
12.	Samson	
	

Chlapci a dievčatá, my sme mali teraz na začiatku svätej omše procesiu so Svätým 
písmom. To preto, lebo keď sa na svätej omši číta Sväté písmo, vtedy k nám hovorí Pán Boh. 
A Sv. písmo sa číta z tohto miesta, ktoré sa volá AMBONA. Je tu kniha, v nej sú vybrané čítania 
na každý deň a my chceme byť pozorní poslucháči, lebo sa k nám vtedy prihovára Pán Boh. 
Ten, čo číta z tejto knihy, na konci čítania povie: „Počuli sme Božie Slovo.“ A to preto, lebo nám 
to hovorí Pán Boh. Nepovieme, že sme počuli slovo nejakého spisovateľa, autora... ale Božie 
slovo. A my nato odpovieme: „Bohu vďaka.“ Bože, vďaka Ti, že nám dávaš svoje slovo, že Ťa 
môžeme počúvať... Vďaka Ti Bože, že k nám hovoríš. Buď oslávený, vďaka ti! A keď kňaz číta 
Evanjelium, teda skutky, život Pána Ježiša, tak on na konci povie: „Počuli sme Slovo Pánovo.“  
Pod slovom Pán, myslíme Pána Ježiša, lebo to je Jeho život, Jeho skutky. Dnes sme počuli, 
ako si vybral dvanástich apoštolov. Preto kňaz povie slovo Pánovo, je to Pán Ježiš, ktorý k nám 
hovorí. A my nato povieme: „Chvála Tebe Kriste.“  Nech si, Kriste, oslávený zato, že môžeme 
počúvať Božie Slovo. Preto dnes tá procesia. Lebo sme plní vďačnosti za Sväté písmo. 
A mnohí z nás majú Sväté písmo doma. A keď nemáte, pýtajte rodičov:  „Nechcem PlayStation, 
nové topánky... ja chcem Sväté písmo.“ A keď sa budú pýtať, že prečo chceš taký darček? „Ja 
chcem preto Sväté Písmo, lebo chcem vedieť čo Pán Boh hovorí.“ A my si dnes povieme jeden 
z tých príbehov, cez ktorý k nám Pán Boh hovorí.  

Minulý týždeň sme tu rozprestierali rúno, lebo to bol Gedeon, ktorý pýtal od Pána Boha 
znamenie a dnes si budeme rozprávať o ďalšej postave. Rozprávame o dobe, o postavách, 
ktorých nazývame sudcovia. To boli hrdinovia, bojovníci. Pretože Izraelský národ, tých dvanásť 
kmeňov, sa mnohokrát ocitol ako utláčaný od iných národov, ktorí im chceli ublížiť, zničiť ich...  
Minulý týždeň to boli Amalekiti, dnes už nejestvujú. Ale Pán Boh im vzbudil bohatiera Gedeona, 
ktorý sa nespoliehal na seba, ale na Pána Boha. Pamätáte si, ako len tristo chlapov stačilo, aby 
ich vyslobodil. A dnes si budeme hovoriť tiež o takom sudcovi, hrdinovi, ktorého Pán Boh poslal, 
aby vyslobodil tých Izraelitov, lebo ich utláčali Filištínci. A ten človek, o ktorom si ideme 
rozprávať, sa volá Samson. Nieže poviete, že samsung! To je niečo iné. Ale Samson. Hrdina, 
ktorého Pán Boh vybral, aby zachránil Izraelitov od nepriateľov, ktorí im ubližovali, ktorí im ničili 
úrodu, domy...  Pán Boh sa uľútostil. Povedal: „Ľúto mi je tohto národa. Nepočúvajú ma, ale ja 
ich mám rád, a chcem ich zachrániť.“  

Otec Samsona sa volal Manue. Ľahko si to zapamätáte, lebo my tu máme miništranta, 
ktorý sa volá Emanuel. � Mal manželku, ale mali jednu bolesť, nemohli mať dieťa. A Manue 
prosil s manželkou, aby ich Pán Boh požehnal a mohli mať spolu dieťatko. Jeho manželke sa 
zjavil Pánov anjel, prišiel k nej 
a povedal jej: „Budeš mať syna. Ale 
dávaj si pozor, nepi žiadny opojný 
alkoholický nápoj, modlievaj sa 
k Pánu Bohu a potom, keď sa Ti 
syn narodí, zasvätíš ho Pánovi. 
Toto anjel zopakoval aj manželovi 
Manue. A naozaj sa im narodil syn 
a dali mu meno Samson. A rodičia 
dali Pánu Bohu prísľub. Oni sa 
zaviazali, že sa britva nedotkne jeho 
vlasov.  A rodičia tento prísľub 
splnili. Pán Boh Samsona obdaril 
mimoriadnou silou. Ale o tomto 



tajomstve vedel iba Pán Boh, vedeli rodičia a Samson. Nikto iný.   

Raz sa vybral Samson do poľa a tam ho napadol mladý lev. Zaútočil naňho a Samson 
nemal žiadnu zbraň, žiadnu pušku, sekeru, dýku... nič. Predstavte si, Pán Boh ho obdaril takou 
silou, že on toho leva rozdrapil holými rukami. A tá sila navonok bola znamením jeho dlhých 
vlasov. Ale to nie je vlasmi, že bol silný, ale tým, že Pán Boh ho obdaril takou silou. Toho leva 
rozdrapil a nechal tam. A keď sa okolo neho vracal, našiel v tom levovi včelí úľ a med. On ho 
zobral, ponúkol aj rodičom a vtedy Samson povedal takúto riekanku: „Z požierajúceho vyšiel 
pokrm a zo silného vyšiel med.“ A kto bol ten požierajúci? Včely, ktoré papali med. A silný bol 
med, z ktorého vyšla sladkosť. Med, včely a lev spolu dali sladkosť.  

Ale Samson bol silný, premáhal Filištíncov. Oni sa hnevali, lebo ich vždy porazil, odvrátil 
nepriateľa, ochránil Izraelitov. A Filištíncom sa to nepáčilo, a tak naňho nastavili pascu. Samson 
sa zaľúbil do dievčaťa, ktorá sa volala Dalila. Filištínci o tom vedeli, tak potajomky prišli za ňou 
a povedali jej: „Počúvaj Dalila. Ty sa tomu Samsonovi páčiš, vidíme, že po tebe pozerá. Ty skús 
zistiť, odkiaľ má Samson takú moc. Dostaneš zato veľa peňazí.“ A Dalila sľúbila, že to zistí. Oni 
už čakali za bránou ozbrojení, aby toho Samsona zviazali. Prvýkrát sa pýtala Samsona, 
ale Samson to nemal vyzradiť, lebo to nik nevedel a bol to dar od Pána Boha. Tak sa ochránil. 
Druhý raz sa pýtala: „Vravel si, že ma máš rád a Ty si ma oklamal. Tak mi prezraď v čom 
spočíva Tvoja sila?“ A zas neprezradil. Aj tretíkrát naliehala, ale nepovedal to. No štvrtýkrát to 
už nevydržal a povedal: „Vieš, od detstva sa ma britva nedotkla. A tam je moja sila.“  Vtedy 
Dalila počkala, kým Samson zaspal, vzala nožnice a Samsona ostrihala. Pán vtedy od neho 
odstúpil. Keď prišli Filištínci, Samson vyskočil, myslel si, že ich porazí, ale nevedel, že má 
ostrihané vlasy. Filištínci ho zviazali, oslepili ho, vylúpili mu oči, lebo sa mu chceli pomstiť, že im 
veľa naubližoval a dali ho do väzenia. Ale čo sa stalo? Vo väzení Samsonovi opäť narástli 
vlasy. A keď sa Filištínci zabávali, tak si ho dali zavolať, aby im zahral a zatancoval. Oni 
neuctievali Pána Boha. Mali svojich bôžikov a to sa Samsonovi nepáčilo. A tak sa oprel o stĺpy, 
kde boli tí Filištínci a prosil Pána Boha, aby mu dal silu pomstiť tých, čo sa Pánu Bohu 
vysmievajú. Oprel sa a zvalil celú budovu, pod ktorou zahynuli všetci Filištínci a tiež Samson.   

Čo nás chce tento príbeh naučiť? Prvá vec, aby sme sa nebáli byť hrdinami. V triede, 
škole, na ulici, ktorí budete bojovať a brániť Pána Boha. Nie kopijou. Nebojte sa byť hrdinami. 
Možno budete v triede počuť kamaráta neslušne rozprávať a vy mu poviete, aby nehovoril takto 
nepekne, neslušne.  Môžete byť aj ticho: „Viem že škaredo rozpráva, ale je to môj kamarát, 
nepoviem mu radšej nič. Aby sa nepohneval. Budem radšej ticho. A nepoviem nič.“ Vtedy ste 
zbabelí, keď nepoviete nič. Buďte Samsonovia. Samson bojoval za Pána Boha. Keď ubližovali 
Pánu Bohu a národu, ktorý vyznával Pána Boha, Samson bránil ten národ. Aj vy buďte takí, keď 
budete vidieť, že niekto neslušne hovorí o Pánu Bohu alebo niekto podvádza, teraz na hokeji.. 
napomeňte to.  Buďte hrdinovia ako Samson a bráňte Pána Boha a Jeho dobré meno. 

Ďalšie, čo sa od neho učíme, je viera: veriť v Pána Boha. Aj vtedy keď zlyháme. 
Samson urobil zle, že prezradil tajomstvo. To bolo určené jemu a Pánu Bohu. On podľahol 
Dalile, ktorá dobiedzala, až ho presvedčila. Ale aj vtedy, keď to urobil, prosil Pán Boha. Aj my 
niekedy urobíme, čo sme nemali, ale prosme Pána Boha, aby nám dal silu to napraviť, aby nám 
dal silu sa zmeniť. Toto nás učí Samson. Ešte nás učí poslúchať Pána Boha. Keď počúval 
Pána Boha, tak sa mu darilo. A keď začal počúvať iných, ktorí mu neradili dobre, ako Dalila, tak 
sa mu prestalo dariť. Ona ho nemala rada, že bola zaľúbená, ale preto, že jej sľúbili peniaze. 
„Dáme ti veľa peňazí a ty zisti v čom je jeho sila.“  Nikdy nebuďte kamarátmi za peniaze. Nikdy 
sa nekamaráť s kamarátom preto, že: „Ja som s tebou preto kamarát, pretože máš také super 
veci, máš nový mobil a mi ho požičiaš. Ja chcem byť len s tebou kamarát.“ Vy si vyberajte 
dobrých kamarátov, nie podľa toho ako sú oblečení, ako vyzerajú, ale že sú to dobrí ľudia. A aj 
vy buďte takými dobrými kamarátmi. Nie, že mňa budú mať všetci radi, keď budem pekne 



oblečení, a budem mať novú mikinu, čižmičky... ale preto, že budem dobrým človekom. A vtedy 
všetci povedia: „chcem sa s ňou kamarátiť, lebo to je také dobré dievča, pri nej sa naučím veľa 
dobrého. Chcem sa s ním kamarátiť, lebo je to dobrý chalan a pri ňom sa naučím veľa 
dobrého.“  Aj toto nás Samson učí. Buďte dobrými ľuďmi. Možno nie vždy máme okolo seba 
dobrých, ale môžeme ich zmeniť svojím dobrým srdcom, dobrým životom.  

Buďme hrdinovia, bráňme Pána Boha, jeho dobré meno, slušnosť a nezabudnime, že  k 
Pánu Bohu sa môžeme vrátiť. Môžeme prosiť o dopustenie, o zmilovanie a On nám dá opäť 
silu. Tak ako ju dal Samsonovi. Aj nám dá silu. A buďme dobrými ľuďmi, ktorí si budú nielen 
hľadať dobrých kamarátov, ale aj my budeme dobrými kamarátmi pre druhých.  

 

Úloha pre deti:  

Odpovedz	na	otázky	a	dozvieš	sa,	čo	znamená	meno	Samson.		
Odpovede	sú	jednoslovné.	
Potom	si	vyznač	v	prvom	slove	1.	písmeno,		
v	druhom	slove	3.	písmeno,		
v	treťom		slove	3.	písmeno,		
v	štvrtom	slove	1.	písmeno,		
v	piatom	slove	1.	písmeno.		
	
Prečítaj	písmená	zaradom	a	budeš	vedieť,	čo	znamená	meno	SAMSON.		Tu	napíš	odpoveď__________________	
	
Otázky:		
1.	Čo	práve	robil	Samson,	keď	prišiel	o	vlasy?					
2.	Čo	mal	Samson	vo	vlasoch?	 		
3.	Čo	Samson	nepil?	
4.	Ako	sa	volá	Zasľúbená	zem?		
5.	Ako	sa	zachovala	Samsonova	manželka,	keď	sa	chcela	dozvedieť,	kde	sa	ukrýva	jeho	sila?	
 


