
Bohaterowie Starego Testamentu (9)

Samson – siła usidlona (Sdz 13-16)

• Problem:  Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce 
Filistynów na czterdzieści lat. (13,1)

• Cudowne narodziny Samsona (Sdz 13)

- 13,3: Anioł Pana ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, 
ale poczniesz i porodzisz syna. 
- dwa sposoby przedstawienia Boga w ST:

a) Bóg jest wszechobecny, wszystkowiedzący i wszechpotężny 
 [ model znany z judaizmu i chrześcijaństwa; początki ok. VI w. przed Chr. ]

b) Bóg przemieszcza się z miejsca na miejsce (Rdz 3,8; 11,7; 18,20-21; Iz 19,1; Ps 22,11; 
68,4), dowiaduje się różnych rzeczy (Rdz 3,9; 4,10; 22,12), posiada ciało podobne do 
ludzkiego (Wj 33,11; Pwt 34,10; Lb 12,8; Wj 34,5-6;  - ludzie na ogół nie widzą tego ciała, 
ponieważ to niebezpieczne; por. ) 
→ jest otoczony ochronną chmurą lub wysyła specjalnego pośrednika („anioł”), aby 
przekazać coś ludziom [ model obecny w wielu opowiadaniach z Rdz, Wj, Joz, Sdz ]

- motyw zamieszania, niezrozumienia (Manoach i jego żona myślą, że to prorok „mąż Boży”;
czytelnik wie od początku, że to „anioł JHWH”); por. Rdz 18,1-15; 32,25-31; Sdz 5,13-15

- 13,4-5: Samson jako nazirejczyk (ślubowana praktyka ascetyczna, obejmująca abstynencję 
od wina oraz nieobcinanie włosów; por. Lb 6,1-21) → niezwykła siła fizyczna Samsona

• Konflikt z Filistynami (Sdz 14-15)

- małżeństwo z kobietą filistyńską (pomimo sprzeciwu rodziców! 14,3)
- czyny Samsona: zabija lwa gołymi rękami (14,5-6)
- pretekst do sporu: zagadka dana Filistynom + współudział żony (14,15-18)
- kolejne czyny: spalenie zbiorów Filistynów (15,1-8), pobicie tysiąca Filistynów za pomocą 
oślej szczęki (15,9-16), wyniesienie bramy miejskiej z Gazy do Hebronu (40 km – 16,1-3)

• Zależnościowe związki oraz nawrócenie Samsona (Sdz 16)

1) ulegnięcie prośbie płaczącej żony-Filistynki, by wyjawić rozwiązanie zagadki (14,16-17)
2) kontakt z prostytutką w Gazie (16,1-2)
3) zakochanie w Dalili → ślepota umysłu, uśpienie czujności i klęska Samsona (16,4-21)

→ błąd Samsona: traktowanie kobiety jako źródła swego życia

- rehabilitacja: zawierzenie Bogu i akt samopoświęcenia się w świątyni pogańskiego bożka 
Dagona (konfrontacja między Bogiem prawdziwym a fałszywym)

• Do rozważenia:  Kogo lub co traktuję jako źródło swego życia?
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• [DODATEK] Kim byli Filistyni?

- w Biblii: tradycyjni wrogowie Izraela, zamieszkujący strefę nadmorską, na zachód od Judei 
- główne siedziby: tzw. Pentapolis filistyńskie (Gaza, Aszkelon, Aszdod, Ekron, Gat)
- historycznie: przybyli do Kanaanu w ramach inwazji tzw. ludów morza (XII w.), wg Biblii z 
Krety (Kaftor – Am 9,7; Sof 2,5); być może więc lud spokrewniony z praprzodkami Greków
- walki Izraela z Filistynami, prowadzone ze zmienny szcześciem opowiedziane są w: Sdz 
(Samson), 1-2Sm (Samuel, Saul, Dawid) [+paralelnie w 1-2Krn], także wzmianki z czasów 
królestwa Judy: 2Krl 18,8 (Ezechiasz); 2Krn 21,16 (Joram); 26,6 (Ozjasz)
- najbardziej znany Filistyn: Goliat z Gat (1Sm 17; por. 2Sm 21,19)
- u proroków: lud pogański, praktykujący magię i wróżbiarstwo (Iz 2,6)

• od nazwy tego ludu (hebr. pelisztim) pochodzi dzisiejsza nazwa: Palestyna, geograficznie 
odpowiadająca starszej nazwie Kanaan (obejmuje więc zarówno starożytne królestwo Judy i
Izraela, jak i dawne tereny filistyńskie)

• [ UWAGA: dzisiejsze państwo „Palestyna” obejmuje mocno okrojony obszar: tzw. Strefę 
Gazy i Zachodni Brzeg, inaczej: Cisjordania; politycznie „Autonomia Palestyńska” o 
nieuznanym jednoznacznie statusie w ramach państwa Izrael; deklaracja niepodległości w 
1988; w 2015 Stolica Apostolska po raz pierwszy oficjalnie uznała Państwo Palestyny ]

• [[ słowo „Palestyńczyk” oznacza obywatela państwa „Palestyna” → 95% Arabowie ]]

 


