2. časť
Sudca Samuel
(Popros teraz pekne rodičov, aby ti prečítali nasledovný príbeh – najlepšie
niekedy večer, keď všade vládne príjemná nálada a všetci máte čas a pohodu)

Ţila raz jedna ţena, ktorá sa volala Anna. Narodil sa jej syn, ktorému dali meno
Samuel. Keď Samuel podrástol, vyrastal v chráme v meste Šílo, kde ho vychovával veľkňaz
Héli. Kaţdý rok, keď sa Anna s muţom prišli modliť do chrámu, priniesla Anna so sebou
Samuelovi plášť. Veľkňaz Héli sa s láskou staral o Samuela a vychovával z neho v mene
Boţom dobrého chlapca. Zato jeho vlastní synovia boli neúprimní a ľstiví.
Raz sa udiala dôleţitá udalosť. Chlapec Samuel posluhoval v chráme pred Pánom pod
dozorom Héliho. Boţie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. A stalo sa
v ktorýsi deň, ţe Héli spal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takţe nevidel. Boţie
svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. Tu zavolal na
Samuela Pán. On odpovedal: „Tu som!“ Beţal k Hélimu a vravel: „Tu som, pane, volal si
ma!“ On odvetil: „Nevolal som, spi ďalej!“ Odišiel teda a spal. Ale Pán volal zasa: „Samuel!“
Samuel vstal, išiel k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa,
syn môj, spi ďalej!“ Samuel však ešte nepoznal Pána, Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo.
A Pán opäť, tretí raz volal Samuela. On vstal, išiel k Hélimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“
Vtedy Héli pochopil, ţe chlapca volá Pán. A Héli povedal Samuelovi: „Choď, ľahni si. A ak
ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ Samuel odišiel a spal na svojom
mieste.
Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel odvetil: „Hovor, tvoj
sluha počúva!“ Tu Pán povedal Samuelovi: „Hľa, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto
počuje, bude mu cvendţať v obidvoch ušiach. V ten deň splním na Hélim všetko, čo som
o jeho dome hovoril, od začiatku aţ do konca. Oznámil som mu, ţe budem večne trestať jeho
dom pre hriech, lebo vedel, ţe sa jeho synovia rúhajú, a nekarhal ich. Preto som Héliho domu
prisahal: Vinu Héliho domu nemoţno nikdy napraviť ani obetami, ani darmi.“
Samuel spal aţ do rána a potom otvoril dvere Pánovho domu. Samuel sa bál oznámiť videnie
Hélimu. Ale Héli zavolal Samuela a povedal: „Samuel, syn môj!“ On odpovedal: „Tu som.“
I spýtal sa ho: „Čo ti hovoril? Nezataj to predo mnou! Nech ti Boh urobí to a to, ak predo
mnou zatajíš niečo z toho, čo ti hovoril!“ Nato mu Samuel rozpovedal všetko, nezatajil mu
nič. A on povedal: „Je Pán. Nech urobí, čo uzná za dobré!“
Samuel dorastal, Pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem, takţe sa celý
Izrael od Danu aţ po Bersabe dozvedel, ţe Samuel ako Pánov prorok je spoľahlivý. A Pán sa
ďalej zjavoval v Šíle, lebo Pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle podľa Pánovho slova.
Keď Samuel zostarol prihovoril sa mu Pán: Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa
k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa. Samuel ta došiel,
posvätil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu.
Keď vkročil, videl Eliába a povedal si: „Isteţe stojí pred Pánom jeho pomazaný.“ Ale Pán
povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za
súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na
srdce.“ Nato Izai zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal: „Ani tohto si
nevyvolil Pán.“ Izai priviedol Samu, ale povedal: „Ani tohto si nevyvolil Pán.“ Potom Izai
priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal: „Pán si nevyvolil z týchto.“
Samuel sa spýtal Izaiho: „Sú to všetci mladíci?“ Odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie
ovce.“ Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým
nepríde sem.“ Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A Pán
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povedal: „Vstaň, pomaţ ho, lebo to je on!“ Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho
uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch.

Úlohy
① Budeme pokračovať v spoznávaní ľudí, ktorí zaţili v ţivote kopec zaujímavých
a tajuplných udalostí. O dvoch z nich sa písalo aj v predošlom úryvku. Čo by si vedel povedať
o Samuelovi a Dávidovi? (pomôcka: bliţšie údaje o ich ţivote si môţeš nájsť v Biblii)

Čo o nich viem

Dávid

Samuel

obrázok
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② Zistili sme, ţe Samuela volá Pán Boh. On Ho počúva a zhovára sa s ním po celý ţivot.
Tento rozhovor s Bohom sa nazýva modlitba. Určite si o nej uţ niekedy počul. Je to skutočné
stretnutie, kde zakúšam radosť, pokoj a zároveň úţas pred Ním. Modlitba mi umoţňuje
stretnúť Boha a rozprávať sa s Ním. Je moţné dnes stretnúť Boha, tak ako ho stretával
Samuel?
Urob malý prieskum. Vyhliadni si piatich ľudí (rodičov, kamarátov, spoluţiakov ) a opýtaj sa
ich 2 otázky:
1) Je moţné dnes stretnúť Boha?
2) Stretol si ho uţ a ako toto stretnutie prebiehalo?
Výsledky prieskumu potom zapíš do nasledujúceho rámčeka.
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③ A teraz sa pozrieme, čo o modlitbe hovorí Pán Jeţiš. Vyhliadni si v Svätom Písme
nasledujúce časti a pozorne si ich prečítaj:
Lukáš 11, 1-13
Lukáš 18, 1-14

④ Na základe toho čo si počul, skús odpovedať na nasledujúce otázky:
1) Akú modlitbu naučil Jeţiš svojich učeníkov?

..........................................................................................................................
2) Akú vlastnosť mal priateľ, ktorý si prišiel pýtať chlieb?

..........................................................................................................................
3) Aký dar dostaneme od nebeského Otca, ak ho budeme prosiť?

.................................................................................................................................
4) Aký postoj máme zaujať, keď sa ideme modliť?

.................................................................................................................................

⑤ A teraz si spomeň na všetky modlitby, ktoré poznáš a vypíš si ich názvy:
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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Nezabúdaj:
1) Čo je modlitba?
Rozhovor s Pánom Bohom
2) Ktorú modlitbu nás naučil Pán Ježiš?
Otče náš
3) Kedy sa modlíme?
Modlíme sa ráno, večer, pred a po jedle a vždy, keď chceme Boha chváliť, ďakovať
mu, prosiť ho, odprosovať, alebo počúvať Jeho hlas.
4) Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého. Amen
5) Zdravas Mária
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod
života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na
veky vekov amen.
6) Sláva Otcu
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému , ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen
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7) Verím v Boha
Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
svätú Cirkev katolícku,
spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

8) Anjel Boží strážca môj
Anjel Boží, strážca môj, prosím Ťa vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi
pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol (la) život Bohu milý a tak Tebou chránený (á)
bol (a) raz v nebi spasený (á).

6

