2. NE – B 1 Sam 3,3b-10.19 Povolání Samuela Jan 1,35-42 Povolání učedníků 1
Dnešní 1. čtení i evangelium hovoří o povolání do
služby Bohu.
Co se týče toho 1ního: Samuel byl ještě velmi mladý a
práce ve službě starého téměř slepého velekněze Eliho
nebyla lehká. Kostelník izraelské nejvyšší svatyně,
současně posluhující starému nemocnému muži a zároveň
ještě něco jako student starozákonní teologie. A tak není
divu, že mladý Samuel každý večer velmi lehko a tvrdě
usínal, i když jeho lože bylo jen na zemi v rohu svatyně.
Jednou však byl náhle probuzen a uslyšel hlas: „Samueli!“
Pochopitelně, kdo jiný by volal než starý a nemocný
velekněz Eli, že potřebuje pomoc, pomyslil si Samuel.
Rychle vstal a běží k Elimu: „Tady jsem, volal jsi mě.“ Eli
se, ale probudil teprve po Samuelově oslovení: „Nevolal
jsem tě, vrať se a spi.“ Samuel šel, ulehl a po chvíli slyší
opět volání: „Samueli!“ Tentokrát je to doopravdy,
pomyslí si, ale když přiběhne k Elimu, ten odpovídá:
„Nevolal jsem tě.“ A za maličkou chvíli, Samuel ještě ani
nestačil usnout, se volání „Samueli!“ ozývá znovu. Když
potřetí přiběhne k Elimu, ten už chápe, že Samuela volal
Hospodin. Říká chlapci: „Jdi spát. Když bude volat ten
hlas znovu, řekni: ‚Mluv, Hospodine, tvůj služebník
naslouchá.‘“ Kdybychom četli dnešní úryvek dál (1 Sam
3,11-18), dověděli bychom se, že Hospodin svěřil
Samuelovi hned napoprvé úkol nelehký. Má svému mistru
a dobrodinci Elimu sdělit kruté proroctví o trestu, který
Hospodin sešle na něj i jeho 2 syny, kteří byli rovněž
kněžími. Protože konali chrámovou službu nedbale, zištně
a svatokrádežně, měli být usmrceni nepřátelskými
Filišťany a Eli měl být potrestán smrtí za to, že je za jejich
hříchy sice napomínal, ale nezakročil proti nim.1
Rovněž do služby Bohu a to k Božímu Synu Ježíši
Kristu vstupují v dnešním evangeliu dva učedníci Jana
Křtitele a pozdější apoštolové Jan a Ondřej. U obou apoštolů se jejich povolání rodilo již ve škole Jana Křtitele.
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Ověřovali si je potom při své první návštěvě u Ježíše. Tam
dozrávalo v přesvědčení: „Nalezli jsme Mesiáše“ (Jan 1,41).
Prvního povolání od Boha se nám jako křesťanům
dostalo na křtu. To si však mnozí z nás dost dobře
neuvědomili, protože jsme byli pokřtěni již v kojeneckém
věku. Ale na konci každé mše svaté jsme po závěrečném
požehnání vyprovázeni slovy: „Jděte ve jménu Páně!“ To
je výzva, abychom si byli výrazněji vědomi závaznosti
Božího povolání a osobní volby: Jsem křesťan. Budu
křesťanem opravdovým. Nejen v radostných okamžicích,
ale i v šedi nepříjemných životních situací. Modleme se o
sílu, abychom nikdy nedopustili, aby Kristova výzva
k následování v nás zůstala bez odezvy.2

1 – Katolické noviny 2/1979, str. 6 (Samueli!)
2 – Katolické noviny 3/1982, str. 1 (Povoláni)

