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� Texty na tento týden – 1K 10:1–13; Gn 2:24; 1K 13:4–8; 1S 1:27; Ž 71; 1K 15:24–26 
 

� Základní verš 
„P�ed ním [Hospodinem] p�jde spravedlnost a on bude krá�et její cestou.“ (Ž 85:14) 
 

   Život je plný zm�n. Vše se ustavi�n� m�ní. Jediné, co se nem�ní, je realita toho, že se vše m�ní. Zm�ny 
jsou vlastn� sou�ástí a podstatou naší existence. Dokonce i fyzikální zákony nám �íkají, že zm�na je základ-
ním jevem reality. 
   Zm�ny p�icházejí do života �asto neo�ekávan�. Vše jako by se odehrávalo všedn� a jednotvárn�, když nás 
najednou a ne�ekan� zasko�í zm�na. 
   N�kdy však vidíme, že se zm�na blíží. Jsme na ni p�edem upozorn�ni, vidíme znamení a ukazatele, které 
nám dávají najevo, že zm�na nastane. Když se to d�je, je moudré za�ít se p�ipravovat na to, co p�ichází. 
N�které zm�ny m�žeme o�ekávat a je dobré se na n� opravdu co nejlépe p�ipravit. Mezi životní události, 
které se dají o�ekávat a které s sebou p�inášejí velké zm�ny, pat�í mimo jiné s�atek, narození dít�te, stá�í     
a dokonce i smrt. 
   Pravdou je, že nežijeme v izolaci. Znamená to, že zm�ny, které p�icházejí do našeho života, mohou mít 
obrovský vliv i na celé naše rodiny. A naopak, zm�ny, které se odehrávají v našich rodinách, výrazn� ovliv-
�ují náš osobní život. 
   Tento týden se budeme v�novat n�kterým zm�nám, které d�íve �i pozd�ji n�jakým zp�sobem vstoupí do 
života v�tšiny z nás a ovlivní i život naší rodiny. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Nep�ipravenost 
- P�íprava na manželství 
- P�íprava na rodi�ovství 
- P�íprava na stá�í 
- P�íprava na smrt 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 14. dubna – Nep�ipravenost 
1K 10:12.13  „12A proto ten, kdo si myslí, že stojí, a� si dá pozor, aby nepadl. 13Nepotkala vás zkouška 

nad lidské síly. B�h je v�rný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, 

nýbrž se zkouškou vám p�ipraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. “ 
� 3:23  „Není totiž rozdílu: všichni zh�ešili a jsou daleko od Boží slávy.“ 
1K 10:1-13  „1Cht�l bych vám p�ipomenout, brat�í, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli 
mo�em, 2všichni byli k�tem v oblaku a mo�i spojeni s Mojžíšem, 3všichni jedli týž duchovní pokrm 4a pili týž duchovní 
nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5A p�ece se v�tšina z nich Bohu nelíbila; 
vždy� ‚pouš� byla poseta jejich t�ly‘. 6To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 7A také 
nebu�te modlá�i jako n�kte�í z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tanc�m.‘ 8Ani se 
neoddávejme smilstvu jako n�kte�í z nich, a padlo jich za jeden den t�iadvacet tisíc. 9A také necht�jme zkoušet Pána, jako 
to d�lali n�kte�í z nich, a hynuli od hadího uštknutí, 10ani nereptejte jako n�kte�í z nich, a byli zahubeni Zhoubcem. 11To, 
co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl p�elom v�k�. 12A proto ten, kdo si 
myslí, že stojí, a� si dá pozor, aby nepadl. 13Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. B�h je v�rný: nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám p�ipraví i východisko a dá vám sílu, abyste 
mohli obstát.“ 
Sk 5:1-10  „1Také n�jaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali sv�j pozemek. 2Ananiáš si však s v�do-
mím své ženy dal n�jaké peníze stranou, zbytek p�inesl a položil apoštol�m k nohám. 3Ale Petr mu �ekl: „Ananiáši, pro� 
satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou �ást pen�z za to pole? 
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4Bylo tvé a mohl sis je p�ece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s pen�zi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat   
k tomuto �inu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ 5Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kte�í to slyšeli, 
padla velká báze�. 6Mladší z brat�í ho p�ikryli, vynesli a poh�bili. 7Asi po t�ech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co 
se stalo. 8Petr se na ni obrátil: „Pov�z mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik pen�z?“ Ona �ekla: „Ano, jen za 
tolik.“ 9Petr jí �ekl: „Pro� jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Pán�? Hle, za dve�mi je slyšet kroky t�ch, kte�í pocho-
vali tvého muže; ti odnesou i tebe.“ 10A hned se skácela u jeho nohou a zem�ela. Když ti mládenci vstoupili dovnit�, našli 
ji mrtvou. Vynesli ji a poh�bili k jejímu muži.“ 
Gn 16:1-6  „1Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. M�la egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. 2Jednou �ekla 
Sáraj Abramovi: „Hle, Hospodin mi nedop�ál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.“ Abram 
Sárajiny rady uposlechl. 3Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se 
Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. 4I vešel k Haga�e a ona ot�hotn�la. Když vid�la, 
že je t�hotná, p�estala si své paní vážit. 5Tu �ekla Sáraj Abramovi: „Mé p�íko�í musíš od�init. Sama jsem ti dala svoji 
otrokyni do náru�e, ale ona, jakmile uvid�la, že je t�hotná, p�estala si m� vážit. A� mezi mnou a tebou rozsoudí Hospo-
din.“ 6Abram Sáraji odv�til: „Hle, otrokyn� je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré.“ Od té doby ji Sáraj poko�o-
vala tak, že Hagar od ní uprchla.“ 
Mt 20:20-22  „20Tehdy k n�mu p�istoupila matka syn� Zebedeových se svými syny, klan�la se mu a cht�la ho o n�co 
požádat. 21On jí �ekl: „Co chceš?“ �ekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové m�li místo jeden po tvé pravici a druhý po 
tvé levici ve tvém království.“ 22Ježíš však odpov�d�l: „Nevíte, o� žádáte. M�žete pít kalich, který já mám pít?“ �ekli mu: 
„M�žeme.““ 
 

PO 15. dubna – P�íprava na manželství 
1K 13:4-8a  „4Láska je trp�livá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5Láska nejed-

ná ne�estn�, nehledá sv�j prosp�ch, nedá se vydráždit, nepo�ítá k�ivdy. 6Nemá radost ze špatnosti, ale 

vždycky se raduje z pravdy. 7A� se d�je cokoliv, láska vydrží, láska v��í, láska má nad�ji, láska vytrvá. 
8Láska nikdy nezanikne... “ 
Gn 2:24  „Proto opustí muž svého otce i matku a p�ilne ke své žen� a stanou se jedním t�lem.“ 
Mt 19:5  „A �ekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a p�ipojí se k své manželce, a budou ti dva jedno t�lo;‘“ 
Mk 10:7  „Proto opustí muž svého otce i matku a p�ipojí se k své manželce.“ 
Ef 5:31.32  „31‚Proto opustí muž otce i matku a p�ipojí se k své manželce, a budou ti dva jedno t�lo.‘ 32Je to velké tajem-
ství, které vztahuji na Krista a na církev.“ 
L 14:28-30  „28Chce-li n�kdo z vás stav�t v�ž, což si nap�ed nesedne a nespo�ítá náklad, má-li dost na dokon�ení stavby? 
29Jinak – až položí základ a nebude moci dokon�it – vysm�jí se mu všichni, kte�í to uvidí. 30‚To je ten �lov�k,‘ �eknou, 
‚který za�al stav�t, ale nemohl dokon�it.‘“ 
1K 13:8  „Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude p�ekonáno.“ 
Ga 5:22.23  „22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trp�livost, laskavost, dobrota, v�rnost, 23tichost            
a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ 
P� 24:30-34  „30Šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice �lov�ka bez rozumu, 31a hle, byla celá zarostlá pleve-
lem, celý její povrch pokrývaly kop�ivy a její kamenná ze� byla pobo�ena. 32Když jsem na to hled�l, vzal jsem si to           
k srdci, p�ijal jako napomenutí to, co jsem vid�l: 33Trochu si pospíš, trochu zd�ímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si 
34a tvá chudoba p�ijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.“ 
2K 6:14-18  „14Nedejte se zap�áhnout do cizího jha spolu s nev��ícími! Co má spole�ného spravedlnost s nepravostí?     
A jaké spolužití sv�tla s temnotou? 15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl v��ícího s nev��ícím? 16Jaké spojení 
chrámu Božího s modlami? My jsme p�ece chrám Boha živého. Jak �ekl B�h: ‚Budu p�ebývat a procházet se mezi nimi, 
budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ 17A proto ‚vyjd�te z jejich st�edu a odd�lte se‘, praví Hospodin a ‚ni�eho 
ne�istého se nedotýkejte, a já vás p�ijmu‘ 18a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin   
zástup� ‘.“ 
P� 11:14  „Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádc� je záchrana.“ 
P� 3:5.6  „5D�v��uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 6Poznávej ho na všech svých cestách, on 
sám nap�ímí tvé stezky.“ 
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ÚT 16. dubna – P�íprava na rodi�ovství 
Ž 127:4.5  „4�ím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. 5Blaze muži, který jimi 

naplnil sv�j toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v brán� jednat s nep�áteli. “ 
1S 1:27  „Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, za� jsem ho tak naléhav� prosila.“ 
Sd 13:7  „�ekl mi: ‚Hle, ot�hotníš a porodíš syna. Nepij te� víno ani opojný nápoj a nejez nic ne�istého, protože ten 
chlapec bude od mate�ského života až do dne své smrti Boží zasv�cenec.‘“ 
L 1:5-17.39-45  „5Za dn� judského krále Heroda žil kn�z, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; m�l manželku z dcer 
Áronových a ta se jmenovala Alžb�ta. 6Oba byli spravedliví p�ed Bohem a žili bezúhonn� podle všech Hospodinových 
p�íkaz� a ustanovení. 7Nem�li však d�ti, nebo� Alžb�ta byla neplodná a oba již byli pokro�ilého v�ku. 8Když jednou p�išla 
�ada na Zachariáš�v oddíl a on konal p�ed Bohem kn�žskou službu, 9p�ipadlo na n�j losem podle kn�žského �ádu, aby 
vešel do svatyn� Hospodinovy a ob�toval kadidlo. 10Venku se v hodinu té ob�ti modlilo veliké množství lidu. 11Tu se mu 
ukázal and�l Pán� stojící po pravé stran� oltá�e, kde se ob�tovalo kadidlo. 12Když ho Zachariáš uvid�l, zd�sil se a padla 
na n�ho báze�. 13And�l mu �ekl: „Neboj se, Zachariáši, nebo� tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžb�ta ti porodí 
syna a dáš mu jméno Jan. 14Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. 15Bude veliký p�ed 
Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mate�ského klína bude napln�n Duchem svatým. 16A mnohé ze syn� izrael-
ských obrátí k Pánu, jejich Bohu; 17sám p�jde p�ed ním v duchu a moci Eliášov�, aby obrátil srdce otc� k syn�m a vzpur-
né k moudrosti spravedlivých a p�ipravil Pánu lid pohotový.“ … 39V t�ch dnech se Maria vydala na cestu a sp�chala do 
hor do m�sta Judova. 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžb�tu. 41Když Alžb�ta uslyšela Mariin pozdrav, 
pohnulo se dít� v jejím t�le; byla napln�na Duchem svatým 42a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny 
ženy a požehnaný plod tvého t�la. 43Jak to, že ke mn� p�ichází matka mého Pána? 44Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu 
dotkl mých uší, pohnulo se radostí dít� v mém t�le. 45A blahoslavená, která uv��ila, že se splní to, co jí bylo �e�eno od 
Pána.““ 
L 1:46-55.76-79  „46Maria �ekla: „Duše má velebí Pána 47a m�j duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48že se sklonil ke své 
služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, 49že se mnou u�inil veliké v�ci 
ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 50a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k t�m, kdo se ho bojí. 51Prokázal 
sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšn�; 52vlada�e svrhl z tr�nu a ponížené povýšil, 53hladové nasytil 
dobrými v�cmi a bohaté poslal pry� s prázdnou. 54Ujal se svého služebníka Izraele, pam�tliv svého milosrdenství, 55jež 
slíbil našim otc�m, Abrahamovi a jeho potomk�m nav�ky.“ … 76A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, nebo� 
p�jdeš p�ed Pánem, abys mu p�ipravil cestu 77a dal jeho lidu poznat spásu v odpušt�ní h�ích�, 78pro slitování a milosr-
denství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, 79aby se zjevil t�m, kdo jsou ve tm� a stínu smrti, a uvedl 
naše kroky na cestu pokoje.“ 
 

ST 17. dubna – P�íprava na stá�í 
Ž 90:10  „Po�et našich let je sedmdesát rok�, jsme-li p�i síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trá-

pením a ni�emnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme. “ 
Ž 71  „1Utíkám se k tob�, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! 2Pro svou spravedlnost m� vysvobo�, pomoz mi vyváz-
nout, sklo� ke mn� své ucho, bu� mou spásou. 3Bu� mi skalním p�íbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé 
záchran�, tys m�j skalní štít, moje pevná tvrz! 4Bože m�j, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka, z rukou bídáka a násil-
níka. 5Ty jsi p�ece má nad�je, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. 6Na tebe jsem odkázán už ze života 
matky , odd�lil sis m� v mat�in� nitru, chvalozp�v m�j o tob� bude znít stále. 7Za zázrak m� mnozí m�li, tys byl moje 
mocné úto�išt�. 8Z mých úst pln� zní tvá chvála, den co den t� oslavuji. 9Nezamítej m� v �as stá�í, neopoušt�j m�, když 
pozbývám sil. 10Nep�átelé se už na m� domlouvají, ti, kdo m� hlídají, spole�n� se radí, 11prohlašují: „B�h ho opustil, 
pus�te se za ním , chopte se ho, nevysvobodí ho nikdo.“ 12Nevzdaluj se ode mne, m�j Bože, Bože, na pomoc mi posp�š! 
13A� zahynou v hanb�, kdo m� oso�ují, potupa a stud a� halí ty, kdo zlo mi strojí. 14Já však budu vytrvale �ekat a vždy víc 
a nade vše t� budu chválit. 15O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne sv�d�it o tvé spáse, a p�ece 
nesta�ím všechno vypov�d�t. 16P�icházím s bohatýrskými �iny Panovníka Hospodina; tvoji spravedlnost, jenom tvoji, 
budu p�ipomínat. 17Od mladosti, Bože, jsi m� vyu�oval a já dosud oznamuji tvoje divy. 18Ani ve stá�í a šedinách m�, Bože, 
neopoušt�j, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kte�í p�ijdou. 19Bože, 
tvoje spravedlnost až k výšinám sahá , vykonals veliké v�ci. Bože, kdo je tob� roven! 20Ty jsi mi dal zakusit �etná zlá 
soužení a zase mi život vracíš a z propasti zem� p�ivádíš m� nazp�t. 21Ty m� stále �iníš v�tším, út�chou m� zahrnuješ. 
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PÁ 19. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Uvažujeme-li o p�íb�hu starov�kých Izraelc� na poušti, m�žeme vid�t tém�� nekone�ný seznam chyb       
a omyl� – a to navzdory úžasnému zjevení Boží lásky a moci. Nakonec, d�íve než m�li Izraelci kone�n� 
vstoupit do zaslíbené zem� (a prožít další obrovskou zm�nu), museli si od Mojžíše vyslechnout následující 
slova: „Na vlastní o�i jste vid�li, co Hospodin u�inil kv�li Baal-peórovi, že každého muže, který chodil za 
Baal-peórem, Hospodin, tv�j B�h, vyhladil z tvého st�edu. Ale vy, kte�í jste se p�imkli k Hospodinu, svému 
Bohu, jste dodnes všichni živi. Hle�, u�il jsem vás na�ízením a práv�m, jak mi p�ikázal Hospodin, m�j B�h, 
abyste je dodržovali v zemi, kterou p�icházíte obsadit. Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost a ro-
zumnost p�ed zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato na�ízení, �eknou: ‚Jak moudrý a rozumný 
lid je tento veliký národ!‘ Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám 
Hospodin, náš B�h, kdykoli k n�mu voláme? A má jiný veliký národ na�ízení a práva tak spravedlivá jako 
celý tento zákon, který vám dnes p�edkládám? Jenom si dej pozor a velice se st�ez zapomenout na v�ci, 
které jsi vid�l na vlastní o�i, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své 
syny i vnuky.“ (Dt 4,3–9) Je d�ležité, abychom nikdy nezapomn�li, co pro nás Hospodin vykonal. Nejlep-
ším zp�sobem, jak na to nezapomenout, je mluvit o tom a u�it to druhé, a zvlášt� nastupující generaci. 
Všimn�te si, jak d�ležitou roli v tom všem hrála rodina. Izraelci m�li svým zkušenostem u�it své d�ti a své 
vnuky. 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Ve t�íd� sobotní školy se spolu pod�lte o vlastní zkušenosti, které máte s p�ípravou na n�které d�ležité 
období života – manželství, rodi�ovství, stá�í apod. Jak tato zkušenost ovlivnila život vaší rodiny? Co byste 
ze své zkušenosti cht�li poradit jiným, aby jim to pomohlo v p�íprav� na toto životní období? 
 

2. Uvažujte o Davidových slovech Šalomounovi v kontextu jeho h�ích� a pohrom, které pak na n�j p�išly     
a ovlivnily nejen jeho kralování, ale i život jeho rodiny. V �em m�žeme v Davidov� p�ípad� vid�t realitu 
p�sobení Boží milosti? 

 
� 
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22A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu, Bože m�j, za tvoji v�rnost, s citerou ti budu zpívat žalmy, Svatý Izraele. 
23A� plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. 24A m�j jazyk bude o tvé spravedlnosti hovo�it 
každodenn�, budou se rdít hanbou ti, kdo mi strojili zlé v�ci.“ 
 

�T 18. dubna – P�íprava na smrt 
1K 15:54.55  „54A když pomíjitelné oble�e nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je 

psáno: „Smrt je pohlcena, B�h zvít�zil! 55Kde je, smrti, tvé vít�zství? Kde je, smrti, tvá zbra�?“ “ 
1K 15:20-26  „20Avšak Kristus byl vzk�íšen jako první z t�ch, kdo zesnuli. 21A jako vešla do sv�ta smrt skrze �lov�ka, tak   
i zmrtvýchvstání: 22jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 23Každý v daném po�adí: první 
vstal Kristus, potom p�i Kristov� p�íchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 24Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech 
mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25Musí totiž kralovat, ‚dokud B�h nepodmaní všechny nep�átele pod jeho 
nohy‘. 26Jako poslední nep�ítel bude p�emožena smrt.“ 
� 3:22  „Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu.“ 
1Kr 2:1-4  „1Když se p�iblížil �as Davidovy smrti, p�ikázal svému synu Šalomounovi: 2„Odcházím cestou všeho pozem-
ského. Ty však bu� rozhodný a mužný. 3Dbej na to, co ti sv��il Hospodin, tv�j B�h: Cho� po jeho cestách a dodržuj jeho 
na�ízení a p�ikázání, jeho práva a sv�dectví, jak jsou zapsána v zákon� Mojžíšov�, a tak budeš mít úsp�ch ve všem, co 
budeš konat, a� se obrátíš kamkoli. 4A Hospodin splní své slovo, které mi dal: ‚Budou-li tvoji synové dbát na svou cestu 
tak, aby chodili p�ede mnou v�rn� celým srdcem a celou duší, nebude z izraelského tr�nu vyhlazen následník z tvého 
rodu.‘“ 
2S 11  „1Na p�elomu roku, v dob�, kdy králové táhnou do boje , poslal David Jóaba a s ním své služebníky i celý Izrael, 
aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však z�stal v Jeruzalém�. 2Jednou k ve�eru vstal David z lože a procházel se 
po st�eše královského domu. Tu spat�il ze st�echy ženu, která se práv� omývala. Byla to žena velmi p�vabného vzhledu. 
3David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se: „Není to Bat-šeba, dcera Elíamova, manželka Chetejce Urijáše?“ 4David pak 
pro ni poslal posly. Ona k n�mu p�išla a on s ní spal; o�istila se totiž od své ne�istoty. Potom se vrátila do svého domu. 
5Ta žena však ot�hotn�la a poslala Davidovi zprávu: „Jsem t�hotná.“ 6David vzkázal Jóabovi: „Pošli mi Chetejce Urijá-
še.“ Jóab tedy poslal Urijáše k Davidovi. 7Urijáš k n�mu p�išel a David se ho ptal, jak se da�í Jóabovi, jak se da�í lidu    
a jak se da�í v boji. 8Pak �ekl David Urijášovi: „Zajdi do svého domu a umyj si nohy.“ Urijáš vyšel z královského domu  
a za ním nesli královský dar. 9Urijáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do 
svého domu nezašel. 10Když oznámili Davidovi, že Urijáš do svého domu nezašel, otázal se David Urijáše: „Což jsi 
nep�išel z cesty? Pro� jsi tedy nezašel do svého domu?“ 11Urijáš Davidovi odv�til: „Schrána, Izrael i Juda sídlí v stán-
cích, m�j pán Jóab i služebníci mého pána tábo�í v poli. A já bych m�l vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou 
ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, n��eho takového se nedopustím!“ 12David Urijášovi �ekl: „Pobu� tu ješt� 
dnes, zítra t� propustím.“ Urijáš tedy z�stal v Jeruzalém� toho dne i nazít�í. 13David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil 
ho. On však ve�er vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. 14Ráno David napsal 
Jóabovi dopis a poslal jej po Urijášovi. 15V tom dopise psal: „Postavte Urijáše do nejtužšího boje a pak od n�ho ustupte, 
a� je zabit a zem�e.“ 16Jóab tedy obhlédl m�sto a ur�il Urijášovi místo, o kterém v�d�l, že tam jsou vybraní vále�níci. 
17Vtom vytrhli mužové m�sta a bojovali s Jóabem. Z lidu padlo n�kolik Davidových služebník�, též Chetejec Urijáš našel 
smrt. 18Jóab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitv� stalo. 19Poslovi p�ikázal: „Vypovíš králi všechno o té bitv�. 
20On ti v návalu královského rozho��ení jist� vytkne: ‚Pro� jste bojovali tak blízko m�sta? Což jste nev�d�li, že z hradeb 
st�ílejí? 21Kdo zabil Abímeleka, syna Jerúbešetova? Nebyla to žena, která na n�ho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže 
um�el v Tebesu? Pro� jste se p�ibližovali k hradbám?‘ Pak �ekneš: ‚Také tv�j služebník Chetejec Urijáš je mrtev.‘“ 
22Posel šel, p�išel k Davidovi a oznámil všechno, s �ím ho Jóab poslal. 23Posel Davidovi �ekl: „Ti muži byli v p�esile        
a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na n� dotírali až do vrat brány. 24Vtom za�ali z hradeb na tvé služebníky st�ílet 
lu�ištníci a usmrtili n�kolik královských služebník�. Také tv�j služebník Chetejec Urijáš je mrtev.“ 25David �ekl poslovi: 
„Vy�i� Jóabovi: ‚Nepokládej to za nic zlého, vždy� me� požírá tak i onak. Zesil sv�j boj proti m�stu a zbo� je.‘ Posilni 
ho!“ 26Když Urijášova žena uslyšela, že její muž Urijáš je mrtev, na�íkala nad svým manželem. 27Jakmile však smutek 
pominul, David pro ni poslal, p�ijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v o�ích Hos-
podinových bylo zlé, co David spáchal.“ 
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