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1 Samuelova 15
7 Saul zaútočil na Amáleka v úseku od Chavíly po Šúr, ktorý je východne od Egypta. 8 Agaga, kráľa 
Amálekov, zajal živého a na všetok ľud zeme uvalil hubiacu kliatbu mečom. 9 Saul a ľud ušetrili 
Agaga i najlepšie kusy stáda, dobytka, tučného statku a baranov. Čo malo nejakú cenu, ušetrili od 
kliatby. Nechceli to zničiť. Kliatbu vykonali len na tom, čo bolo bezcenné a bezvýznamné.15 Saul 
odpovedal: Priviedli ich od Amálekov. Ľud totiž ušetril najlepšie kusy oviec a dobytka, aby to obetoval 
Hospodinovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme však vykonali hubiacu kliatbu. 17 Samuel pokračoval: 
Hoci si o sebe zmýšľal skromne, stal si sa hlavou izraelských kmeňov a Hospodin ťa pomazal za 
kráľa nad Izraelom. 22 Samuel však povedal: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety 
s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než 
loj baranov. 

1 Samuelova 16 
6 Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, pomyslel si: Pred Hospodinom stojí iste jeho pomazaný. 
7 Hospodin však povedal Samuelovi: Nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten 
pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce.  
11 Samuel sa spýtal Izaja: Sú to už všetci tvoji chlapci? Odpovedal: Chýba ešte najmladší, ale ten 
pasie ovce. Samuel nato povedal Izajovi: Pošli poňho a priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem 
nepríde. 12 Poslal teda poňho. Bol ryšavý, mal bystré oči a príjemný vzhľad. Hospodin povedal: To 
je on, môžeš ho pomazať za kráľa.

1 Samuelova 17
4 Z filištínskych radov vystupoval popredný bojovník z Gátu menom Goliáš, vysoký šesť lakťov a 
jednu piaď. 5 Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera z bronzu, ktorý 
vážil päťtisíc šekelov. 6 Na nohách mal bronzové holene a na pleciach bronzový oštep. 
11 Keď Saul a celý Izrael tieto slová Filištínca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. 12 Dávid bol synom 
oného Efraťana z judského Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal osem synov. Za čias Saulových bol 
už starý na to, aby šiel s mužmi do boja. 13 Traja najstarší Izajovi synovia odišli so Saulom do vojny. 
Prvorodený sa volal Elíab, druhý Abínadab a tretí Šamma. 14 Dávid bol najmladší. Traja najstarší 
odišli teda so Saulom. 15 Dávid chodil k Saulovi a zase sa vracal pásť otcovo stádo v Betleheme. 
16 Štyridsať dní včasráno i večer predstupoval ten Filištínec a vystatoval sa. 17 Raz povedal Izaj 
svojmu synovi Dávidovi: Vezmi svojim bratom éfu praženého zrna a týchto desať chlebov a bež  
s tým k bratom do tábora. 
31 Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha? 32 Dávid povedal 
Saulovi: Pre neho nech nikto nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu Filištíncovi. 
33 Saul odrádzal Dávida: Nemôžeš ísť k tomu Filištíncovi a bojovať proti nemu. 
37 Dávid pokračoval: Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky 
tohto Filištínca. Nato Saul povedal Dávidovi: Choď a Hospodin nech je s tebou! 38 Saul obliekol 
Dávida do svojho bojového odevu. Na hlavu mu nasadil bronzovú prilbu a navliekol mu pancier.  
39 Dávid si prepásal odev jeho mečom a chcel v tom chodiť, no nešlo mu to. Preto povedal Saulovi: 
Neviem sa v tom pohybovať, nie som na to zvyknutý; a zložil to zo seba. 40 Vzal si palicu, vybral si 
päť hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu 
praku. S prakom v ruke postupoval k Filištíncovi. 42 Keď sa lepšie pozrel a uvidel Dávida, pohrdol 
ním, lebo bol ešte mladý, ryšavý a príjemného vzhľadu. 44 Filištínec sa Dávidovi vyhrážal: Poď  
ku mne, nech tvojím telom nakŕmim nebeské vtáctvo a poľnú zver. 46 Dnes ťa vydá Hospodin  
do mojej moci, zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakŕmim mŕtvolami filištínskeho vojska nebeské 
vtáctvo a divú zver. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. 48 Len čo sa Filištínec dostal celkom blízko  
Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti Filištíncovi. 49 Siahol do torby, vyňal  
z nej jeden kameň a prakom zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou 
na zem.
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