
Soudců 13,1-5.24-25; 14; 15; 16;
Pobožnosti a bohoslužby 
z víkendovky s dětmi 13-15.5.2022
Téma: příběhy soudce Samsona

Jen co děti Izraele přišly do zaslíbené země, začaly uctívat 
bohy bohatství – síly – jako ostatní sousedé kolem nich.
A jen co je začali Izraelci uctívat, jen co vyměnili 
Hospodina za Pána peněz Pána bohatství – nebo za Pána 
„tady poroučím jen já!“, najednou ztratili víru. Dostali 
strach a připadali si hrozně slabí. A největší strach měli z 
PELIŠTEJCů.
To jméno znamená VÁLCOVAČI SVOBODY. Jen se přihrnuli,
tak zástup Izraele převálcovali a zbyly po nich jen prázdné 
sýpky a zapálené domy. 
Zástup naříkal, nemáme štít! Ale Hospodin chtěl, aby jeho 
lid věděl, Jen ty, Pane můj, jen tys můj štít, a poslal 
vysvoboditele. Stalo se to takhle. Jednou Hospodinův 
posel promluvil k ženě: Narodí se ti syn. Bude štítem proti 
nepřátelům. Na znamení, že patří mně - se nebude stříhat 
ani holit. Boží slib se zanedlouho skutečně splnil a 
mamince se narodil syn. Dali mu jméno SAMSON (Silný jak
Sluníčko)
Když vyrostl a stal se mužem, začal ho Boží duch svobody 
posílat proti Válcovačům svobody. Jaké kousky jim 
vyváděl, to nám připomenout „artefakty“, které děti našly 
během sobotní hry ve městě: kostra lva (přemožení lva), 
šaty (pobití pohlaváři Pelištějců při svatbě), vrata 
(odnesená z měta Gat na protější kopec), oslí čelist (kterou
pobil 4.000 vojáků). A když ty příběhy o něm uslyšely děti 
v zaslíbené zemi - začly si prozpěvovat: Jen ty, Pane můj, 
jen tys můj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš! 
(nahlas...)
Ale pak si začal Samson říkat - vždyť já žádný štít 
nepotřebuju - já jsem silný dost! Zamiloval do jedné díky. 
Jmenovala se DALILA (Oslabovačka). Ale to jméno ho 
vůbec nevarovalo - jako by úplně zhloupl. Dalila byla slabá 
na to, aby při Samsonovi věrně stála – a prodala ho 
vůdcům Pelištejců. Ti slíbili Dalile spoustu peněz, jen když 
odhalí tajemství Samsonovy nepřemožitelnosti. Mysleli si, 
že v tom je nějaké kouzlo. Ale odkud měl Samson svou 
obrovskou sílu? ".…" Od Božího Ducha svobody. A na 
znamení, že mu věrně slouží, nosil co? "..." Dlouhé vlasy.
Dalila loudila, plakala, vyčítala, slibovala - ale Samson se 
třikrát vymluvil. Jenže Dalila ho trápila dál. Vyčítala mu, že 
ji nemá rád, a on jí nakonec všechno prozradil: Patřím od 
narození Bohu - jako jeho zasvěcený. Na znamení tohoto 
zasvěcení jsem se nikdy nestříhal ani neholil. Kdybych 
tento slib porušil - přestal bych patřit Bohu - a zůstal bych 
bez síly.
Dalila počkala, až Samson usne, a potom ho ostříhala a 
oholila. Pak křikla: „Samsone, vstávej ,Pelištejci na tebe 
přišli! 
Samson se probudil a myslel, že jim to natře jako obvykle, 
ale mýlil se. Boží duch svobody už s ním nebyl, a Samson 
zůstal bez své síly. Ne proto, že by jeho síla byla ve 
vlasech, ale protože se lehkomyslně nechal připravit o to, 
co stále připomínalo, komu patří.
Pelištejci se ho zmocnili, oslepili ho, spoutali a odvedli do 
vězení. Tam musel jak otrok točit mlýnským kamenem a 
mlít obilí. Pro nepřátele! Teprve když byl Samson 

přemožen, začal pořádněpřemýšlet o svém poslání. Vyčítal
si, jak málo ho plnil a jak málo učinil pro svůj lid. Smutně si
přitom zpíval: Ne já, ale jen ty, Pane můj, jen tys můj štít. 
Uplynul rok a Pelištejci rozhodli: Oslavíme vítězství nad 
Samsonem i nad Hospodinem! Vždyť on není žádný štít! 
Svolali slavnostní shromáždění do chrámu svého božstva, 
Pána Pelištejců. Pána peněz a moci. Chválili Pána 
Pelištějců, jak je silný, a také jedli a pili spoustu vína. Když 
se rozveselili, začali křičet Přiveďte Samsona, ať se 
pobavíme! Plánovali, že Samsona přivedou, budou se mu 
posmívat, týrat ho, ponižovat a zneužívat, a tak se vysmějí 
samotnému Hospodinu.
Malý chlapec přivedl tedy bývalého siláka, a postavil ho 
doprostřed sálu. Samsonovi začly dorůstat fousy i vlasy. 
Ale byl slepý a bezmocný, obklopen vítěznými nepřáteli. 
Poznal, že Pelištejci vzdávají díky svému Bohu za to, že 
mohli zválcovat svobodu Izraele. Ale Samson se odmalička
učil děkovat za svobodu Hospodinu, a dobře věděl, že 
dárcem svobody je on. Na tohle si Samson vzpomněl, a 
modlil se: Pane, prosím, rozpomeň se ještě jednou na mne 
ubohého a vrať mi sílu, kterou jsi mi kdysi dával! Ještě 
jednou mi ji vrať, a ukaž že jen ty, jen tys můj štít pro svůj 
ubohý lid! Vtom pocítil, že se mu bývalá síla vrací. Pomalu 
roztáhl ruce a nahmatal prostřední dva sloupy, o které se 
opírala střecha celého chrámu. Pak řekl tiše Svůj život 
dám, abych zničil nepřátele naší svobody! A strašnou silou 
se opřel do obou sloupů, takže povolily. Klenba celého 
chrámu se zřítila, pohřbila pod sebou všechny Pelištejské 
vůdce – ale i Samsona. Tak Samson, když dal v boji proti 
Válcovačům svobody celý svůj život, způsobil Pelištejským 
větší porážku než kdykoli předtím. 
Pane Bože, děkujeme za tvoji věrnost, nám, tvému 
podivnému a nevěrnému lidu. Zas víme, jak ti na nás 
záleží, zas můžeme věřit, že jsi náš štít. A za to ti teď patří 
náš dík a chvála. AMEN

Píseň: Zástup 
Abraham má syna, zpívej
Ać byl stařec, nevěděl, kam jde,
Bohu stále věřil, zpívej
A zástup stále přichází a zas jde dál.

Izák kopal studny, zpvej
čerpal z víry otce sílu svou
požehnáním stal se, zpívej,
A zástup stále přichází a zas jde dál.

 Jákob bráchu podved – zpívej
- pak utíkal, nevěděl, kam jde
- přesto Bůh mu žehnal – zpívej
A zástup stále přichází a zas jde dál

Zachráněn byl Jonáš - zpívej
ten co před posláním - utíkal
přál však odpuštění - druhým?
tak ptá se příběh - aby zástup nezplaněl

SAMSON Boží silák, zpívej
často si však dělá, co chce sám
Bůh však zůstal štítem - zpívej
A zástup stále přichází a zas jde dál



Dospělým: 
Když Samson vzkládá ruce na sloupy, které nesou ten 
pohanský chrám, není to vlastně gesto siláka, ale gesto 
kněze. Takto se vzkládají obvykle ruce na oběť. Jenže 
obětní zvíře tady chybí. Bezmocný slepý Samson vzkládá s 
modlitbou ruce na sloupy – a sloupy, symbol pevnosti a 
neporazitelnosti božstva Válcovačů svobody, praskají. 
Chrám se hroutí a Pelištejští pohlaváři s ním,  „takže 
poražených zotročovatelů, které usmrtil umíraje, bylo víc 
než těch, které usmrtil  zaživa.“ V tom gestu nejde jen o 
poslední silácký kousek. Silou Samsonovou se v této chvíli 
stává odhodlání k oběti.
Celý svůj příběh zápasil Samson docela osamělý. A 
rozhodující úder silám otroctví a zmaru  zasadí, když se 
rozhoduje dát svůj vlastní život. 
„Bude zasvěcen úkolu vysvobození, spásy pro Izrael – od 
narození – až do smrti,“ zaznělo, ještě než se narodil. A 
Samson to pochopil a přijal. Ve svém ponížení se 
probojoval k poznání: Dílo spásy nelze završit jinak, než že 
se mu povolaný svědek odevzdá na život a na smrt. A tak 
smrt toho, který dostal úkol vysvobodit, je účinnější, než 
skutky, vykonané zaživa. V jeho činu nejde o silácký 
kousek, natožpak čin nějakého šíleného teroristy. To 
Hospodin sám přijal oběť svého bezmocného služebníka, 
obklopeného nepřáteli. To sám Hospodin jedná, a dal jeho
rukám sílu, aby se zhroutilo posvátné centrum pelištejské 
sebejistoty. Tak jako když v jitře třetího dne – vzkříšením 
ukřižovaného Ježíše – ovládl i prostor, kde doposud trůnila
pevně usídlena smrt.

Samson – 15.5.22 (TT)
Píseň NEZ 540,1+5
In: Hospodine, jak mnoho je těch, kdo proti mně 
povstávají! Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u 
Boha spásu nenalezne." Ze všech stran jsi mi však, 
Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Ž 
3,2-4
Píseň NEZ 38 (PB je síla má)
Modlitba 
Pane Bože, právě tady - při bohoslužbách - v tomto jitře - 
jsme zváni uslyšet a porozumět, co je v životě a v tomto 
světě opravdu důležité: tvoje dílo- tvoje zachrána - tvoje 
skutky. Ty víš, že to mockrát pleteme. Ty víš, čeho všeho 
se bojíme. Ty víš, kolikrát tě neposloucháme. Děkujeme ti 
za všechny příběhy - které nám vracejí radost, svobodu a 
jistotu že ty jsi zachránce a spasitel i pro nás. Otče náš...
1. čtení Ž 3
Píseň – NEZ 4 (Jen ty Pane, jen tys můj štít)
kázání
Píseň: Zástup
Ohlášení
Přímluvy:  Přijď Kí tvé NEZ 783
Poslání Žd 11,30-12,2a
Izraelští věřili, a proto před nimi padly hradby Jericha, když
je obcházeli po sedm dní. Mám ještě pokračovat? Vždyť by
mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, 
Barákovi, Samsonovi,...kteří svou vírou dobývali království,
uskutečňovali Boží spravedlnost, zavírali tlamy lvům, 
krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti 
nabývali síly,...

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, 
odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno 
přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s 
pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od 
počátku až do cíle. 
Požehnání "pro zástup" - Ž 121
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po 
pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. 
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. 
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i 
navěky. Amen
Píseň NEZ 752 (Tvá svoboda)


