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Iz 55,10.-11. 

10 Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a 

úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.  

11 Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, 

co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."  

 

1 Sam 3,1.-21. 

1 Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo 

slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.  

2 Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl.  

3 Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána.  

4 Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem."  

5 Běžel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, lehni si zase." Šel si tedy 

lehnout.  

6 Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však 

řekl: "Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase."  

7 Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.  

8 A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." Tu Élí 

pochopil, že mládence volá Hospodin.  

9 I řekl Élí Samuelovi: "Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší." 

Samuel si tedy šel lehnout na své místo.  

10 A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj 

služebník slyší."  

11 Hospodin řekl Samuelovi: "Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, 

kdo o tom uslyší.  

12 Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce.  

13 Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzuji navěky pro nepravost, o které věděl: Jeho synové přivolávají 

na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil.  

14 Proto jsem o Élího domu přísahal: Dům Élího nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem ani 

obětním darem."  

15 Samuel ležel až do jitra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Élímu to vidění.  

16 Élí si však Samuela zavolal a pravil: "Samueli, můj synu!" On odpověděl: "Tu jsem."  

17 Otázal se: "Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede mnou nezatajuj! Ať s tebou Bůh udělá, 

co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil!"  
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18 Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: "On je Hospodin. Ať učiní, co je 

dobré v jeho očích."  

19 Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.  

20 Celý Izrael od Danu až k Beer-šebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření.  

21 Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu; Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem.  

 

Příběh se odehrává v době, kdy byl Izrael ohrožován Pelištějci. Proto Hospodin povolává muže a ženy, 

soudce, kteří osvobozovali Izrael. Do té doby žádní soudci nebyli. Tehdy Hospodin povolává Samuela, 

vymodlené dítě.  Jeho matka ho zaslíbila Bohu za to, že jí ho Hospodin dal, i když už byla stará a neplodná. 

Jako chlapec byl Samuel zaměstnán v chrámu jako „náboženský profesionál“. Byl posledním soudcem, byl 

také prorokem a knězem. 

Bůh na lid zanevřel kvůli nepravosti kněží. Zjevoval jen hrozby. Zároveň i ve stínu těchto temných okolností 

připravuje něco nového. Elí už je starý, ukazuje to zmínka na „uzavřené oči“. Možná je tím také naznačena 

jeho neschopnost přijímat Boží slovo. V té době bylo Hospodinovo slovo vzácné a prorocké vidění nebylo 

časté. Dá se říct, že se nic nedělo. 

Hospodin se zjevuje tím, že promlouvá k Samuelovi. Ten ale nechápe, že k němu promlouvá Bůh. Hospodin 

je mu skryt. Samuel Hospodina nezná. 3x pokládá Jeho hlas za hlas Elího. Hospodin se rozhodl k němu 

přiznat a pověřit úkolem. 

Srovnání – 1Král 3,15. 

15 Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu 

Panovníkovy smlouvy, přinesl zápalné oběti, připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům 

hody.  

Bůh si volí různé monosti, jak k nám promlouvá. 

1Sam 2,27. 

27 Tu přišel k Élímu muž Boží a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Což jsem se nezjevil právě tvému rodu, 

když byli v Egyptě v područí domu faraónova?  

Elí si neuvědomuje svou zodpovědnost a neřeší zvrácenost svých synů. Pokud rodiče mohou nějak za 

chování svých dětí, pak se provinili špatnou výchovou. Elí neschvaluje chování svých synů, ale nedokázal 

učinit žádné rozhodnutí. Co Hospodin ohlašuje? Potvrzuje to, co řekl již dříve – Elího rod jako kněžský rod 

končí a jeho synové zahynou v ten samý den. 

Samuel nedostal příkaz, aby Elímu prozradil, co mu Hospodin řekl. Elí ho donutil. Jak reagoval? Neprosil o 

smilování, nehádal se, nesnažil se chování synů ještě na poslední chvíli změnit. Pouze konstatuje – On je 

Hospodin, ať učiní, co je dobré. Rezignoval před vůlí Boží. Pro Samuela to znamenalo začátek jeho 

prorockého úřadu. Působil po celé zemi. Místo Hospodinovy schrány se stalo místem Božího zjevení. Tak 

Samuel vyrůstal a Bůh byl s ním. Stalo se, co už nikdo nečekal. Povstal nový duchovní pramen. 

Když se zdá, že je nejhůře, objeví se vždy nějaký nenápadný pohyb, který ohlašuje, že raší něco nového. 

Hospodin si povolává nové lidi, ne my. 

Žid 1,1. 

1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;  
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My už se nového prorockého vůdce nedočkáme. Pro nás je to Ježíš Kristus. I po něm přišla řada lidí, kteří 

přinášeli něco nového, ale vše musíme poměřovat s Biblí, se slovem Božím. 

Boží slovo je schopno vyvolat dar proroctví v kterékoliv době. Mějme srdce otevřená obdarování. 

 


