním sa v rôznych grémiách? Stačí to? Nezabúdame pritom poukazovať na to, čo by skutočne
prekážalo aj Hospodinovi? Nezabúdame vyzývať k pokániu a sami ho konať? Povzbudzovať k modlitbe
a sami sa modliť?
Samuel bol prvý v pokání a prvý v modlitbe, dávajúc príklad ostatným. Vidiac potrebu úplnej
odovzdanosti sa Hospodinovi, práve k tomuto nabádal a v tom bol pravý zmysel jeho služby. V tom bol
aj zmysel poslania Ježiša Krista, a keby ho On nebol naplnil, keby iba napomínal ostatných a nenastúpil
sám na cestu kríža, nebolo by dnes Spasiteľa. Nech je nám práve v tomto príkladom pre našu službu.
4. pôstny týždeň (27.3.-2.4.)
Páčiť sa Bohu a páčiť sa ľuďom – 1S 8, 1-9






Ľud prichádza k Samuelovi s požiadavkou, o ktorej on vie, že nie je v súlade s Božou vôľou. Ako sa
k tomu postaviť? To je otázka, do ktorej nás často vovádza aj dnešný svet a náš každodenný život.
Pred rovnakou otázkou stál neraz aj Pán Ježiš, ktorého cestu utrpenia v pôste sledujeme. Získať a udržať
si masy poslucháčov, zázračne zoskočiť zo strechy chrámu, privolať zástupy anjelov alebo zostúpiť
z kríža – to všetko by možno boli spôsoby, ktoré by sa ľuďom páčili, no nepáčili by sa Bohu. Priniesli
by krátkodobý úžitok a v konečnom dôsledku by boli na škodu. Samuel i Pán Ježiš však dobre vedeli, že
nie je dobré povýšiť vlastné priania či priania okolia nad prianie Božie.
V prípade Samuela dilemu vyrieši sám Hospodin, keď navonok ustúpi ľudu, aby sa napokon ukázalo, že
ich vlastné prianie nepriviedlo k šťastnému koncu – kráľ Saul sklamal. Dokážeme si však aj my
uvedomovať túto pravdu a odložiť vlastné ambície, predstavy a priania pred vôľou Božou?
5. pôstny týždeň (3.4.-9.4.)
Boh hľadí na srdce – 1S 16, 6-13








Už raz sa ukázalo, ako dopadne človek, ak sa riadi svojím rozumom. Prvá voľba kráľa nebola šťastná.
Teraz kráľa vyberá Boh, ktorý nehľadí na vzhľad, ale na srdce človeka.
Na jednej strane nás to povzbudzuje, aby sme sa aj v našich rozhodovaniach snažili konať podobne,
nedali sa oklamať vonkajšími znakmi ale šli hlbšie a pátrali po jadre problému, riešenia či charakteru
človeka. Tak ako Samuel prenechal rozhodovanie na Hospodina, je dobré, ak aj my zveríme svoj
úsudok Bohu.
Na druhej strane nás to však napomína, že aj na nás hľadí Hospodin, v prvom rade hodnotiac to, čo je
v našom srdci. Nie podľa našich slov, ohnivých prejavov či okázalých skutkov bude nás raz súdiť, ale
len podľa viery, lásky a úprimnosti, ktorá je v našom srdci. Ježiš Kristus tiež takto hľadel na ľudí, preto
nachádzal priateľov medzi tými, ktorí boli navonok na okraji spoločnosti, no srdce mali otvorené
Božiemu slovu. Sám mal srdce odovzdané Bohu, preto sa Bohu v Ňom zaľúbilo.
Pôstna doba nám poskytuje čas na to, aby sme skúmali, čo v našom srdci je a čo v ňom chýba.
Zabudnime na chvíľu na svoje vonkajšie zásluhy a hľadajme, koľko viery, lásky a odpustenia je
v našom srdci, aby sme – sami milujúc a odpúšťajúc – nasledovali tú lásku, ktorú nám prejavil a svojou
smrťou na kríži aj dokázal náš Pán – Ježiš Kristus.
Spracoval: Mgr. Štefan Kiss

