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2S 11,1 Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Jóaba a s ním své 

služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. 

2S 11,2 Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu 

spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. 

2S 11,3 David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se: "Není to Bat-šeba, dcera Elíamova, 

manželka Chetejce Urijáše?" 

2S 11,4 David pak pro ni poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal; očistila se totiž od 

své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. 

2S 11,5 Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu: "Jsem těhotná." 

2S 11,6 David vzkázal Jóabovi: "Pošli mi Chetejce Urijáše." Jóab tedy poslal Urijáše k 

Davidovi. 

2S 11,7 Urijáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Jóabovi, jak se daří lidu a jak se 

daří v boji. 

2S 11,8 Pak řekl David Urijášovi: "Zajdi do svého domu a umyj si nohy." Urijáš vyšel z 

královského domu a za ním nesli královský dar. 

2S 11,9 Urijáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do 

svého domu nezašel. 

2S 11,10 Když oznámili Davidovi, že Urijáš do svého domu nezašel, otázal se David Urijáše: 

"Což jsi nepřišel z cesty? Proč jsi tedy nezašel do svého domu?" 

2S 11,11 Urijáš Davidovi odvětil: "Schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Jóab i 

služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se 

svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím!" 

2S 11,12 David Urijášovi řekl: "Pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím." Urijáš tedy zůstal v 

Jeruzalémě toho dne i nazítří. 

2S 11,13 David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém 

loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. 

2S 11,14 Ráno David napsal Jóabovi dopis a poslal jej po Urijášovi. 

2S 11,15 V tom dopise psal: "Postavte Urijáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je 

zabit a zemře." 

2S 11,16 Jóab tedy obhlédl město a určil Urijášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní 

válečníci. 

2S 11,17 Vtom vytrhli mužové města a bojovali s Jóabem. Z lidu padlo několik Davidových 

služebníků, též Chetejec Urijáš našel smrt. 

2S 11,18 Jóab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. 

2S 11,19 Poslovi přikázal: "Vypovíš králi všechno o té bitvě. 

2S 11,20 On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne: »Proč jste bojovali tak blízko 

města? Což jste nevěděli, že z hradeb střílejí? 

2S 11,21 Kdo zabil Abímeleka, syna Jerúbešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze 

zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám?« Pak řekneš: 

»Také tvůj služebník Chetejec Urijáš je mrtev.«" 

2S 11,22 Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Jóab poslal. 

2S 11,23 Posel Davidovi řekl: "Ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme 

na ně dotírali až do vrat brány. 

2S 11,24 Vtom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik 

královských služebníků. Také tvůj služebník Chetejec Urijáš je mrtev." 

2S 11,25 David řekl poslovi: "Vyřiď Jóabovi: »Nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá 

tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je.« Posilni ho!" 



2S 11,26 Když Urijášova žena uslyšela, že její muž Urijáš je mrtev, naříkala nad svým 

manželem. 

2S 11,27 Jakmile však smutek pominul, David pro ni poslal, přijal ji do svého domu a ona se 

stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David 

spáchal. 

 

 

Mnozí ten příběh znáte. Vy, kteří ho moc neznáte, tak si přečtěte 2. Soudců 11 a 12 kapitolu. 

Dnes chci s vámi přemýšlet trochu jinak. Známe spíš to, co následovalo, kdy Nátan říká 

Davidovi: „Ty jsi ten muž“. 

 

Budeme přemýšlet, co se vlastně stalo. Sestry se možná v nitru radují a říkají si: konečně 

kázání pro chlapy, stejně na nic jiného nemyslí. Tak teď jim Honza to pokukování po 

ženských trochu znepříjemní. Bratři nebojte – děvčata nepřijdou o svůj díl. 

 

David je král, je úspěšný, vede se mu i na bitevním poli. Dokonce jeho vojsko je tak schopné, 

že může zůstat v paláci v Jeruzalémě a není s nimi při tažení. Jóab je schopný velitel. Může se 

na něho naprosto spolehnout. Je to stoprocentní voják, který plní rozkazy, i když jsou 

podivné. David je sebejistý. 

To se nám může také stát v našem životě, když se dostaneme do polohy, kdy jsme si jisti sami 

sebou. To nemusí být pýcha, nebo povyšování nad druhými. Máme dobré vztahy v rodině, ve 

sboru jsme celkem oblíbeni, nemáme ani pocit, že Pánu Bohu něco dlužíme. Máme 

pravidelné denní chvilky, kdy si čteme s Bible, modlíme se za svou rodinu, chodíme na 

skupinku, kde prožíváme s ostatními vyslyšení modliteb. Máme občas půst, připojujeme se 

k modlitebnímu programu ve sboru. 

Ani si nevšimneme, že nám v srdci roste nenápadný pocit: už to mám, už jsem to zvládl. 

David nemůže spát a vyjde si na střechu nadýchat vlahého vzduchu a najednou vidí Bet-šebu. 

Baba jako lusk. Není tam ani zmínka o nějakém zaváhání. Jsem přesvědčen, že Davidovi 

přestala fungovat pokora před Bohem – ta záklopka, kde Duch Boží řekne: pozor, tudy ne! 

Jsem král, mám na to právo. Byl tak úspěšný, že začal rozhodovat o tom, co je správné a co 

ne. 

 

Nepřipomíná vám to něco? Nechováme se někdy také tak? Nemyslím, že se vyspím s  ženou, 

která se mi líbí. 

Nekoupili jste někdy kradené zboží, které vám někdo nabízel, protože bylo levné? Raději se 

ani neptáme, odkud to zboží je. Ale když vám někdo nabízí značkovou sportovní soupravu za 

350Kč tak to nekupte, ne? 

Laciná nafta nebo benzin za dvacku. 

Možná tomu mnozí ještě odolají. 

Mistře, nešlo by to bez DPH? Víme přece, jaká ta naše vláda je ne? Korupčníci a zloději, tak 

je nebudeme v tom podporovat. 

Sestro, musím ti něco říct, ale prosím tě nech si to pro sebe. Poslouchala jsem jednou toho 

Vlka a on nevěděl, že ho slyším. To byla slova, ani ti to nemůžu říct, a to je ve staršovstvu. 

Když máme o sobě vysoké mínění, velice snadno přestaneme vnímat míru, kde ještě můžeme 

rozhodovat, a kde se máme podřídit Božímu slovu. 

Pošle pro Bet-šebu, ta pane přicupitá, celá zpitomělá, že ji volá král a ještě pěknej chlap. A už 

to jde ráz na ráz. 

 

 

 



Kol 3,18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. 

 

Toto slovo, když někde začnu vyučovat, tak se na mě řada žen dívá jako přinejmenším na 

někoho z pravěku. Řada manželství je v ohromné krizi, díky tomu, že manželka nepochopila, 

co je podřídit se muži jako pánu. Dokonce je mnoho křesťanských manželství, které spolu 

sexuálně nežijí řadu let. Protože žena nepřenechala rozhodování a odpovědnost na manželovi. 

Tento Davidův románek pokračuje dál. Vidíme, jak zdánlivě malé selhání, kde si David 

myslí, že má právo na co se mu zlíbí, jde dál. Hřích přináší další hřích. To už není románek, 

ale dokonaná vražda. 

Tak je to také v našem životě. Pokud nestavíme svůj život pod světlo Božího slova, 

rozhodujeme, co je správné a co ne. Má to fatální důsledky. 

Divíme se, že nemáme moc Božího ducha? Že naše služba druhým lidem je bezzubá? 

Toužíme po tom, abychom viděli Boží skutky v našem životě. Uzdravení, že se lidé budou 

kořit před Božím majestátem. Vydávat svoje životy Ježíši. Naše děti mají naší pokřivené 

zbožnosti plné zuby a hledají uspokojení ve světě. 

Je čas na nápravu. Je dobrý čas k pokání. Postavme se před Pána a povězme mu: Pane, smiluj 

se nade mnou. Odpusť, že jsem tolikrát uhášel Ducha, až ke mně přestal mluvit. Pane, smiluj 

se. 

 

Jeden Bratr zkoumal pohnutky, které v současné a v nedávné době vedly k probuzení na 

různých místech ve světě. Došel k zajímavému zjištění. Dá se to vyjádřit asi takto: 

Ti lidé zaujali asi takovýto postoj: Bože, smiluj se prosím nad námi, protože když se 

nesmiluješ, tak zemřeme. My chceme zemřít, když se nad námi nesmiluješ, protože život bez 

tvého milosrdenství nemá smysl. 

 

Toužíme po plnosti Božího požehnání? 

 

Ježíš říká: Mt 16,25 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí 

svůj život pro mne, nalezne jej. 

 


