S06 Samuel (Animované biblické príbehy)

Použité biblické verše
1 Samuelova 1
11 Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice
a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho,
Hospodin, na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. 12 Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom,
Éli pozoroval jej ústa. 13 Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas
nebolo počuť, Éli ju pokladal za opitú. 14 Éli sa jej spýtal: Dokedy budeš opitá? Vytriezvi z opojenia!
15 Anna odpovedala: Nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno
ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. 16 Nepokladaj svoju služobnicu
za ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žiaľu a trápenia. 17 Éli na to
povedal: Choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prosbu. 18 Odpovedala: Kiež tvoja služobnica
nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. Potom
Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul. 20 Po nejakom čase Anna počala
a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Povedala totiž: Vyprosila som si ho od Hospodina.
1 Samuelova 3
4 Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal: Tu som. 5 Zabehol k Élimu a povedal: Tu
som. Volal si ma. On však odpovedal: Nevolal som ťa. Choď si ľahnúť. Šiel si teda ľahnúť.
6 Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma
volal. Odvetil: Nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnúť. 8 Hospodin znova, po tretí raz, zavolal
na Samuela. Ten vstal, šiel k Élimu a povedal mu: Tu som, veď si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že
chlapca volal Hospodin. 9 Éli povedal Samuelovi: Choď si ľahnúť, no ak by ťa zase volal, povedz: Hovor,
Hospodin, tvoj služobník počúva. Samuel nato odišiel a ľahol si na svoje miesto. 10 Hospodin
prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: Samuel, Samuel. Ten odpovedal: Hovor, tvoj služobník počúva.
11 Hospodin povedal Samuelovi: V Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť
v oboch ušiach. 14 Preto som prisahal Éliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani
obetami, ani darmi. 15 Samuel zostal ležať až do rána. Potom otvoril dvere Hospodinovho domu.
Bál sa však to videnie oznámiť Élimu. 16 Éli zavolal na Samuela: Samuel, syn môj! Ten odvetil: Tu
som. 17 Éli sa spýtal: Čo ti povedal? Nič mi, prosím, nezatajuj. Nech ťa Boh prísne pokarhá, ak by
si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril. 18 Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. Éli
povedal: On je Hospodin. Nech urobí, čo uzná za dobré.
1 Samuelova 4
3 Po návrate ľudu do tábora sa starší Izraela pýtali: Prečo nás dnes Hospodin pred Filištíncami
porazil? Vezmime si zo Šíla archu Hospodinovej zmluvy. Nech príde medzi nás a vyslobodí nás
z moci našich nepriateľov. 4 Ľud vyslal do Šíla mužov, ktorí odtiaľ priniesli archu zmluvy Hospodina zástupov, tróniaceho nad cherubmi. Sprevádzali ju dvaja Éliho synovia, Chofni a Pinchás.
16 Muž povedal Élimu: Prichádzam priamo z bojiska, dnes som z neho ušiel. Éli sa ho spýtal: Čo sa
stalo, syn môj? 17 Posol odvetil: Izrael sa dal pred Filištíncami na útek a ľud utrpel ťažkú porážku.
Obaja tvoji synovia, Chofni a Pinchás zahynuli a Božia archa padla za korisť. 18 Len čo spomenul
Božiu archu, Éli sa zvalil zo stolca chrbtom do brány, zlomil si šiju a skonal. Bol to muž starý a
vážený. Spravoval Izrael štyridsať rokov.
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