
LEKCE 44: SOUDCŮ 4 – MALÍ SOUDCOVÉ 

 

Biblický text k lekci: Soudců 10 - 12 

 

Cíle lekce:  

- Dítě vyjmenuje některé „malé soudce“ 

- Dítě zná příběh Jiftácha a umí ho vlastními slovy převyprávět 

- Dítě si uvědomuje, že Bůh povolává kohokoliv 

- Dítě vnímá důležitost slibu a uvědomuje si váhu slova 

- Dítě poznává Boží milosrdenství a soucit s těmi, kdo k němu volají a vyznávají svou vinu 

 

Klíčové verše:  

Soudců 10,16: „Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili Hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraele.“ 

Soudců 11,29 a 32b: „Tu spočinul na Jiftáchovi duch Hospodinův a on táhl Gileádem a Manasesem do 

Mispy gileádské a z Mispy gileádské táhl proti Amónovcům…a Hospodin mu je vydal do rukou.“ 

Jakub 2,21: „A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, 

které má moc spasit vaše duše.“ 

 

Biblická fakta: 

Jméno soudce Délka „soudcovství“ Z jeho života 

Tola 23 let Syn Dodova syna Puy, bydlel 
v Efrajimském pohoří. 

Jair z Galaadu 22 let Měl 30 synů, co jezdili na 30 
oslátkách a měli 30 měst. 

Jefte (Jiftách) 6 let Viz níže 

Ibsan z Betléma 7 let Měl 30 synů a 30 dcer. Byl 
pochován v Betlémě. 

Elon 10 let Pocházel z kmene Zabulon, byl 
pochován v Ajalonu. 

Abdon 8 let Měl 40 synů a 30 vnuků, co 
jezdili na 70 oslátkách 

 

Izraelci znovu slouží baalům a neposlouchají Hospodina – proto je vydá Pelištejcům a Amónovcům, 
kteří je drtili a utlačovali. Izrelci znovu volají k Bohu o pomoc a Bůh se smiloval – odklidili totiž cizí 
Bohy. 

Jefte byl chrabrý bojovník, ale byl vyhnán ze své rodiny – s partou „budižkničemu“ podnikal různé 
výpady. 

Izraelci (Galaadovci – nejspíše z pokolení Gád) si Jefteho zvolí jako náčelníka v boji proti Amónovcům 
(Amonitům). Na Jeftem spočine Duch Boží. 

Jefte chce vyjednávat s Amonity, ale oni nechtějí. Jefte učiní Bohu slib, že když mu vydá do rukou 
Amonity, tak prvního, kdo mu vyjde naproti z bran jeho domu, bude obětovat jako oběť. 

Bůh vydal Jeftemu Amonity do rukou a byli Izraelem poraženi. 

Jeftemu vyšla naproti jeho dcera a tančila za zvuku bubínků. 

Jeho dcera ještě před obětí odchází na 2 měsíce do hor, aby oplakávala to, že se nikdy nevdá a 
nebude mít děti. 

Muži z kmene Efrajim se dostanou do sporu s Jeftem, že je nepozval do boje proti Amonitům, a chtějí 
s ním válčit (boj o moc v Izraeli) – padlo 42 000 efrajimovců, protože Jefte jim odřízl cestu přes brody 
Jordánu a když chtěli Efrajimovci přejít a vydávali se za někoho jiného, měli říct „ŠIBOLET“, oni však 
neuměli Š, proto říkali SIBOLET – a tak byli zabiti. 



Pro zvídavé: 

 Jefte utekl od svých bratrů do země Tob 

 Jefte bydlel ve městě zvaném Mispa 

 V Izraeli díky Jefteho ženě vznikl zvyk, že Izraelské dívky chodí po 4 dny za rok naříkat nad 

dcerou Jefteho 

 Jefte byl pochován ve městě Galaadu 

 

Myšlenky k 44. lekci (aplikace): 

 Izraelci neustále odpadají od Hospodina a za to je čeká strádání – Bůh chce pro nás to nejlepší, 

ale jak často si chceme žít podle našich představ a přání a dělat to, co se nám líbí, pak se 

nesmíme divit, že si poneseme i důsledky 

 Odpadnutí od Boha se de facto nevyhýbá žádné generaci (soudcové se měnili poměrně často) 

 Bůh slyšel volání Izraelců, až když odstranili cizí Bohy – nejprve je třeba Bohu vyznat hřích, který 

nemůže být v Boží blízkosti, až potom Bůh může začít jednat 

 Bůh si povolává ke svému úkolu kohokoliv – Jefte nebyl žádný „světec“, možná spíše naopak, 

byl to odpadlík, možná vyvrhel rodiny, syn prostitutky (podnikal výpady, tedy i zloděj), a přesto 

si jej Bůh použil, nebo na druhou stranu rodina jej odmítla (vyhnala) – ale Bůh nikoliv; ať je 

tvoje situace jakákoliv, pro Boha to není překážkou, aby si tě mohl použít pro svůj plán 

 Jefte byl naplněn Božím Duchem – je to Bůh, který skrze něho jedná – když dáme v našem 

životě prostor Božímu Duchu, on bude jednat 

 Slib Jefteho – příklad dodržení slova – dnes už se slovo moc nedodržuje, nemá váhu – dodržení 

slibu je ale znakem důvěry – Jefte dodržel slovo, i když tím přišel o možnost mít potomstvo 

(což bylo v tehdejší době velmi důležité) 

 Dle hebrejského textu se jedná u slibu Jefteho o to, že buď bude obětovat (zvíře) NEBO zasvětí 

člověka Hospodinu – nešlo tedy o lidskou oběť – ta je Bohu odporná 

 

Souvislost s Novým zákonem:  Odstranit zlo a ovládat jazyk (List Jakubův 2,19-21) 

„Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, 

pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu 

a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.“ 

Izraelci museli nejprve odstranit modly – to špatné, hříšné jednání, aby mohli navázat vztah s Bohem a 

mohl jim pomoct (vyslyšet jejich prosby). Často naše špatné jednání má co do činění s mluvením. Slovo 

má sílu a může hodně ranit. Je dobré si dobře promyslet, co řekneme. Jiftách dal slib a možná si ani 

neuvědomoval důsledky. Dokázal ale držet slovo. Lépe je naslouchat, než zbrkle mluvit. Ale i když 

chybujeme, a to i slovem – je vždy možnost vyznávat, odstranit zlo ze svého života a čekat na Boží 

vysvobození.  

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Najdi „vetřelce“ – motiv odstranění cizích bohů. Máme dva stejné obrázky a do nich nakreslíme 
nenápadné značky (např. křížky) a úkolem dítěte je co nejrychleji tyto křížky najít a zakroužkovat. 
2. Boje plácačkou – motiv výpadů Jefteho a jeho skupiny. Úkolem dítěte je pomocí např. plácačky 
na mouchy nebo ručníku útočit na soupeře a udeřit ho. Ručník (plácačka) leží uprostřed místnosti a 
hráči na povel vyběhnou – kdo dříve chytí a plácne soupeře, vyhrává.  
3. Ježdění na „oslátku“ – motiv synů soudců, co jezdili na oslátku. „Oslátko“ bude nějaký předmět 
(např. smeták), na kterém dítě bude muset „projet“ překážkovou dráhu. Ničeho se nesmí dotknout. 
4. Jazykolamy – motiv efrajimovců, co neuměli vyslovit slovo „Šibolet“. Úkolem dítěte je co 
nejrychleji a bezchybně přečíst několik jazykolamů. Jazykolamy např. na webu zde. 

 

http://www.jazykolamy.estranky.cz/clanky/ceske/ceske-jazykolamy.html


Obrázek k námětu 1: 

 

Zdroj obrázku: www.pixabay.com (upraveno) 

http://www.pixabay.com/

