
LEKCE 42: SOUDCŮ 2 – DEBORA A BARÁK 

 

Biblický text k lekci: Soudců 4 - 5 

 

Cíle lekce:  

- Dítě vlastními slovy popíše příběh Debory, Baráka a Jáel a ví, kdo byly tyto biblické postavy 

- Dítě zná jméno krále a vůdce jeho vojska (Jabín, Sísera), kteří Izraelce utiskovali 

- Dítě si uvědomuje, že Bůh slyší naše volání a je ochoten nám pomoci, i když na vině jsme my 

sami 

- Dítě si uvědomuje, že je to sám Bůh, který nás vysvobozuje z otroctví, ale musíme k němu volat 

a věřit mu 

- Dítě vnímá, že Bůh si ke svému plánu může použít kohokoli, kdo mu dá ve svém životě prostor, 

ale i toho, do kterého bychom to nikdy neřekli 

 

Klíčové verše:  

Soudců 4,3: „I úpěli Izraelci k Hospodinu, protože Jabín měl devět set železných vozů a po dvacet let 

Izraelce krutě utlačoval.“ 

Soudců 4, 22-23: „A tu, když Bárak pronásledoval Síseru, vyběhla mu Jáel vstříc a volala na něho: „Pojď, 

ukážu ti muže, kterého hledáš.“ Vstoupil k ní, a hle, Sísera leží mrtev a v jeho spánku vězí stanový kolík. 

Onoho dne pokořil Bůh kenaanského krále Jabína před syny Izraele. 

1. Korintským 1,26-27: Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle 

lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, 

aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“ 

 

Biblická fakta: 

Po smrti soudce Ehúda Izraelci opět dělali to, co je zlé pro Boha – Bůh je proto vydal kanaánskému 
králi Jabínovi, který Izraelce utlačoval celých 20 let. Velitelem jeho armády byl Sísera. 

V té doby byla soudkyní žena – Debora. Bůh slyšel volání Izraelců, kteří volali k Hospodinu 

Debora poslala vzkaz pro Baráka, aby šel bojovat proti králi Jabínovi a vzal s sebou 10 000 mužů 
z kmene Neftalí a Zabulón 

Barák se ostýchá jít – půjde jedině, když s ním půjde Debora. Tak jdou společně. Vyšli z Kádeše a 
vystoupili i s vojskem na horu Tábor, kde se u něj shromáždilo vojsko 10 000 mužů. 

Vojsko krále Jabína v čele se Síserou mělo 900 železných vozů. 

Bůh sám postihl Síserovo vojsko panickou hrůzou před vojskem Baráka, tak že se rozprchli a Izraelci 
je pobíjeli. 

Sísera sám prchal ke stanu ženy Jáel, manželky Kénijce Chebera, protože žil s Kénijci v míru. 

Jáel pozvala Síseru dál, dala mu napít mléka a uložila ho ke spánku, přikryla houní – Sisera tvrdě 
usnul. 

Když spal, Jáel ho zabila tak, že mu stanovým kolíkem prorazila lebku. Pak ho předala Barákovi, který 
dorazil s vojskem. 

Debora pak zpívala oslavnou píseň, že Bůh vysvobodil Izraele a Jáel, že zabila Síseru. 

Země (Izraelci) potom žili 40 let v míru. 

 

Pro zvídavé: 

 Král Jabín panoval ve městě Chásor 

 Manžel od Debory se jmenoval Lapidót 

 Barák byl syn Abinoamův 

 

 



Myšlenky k 42. lekci (aplikace): 

 Izraelci znovu neposlouchají – za neposlušnost přichází trest (20 leté otroctví) – Bůh si nelibuje 

ve trestu, ale je také spravedlivý a nemůže tolerovat zlo 

 Bůh se do našeho života nebude vnucovat, ale důsledky si musíme nést sami 

 Útisk trval 20 let – Bůh není džinem v láhvi anebo automat a nepřispěchá vždy hned, když ho 

za něco prosíme 

 I přes trest Bůh Izraelce neodepsal, ale přichází je vysvobodit – i když zhřešíš a děláš to, co Bůh 

nechce, tak když voláš k Bohu, on slyší a přichází do našeho života s vysvobozením – Bůh slyší 

naše volání a přichází na pomoc, i když na vině jsme my 

 Debora byla v kontaktu s Bohem – i proto ji chtěl Barák, nechtěl jít do bojů bez Boha – do 

situací kdy bojujeme proti zlu, je nutné být po Božím boku 

 Bůh sám vysvobozuje z otroctví, pokud mu věříme a následujeme ho (Izraelci volali a On 

„promluvil“ skrze bohabojnou Deboru) 

 Barákovi samotnému asi chyběla víra – často chybí i nám, ale je povzbudivé, že i přes naše 

chyby a nedostatky nás Bůh chce použít ve svém plánu 

 Boj vyhrál sám Hospodin – je to Bůh sám, kdo připravuje vysvobození, on je schopen zvítězit 

tam, kde my sami nemůžeme, kde nemáme sílu – Bůh bojuje tam, kde my nemáme šanci 

 Barák nezabil Síseru, ale žena, která v tehdejší době byla podřadnější, než muž – Barák se tak 

okradl o slávu – když Bohu plně nedůvěřujeme, často nevidíme, jak Bůh jedná, nevidíme jeho 

zázraky a ochuzujeme se o život, který by byl „hodný oslavy“ 

 Bůh si používá k naplnění plánu i lidi, do kterých bychom to neřekli (žena Jáel) – může si použít 

i tebe, i když se na to „necítíš“ 

 Vítězství nad Síserovým vojskem a Síserou bylo zvláštní – z rukou cizí ženy - Bůh vyslýchá naše 

prosby, ale často jinak, než bychom čekali, ale nakonec vše přivede k dobrému konci 

 

Souvislost s Novým zákonem:  Koho Bůh povolává? (1. Korintským 1,17-31) 

Bůh k vítězství nad Síserou použil ženu Jáel, nikoliv vojevůdce Baráka. Bůh povolává do svého plánu ty, 

o kterých bychom to dopředu neřekli. Podobně píše Pavel apoštol Korintským, že Kristus (Bůh) vyvolil 

ty, kteří nejsou nějak extra dobří, známí, silní, ale naopak vyvoluje ty, kteří jsou v očích lidí slabí, 

nemoudří, neurození. (Tím není řečeno, že i lidé dobře postavení nemohou přijít k Bohu), ale Pavel tím 

chtěl ukázat, že i když ve světě nic neznamenáme (nejsme prezidenti, nejsme bohatí, nemáme dobré 

vzdělání), přesto Bůh s námi počítá – bez ohledu na naše postavení a přijímá nás. Boží přijetí se neodvíjí 

od našich zásluh a postavení. To, na co Bůh hledí, je lidské srdce. To, co je moudré u lidí ve světě, je 

bláznovstvím pro Boha. Pro mnoho lidí je Kristus na kříži a později jeho zmrtvýchvstání bláznovstvím, 

ale právě toto zachraňuje od věčné záhuby. Záleží jen na tom, abychom dali Bohu prostor v našem 

životě a svěřili mu naši důvěru. 

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Přetlačování – motiv utlačování Izraele. Úkolem dětí je vždy ve dvojici do sebe tlačit (dotýkají se 
pouze dlaněmi), vítězí ten, kdo druhého přetlačí za vyznačenou čáru (cca 2-3 metry). 
2. Zatloukání hřebíku do špalku – motiv zabití Sísery. Úkolem dítěte je na co nejmenší počet klepnutí 
kladívkem zatlouct hřebík do špalku. 
3. Zaškrtání 10 000 čtverečků – motiv Barákova vojska. Úkolem dítěte je co nejdříve zaškrtat 
(křížkem) deset tisíc čtverečku na čtverečkovaném papíře (eventuálně lze stanovit časový limit cca 
5 minut). 
4. Pití mléka na rychlost – motiv: Jáel dala Síserovi pít mléko. Úkolem pro dítě je vypít mléko 
kočovníků, které je kyselé (mléko zředíme s vodou a přidáme citron). Kdo vypije dříve? 

 


