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Příběh plný překvapení                              (nedělní promluva 3.1.2016) 

Biblický text: Kniha Soudců, kap. 17-18 

Byl jeden muž z Efrajimského pohoří jménem Míkajáš. Přiznal se své matce: "Těch tisíc sto šekelů stříbra, které ti 

byly vzaty, pro něž jsi dokonce vyřkla přede mnou kletbu, to stříbro je u mne, já jsem je vzal." Tu jeho matka 

řekla: "Můj synu, buď požehnán Hospodinu!" Vrátil matce těch tisíc sto šekelů stříbra a matka prohlásila: "To 

stříbro jsem cele zasvětila Hospodinu. Předávám je tobě, můj synu, abys z něho dal udělat sochu tesanou a litou. 

Dávám ti je nyní zpátky." Ale on vrátil stříbro své matce. I vzala dvě stě šekelů stříbra a dala je zlatníkovi; udělal z 

nich sochu tesanou a litou, která pak byla v Míkově domě. Ten muž, Míka, měl totiž svatyni. Udělal efód a domácí 

bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu sloužil jako kněz. V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, 

co uznal za správné. Byl jeden mládenec z judského Betléma, z Judovy čeledi; byl to lévijec a pobýval tam jako 

host. Ten muž odešel z města, z judského Betléma, aby pobýval jako host, kde se mu naskytne. Při svém putování 

došel na Efrajimské pohoří k Míkovu domu. Míka se ho otázal: "Odkud přicházíš?" Odpověděl mu: "Jsem lévijec z 

judského Betléma a putuji, abych pobýval jako host, kde se mi naskytne." Míka mu navrhl: "Zůstaň u mne a budeš 

mi otcem a knězem. Budu ti za to dávat deset šekelů stříbra ročně, ošacení a stravu." Lévijec na to přistoupil. 

Přivolil zůstat u toho muže. A byl mu mládenec jako jeden z jeho synů. Míka lévijského mládence pověřil, aby mu 

sloužil jako kněz; zůstal tedy v Míkově domě. Míka si řekl: "Nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, 

neboť mám za kněze lévijce." V oněch dnech neměli v Izraeli krále. Kmen Danovců si tehdy hledal dědičný podíl, 

aby se mohl usadit, protože mu až po onen den nepřipadl mezi izraelskými kmeny žádný dědičný podíl. Danovci  

tedy vyslali ze své čeledi pět mužů, chrabrých bojovníků, ze svých končin, ze Soreje a Eštaólu, aby jako zvědové 

prozkoumali zemi. Poručili jim: "Jděte prozkoumat zemi." I přišli na Efrajimské pohoří až k Míkovu domu a 

přenocovali tam. Když byli u Míkova domu, poznali po řeči lévijského mládence. Odbočili tam a zeptali se ho: 

"Kdo tě sem přivedl? Co tady děláš? Co tu pohledáváš?" Odpověděl jim: "Tak a tak to se mnou vyjednal Míka. 

Najal mě, abych mu sloužil jako kněz." Poprosili ho: "Doptej se teď Boha, abychom věděli, zdaří-li se nám cesta, 

na kterou jsme se vydali." Kněz jim řekl: "Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin." Těch 

pět mužů tedy šlo dál, až přišli do Lajiše. Spatřili město žijící si v bezpečí po způsobu Sidónců a v něm klidný a 

bezstarostný lid. Nebylo v zemi nikoho, kdo by je potupil, nebylo uchvatitele moci. Od Sidónců byli daleko a s 

nikým neměli žádnou dohodu. Zvědové se vrátili ke svým bratřím do Soreje a Eštaólu. Bratří se jich zeptali: "Jak 

jste pořídili?" Odpověděli: "Vzhůru, vytáhněme proti nim! Viděli jsme tu zemi, je velmi dobrá. Vy otálíte? 

Nerozpakujte se tam vtrhnout a tu zemi obsadit. Přijdete tam k bezstarostnému lidu. Země je na všechny strany 

otevřená, Bůh vám ji vydal do rukou. Je to místo, kde není nedostatek v ničem, co může země dát." Tak vyrazilo 

odtamtud z čeledi Danovců, ze Soreje a Eštaólu, šest set válečně vyzbrojených mužů. Táhli vzhůru a utábořili se v 

Kirjat-jearímu v Judsku. Proto se to místo nazývá Danovský tábor až dodnes; je za Kirjat-jearímem. Odtud se 

ubírali přes Efrajimské pohoří, až došli k Míkovu domu. Tu promluvilo těch pět mužů, kteří jako zvědové prošli 

lajišskou zemi. Řekli svým bratřím: "Zdalipak víte, že v těchto domech je efód a domácí bůžci i socha tesaná a 

litá? Teď víte, co máte udělat." Odbočili tam, přišli k domu lévijského mládence, k Míkovu domu, a pozdravili ho 

přáním pokoje. Oněch šest set válečně vyzbrojených mužů zůstalo stát při vchodu do brány; byli to Danovci. Pak 

vystoupilo těch pět mužů, kteří jako zvědové prošli zemi, vešli tam a vzali tesanou sochu, efód a domácí bůžky i 

sochu litou, zatímco kněz stál u vchodu do brány se šesti sty válečně vyzbrojenými muži. Když vešli do Míkova 

domu a vzali tesanou sochu, efód a domácí bůžky i sochu litou, otázal se jich kněz: "Co to děláte?" Odpověděli 

mu: "Mlč, buď zticha a pojď s námi; budeš nám otcem a knězem. Je lepší být knězem domu jediného muže, anebo 

být knězem kmene a čeledi v Izraeli?" Knězi se to zalíbilo, vzal efód a domácí bůžky i tesanou sochu a vstoupil 

mezi lid. Nato se obrátili k odchodu. Děti, dobytek i cenný majetek umístili dopředu. Byli už daleko od Míkova 

domu, když byli přivoláni muži z domů, které stály při domě Míkově. Dohonili Danovce a volali na ně. Přiměli je k 

tomu, že se otočili a otázali se Míky: "Co ti je, že jsi je přivolal?" Odpověděl: "Vzali jste mi bohy, které jsem si 

udělal, i kněze a odtáhli jste. Co mi ještě zbývá? A to se mě ptáte: »Co ti je?«" Danovci jej okřikli: "Ať už za námi 



2 
 

není slyšet tvůj hlas! Jinak se na vás vrhnou rozhořčení muži a budeš smeten i se svým domem." Potom Danovci 

pokračovali v cestě. Míka viděl, že jsou silnější než on, obrátil se a vrátil do svého domu. Když tedy vzali, co si dal 

udělat Míka, i kněze, kterého měl, přitáhli na Lajiš, na klidný a bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město 

vypálili. Nebylo nikoho, kdo by je vysvobodil, protože město bylo daleko od Sidónu a s nikým neměli žádnou 

dohodu. Leželo v dolině u Bét-rechóbu. Danovci pak město opět vystavěli a osídlili. Pojmenovali město Dan podle 

jména svého praotce Dana, který se narodil Izraelovi; původně se ovšem jmenovalo Lajiš. Danovci si tam postavili 

tu tesanou sochu a Jónatan, syn Geršóma, syna Mojžíšova, i jeho potomci byli kněžími kmene Danovců až do dne, 

kdy byli ze země vysídleni. Míkovu tesanou sochu, kterou si dal udělat, tam měli umístěnu po celou dobu, kdy byl 

dům Boží v Šílu. 

 

*** 

Některé biblické starozánonní příběhy, se mnohým lidem zdají drsné a málo srozumitelné. I ten dnešní biblický 

text patří mezi obtížně uchopitelné části Bible. Odehrává se v dávné době, o které nemáme mnoho informací. 

Ale pokud se do něho ponoříme, zjistíme, že k nám hovoří i dnes.  

Příběh kmene Danovců, o kterém jsme četli, má dvě základní dějství. První dějství nám ojasňuje původ Míkovy 

svatyně a druhé dějství vypráví o původu danovské svatyně. Jak nám tento příběh může napovědět do začátku 

nového roku, se budeme dozvídat v průběhu našeho biblického dobrodružství. 

 

První dějství 

Hlavní postavou prvního dějství je Míkajáš, který je později nazýván Míka. O významu zkrácení jména budeme 

ještě hovořit. Pojďme si však připomenout, co jsme četli. Jistý Míkajáš, ukradl své matce velký majetek. Tisíc sto 

šekelů stříbra. Matka nevěda, že jde o jejího syna, zloděje proklela. Na to se jí syn přiznal, že stříbro ukradl on a 

matce ho vrátil. Jaký byl jeho motiv, není jasné. Možná se zalekl kletby, protože nevidíme zde žádný náznak 

lítosti, nebo uvědomění si překročení etických i náboženských norem. Matčina reakce se zprvu jeví, jako 

milosrdenství ženy, hluboce věřící v Hospodina.  

Když se syn přizná, matka mu žehná, jakoby tím chtěla vyslovit výrok proti předchozímu prokletí. Na to sděluje 

synovi, že ono stříbro zasvětila Hospodinu. Až potud se děj jeví, jako příběh ženy, matky, která žije v Boží bázni a 

daruje Hospodinu velký majetek k jeho uctění. Následující děj přináší šokující odhalení: Matka vnucuje synovi 

ono navrácené stříbro, aby z něho dal udělat modlu. Syn na okamžik vypadá, jako spravedlivý, když stříbro 

odmítá, ale nakonec se o něm dozvídáme ještě skandálnější skutečnosti. Dozvídáme se, že má svatyni a v ní 

domácí bůžky a že zhotovil efód (efód pravděpodobně sloužil k získávání věštby). Míka navíc, svého syna učinil ve 

své svatyni knězem. To bylo v Izraeli nepřípustné. Svatyně Hospodinova byla jen jedna, postavena podle 

Hospodinových předpisů a kněžími byli pouze Levité, Hospodinem vyvolení k této službě. Ve svatyni 

Hospodinově nesmělo být žádné zpodobnění Boha, podle přikázání Desatera. A už vůbec tam nesměli být žádní 

bůžci, jako zpodobení jiných bohů. Něco takového by bylo pro Hospodina hrubou urážkou a znesvěcením 

svatyně. Základním rysem Božího lidu měla být poslušnost, ale zde čteme, že si každý dělal to, co uznal za 

vhodné. Každý si dělal to, co chtěl a na Hospodinovu důstojnost nehleděl. Stejně i Míkova matka: Když Míka 

odmítl převzít od ní stříbro, přebírá iniciativu a nechává sama zhotovit modlu, jako podobu Hospodinovu, kterou 

si pak Míka dává do svatyně. Tím matka odchází ze scény. 

Míka však není se svatyní spokojen. Domnívá se, že dílo není dokonalé, protože v jeho svatyni chybí pravý kněz 

z rodu Levi. Brzy se mu naskytla příležitost, jak své dílo dotáhnout do dokonalosti. K jeho domu přišel mladík, 

z kněžského rodu Lévi. Míka ho najal, jako kněze do své svatyně. Míka byl spokojen – měl svatyni, modlu, efód, 

domácí bůžky a platil si kněze z rodu Levi. Domníval se, že nyní mu proto bude Hospodin prokazovat dobro. 
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Druhé dějství 

Než přistoupíme k rozboru příběhu, oživme si nejprve také druhé dějství. Pojednává o kmeni Danovců, z rodu 

Izraele, který si hledal území pro svůj život. Již toto je podivné, protože se nacházíme v době, kdy země zaslíbená 

byla již rozdělena mezi izraelské kmeny. Kmen Dan vysílá 5 nejlepších bojovníků na průzkum země. Příběh začíná 

mít nádech Jozuových dob, kdy Izrael obsazoval zemi zaslíbenou pod Hospodinovým vedením. To však jen do té 

doby, kdy je nám odhaleno jednání zvědů a kmene Dan. Zvědové přicházejí k Míkovu domu, objevují Míkovu 

svatyni a Lévijského kněze. Doptávají se ho na to, jestli jejich cestě je Hospodin nakloněn a jestli se jim jejich 

poslání zdaří. I zde se tváří jako Boží bojovníci, kteří jednají v bázni Hospodinově. Ale skutečnost, že se dotazují 

Hospodina skrze zvráceného kněze, který slouží v soukromé svatyni plné model, nám jasně prozrazuje, že 

skutečnou Bázeň Boží neznají. To se ukáže i dále, když po průzkumu s celým kmenem Dan okradou Míku o jeho 

modly, efód, bůžky a přetáhnou i úplatného svévolného kněze do svých služeb. Později zmasakrují pokojný lid a 

na jeho území se usadí a vybudují svou svatyni, kde se klaní modle. Celý příběh kmene Danovců je tragickou 

parodií na Jozuovské dobývání zaslíbené země. Lid, který si hraje na lid řídící se Hospodinovou vůlí, mající Boží 

bázeň a vítězně obsazující zaslíbenou zemi z vůle Boží, je ve skutečnosti hanebný lid, který nemá v úctě 

Hospodina a na jeho důstojnost nehledí, ale chce přede všemi i ve vlastních očích vypadat dobře. 

 

Rozbor postav 

Míka 

Bližší pohled na postavy příběhu nám pomůže pochopit poselství mezi řádky. Na počátku příběhu stál jistý 

Míkajáš. Jeho jméno je vyznavačské, znamená „Kdo je jako Hospodin?“. Stejně i jeho matka se z počátku chová 

vyznavačsky, jako pokorná Boží služebnice. Později, jak jsme si již řekli, nastává skandální odhalení. To co se 

zprvu jeví jako pokorná víra v Hospodina, je ve skutečnosti modloslužbou cizím bohům a porušením nejméně 

poloviny Desatera přikázaní. Ten, kdo se zde prezentuje jako věrný Hospodinu, konající vůli Hospodinovu, žijící 

v jeho bázni a hledající jeho vůli a požehnání, je v zápětí odhalen, usvědčen svými skutky z nevěry, svévole a 

zločinu. Autor to naznačuje i změnou jména z vyznavačského Míkajáš, ve kterém zaznívá Hospodinovo jméno na 

Míka. V Hebrejštině původní jméno Míkajáš zní Míkájehú, později jen Míká. Jako by bylo ze jména odstraněno 

Boží jméno a tím bylo naznačeno, že nositel tohoto jména ve skutečnosti není Hospodinovým služebníkem, i 

když se tak prezentuje a sám se za něho pokládá a očekává od Hospodina za to požehnání. Míka snad měl být i 

parodií na soudce, kteří v době Soudců, kdy nebylo krále v Izraeli, vysvobozovali Boží lid z útlaku nepřátel. Míka 

se však staral jen sám o sebe. Boží požehnání očekával za to, že svévolně postavil Hospodinu svatyni, porušil 

přikázání desatera, a najal si kněze. Myslel si, že tak bude (jak říkával bratr Heller) „mít Hospodina na špakátě“ 

a že mu Hospodin bude plnit jeho sny. Jeho konec je také tragi-komický – Danovci, lidé stejně svévolní, jako 

Míka, jej hrubě připraví o to, na co se spoléhal – o modly, efód a mládence z kněžského rodu Levi. A může být 

rád, že vyvázl životem. 

 

Lévijský kněz 

Lévijský kněz se také z počátku tváří, jako že je služebníkem Hospodinovým, ale nakonec se z něho vyklube 

svévolník, který nemá úctu k Hospodinu. Toulá se, jak se mu zachce a na vůli Hospodinovu se neptá a v jeho 

pravé svatyni neslouží. Nechává se najmout soukromou osobou, slouží ve falešné svatyni, klaní se modle a cizím 

bohům. Nakonec se nechává přetáhnout lákavější nabídkou od bandy hulvátů a vrahů. Až na konci se dozvídáme 

největší ironii. Tem mladík se jmenuje Jonatan a je potomkem Mojžíšovým. Znovu zde vidíme motiv zdání, že jde 

o Božího služebníka, ale nakonec se z toho vyklube svévolník. Podobně jako u Míky a jeho matky.  
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Danovci 

Danovci se zprvu také tváří jako Hospodinův věrný pokorný lid, který po způsobu Jozuova dobývání zaslíbené 

země jen naplňují Boží vůli. Tváří se, že se pokorně Hospodina dotazují na jeho vůli. Příležitosti, které se před 

nimi otevírají, berou automaticky, jako Boží vedení. Nakonec se z nich vyklube lid pohrdající Hospodinem, 

sloužící modle, který také chce „mít Boha na špakátě“, aby mu Bůh sloužil. Je to lid, který se chová hrubě vůči 

vlastním a brutálně vůči cizím a bezbranným. Ale přitom se tváří, jako lid Boží, jako Hospodinovi služebníci, 

ujišťující se, že konají správně Boží vůli. 

 

Lajišský lid 

Nemohu nezmínit Lajišský lid. To byli ti ubožáci, které Danovci povraždili a zabrali jejich území. Co o nich praví 

Písmo: Byli to lidé, žijící v bezpečí, sice po způsobu pohanů, ale byl to lid klidný a bezstarostný. Lajišané neměli 

nepřítele, který by je pokořoval, který by nad nimi tvrdě vládl. Žili klidně a bezstarostně, v zemi na všechny strany 

otevřené. Jejich země přímo vyzívala k napadení. Město leželo v dolině a Lajišané neměli s nikým smlouvu o 

vojenské pomoci v případě nouze.  

Zdá se, že to byli dobří lidé – klidný a bezstarostný lid. Nikomu neškodili, neubližovali, nedělali problémy. Žili si 

klidně a bezstarostně. Tak bezstarostně, že nebudovali opevnění, neměli armádu, muži toho lidu neuměli 

bojovat a chránit své rodiny. Proč? Nevím? To Písmo neříká. Domnívám se však, že podlehli hloupé iluzi, které 

podléhají mnozí lidé i národy dodnes. Totiž, že když mají zkušenost, že se nikdy nic nestalo, tak se to ani 

nestane! Proč si lidé postaví domy v záplavové zóně řeky? Protože se za jejich života nikdy nic nestalo – žádná 

povodeň! A protože za dob jejich rodičů se také nic nestalo! A že prapředci vyprávěli o povodních? To už je 

dávno, svět jde dopředu, nic zlého se nemůže stát. A pak přišly první velké povodně a po nich další a další. Mnozí 

prozíraví to říkali, ale nikdo je neposlouchal, protože se dlouho nic takového nestalo! A možná i před II. Světovou 

válkou si mnozí lidé říkali: „To Hitlerovi nemůže projít. To on jen tak vyhrožuje, používá silná slova, ale to se 

nemůže stát, vždyť máme 20. století…! 

 

Závěrem 

Jaké je poselství příběhu? Vidím zde dvě:  

Lajišský lid 

Lajišský lid je smutným mementem pro všechny státy a národy. Nikdy si lidé nesmí myslet, že mohou žít 

bezstarostně a naprosto bezpečně, jen proto, že se za jejich života nic zlého nestalo. Nikdy nesmí nechat své 

hranice otevřené. Nikdy nesmí rozpustit armádu a necvičit muže v obranyschopnosti své země. Ano, jako 

křesťané nemáme spoléhat na sílu zbraně, nebo na člověka. Máme spoléhat na Hospodina. Ale to neznamená, že 

bychom neměli nic dělat pro své bezpečí. To je jako bychom říkali, že se spoléháme na Hospodina, že budeme 

mít co jíst, co pít a co si oblékat, a přitom bychom nepracovali! Pracujeme a doufáme v Hospodina, že nám ze 

své milosti dá požehnání a budeme mít obživu. Stejné je to i s obranou státu. Je třeba chránit hranice, mít dobře 

vycvičené a vyzbrojené vojsko, smlouvu o vojenské pomoci a každý muž by se měl cvičit v základech vojenského 

výcviku. Pak, když uděláme ze své strany vše, co můžeme, smíme doufat, že nás Pán ochrání.  

 

Bůh na špakátě? 

V dnešním čtení jsme se setkávali s lidmi, kteří se na první pohled jevili, jako spravedliví. Prezentovali se, jako 

lidé, kteří mají bázeň před Hospodinem a touží po jeho požehnání a vedení. Nakonec je však jejich skutky 

demaskovaly. Ukázalo se, že ač mají ústa plná Hospodina, Hospodin v jejich srdci není. Oháněli se všichni 

Hospodinovým jménem a chtěli vypadat, jako Boží služebníci, ale byli to lidé svévolní, porušující Hospodinova 

přikázání, lidé, kteří nemají úctu k Hospodinu. Lidé, kteří usilují jen o to, aby si naklonili Hospodina, aby jim 
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sloužil, ne aby oni sloužili Hospodinu. U kmene Danovců se navíc ukázalo, že ke svým se chovali hrubě a k cizím 

brutálně. Avšak konec všech byl zřejmý – Míka přišel o to, na co spoléhal a byl rád, že zůstal živ. A u Danovců, 

autor neopomněl vložit na závěr důležitou informaci, že nakonec byli Danovci z dobitého území vysídleni. Ke 

všem, kteří se klaněli modle, a vybudovali si svatyni, pak zaznívá v posledním verši, že dům Boží byl v Šílu. Je to 

příběh, kde se lidé tváří, že je mezi nimi Hospodin a oni žijí a jednají v jeho Bázni, ale během čtení a na konci 

vidíme, že Hospodin mezi nimi není. Měli plná ústa Hospodina, ale svými skutky to popírali. Tito lidé, kteří 

patřili, podle rodu, k Božímu lidu, na Hospodinovu důstojnost nehleděli, neměli bázeň před Bohem a úctu k jeho 

přikázáním. Sledovali jen své cíle a zájmy a po Boží vůli se ve skutečnosti neptali. Podle toho také jednali. Chtěli si 

naklonit Hospodina svým způsobem: Bez ohledu na pravidla a řády, které stanovil, bez úcty a respektu. Chtěli mít 

Boha na špakátě, aby jim sloužil. Vymysleli si své cesty, stanovili si své cíle bez ohledu na Hospodina a pak chtěli 

Hospodina ke svým plánům a cílům přitáhnout, zajistit si jeho požehnání a ještě to činili urážejícím způsobem. 

 

 

 

Ponaučení 

Stojíme na prahu nového roku. My všichni křesťané toužíme po Božím požehnání. Nikdo nechce, aby se mu 

dařilo zle. Toužíme po dobrých věcech; např. aby všichni lidé v našem okolí mohli poznat Pána Ježíše a stát se 

křesťany. Toužíme po míru, lásce a přátelství. Máme své osobní cíle, firemní cíle, máme, nebo hledáme sborové 

cíle. V tom si můžeme vzít příklad z dnešního Biblického příběhu. Když plánujeme, rozhodujeme se, co budeme 

dělat, dotazujeme se po Boží vůli? Necháme Hospodina, aby nám zjevil to, co ON chce v našich životech, firmách, 

sborech dělat? Anebo si bez Boha sami něco naplánujeme a pak taháme Hospodina za rukáv, abychom si zajistili 

jeho požehnání?  

 

Vyslání 

Koloským 3 

1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 

2 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. 

3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 

4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. 

 

Přeji nám všem, aby naše soukromé životy i život našeho rostoucího společenství, byly příběhem, kde nechybí 

Bůh, jako tomu bylo v dnešním Biblickém příběhu. AMEN 

 

 

 


