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19. 6. 2022 – Narození se Samsonem 

 

1. čtení: Lk 2, 25-40 
 
Píseň: NEZ679 – Pomoz mi, můj Pane 

 
Základ kázání: Sd 13 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

příběh soudce Samsona je tragický. Také proto, že je posledním 
soudcem v celé knize. Také proto, že po něm je situace Israelců, protože 
jejich chování, ještě mnohem horší. 

A také proto, že začátek jeho příběhu a života je až neuvěřitelně 
pozitivní. Plný naděje a Boží moci. Tím spíše pro křesťany. Protože 
nejen, že počátek Samsonova příběhu je velmi podobný počátku 
Samuelova. Ale také proto, že zní až podezřele podobně začátku příběhu 
Ježíše Krista. 

Situace, do níž se Samson narodil, byla totiž hrozná. Mnohem horší 
než za Gedeóna. Čtyřicet let útlaku Pelištejců není jen symbolických 
čtyřicet let putování pouští, dokud nevymřely kompletně ty generace, 
které se chtěly vrátit do egyptského otroctví. Jakkoli už to je hrozná 
připomínka a srovnání. Jde také o sdělení velmi dlouhé doby útlaku 
Pelištejců. Šlo o nejdelší ze všech takových období doby soudců. 

To je velmi blízké době narození Ježíše Krista. Tehdy nebyl 
židovský národ suverénní zemí již šest set let. Od dobytí Jeruzaléma 
Babylóňany a následného exilu byl již vždy v područí dalších říší. 
V Ježíšově době již několik set let pod nadvládou Římanů.  

Samsonovo narození je předpovězeno Božím poslem. Zázračně a 
proti přírodě a přirozenosti – protože neplodné matce. Ježíšovo početí a 
narození je také oznámeno Božím poslem. A také je zázračné a proti 
přirozenosti – byl počat bez mužského přičinění. Samsonův otec 
Manóach je také proto podáván s nápadnou mírou ironie. 

Samsonovi Hospodin žehnal už v dětských letech – obsahově 
stejné čteme i v závěru Lk 2, dokonce hned dvakrát (v. 40+52). Samson 
je počat a narozen k vysvobození Božího lidu – Ježíš jakbysmet. Zmínka 
v Lk o tom, že Ježíš je také k „pádu mnohých“ je hluboce naplněna také 
v příběhu a životě Samsona. 
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Samson byl vybaven nadlidskými, nepřirozenými schopnostmi: 
Tak obrovskou silou, že dokázal roztrhnout lva vejpůl. Dokázal vysadit 
městské brány a vynést je na ramenou na blízkou horu. Dokázal porazit 
symbolických tisíc1 nepřátel naráz zcela sám – „vyzbrojen“ jen oslí 
čelistí. Ježíš také činil opakovaně nadlidské, nepřirozené činy – 
uzdravoval nemocné pouhým slovem. Sytil tisícihlavé zástupy z trochy 
chlebů. Křísil mrtvé. Odpouštěl hříchy. 

Tak proč se to u Samsona všechno tak strašně pokazilo? Jak to, že 
někdo s takovými předpoklady, tak dobře vybaven, selhal v podstatě na 
plné čáře? O tom víc příští týden. 

Dnes se zaměřme na radostnost a naději Samsonova narození. 
Jakkoli jeho otec byl tak trochu trouba. Nenechal si totiž tak úplně 
poradit ani od Božího posla. Ani své manželce její vyprávění tak úplně 
nevěřil – stejně jako Josef Marii. Jako učedníci Ježíšovi. A pokaždé, když 
se Manóach chtěl stát „ředitelem“ celého dění, ztrapnil se. 

Nejnápadněji v samotném závěru oddílu: Konečně mu došlo, že se 
setkali s Hospodinovým poslem! A tak, zvláštním způsobem, 
s Hospodinem samotným. Tak je Manóachova logika naprosto 
teologicky jasná a opodstatněná: Čeká je smrt. Nikdo přece nemůže 
spatřit Hospodina a žít! Ani Mojžíš nemohl! 

Jeho manželka ho však krásně, ironicky a nesmírně vtipně „utřela:“ 
„Kdyby nás chtěl Hospodin zabít, asi těžko by nám zvěstoval, že budu 
mít syna, že?“ 

Možná tedy také vlivem příkladu trochu přitroublého, ale přitom 
pyšného otce Samson tak děsivě selže? Nakonec právě pýchu a 
sebestřednost bude Samson projevovat opakovaně… 

Avšak Sd 13 chce v první řadě vykreslit sílu a hloubku Boží milosti. 
Proč je člověku vytrvale přítomná objektivní naděje. Dokonce celému 
lidstvu: Protože Hospodin jedná. Vstupuje do dějin osobních, národních i 
mezinárodních. A činí nečekané, neuvěřitelné, nepřirozené. 

Protože vydání Israelců napospas Pelištejcům si zavinili Israelci 
sami. Po kolikáté už? Zase a znovu nejen, že nečinili, co je dobré v Božích 
očích, dokonce zase a znovu činili, co je zlé v Hospodinových očích. Tak 
proč by je Hospodin chránil před důsledky jejich vlastních rozhodnutí? 
Před důsledky vlastní svobody? Navíc po stopadesáté? Vždyť si pořád 
dokola Israelci poradit ani od Hospodina nedali. Znovu a znovu 
spoléhali na jiné bohy. Sami na sebe. Navzdory tolika mocným činům 
                                                 
1
 Tj. nespočitatelné množství! 
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z rukou byť jen předchozích soudců. Stejně jako ten Manóach! Stejně 
jako učedníci! 

A přesto Hospodin znovu zakročil. Znovu nabídl svou záchranu, 
svou spásu. Tedy vysvobození z nevyhnutelného otroctví hříchu, zla a 
utrpení. Které jsou ve světě jen kvůli lidem. Jen kvůli lidskému 
vytrvalém činění toho, co je zlé v Hospodinových očích. Jen kvůli 
lidskému vytrvalému spoléhání na všechno a všechny – kromě 
Hospodina. Přesto Hospodin znovu zakročil. 

To je stejně nelogické jako Boží vtělení v Ježíši z Nazareta. 
Nepřirozené. Absurdní. A také proto tak inspirativní. Tak krásné. Tak 
vytoužené. Protože i když se sebevíce snažíme, činíme rozhodnutí také 
špatná. Hřešíme. Podléháme svévoli. Nebráníme zlu. Plodíme zlo další. 
Nečiníme Hospodinovo dobro. 

A tak nevyhnutelně potřebujeme záchranu „odjinud.“ Protože jsme 
příčinou problému hříchu a zla a utrpení, tak prostě a jednoduše 
nemůžeme být také jeho řešením. Naopak: Každé naše, lidské, řešení 
„překvapivě“ vyrábí problémy, zlo a utrpení nová. 

Tak i v Samsonově době se, zcela nelogicky a nepřirozeně, 
Hospodin smiloval. Vložil se do běhu světových, světských dějin. Ačkoli 
ani smlouva učiněná s člověkem k ničemu takovému Hospodina 
nenutila. Nezavazovala. A přesto znovu a znovu ustanovoval a utvářel 
své zachránce. Samson nebyl ani první ani poslední. 

Navíc své vyslané a povolané zachránce Bůh vybavuje tak, aby ten 
nadlidský úkol alespoň počátku (v. 5) lidského vysvobození mohli 
zvládnout. Vtipné je, že nejde vlastně nikdy o vybavení ekonomické 
nebo vzděláním nebo chytrostí. Nejde o lidi narozené do dobrých, 
mocných, vlivných rodin. Nejde o lidi s konexemi a plány. Jde o opuštěné 
děti (Mojžíš), o neplodné matky (Sára, Rebeka, Samsonova matka). Jde o 
staré otce (Abraham). Jde o nemanželské děti (Ježíš). Jde o 
nejposlednější ve vlastním rodu a domu (Gedeon, David). 

To je ale naprosto pravý opak toho, odkud lidé dodnes očekávají 
pomoc a záchranu! Zachránit nás přece mohou jen ti mocní, vlivní, 
bohatí, vzdělaní, chytří a s dobrým původem. Nemůže nás přece 
zachránit ňákej Franta z Horní Dolní, kterého odložili vlastní rodiče! 
Pokud je vůbec zná! Vždyť je jen obětavým, pracovitým, laskavým, 
dobrosrdečným, poslušným Bohu – takového přece nemůžeme 
poslouchat! 
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A přesto Bible opakovaně dosvědčuje opak: Také Petr, Skála, na 
níž si Kristus vybudoval svou církev, byl z chudiny a Krista opakovaně 
zapíral. Apoštol Pavel byl sice vzdělanec, ale zapřisáhlý nepřítel Krista a 
jeho následovníků. Mezi svých dvanáct učedníků Ježíš povolal i několik 
teroristů a kolaboranta a zrádce! 

Tak i počátek Samsonova příběhu připomíná: Jeho-šua. Česky: 
Hospodin zachraňuje. Zachraňuje obvykle zcela jinak, než by lidé rádi. 
Ale zachraňuje. Dokonce nabízí svou záchranu i tam, kde na Hospodina 
nikdo nevěří. Kde ho nikdo neposlouchá. Možná ani nezná. Místo toho se 
lidé spoléhají na peníze, systémy, plány, vize, sankce a další modly – 
kdepak poslušnou, obětavou vírou na Boží slovo a milost! A stejně jako 
Israelci v době soudců se lidé znovu a znovu diví nefunkčnosti 
modlářství… 

Hospodin zachraňuje, i kdyby dopustil čtyřicet let útlaku, teroru, 
útisku, pronásledování. I kdyby takových let dopustil stovky a tisíce. Jak 
to prožíval ještě donedávna právě jeho vyvolený Boží lid! 

Ale člověk to vše musí Hospodinu věřit. Musí se dát poučit 
antipříkladem natvrdlého Manóacha. Člověk se musí odvážně 
spolehnout na to, co nevidí – ale o čem už několik tisíc let vyprávějí jiní. 

A tak musí člověk odsunout víru a spoléhání na vše ostatní na nižší 
místa svého života. Člověk musí na první místo, před vše ostatní, 
postavit a vystavit milujícího Všemohoucího. Jinak dopadne jako např. 
Samson. Nebo Saul. Nebo Šalomoun. Nebo Jiftách. Nebo Gedeon. A celý 
svět tím bude o to víc trpět. 

Protože právě milující Všemohoucí se vytrvale „namáhá“ a „plýtvá 
časem“ na záchranu člověka. V Samsonovi. V Ježíšovi. V Mojžíšovi i 
Abrahamovi. Činí zázraky a nelogické, nepřirozené mocné činy. Aby 
člověka trklo, že někdo nás zachránit chce. A nejenom, že nás někdo 
zachránit chce, ale také nás někdo zachránit může. Ze sebestřednosti, ze 
spoléhání na modly, ze spoléhání na časné, konečné, nedokonalé. Ze zla, 
viny a utrpení. Ze slabosti a nedokonalosti. Jedním slovem: Z hříchu. 

Jako tomuto zvláštnímu Všemohoucímu věřila Samsonova máma. I 
Ježíšova máma. I tolik, tolik dalších žen i mužů. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ673 – Tak málo přímých cest 


