2. nedeľa v cezročnom období „B“
Prečítaj si: 1 Sam 3, 3-11
Komentár k biblickému textu – Boh hovorí k Samuelovi
Obdobie: okolo r. 1000 pred Kristom. Vo Svätom písme
ide o obdobie sudcov. Bolo to predtým, ako sa stal Dávid
kráľom v Izraeli. V Šíle bola svätyňa, kam ľudia putovali a obetovali
svojmu Bohu dary. O svätyňu sa staral Héli a pri ňom mladý Samuel,
ktorý tu slúžil. Boli to „temné“ časy pre Izrael. Čas odpadu od viery
a morálneho rozpadu. Boh sa akosi skrýval. Božie slová nebolo počuť
v tom čase v Izraeli. Príčinou toho, že Boh nehovoril, mohlo byť aj to, že
neboli tí, ktorí by ho počúvali. Boh k nám neprestáva hovoriť, avšak my
ho vždy nepočúvame. Ľud si myslel, že Boh na nich zabudol. Starý Héli
bol už skoro slepý. Tej noci, Héli už spal a lampa vo svätyni horela.
Samuel: (hebr. Šemuel) znamená „Boh vypočul“. Bol synom neplodnej
ženy Anny. Anna (Elkánova žena) predtým, ako ho počala, dala Bohu
sľub, že ho obetuje, aby slúžil Pánovi. Samuel ostal v chráme v Šíle,
podľa sľubu matky. Tu ho povoláva Boh. Dostal náročnú úlohu: mal
predpovedať osud neposlušných Héliho synov. Samuel prebral vedenie
Izraelitov po bitke s Filištíncami, v ktorej porazili Izraelitov. Vyhnal
nepriateľa a zabezpečil v krajine pokoj. Nejaký čas navštevoval mestá,
rozhodoval v súdnych sporoch, s ktorými za ním prichádzali. Ohlasoval
Božiu spravodlivosť. Bol kňazom i prorokom. Pomazal Šaula za prvého
kráľa Izraela, a neskôr i Dávida. Napomínal ľud aj nového kráľa Šaula,
aby pamätali na Božie prikázania. Pričinil sa o zosadenie Šaula
z kráľovského trónu.
Otázky k biblickému textu: Kde a pri akých okolnostiach sa všetko
udialo? Kto bol Samuel? Kto bol Héli? Čo pomohlo Samuelovi spoznať
Boží hlas? Ako odpovedal Samuel na Božie volanie? Ako Boh hovorí
k nám? Čo nám prekáža a čo nám pomáha spoznať Boží hlas? Čo
znamená počúvať Boha? Čo získame, ak v živote počúvame Boha?
Svedomie Boh sa prihovára každému človeku, tak veriacemu ako aj
neveriacemu: cez svedomie.
„Svedomie je najtajnejším jadrom človeka: svätyňou, kde zostáva sám
s Bohom, ktorého hlas sa mu ozýva vo vnútri.“ (Gaudium et Spes 16)

Mravné svedomie je úsudok rozumu, ktorým človek rozoznáva
mravnú kvalitu konkrétneho činu. (KKC 1796)
K výchove svedomia patrí:
 k vážnym rozhodnutiam nepristupovať automaticky, ale s rozvahou;
 rásť v poznávaní mravného zákona;
 neutekať od riešenia, postupne nadobúdať istotu v rozhodovaní;
 zosilňovať signál svedomia stíšením, načúvaním mu, vnímať vlastný
vnútorný svet – spytovať si svedomie;
 viesť so svedomím dialóg, nepotláčať ho alebo prekrikovať, ale
diskutovať s ním v prospech pravdy.
V bežných prípadoch mi svedomie povie, čo mám robiť. Život však
často prináša neprehľadné situácie.
Všeobecné pravidlá pri neistom rozhodovaní:
1. Nikdy nie je dovolené robiť zlo, aby vzniklo dobro.
2. Zlaté pravidlo – „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy
im!“ (Mt 7,12)
3. Láska sa vždy prejavuje úctou k blížnemu a rešpektovaním jeho
svedomia.
Modlitba:
Bože, nauč ma počúvať, aby som Ťa počul. Nauč ma mlčať, aby som Ti
rozumel. Nauč ma ustúpiť, aby so Ti dal v živote priestor. Amen.
Predsavzatie: Pozorne budem počúvať Božie slovo.
Na osobné obohatenie tejto témy odporúčam prečítať si alebo pozrieť
film o sv. Tomášovi Mórusovi,
ktorý je nám vzorom ako sa
správať
v konfliktoch
vo
svedomí.
Osemsmerovka s tajničkou:
BOŽIA ARCHA, HOVOR, HÉLI,
KNIHA, NEPADLO, NEPOZNAL,
NEZJAVILO,
POCHOPIL,
POČÚVA, PREDTÝM, PRIŠIEL,
RÁSTOL, SAMUEL, SLOVO,
SLUHA, SPAL, ZASTAL, ZAVOLAL

