
LEKCE 45: SOUDCŮ 5 – SAMSONŮV PŘÍBĚH 

 

Biblický text k lekci: Soudců 13 - 16 

 

Cíle lekce:  

- Dítě popíše okolnosti před Samsonovým narozením a vysvětlí, co to znamená, že byl zasvěcený 

Bohu 

- Dítě vlastními slovy popíše příběh Samsona v období jeho svatby (příběh o hádance)  

- Dítě ví, v čem spočívala Samsonova síla a jakým způsobem přišli na toto tajemství Pelištejci 

- Dítě uvede příklady toho, jak Samson pobil Pelištejce, či jim jinak škodil 

- Dítě popíše okolnosti Samsonovi smrti 

- Dítě si uvědomí důležitost výběru životního partnera 

- Dítě vnímá, že s Bohem může zvládnout i velké věci, ale bez Boha jsme slabí 

- Dítě chápe, že poslouchat rodiče je modré, protože mají více životních zkušeností 

- Dítě si je vědomo toho, že ne všechno, co se mu líbí, je pro něj dobré 

 

Klíčové verše:  

Soudců 13,5: „Hle počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude už od 

matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Pelištejců.“ 

Soudců 16,4-5: „Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za ní 

filištínští vládci a žádali ji: Sveď Samsona a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli 

přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti dá 1100 šekelů stříbra.“ 

Soudců 16,28: „Tehdy Samson volal k Hospodinu: Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na mě! Ještě 

jednou mi prosím dej sílu, Bože! Ať se Pelištejcům najednou pomstím za obě své oči.“ 

1. Korintským 13,7: „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ 

 

Biblická fakta: 

Izraelci opět jednali v očích Hospodina zle, tak je vydal na 40 let do rukou Pelištejců (Filištínců). 

Bůh vyvolí ještě nenarozeného Samsona, jehož narození zvěstuje Hospodinův anděl jeho rodičům – 
má to být Boží zasvěcenec – nesmí pít alkohol (víno), ani jíst nic nečistého a nesmí si stříhat vlasy. 

Samson si navzdory rodičům vybírá ženu mezi pelištejskými dívkami – líbila se mu. Zároveň to byla 
záminka proti Pelištejcům od Hospodina. 

Když šel za tou dívkou do Timny, přepadl ho na cestě lev, Samson jej však holýma rukama zabil – 
zmocnil se ho Duch Boží. Později si v tom lvovi udělali včely hnízdo a Samson z něj jedl med. 

Ještě před svatbou se Samson vsadí z pelištejskými muži o 30 košil a 30 svátečních šatů, které jim 
dá, když do 7 dnů uhodnou hádanku. Pelištejci ji neumí vyluštit, naléhají na jeho budoucí ženu, že 
pokud to ze Samsona nevytáhne, tak ji upálí. Žena nakonec řešení vymámí a tak pelištejci hádanku 
uhodnou. Samson pozná podvod – jde a pobije 30 mužů, jejichž šaty pobere. Žena je mezitím dána 
jinému. 

Samsona to naštve – pochytal 300 lišek, svázal je ocasy vždy 2 k sobě a na ocasy jim připevnil hořící 
pochodeň – tak vypálil Pelištejcům obilí, vinice i olivy. Když se to Pelištejci dověděli, že to bylo kvůli 
té ženě, upálili ji i jejího otce. Jdou i na Samsona – ten je však bil hlava nehlava. 

Judští mužové se obávají o bezpečnost Izraele, kvůli tomu, jak Samson pobil Pelištejce a tak ho po 
domluvě spoutají dvěma novými provazy, aby ho Pelištejcům vydali. Samson však při vydání 
Pelištejcům provazy jako nic přetrhne – má nadpřirozenou sílu od Hospodina. Vezme oslí čelist a jí 
pobije 1000 mužů. Pak má žízeň, ale nikde není voda – prosí Boha a ten dá vytrysknout vodě ze 
země. Pak Samson soudil Izraelce 20 let. 



Jednou Samson šel k prostitutce do města Gazy. Chtěli ho u ní chytit, ale on o půlnoci vstal, holýma 
rukama vysadil městská vrata i s veřejemi a závorou a vynesl je až na vrchol blízké hory (před 
Hebronem). 

Samson se pak zamiloval do ženy jménem Dalila – tu Pelištejci přemluvili, aby z něho vytáhla 
tajemství jeho nadpřirozené síly – každý by jí pak dal 1100 šekelů (asi 13kg) stříbra. 

Dalila se Samsona po třikrát neúspěšně ptá, jak by přišel o sílu. První odpověď – spoutání sedmi 
novými tětivami, druhá odpověď – nové provazy, třetí odpověď – spletení jeho vlasů. Jeho síla 
nebyla prozrazena. Dalila však na něho neustále naléhala, citově ho vydírala (že ji nemá rád, když to 
nechce říct), až jí nakonec prozradil, že kdyby ho oholili a ostříhali, síla by jej opustila. 

Dalila ostříhá Samsona, toho síla opustila a Pelištejci ho zajali, vyloupli mu oči, spoutali bronzovými 
řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. 

Pelištejci uspořádali velkou slavnost na počest jejich boha Dagona, který prý vydal Samsona do jejich 
rukou. Přivedli tam Samsona, aby je bavil. 

Samson se modlil o sílu k Bohu, aby se mohl pomstít Pelištejcům – pak opřen o dva sloupy se do nich 
opřel a celý chrám spadl. Byli tam všichni Pelištejští náčelníci a dokonce i na střeše chrámu bylo více 
než 3000 mužů. Samson tak v den své smrti zabil více Pelištejců, než za svého života. 

 

Pro zvídavé: 

 Otec Samsona se jmenoval Manoách a pocházel z kmene Dan 

 30 mužů, které Samson pobil, byli z města Aškalon 

 Místo, kde Bůh pro Samsona udělal studánku, aby se napil, se jmenovalo Lechi a studánku 

Samson pojmenoval Pramen volajícího (En-hakore) 

 Po zatčení Samsona jej odvedli do Gazy 

 Samson byl pohřben mezi Coreou a Eštalonem v hrobě jeho otce Manoacha 

 

Myšlenky k 45. lekci (aplikace): 

 Samson jako Boží zasvěcenec měl od Boha dánu výjimečnou schopnost – velkou sílu – když Bůh 

povolává, tak nás také vybavuje, ke splnění úkolu dává nám k tomu sílu, schopnosti 

 Samson neposlouchá rodiče a svou nevěstu si vybírá z cizinek (což Izraelci neměli dělat) a navíc 

hlavně podle vzhledu – při volbě životního partnera je dobré dát na rady zkušenějších a 

nevybírat jen dle vzhledu, ale podle jiných kritérií (společný životní směr, vybírat otce/matku 

svých dětí) 

 Vztah Samsona se svou snoubenkou nebyl pevný – podvedla ho – krása není více než důvěra, 

krása je dar, ale nemůže nás zaslepit, protože může učinit život plný problémů 

 Samson se zamiloval – zamilovanost je krásná věc, ale láska je něco hlubšího. Díky 

zamilovanosti Samson nepoznal podvod Dalíly a to ho nakonec stálo život – při rozhodování o 

životním partnerovi bychom neměli být pouze zamilovaní, ale též zapojit i rozum. 

 Dalíla nebyla cele na Samsonově straně (možná toužila po penězích) – vztah dvou lidí (manželů) 

může dobře fungovat, jen pokud tam není mezi nimi žádný třetí člověk, klíčová ve vztahu 

partnerů je důvěra – a tu nesmí nic a nikdo narušit 

 Samson, i přesto, že v něm byl Boží Duch, tak dělal jako člověk řadu chyb, i těch osudových 

(neposlouchal rodiče, dělal si, co chtěl, šel za prostitutkou) – možná si myslel, že mu vše projde, 

že ho jeho síla ze všeho „vyseká“, ale nebylo tomu tak – nebyla to jeho síla a v klíčovém 

momentu od něj Bůh odstoupil – i jako „věřící“ chybujeme – důležité je chyby vyznávat a vracet 

se zpět do „zasvěceného“ vztahu s Bohem 

 Bůh je silnější než modla Dagón a i když to vypadalo, že Samson prohrál, tak nakonec zvítězil, 

ale žel za svou neposlušnost a nevěru slibu (jako zasvěcenec se nemohl dotýkat mrtvého) – což 

porušil se lvem – zaplatil životem – když se od Boha v životě odvracíme a děláme to, co se nám 

líbí, aniž bychom se jej ptali na to, co je správné, pak si musíme nést následky 



Souvislost s Novým zákonem:  Pravá podstata lásky (1. Korintským 13,4-7) 

„ Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, 

nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se 

raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ 

Samsonovou léčkou byly ženy, resp. to, jaký s nimi měl vztah. Byl to vztah, kde chyběla důvěra, pravé 

spojenectví. Byla to láska možná povrchní, možná spíše zamilovanost. Pravou lásku popsuje 13. 

kapitola prvního listu do Korintu, kde vidíme její podstatu – láska nehledá svůj prospěch (Dalila hledala 

svůj prospěch), láska se raduje z pravdy – život Samsona byl také o lži (několikrát lhal). V prostředí 

důvěrného vztahu nemůže být lež, hledání vlastního prospěchu. Když mám někoho rád, tak s ním 

vydržím, i když situace je těžká – láska vše překoná. Samson se ženami měl asi jen povrchní vztah, bez 

hluboké důvěry. Jejich láska neměla pevné kořeny, nevydržela a navíc přivodila Samsonův pád. Ve 

vztahu každý spoléhal na něco jiného, než na toho druhého (Dalila na peníze, Samson na svou sílu). 

Vztah muže a ženy, který má vydržet, musí být budován na důvěře, v pravdě a nejlépe s Bohem 

uprostřed, který doplňuje to, kde my selháváme. 

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Přetržení provázku – motiv roztrhání lva Samsonem. Dětem dáme provázek a jejich úkolem je jej 
přetrhnout – pomocí roztřepení na jednotlivé části. K přetržení nemohou použít kromě svého těla 
žádný jiný předmět. 
2. Hádanky – motiv hádanky o lvu. Dětem dává různé hádanky. Kdo z nich více za daný časový limit 
(cca 3 minuty) vyřeší?. Hádanky najdete na webu např. ZDE 
3. Mlácení prakem do koberce – motiv pobití tisíce mužů oslí čelistí. Úkolem dětí do koberce visícím 
na klepači (či něčem) podobném po minutu mlátit prakem. Kdo dá více ran? 
4. Svázání provázků s papírem – motiv liščích ocasů. Úkolem je svázat nejprve dva provázky k sobě 
a pak na tento jeden provázek ještě přivázat papírek. Ten zapálit. Kdo naváže více „ocasů lišek“ za 
limit 3 minuty, vítězí. Zapalujeme dle podmínek v místnosti nebo venku. 
5. Přenos těžkého předmětu (činka) – motiv přenosu městské brány. Dítě zvedá činku (eventuálně 
jiný předmět), činka ideálně poměrově (např. 20%) k hmotnosti dítěte. Vítězí ten, kdo nejvíce krát 
zvedne). 
6. Výdrž ve visu – motiv síly Samsona. Úkolem je co nejdéle vydržet viset na hrazdě (tyči, větvi 
apod.).  

 

 

 

http://hadanky.atropin.cz/hadanky-a-hlavolamy--strong-hadanky-pro-deti-strong

