
LEKCE 46: SOUDCŮ 6 – MÍKOVO MODLÁŘSTVÍ A NEPOSLUŠNOST IZRAELE 

 

Biblický text k lekci: Soudců 17 - 21 

 

Cíle lekce:  

- Dítě vyjmenuje některé příklady neposlušnosti Izraelců (Míkovo modlářství, hanebný Gibejský 

čin, vybytí kmene Benjamin) 

- Dítě ví, že modlářství Bůh odsuzuje a modly nikdy nemohou nahradit živého Boha 

- Dítě si uvědomuje, že důsledky bezbožnosti jsou hrozné 

- Dítě ví, že i když udělá něco hrozného, může litovat svých činů a znovu k Bohu přijít 

 

Klíčové verše:  

Soudců 17,6: „V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné.“ 

Římanům 1,28: „Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené 

mysli, aby dělali, co se nesluší.“ 

 

Biblická fakta: 

Míka (Míkajáš) si udělá modlu ze stříbra a pozve muže Lévijovce, který odešel od svého kmene, aby 
mu dělal kněze v domácí svatyni. 

Kmen Danovců si hledá území, kde by mohl bydlet a narazí na neopevněné město Lajiš, které krutě 
dobijí, město vypálí a lid vyvraždí. Vezmou Léviovce z Míkova domu, aby jim dělal kněze. 

V Izraeli si každý dělal, co chtěl. Pána Boha nikdo neposlouchal. 

Jeden Léviovec měl vedlejší manželku, která ho opustila a odešla zpět ke svému otci. Pak se udobřili 
a on si pro ni přišel do domu jeho tchána. Několik dní spolu hodovali. Pak se vraceli domů. 

Cestou chtěli přespat v městě zvaném Gibea u jednoho muže z pokolení Efrajim (ostatní obyvatelé 
byli Benjamínovci) – poskytl jim pohostinství. 

Ostatní muži toho města jej chtěli znásilnit a ponížit – onen muž Léviovec jim vystrčil svou vedlejší 
ženu a muži z Gibeje ji znásilňovali celou noc, až ráno zemřela.  

Její manžel pak její tělo rozsekal na 12 kusů, aby všechny kmeny v Izraeli viděli ten hrozný zločin. 

Ostatní Izraelci chtějí vybít obyvatele Gibeje (Benjamínovce), ale ostatní Benjamínovci z jiných měst 
je chtějí bránit. 

Dojde tak k boji mezi kmenem Benjamin a ostatním Izraelem – po několika bojích (když nejprve jsou 
Izraelité poráženi a teprve tehdy, až před Pánem Bohem litují svých činů a toho, že na něj zapomínali) 
jsou Benjamínovci poraženi a téměř všichni muži z celého kmene jsou zabiti. 

Kmeni Benjamin hrozí zánik. Izraelci jsou naplněni lítostí, ale zapřisáhli se, že nedají zbylým 
Benjamínovcům za manželky ženu z jiného Izraelského kmene. 

Aby nakonec kmen Benjamin nevymřel, pochytali si zbylí mužové z kmene Benjamin ženy (dívky) 
z města Jábeš v Gileádu, které šly na každoroční slavnost do města Šíla. Z Jábeše proto, že lidé odsud 
se nepřipojili na výzvu přijít bojovat proti Gibeóňanům. Nakonec je kmen Benjamin zachráněn. 

 

Pro zvídavé: 

 Modla Míky byla odlita z 200 šekelů stříbra 

 Léviovec sloužil Míkovi jako domácí kněz za 10 šekelů stříbra ročně, oděv a stravu 

 Proti obyvatelům Gibeje přišlo bojovat 400 000 mužů z Izraele 

 Benjamínovců bylo v boji celkem 26 000 mužů, přežilo jich pouze 900 

 Z Izraelců padlo před tím, než vyznávali své hříchy Bohu 22 000 + 18 000 + 30 = 40 300 mužů 

 Mužů, kteří ve vinicích přepadli a pochytali pro sebe dívky bylo 400 

 

 



Myšlenky k 46. lekci (aplikace): 

 Drsné příběhy z doby, která byla charakteristická tím, že Izraelci opustili Hospodina, každý si 

dělal, co chtěl 

 Pravý Bůh (Hospodin Stvořitel) je nahrazen bůžkem, mrtvou věcí, modlou – která nemá moc 

(to poznali Izraelci na vlastní kůži) 

 Bezbožnost ukazuje zkaženou podstatu člověka zkaženého hříchem – lidé bez Boha jednají 

hrozně 

 Dokonce ještě hůře, než v Sodomě (příběh o znásilnění) – zlo je díky pádu hříchu v každém 

člověku a nemůžeme si sami pomoct 

 Hanebný čin v Gibeji (kde žili Benjamínovci) je důsledkem toho, že lidé odmítli Boží zákony, 

odmítli poslouchat dobrého Boha 

 Může se zdát strašné, kruté, nepochopitelné, proč muž svou nevlastní manželku vydal k tak 

krutému činu, ale v tehdejším dobovém kontextu bylo pohostinství velmi ceněno – kdyby vydal 

svého hosta (muže), bylo by to horší, než když onen muž vydal svoji nevlastní ženu 

 Pro nás je to nepochopitelné, ale tehdejší doba a příběhy zde zapsané ukazují na to, kam až 

bezbožný člověk může zajít 

 Dokonce má namále celý jeden kmen (Benjamin) – nakonec se ale Izraelci slitují 

 Slitování a vyznávání otevírá novou cestu zpět k Bohu, do života „v pořádku“ (Izraelci musejí 

litovat před Hospodinem, vrátit se k němu, aby mohli porazit nepřátele) 

 Každý si dělal, co chtěl, aniž by se ptal Pána Boha – to je životní tragédie, pokud odstraníme 

Boha a jeho měřítka z našeho života – pak přichází chaos a také smrt 

 

Souvislost s Novým zákonem:  Důsledky bezbožnosti (Římanům 1,21-32) 

Člověk, který se odvrátí od Boží cesty, od života, který je k Boží slávě, s Bohem a pro Boha, se stává 

bezbožným (= je bez Boha) a do jeho života se rychle nastěhuje ten zlý. Bůh nikoho do vztahu s ním 

nenutí, nechává nás lidi svobodně se rozhodnout. Izraelci přestali Boha poslouchat a každý si dělal, co 

chtěl. Nahradili Boha bůžkem. To je nebezpečí i dnes pro nás Evropany 21. století – pokud v našem 

životě odmítneme, aby jej Bůh vedl, on odejde a do života se vtlačí ten zlý – důsledky mohou být 

katastrofální. Život v bezbožnosti plodí násilí, smrt, závist, svár a další strašné věci – není to však Boží 

chyba, je to chyba nás lidí – bezbožné jednání ničí lidské vztahy, lidskou důstojnost, obrací pozornost 

k pozemským věcem. Ze zla, které kolem nás ve světě je, nemůžeme obviňovat Boha – je to důsledek 

naší, lidské, nepřítomnosti. Cesta z toho ven je pokání (lítost) a prosba o odpuštění. Záleží na nás, jak 

se rozhodneme – zda v bezbožnosti, která s sebou nese zkázu, nebo se navrátíme zpět k Bohu, 

abychom získali novou šanci na kvalitní život, a to nejen ten nebeský. 

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Model modly – motiv Míkovy modly. Úkolem dětí je co nejrychleji vymodelovat z plastelíny modlu 
předem daného tvaru. 
2. Střelba na „město“ - motiv dobytí Lajiše. Úkolem bude pomocí míčků shodit postavené různé 
předměty. Dítě hází buď tak dlouho, dokud všechny předměty neshodí, nebo lze stanovit časový 
limit. 
3. Zhoď soupeře - motiv boje Izraelců s Benjamínovci. Úkolem je porazit soupeře v boji. Boj bude 
spočívat v tom, že jeden bude stát na vyvýšené plošině (cca 30-50cm nad zemí) a ostatní jej musí co 
nejdříve z této plošiny shodit (k tomu použijí např. smeták obalený ručníkem či molitanem). 
4. Přenos věcí - motiv únos dívek ze Šíla. Úkolem je za co nejkratší časový limit přenést různé 
předměty (např. kostky, víčka od pet lahví, míčky) apod. z místa A na místo B.  

Klíč k pracovnímu listu Úkol 1: Bezbožnost vede k hrozným věcem. Úkol 3: V těch dnech neměli v 

Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. 


