
13. Samuel 

V tieto dni si rozprávame o sudcoch. Hovorili sme o dvoch sudcoch, o ktorých hovoríme, že sú to 

hrdinovia. Spomenieme si, ako sa volali tí dvaja sudcovia? Gedeon a Samson. Gedeon, pamätáme na rúno, 

a znamenie rosy na rúne a mimo neho... Minulý týždeň sme si rozprávali o Samsonovi, ktorý bol obdarený 

mimoriadnou silou. V čom bola skrytá sila Samsona?  Vo vlasoch. My t ak povieme niekedy, že: „Dlhé vlasy 

– krátky rozum.“ Ale Samson to mal opačne: dlhé vlasy-dlhý rozum, no keď mu z nich odstrihli, zrejme 

odstrihli aj z toho rozumu... nevieme. My si preto o týchto hrdinoch rozprávame, lebo tých dvanásť kmeňov 

Jakuba, keď prišli konečne do svojej krajiny, neboli jednotní. Boli mnohokrát medzi sebou rozhádaní. A keď 

ste rozhádaní, tak ten druhý vás ľahšie ovládne, lebo ste rozdelení. Ale oni sa potrebovali zjednotiť. A Pán 

Boh im vždy poslal takých hrdinov, ktorým sa podarilo tie kmene synov a potomkov zjednocovať voči tým 

nepriateľom, ktorí ich ohrozovali. A my tých hrdinov, ktorí ich zjednocovali, voláme, že sú to sudcovia. 

Neboli to len takí sudcovia, ktorí len súdili ľudí, hoci aj to robili. Keď mal niekto spor, nejaký problém, so 

susedom ťažkosť, prišiel za ním a povedal: „Rozsúď nás. Ako to máme riešiť?“ Aj toto bola ich úloha. Ale 

predovšetkým to boli ľudia, ktorí ukazovali na Pána Boha. Pán Boh ich vzbudil vtedy, keď ten národ zabudol 

na Pána Boha. Vtedy im povolal hrdinu, ktorý im ukázal: „Vráťte sa naspäť k Pánu Bohu. K jeho prikázaniam.“ 

A dnes si budeme rozprávať o treťom takom dôležitom sudcovi a poslednom, lebo po ňom je zas niečo nové 

a ten sudca sa volá Samuel.  

Samuel bol sudca, taký prorok. Ako sa to vlastne narodil? Rodičia Samuela nemohli mať dlho deti. 

Jeho maminka bola veľmi zbožná a dobrá. Volala sa Anička, Anna a jeho otec sa volal Elkána. Chodievali sa 

modliť do chrámu. Nemohli mať deti, tak Anna urobila takýto sľub: „Pane Bože, ak ma požehnáš a budeme 

mať syna, tak ho zasvätím, aby slúžil tebe v chráme.“ A Pán Boh vypočul túto maminku a požehnal rodičov 

a narodil sa im Samuel. A keď trochu odrástol, tak maminka priniesla do chrámu chlapca ukázať kňazovi, 

ktorý sa volal Héli. „Héli, to je ten syn, za ktorého som prosila Pána, aby ma Pán požehnal. A ja chcem, aby 

slúžil v chráme.“ A tak zostal v chráme, tam sa učil čítať, písať a vyučoval sa tam. V jednej noci stalo to, čo 

sme počuli v čítaní. Pán Boh sa rozhodol zavolať Samuela. Počuli sme ako ho volal: „Samuel, Samuel.“ V noci 

sa zobudíte a počujete ako vám niekto vraví: „Janko, Janko!“  Čo si pomyslíte, kto vás volá? Zrejme 

maminka, alebo ocino, brat.. A Samuel si tiež myslel, že ho volá Héli, že niečo potrebuje, predsa je už starší, 

možno potrebuje napiť vody, alebo nejakú pomoc... tak šiel k nemu uprostred noci a hovorí mu: „Volal si 

ma, Héli? Tu som!“ Héli rozospatý: „Ja som ťa nevolal, choď spať.“ A znova sa to opakovalo. Zas počul ten 

hlas, ktorý ho volal: „Samuel, Samuel!“ Samuel bol veľmi ochotný a poslušný, vyskočil hneď z postele 

a uteká k Hélimu: „Volal si ma, tak som prišiel.“ A ten kňaz sa prekvapil: „Nevolal som ťa, choď spať.“, Héli  

bol veľmi múdry kňaz. Čítali sme, že už skoro nevidel, bol slepý, ale bol vnímavý a vedel, že to ho volá určite 

Pán Boh. A keď sa to tretí krát opakovalo tak mu poradil: „Keď ešte raz budeš počuť ten hlas, ako ťa volá, 

tak povedz slová: „Hovor Pane, tu som, tvoj sluha počúva.“ A vtedy k nemu Pán Boh prehovoril.  

Samuel má jednu krásnu vlastnosť. Dával pozor nato, čo hovorí Pán Boh. To sa musíme učiť aj my. 

Niekedy dávame pozor nato, čo povie kamarát, kamarátka. Čo si o mne pomyslí, akú bude mať o mne 

mienku. Čo povie sused? Čo povedia o mne spolužiaci? Ale Samuel nás učí: „Čo o mne povie Pán Boh. Čo si 

Ty, Pane Bože o mne pomyslíš?“ To je dôležité, aby sme sa to pýtali, keď sa rozhodujeme, či mám niečo 

urobiť, či ma nevylúčia z partie, či sa nebudú so mnou kamarátiť...  Máme pýtať: „Je to dobré? Čo povie Pán 

Boh keď to urobím? Bude mať zo mňa radosť? Bude sa tešiť zo mňa?“ Samuel  nedovolil, aby ani jedno 

slovo, ktoré mu Pán Boh hovoril, padlo na zem. To neznamená, že slovo padá na zem, že sa dá pozametať. 

Ale znamená, že Samuel bol pozorný v srdci. Dávajme pozor a pýtajme sa: „Pane, čo odo mňa čakáš? Čo 

mám urobiť? A keď toto a toto urobím, bude sa ti to páčiť?“ My sa pýtame, či sa to bude páčiť kamarátke, 

spolužiakovi... aby som nebol vylúčení z partie, radšej to urobím. Ale Pán Boh hovorí: „Aj mňa počúvaj.“ My 

sa niekedy tak modlíme, že: „Hovor Pane. ...počúva tvoj hlas.“ Doplňme si tam svoje meno: „Hovor Pane, 

ja Tamara, ja Jožko... počúvam tvoj hlas.“  



Samuel rástol a Pán Boh mu dal nesmierne 

dôležitú úlohu. Samuela poveril: „Ty vyberieš  a 

pomažeš kráľa.“ Preto na obrázku je Samuel 

s nádobou s olejom a pri ňom je malý chlapec, 

ktorého si vybral Pán Boh za kráľa a to bol Dávid, 

o ktorom si budeme ešte rozprávať. Samuel rástol 

v tak dobrého človeka, že Pán Boh ho  mohol 

poveriť dôležitými úlohami, že Pán Boh sa mohol 

naňho spoľahnúť. A to sa učme aj my. Buďme 

takými, že Pán Boh sa na nás môže spoľahnúť.  Aj 

my si prosme: „Pane, ja chcem byť chlapcom 

a dievčaťom, na ktorého sa môžeš spoľahnúť. 

Ktorému môžeš dôverovať, ktorému môžes zveriť  

úlohu, lebo ja ju splním. „ To bol Samuel.   Keď vyrástol v muža, Pán Boh mu povedal, že má pre neho 

dôležitú úlohu. To nie je len tak ísť do obchodu a kúpiť rožky.  Ale chcel, aby pomazal budúceho kráľa. A to 

bola vážna úloha. Lebo práve ten mal vládnuť nad celým Izraelom, ktorý bude múdry a dobrý vládca.  

A Samuel túto úlohu zvládol, lebo bol spoľahlivý. Pán boh mu mohol dôverovať. A tak prosme: „Ja chcem 

byť tiež taký spoľahlivý ako Samuel, chcem Pane, aby si mi dôveroval ako Samuelovi, ja ťa nechcem sklamať, 

že nebudem robiť ako Ty hovoríš.“ A prečo to Samuel dokázal? Lebo počúval Boží hlas. „Pane, Ty si pre mňa 

dôležitý. Je chcem robiť to, čo mi Ty hovoríš.“ A preto sme tu chlapci a dievčatá, aby sme sa povzbudili 

týmto Samuelom a boli tými, ktorí počúvajú Pánov hlas.  

Trochu sa obrátim aj na vás rodičia. Chcem vám povedať, aby ste sa nebáli prosiť a zasvätiť vaše deti 

Pánovi. Nebojte sa toho. Modlievajte sa zato: „Pane, ak je to Tvoja vôľa, prosím aby sa môj syn stal 

služobníkom oltára, aby moja dcéra bola rehoľnou sestrou.. ak je to Tvoja vôľa Pane.“ Nebojme sa toho. 

Žijeme takú zvláštnu dobu, keď rodičia odhovárajú od zasväteného života. Viete čo povedia? „Chceš byť 

kňazom? A to si chceš pokaziť život?“ Ja nemám pokazený život. Veď ja som rád kňazom a tu v Kežmarku. 

Preto vás povzbudzujem. Aj vy chlapci a dievčatá, keď budete počuť, ako vás volá Pán: „Poď do rehole, poď 

za kňaza:“ počúvnite jeho hlas, nebojte sa. Chcem vás povzbudiť aj preto, lebo  sv. Ján Bosco, ktorý založil 

rehoľu saleziánov a ktorého sviatok budeme onedlho sláviť, povedal: „Keď si Pán Boh z rodiny povolá 

chlapca za kňaza, sám Pán Ježiš nahradí jeho miesto v rodine.“ To je veľmi pekné a som presvedčený, že je 

to tak. A my máme doma dvoch takých Pánov Ježišov. Pán Boh si povedal, že jedno miesto nestačí, rodina 

potrebuje viac toho miesta pre Ježiša, tak dva krát. A aj môj brat je kňazom. Preto sa nebojme toho, keď 

vás bude Pán volať. Nebojme sa. On sám zaujme miesto vo vašej rodine a bude vás požehnávať. To, čo si 

dnes prosme: buďme tými, ktorí budú počúvať Pánov hlas a dnes večer si môžeme povedať: „Pane, ja 

chcem byť spoľahlivý. Chcem byť tým, na ktorého sa spoľahneš. Ty mi budeš dôverovať a ja vyplním to 

poslanie, ktoré mi Ty dávaš. Budem statočný, čestný, pohotový v konaní dobra, tak ako som to videl 

u Samuela a Ty my môžeš dôverovať, že ja vyplním aj veľké poslania, ktoré mi dáš. Lebo bude na mňa 

spoľahnutie.“  

Na budúci týždeň si budeme hovoriť o žene, o dievčati, lebo stále len o mužoch rozprávame: 

Gedeon, Samson, Mojžiš, Áron a Jozef... mali sme na začiatku Evičku, ale potom len tí muži, Kain, Ábel... Tak 

na budúci týždeň budeme rozprávať o vynikajúcej, hrdinskej žene, ktorá bola odvážna a statočná. Tak je to 

pozvánka zvlášť pre vás dievčatá.  

 

 

 



Úloha pre deti: 

 

1. Čo znamená meno Samuel?  

 30 18 12 17     28 18 19 17     30 18    10 17 12 

_____________________________________ 

Vypočítaj:   4 x 7 = .......  17 – 5 = .......  16 + 3 = ....... 

  2 x 9 = .......  23 – 6 = ....... 

  5 x 6 = .......  32 – 22 = ....... 

Vvýsledky vypočítaných príkladov znamenajú nejaké písmeno. 

10 = B       12 = H       17 = O        18 = E       19 = N       28 = M       30 = J 

 

 

2. Čo robila Anna, Samuelova matka, keď sa jej narodil Samuel – vytúžený syn?  

Modlila sa a  .......................................................................... 

 

Doplň písmenká v texte a potom tie písmenká zaradom prepíš:   

 

Anna sa modlila a hovorila: „Srdce mi plesá v Pánovi, v Pánovi sa zdvihol môj roh, otvorím si   ústa na 

nepriateľa, lebo  ....a radujem z tvojej ....omoci. N....kto ni....    je taký s....ätý   ....ko Pán, ....ebo okrem teb....   

niet nikoho, niet Skaly, ako je náš ....oh.  Ner....zmnožujte naduté reči , z úst nech vám nevychodí pýcha, 

lebo Bo....  poznania je Pán, on odvažuje činy. Zláme sa luk hrdinov, slabí sa opáš.... silou. Sýti sa prenajmú 

za ......lieb, hladní však prestanú lačnieť, neplodná  porodí siedmich, a tá, čo má veľa detí zvädne. Pán 

usmrcuje aj oži....uje, posiela do pekiel a vol....  aj späť. Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha. 

Bedára pozdvihne z prachu, žobráka z b.... ata dvíha, s kniežatami p....sadiť ho chce a dá mu stolicu čestnú. 

Lebo Pánove ....ú základy zeme, okruh zeme ....oložil na ne. Nohy nábožných on stráži, hr....šnici ....šak zhynú 

vo tme, nie silou víťazí človek. Pán zdrví svojich odporcov, zahrmí nad nimi v nebi. Pán súdi končiny zeme, 

kráľovi on dáva silu, zdvihne roh pomazaného.“ (1Sam 2, 1-10) 

 

 


