jozue
Ob s a z e n í z e m ě
Buď silný a statečný

P

o smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: 2„Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země,
kterou dávám synům Izraele. 3Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem
vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. a 4Vaše území bude sahat od pouště až
k Libanonu a od té veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů až ke
Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. 5Po všechny dny tvého života
před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě. 6Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám.b
7
Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který
ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo,
a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. 8Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí
od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše,
co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti
bude dařit. 9Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť
Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“
10
Jozue tedy přikázal správcům lidu: 11„Projděte táborem a přikažte lidu:
Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán,
abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví.“
12
Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue
řekl: 13„Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš –
Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem.
14
Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal
v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové
před svými bratry a pomáhat jim, 15dokud Hospodin nedá vašim bratrům
odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své
země, kterou vám dal Hospodinův služebník Mojžíš.“c
16
Na to Jozuovi odpověděli: „Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli
nás pošleš, půjdeme. 17Jako jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat
i tebe. Jen ať je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! 18Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, ať mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!“

Zvědové a nevěstka

2

Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se
slovy: „Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho.“ Šli tedy a vstoupili
do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali.

3 Deut 11:24  
32:20–22

a

b

6 Gen 12:7; 13:15; 15:18; 17:8; 26:3n; 28:13; 35:12; 48:4  

15 Num

c
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Králi Jericha se doneslo: „Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem.“ 3Jerišský král proto vzkázal Rachab: „Vydej ty muže, co k tobě
přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!“
4
Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: „Ano, ti
muži ke mně přišli, ale nevím odkud. 5Odešli, když se za soumraku měla
zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, ať je doženete!“
6
(Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které
tam měla rozložené.) 7Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela.
8
Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab.
9
„Vím, že Hospodin vám dal tuto zem,“ řekla jim. „Vždyť jsme kvůli vám
strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! 10Slyšeli
jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. 11Jak jsme to
uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu.
Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! 12Proto
mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem
vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi
prosím záruku, 13že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry
i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!“
14
„Položíme za vás život!“ odpověděli jí ti muži. „Nesmíte ale naši
úmluvu vyzradit. Až nám Hospodin dá tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně.“
15
Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi,
takže bydlela na hradbách. 16„Běžte do hor,“ řekla jim, „ať vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte
svou cestou.“
17
Muži jí řekli: „Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, 18jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého
otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. 19Kdyby někdo vyšel ze
dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny.
Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši
hlavu. 20Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni.“
21
„Ať se stane, jak jste řekli,“ odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila
a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru.
22
Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se
jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. 23Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a když
přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo.
24
„Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou,“ řekli Jozuovi.
„Všichni její obyvatelé se už před námi třesou!“
2

Přes Jordán

3

Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli až k Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam. 2Ke konci těch tří dnů prošli
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táborem správcové a přikázali lidu: „Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy
Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa
a půjdete za ní. 4Mezi vámi a ní ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket a –
nesmíte se k ní přiblížit! Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kterou máte
jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli.“
5
Jozue lidu řekl: „Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci.“
6
Potom řekl kněžím: „Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem.“ Vzali
tedy Truhlu smlouvy a šli před lidem.
7
Hospodin tehdy řekl Jozuovi: „Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu
i s tebou. 8A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚Až dojdete ke
kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.‘“
9
Jozue tedy řekl synům Izraele: „Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha.“ 10Pak pokračoval: „Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý
Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce,
Girgašejce, Emorejce a Jebusejce. 11Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. 12Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct
mužů, z každého kmene po jednom. 13Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda přitékající shora nahromadí na jednom
místě.“
14
Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před
lidem Truhlu smlouvy. 15Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí
Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně
všude vylévá z břehů), 16vtom se vody přitékající shora zastavily. Nahromadily
se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu, zatímco vody
odtékající směrem k Aravskému (neboli Mrtvému)b moři se dočista vytratily.
Tak přešel lid přímo proti Jerichu. 17Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy
smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý
Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem.
3

Dvanáct kamenů

4

Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi:
2
„Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, 3a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte je v táboře, kde se dnes
v noci uložíte.‘“
4
Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po
jednom z každého kmene, 5a řekl jim: „Jděte doprostřed Jordánu před
Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen,
podle počtu izraelských kmenů, 6aby se pro vás staly znamením. Až se vás
v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?‘ 7povíte jim: ‚Protože
se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela Jordán, vody se rozdělily.‘ Proto budou tyto kameny synům Izraele
připomínkou až na věky.“
8
Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil
a

4 asi 900 m  

16 dosl. Solnému (tak i dále)

b
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Hospodin, a přenesli je s sebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct
kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam až dodnes.
10
Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny
všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, 11a poté, co přešel všechen lid,
přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími. 12V čele synů
Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina
kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. a 13Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj.
14
Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti,
takže ho měli v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život.
15
Hospodin řekl Jozuovi: 16„Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví,
ať vystoupí z Jordánu.“
17
Jozue tedy kněžím přikázal: „Vystupte z Jordánu.“ 18A jakmile kněží
nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu
a stanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se
z břehů jako předtím.
19
Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se
v Gilgalu u východního okraje Jericha. 20Oněch dvanáct kamenů, které
vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu 21a řekl synům Izraele: „Až se vaše
děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?‘ 22poučíte je:
‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.‘ 23Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil
tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh,
provedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli.
24
To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to
abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny.“
9

5

Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu
a všichni kananejští králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim
to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu.

Hospodinovo vojsko
2
V té době řekl Hospodin Jozuovi: „Vyrob si kamenné nože a znovu obřež
syny Izraele.“b 3Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele
u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek.
4
Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví,
který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. 5Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu
narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. 6Synové
Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků
vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji dá, totiž zem oplývající mlékem
a medem. c 7Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž
byli neobřezaní – cestou je totiž nikdo neobřezával. 8Když pak byli všichni
v celém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili.
a
12 Num 32:20–22; Jozue 1:14  
29–35

b

2 Gen 17:10–14; Exod 12:48  

c

6 Num 14:21–23,
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Hospodin tehdy Jozuovi řekl: „Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu.“ A tak se to místo až dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení.
10
Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho
měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. 11Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody té země. 12Toho dne, kdy
jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu
neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země.
13
Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle – kdosi před
ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: „Patříš
k nám, nebo k našim nepřátelům?“
14
„Nikoli,“ odpověděl on. „Já jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem
tu.“
Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. „Jaké příkazy má můj pán pro
svého služebníka?“ zeptal se.
15
Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: „Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.“a A Jozue to udělal.
9

Jericho

6

Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel
ani nevcházel.
2
Hospodin ale Jozuovi řekl: „Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho
krále i udatné hrdiny. 3Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou
denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. 4Sedm kněží ať
před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město
sedmkrát a kněží ať troubí na trouby. 5Jakmile dlouze zatroubí na beraní
roh, jakmile uslyšíte troubení, pak ať všechen lid vyrazí mohutný pokřik.
Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude.“
6
Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: „Vezměte Truhlu
smlouvy a sedm kněží ať před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů.“ 7Lidu pak řekl: „Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci ať jdou
před Hospodinovou truhlou.“
8
Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm
trub z beraních rohů vykročilo, začalo troubit na trouby a Truhla Hospodinovy smlouvy se vydala za nimi. 9Před kněžími troubícími na trouby
kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub.
10
Jozue lidu přikázal: „Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte
z úst ani slovo až do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!‘ Tehdy budete křičet.“
11
Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak
odešli do tábora a tam přenocovali.
12
Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. 13Sedm
kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. 14I druhého dne obešli město
jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní.
15
Sedmého dne ráno vstali už za svítání a stejným způsobem obešli
město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. 16Když
obcházeli posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: „Křičte!
Hospodin vám dal to město! 17Ať to město propadne Hospodinu i se vším,
a

15 srov. Exod 3:5
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co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s ní i všichni v jejím
domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. 18Jenom se vyvarujte toho, co
propadlo klatbě, abyste jí nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co
propadlo klatbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou klatbu a přivedli
jej do neštěstí. 19Všechno stříbro, zlato i bronzové a železné předměty
budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu.“
20
Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili
mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde
byl. Tak město dobyli. 21Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté:
muže i ženy, mladé i staré, skot, ovce i osly.
22
Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl:
„Jděte do domu té nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ní patří,
jak jste jí odpřisáhli.“ 23A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího
otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ní patřili; vyvedli celé její
příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem.
24
To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato
a bronzové i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. 25Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k ní patřili, ale Jozue
nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které
Jozue vyslal na výzvědy do Jericha.
26
Tehdy Jozue přísahal:
„Zlořečený buď před Hospodinem,
			 kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho!
		Za cenu svého prvorozeného je založí,
			 za svého nejmladšího tam bránu osadí.“
27

Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi.

Achanův hřích

7

Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn Karmiho,
syna Zimriho, a syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvem.
2
Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu
východně od Bet-elu) a řekl jim, ať jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli
a prozkoumali Aj. 3Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: „Není potřeba, aby se
tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů
a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je jich tam málo.“
4
A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát
na útěk. 5Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány
až k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se
jako voda.
6
Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem,
zůstal tak až do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach.
7
„Ach, Pane můj, Hospodine!“ řekl Jozue, „Proč jsi vůbec převáděl tento lid
přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo
nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem! 8Odpusť, Pane můj, ale
co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! 9Až to uslyší
a

1 podle LXX a 1.Let 2:6 (MT: Zabdiho); též ve v. 17, 18
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Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno
ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?“
10
„Vstaň!“ odpověděl Hospodin Jozuovi. „Proč tu ležíš na tváři? 11Izrael
zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí,
které propadly klatbě – ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci! 12Proto
synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi
na útěk, protože té klatbě propadli sami. Nebudu už s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu!
13
Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví
Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci
obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého
středu. 14Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod, který Hospodin zadrží,
bude přistupovat po jednotlivých rodinách. Rodina, kterou Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužích. 15Kdo bude zadržen s věcmi propadlými
klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu
smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost.‘“
16
Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los
označil kmen Juda. 17Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl
rod Zerachův. Když nechal předstupovat Zerachův rod po rodinách, a byl
označen Zimri. 18Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení
Juda.
19
„Synu můj,“ řekl Jozue Achanovi, „vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele,
a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou.“
20
„Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele,“ odpověděl
mu Achan. „Provedl jsem toto: 21Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonskýb plášť, dvě stě šekelů stříbra c a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů. d Zatoužil jsem po tom a vzal jsem si to. Tamhle to je, schované
v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím.“
22
Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle – bylo to ukryto u něj ve
stanu a stříbro pod tím. 23Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem
synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem.
24
Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro,
plášť a zlatou cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skot, osly, ovce a kozy
i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle
Achor. 25Tam Jozue zvolal: „Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin
dnes přivede do neštěstí tebe!“
A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením. 26Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam až dodnes. Tehdy
se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto až
dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí.

Dobytí Aje

8

Poté Hospodin řekl Jozuovi: „Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou
ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. 2S Ajem i s jeho králem
naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné zboží

a

17 podle Syr (MT: mužích)  
21 asi 580 g

d

b

21 hebr. šineárský (viz Gen 10:10)  

c

21 asi 2,3 kg  
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a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu
nachystej zálohu.“
3
Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti
Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v noci 4s rozkazem: „Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od
města moc daleko. Všichni buďte připraveni. 5Já a všechen lid, který bude
se mnou, se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my
se dáme na útěk. 6Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si
totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.‘ Budeme tedy před nimi utíkat 7a vy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá
do rukou. 8Až se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů.“
9
Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem
a Ajem, na západ od Aje. Té noci Jozue zůstal uprostřed lidu.
10
Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho
čele proti Aji. 11Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem
byla rokle. 12Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi
Bet-elem a Ajem, na západ od města. 13Hlavní voj lidu tedy stál severně od
města, zadní voj pak západně od města. Té noci Jozue sestoupil do údolí.
14
Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král
ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá záloha. 15Jozue s celým Izraelem
předstírali porážku a utíkali směrem k poušti. 16Všechen lid ve městě byl
zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. 17 V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael.
18
Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: „Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti
Aji, neboť je dám do tvých rukou.“ Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce
proti Aji. 19Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili
ze svého místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je zapálili.
20
Ajští muži se ohlédli a hle – z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem
utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům. 21Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla
město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže.
22
(Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli
je z jedné i druhé strany, až nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. 23Jen
ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi.
24
Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti,
kam je pronásledovali, dokud všichni do posledního nepadli ostřím meče,
vrátil se celý Izrael do Aje a také tam je pobili ostřím meče. 25Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen – všichni obyvatelé Aje. 26Jozue
totiž nespustil ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé
Aje vyhlazeni jako proklatí. 27Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi.
28
Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin až
dodnes. 29Ajského krále pak nechal až do večera viset na kůlu. Když slunce
zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do
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městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam
až dodnes.

Ebal a Gerizim
30
Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, 31jak
synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize
Mojžíšova zákona: „Oltář z netknutých kamenů, neopracovaných železem.“a Na něm pak přinesli zápalné oběti Hospodinu a obětovali pokojné
oběti. 32Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej
v přítomnosti synů Izraele.
33
Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách
Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy.
Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina
proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se má
žehnat lidu Izraele. b
34
Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení,
přesně jak je to psáno v knize Zákona. 35Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue
nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen
a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi.

Gibeonský podvod

9

Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na
horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem – král chetejský, emorejský, kananejský, perizejský, hivejský a jebusejský – 2sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli.
3
Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem.
4
Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili
staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno, 5na nohy
si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen
chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, až se drolil. 6Když přišli k Jozuovi do
gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: „Přicházíme z daleké
země; uzavřete s námi smlouvu.“
7
Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: „A co když bydlíte mezi
námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?“
8
„Jsme tvoji služebníci,“ řekli na to Jozuovi.
Ten se jich ale ptal: „Co jste zač? Odkud jste přišli?“
9
„Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha,“ tvrdili mu. „Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co
udělal v Egyptě, 10a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům
v Zajordání – chešbonskému králi Sichonovi a bášanskému králi Ogovi
v Aštarotu. 11Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země
řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme
vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.‘ 12Tohle je náš chléb. Když jsme
se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý – a podívejte se: je
vyschlý, až se drolí. 13Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili –
a podívejte se: už popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou
cestou úplně zchátraly.“
a

31 Deut 27:4–5  

b

33 Deut 11:29; 27:11–13
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Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok.
Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu.
Také vůdcové obce jim to odpřisáhli.
16
Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou
z jejich sousedství – že vlastně bydlí uprostřed nich! 17Synové Izraele totiž
postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon,
Kefira, Beerot a Kiriat-jearim. 18Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele.
Celá obec ale proti vůdcům reptala. 19Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: „My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na
ně přece nesmíme sáhnout. 20Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu,
aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme
jim dali.“ 21Vůdcové tehdy prohlásili: „Ať zůstanou naživu,“ a tak se z nich
podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec.
22
Jozue si je potom zavolal a řekl jim: „Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili
jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.‘ A přitom bydlíte uprostřed nás! 23Proklatci! Od teď už nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči
vody pro dům mého Boha.“
24
Na to Jozuovi odpověděli: „Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý
vám dá celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí.
Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělali. 25Teď jsme ve
tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné.“
26
Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby
je nepobili, 27a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro
Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu až dodnes.
14

15

Slunce, zastav se!

10

Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj
a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho králem, naložil i s Ajem a jeho králem a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli
mír a zůstávají mezi nimi. 2Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo
veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a všichni
jeho obyvatelé byli udatní. 3Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal
vzkaz hebronskému králi Hohamovi, k jarmutskému králi Pireamovi, k lachišskému králi Jafiovi a k eglonskému králi Debirovi: 4„Pojďte mi na pomoc
a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!“
5
A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu,
král Jarmutu, král Lachiše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky,
oblehli Gibeon a zaútočili na něj.
6
Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora:
„Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a zachraň
nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!“
7
Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni
udatní hrdinové. 8Hospodin Jozuovi řekl: „Neboj se jich, neboť jsem ti je
vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí.“
9
Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. 10Hospodin je před
Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je
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pronásledoval směrem k bet-choronskému svahu a pobíjel je až k Azece
a Makedě. 11Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je až do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny.
Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izraele pobili mečem.
12
Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům
Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl:
„Slunce, zastav se v Gibeonu!
		 Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!“
13
Stanulo slunce, měsíc stál,
			 než národ nepřátele potrestal.
Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed
nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. 14Takový den nenastal nikdy
předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael.
15
Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora.

Pět králů
16
Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. 17Když Jozue
dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, 18nařídil:
„Přivalte k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. 19Vy ostatní
ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele. Vpadněte jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!“
20
Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst.
21
Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo
se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat.
22
Potom Jozue řekl: „Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z ní těch pět králů
ke mně!“ 23A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu.
24
Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele
bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval: „Pojďte sem, položte si nohu na šíji
těch králů!“ Přicházeli tedy a stoupali jim na šíje.
25
Jozue jim řekl: „Nebojte se a nestrachujte, buďte silní a stateční. Takto
Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat.“ 26Potom
je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli až do
večera.
27
Když slunce zapadalo, Jozue přikázal, ať je sejmou z kůlů a hodí je do
jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou až dodnes.

Tažení na jih
28
Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím
králem; všechno živé v ní vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu;
s králem Makedy naložil stejně, jako naložil s králem Jericha.
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Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na
ni. 30I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil
ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu;
s jejím králem naložil stejně, jako naložil s králem Jericha.
31
Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj 32a Hospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl
v Libně. 33Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho
ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu.
34
Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. 35Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé
v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně jako to provedl s Lachišem.
36
Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na
něj. 37Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi
i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to
provedl v Eglonu. Město i všechno živé v něm vyhladil jako proklaté.
38
Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj.
39
Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím
meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronem, tak naložil s Debirem a jeho králem, stejně
jako provedl s Libnou a jejím králem.
40
Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil
jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. a 41Jozue dobyl vše od
Kádeš-barné až po Gazu a od celého kraje Gošen až po Gibeon. 42Všech
těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael.
43
Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora.
29

Tažení na sever

11

Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále
Jobaba a krále šimronského, krále akšafského 2a další krále na severu
v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, b v podhůří a v Náfot-doru na
západě. 3Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích Emorejci, Chetejci, Perizejci a Jebusejci a pod Hermonem v kraji Micpa byli Hivejci.
4
Ti vytáhli se všemi svými vojsky – lidí jako písku na mořském břehu
a nesmírné množství koní a vozů. 5Všichni ti králové se smluvili, přitáhli
a utábořili se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli.
6
Hospodin ale řekl Jozuovi: „Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich
vozy spálíš.“
7
Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na ně zaútočili. 8Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže
je pobíjeli a pronásledovali až k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ až k údolí Micpe. Pobíjeli je, až nikdo nepřežil. 9Jozue s nimi
naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil.
10
V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch království.) 11Všechno živé v něm pobili
a

40 Deut 7:1–2; 20:16–17  

b

2 dosl. jižně od Kineretu (tak i dále)
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ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže nezůstala ani živá duše.
Chacor potom vypálil.
12
Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je
ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník
Mojžíš. a 13Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil
žádné kromě Chacoru – to město Jozue vypálil. 14Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili
ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. 15Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi a Jozue tak
učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi.
16
Tak Jozue zabral celou tu zem – hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Arava – izraelské hory i jejich podhůří, 17vše od hory Chalak, jež
se zvedá k Seíru, až po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon.
Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. 18Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. 19Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města, které
by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. 20Sám Hospodin totiž
zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté
a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
21
V té době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z Hebronu,
Debiru, Anabu i ze všech judských a izraelských hor. Jozue je vyhladil jako
proklaté i s jejich městy. 22V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal;
přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu.
23
Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země
tehdy odpočinula od válek.

Poražení králové

12

Toto jsou králové té země, které synové Izraele pobili a jejichž zem
na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon až k hoře
Hermon i s celou východní částí pláně Arava:
2
Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od
Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu
Gileádu až k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců; 3dále pláň Arava
až k východnímu okraji Galilejského jezera a také až k východnímu okraji
Aravského (neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih až pod
úbočí Pisgy.
4
Dále bášanský král Og b z přežívajících Refajců. Ten sídlil v Aštarotu
a v Edrei 5a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan až po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem, králem
Chešbonu.
6
Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův
služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene Manasesova.
7
A toto jsou králové té země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí až k hoře Chalak,
jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví
podle jejich podílů 8v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech,
a

12 Deut 7:1–2; 20:16–17  

b

4 podle LXX (MT: hranice bášanského krále Oga)
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v poušti i v Negevu – v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců, Perizejců,
Hivejců a Jebusejců:
9
Král Jericha			
		král Aje u Bet-elu		
10
král Jeruzaléma		
		král Hebronu			
11
král Jarmutu			
		král Lachiše			
12
král Eglonu			
		král Gezeru			
13
král Debiru			
		král Gederu			
14
král Chormy			
		král Aradu			
15
král Libny			
		král Adulamu			
16
král Makedy			
		král Bet-elu			
17
král Tapuachu		
		král Cheferu			
18
král Afeku			
		král Šáronu			
19
král Madonu			
		král Chacoru			
20
král Šimron-meronu		
		král Achšafu			
21
král Taanachu		
		král Megida			
22
král Kedeše			
		král Jokneamu u Karmelu
23
král Doru (z Náfot-doru)
		král Gojim v Galileji a		
24
král Tirsy			
		celkem			

jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jeden,
jedenatřicet králů.

Dě l e n í z e m ě
Ještě zbývá mnoho země

13

Jozue byl už stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: „Jsi starý
a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit.

Toto je zbývající zem:
Celé území Filištínů a Gešurců 3od řeky Šichor před Egyptem až
k severní hranici u Ekronu (který se přičítá Kananejcům) – pětice
filištínských států: Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron.
Dále území Avijců 4na jihu.
2

a

23 podle LXX (MT: v Gilgalu)
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Dále celé území Kananejců od sidonské Ary až po Afek u emorejské hranice.
5
Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu
pod horou Hermon až k Lebo-chamátu.

6
Všechny obyvatele hor, od Libanonu až k Misrefot-majim, všechny Sidonce já sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli
losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. a 7Proto teď rozděl tuto zemi
jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova.“

Území na východě
8
Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi už své dědictví
dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův
služebník Mojžíš jim přidělil toto území:
9
Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed
onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu až k Dibonu. 10Dále
všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, až k hranicím Amonců. 11Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan až po Salchu, 12totiž
celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům
a vládl v Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal.
13
Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur
a Maachat žijí uprostřed Izraele až dodnes.
14
Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich
dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. b

Ruben
15

Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody:
16
Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, 17Chešbon
i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, 18Jahca, Kedemot, Mefaat, 19Kiriatajim, Sibma, Ceret-šachar
na kopci v údolí, 20Bet-peor, úbočí Pisgy a Bet-ješimot 21– všechna
města té náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly Eviho, Rekema, Cura, Chura
a Revu, kteří v té zemi bydlili. 22Kromě těch, které pobili v boji,
synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova.
23
Hranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody – tato města a přilehlé osady.

a

6 Num 26:56; 33:54  

14 Num 18:20–21

b
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Gád
Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody:

24

25
Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země
Amonců až k Aroeru naproti Rabě, 26dále od Chešbonu až k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim až k pomezí Debiru;
27
v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh Jordánu až
k okraji Galilejského jezera). 28To je dědictví Gádových synů pro
jejich rody – tato města a přilehlé osady.

Východní Manases
29
Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody:
30
Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; 31dále polovina Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova
královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova, pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů.
32
Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. 33Kmenu Levi však Mojžíš dědictví
nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. a

Území na západě

14

A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské zemi,
jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izraele. 2Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem,
jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, 3kdežto dvě a půl pokolení už
dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné
dědictví nepřipadlo. 4Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení, Manases
a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města
k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a stáda. 5Synové Izraele
udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem.

Kálebův podíl
6
Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna,
k němu promluvil: „Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu
muži Mojžíšovi o mně a o tobě. b 7Bylo mi čtyřicet let, když mě Hospodinův
služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. 8Mí bratři, kteří šli
se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale já jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. 9Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé
nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele
vydal Hospodinu, mému Bohu.‘c
10
A hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět
let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští.
a

33 viz v. 14  

b

6 Num 14:29–30  

c

9 Deut 1:36
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A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako
tehdy, když mě vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám
i teď, k boji i k životu. 12Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města.
Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl.“
13
Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví
Hebron. 14Proto Hebron až dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce
Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. 15(Hebron se dříve
jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.)
Země tehdy odpočinula od válek.
11

Juda

15

Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval
na jihu až k edomské hranici, až k poušti Cin úplně na jihu:

2
Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého
moře, 3vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu,
stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje
k Adaru, stáčí se ke Karce 4a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice
vede Egyptským potokem, až dosáhne ke Středozemnímu moři.
To je jejich a jižní hranice.
5
Východní hranici tvoří Mrtvé moře až po ústí Jordánu.
Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, 6odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od
Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana. 7Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí
ke Gelilotu b naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále
hranice pokračuje podél vod En-šemeše, až dosáhne k En-rogelu.
8
Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene
Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze
západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. 9Od
vrcholu té hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří
k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim). 10Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél
severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou. 11Potom hranice míří k severnímu svahu
Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na
Jabneel, než dosáhne k moři.
12
Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží.

To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů.
13
Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl
uprostřed synů Judových – Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem
Anaka.) 14Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana
a Talmaje, potomky Anakovy, 15a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru
(dříve nazývanému Kiriat-sefer).

a

4 podle LXX (MT: vaše)  

7 podle Syr (MT: ke Gilgalu); srov. Jozue 18:17

b
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Káleb tehdy řekl: „Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za
ženu svou dceru Aksu.“ 17Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze,
a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu.
18
Jednou za ním přišla a nabádala ho, ať jejího otce žádá o pole. Když
sesedla z osla, Káleb se jí zeptal: „Co bys ráda?“
19
„Dej mi, prosím, dárek,“ odpověděla. „Vždyť jsi mi dal zem v negevské
poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní
i Dolní Gulot.
16

20

Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody:
21
V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města
u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Adada,
23
Kedeš, Chacor, Jitnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Chacor-chadata,
Keriot-checron (což je Chacor), 26Amam, Šema, Molada, 27Chacar-gada, Chešmon, Bet-pelet, 28Chacar-šual, Beer-šeba, Biziotia,
29
Baala, Ijim, Ecem, 30Eltolad, Kesil, Chorma, 31Ciklag, Madmana,
Sansana, 32Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon – celkem dvacet devět
měst s jejich osadami.
33
V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna, 34Zanoach, En-ganim, Tapuach, Enam, 35Jarmut, Adulam, Socho, Azeka, 36Šaaraim, Aditaim,
Gedera a Gederotaim – celkem čtrnáct měst s osadami. 37Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád, 38Dilhan, Micpe, Jokteel, 39Lachiš, Bockat, Eglon, 40Kabon, Lachmas, Kitliš, 41Gederot, Bet-dagon, Naama
a Makeda – celkem šestnáct měst s osadami. 42Dále: Libna, Eter,
Ašan, 43Jiftach, Ašna, Neciv, 44Keila, Achzíb a Mareša – celkem devět měst s osadami. 45Dále Ekron, jeho vesnice a osady, 46na západ
od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, 47také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami až k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře.
48
Na horách: Šamir, Jatir, Socho, 49Dana, Kiriat-sana (což je
Debir), 50Anav, Eštemo, Anim, 51Gošen, Cholon a Gilo – celkem
jedenáct měst s osadami. 52Dále: Arab, Duma, Ešean, 53Janim,
Bet-tapuach, Afeka, 54Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior
– celkem devět měst s osadami. 55Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta,
56
Jizreel, Jokdeam, Zanoach, 57Kajin, Gibea a Timna – celkem deset
měst s osadami. 58Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor, 59Maarat, Bet-anot a Eltekon – celkem šest měst s osadami. 60Dále: Kiriat-baal (což
je Kiriat-jearim) a Raba – dvě města s osadami.
61
Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka, 62Nibšan, Ir-melach a Engedi – celkem šest měst s osadami.

63
Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě.
Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny až dodnes.
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Efraim

16

Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá
pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu 2a od Bet-elu (což je Luz)a
pokračuje k území Arkijců do Atarotu. 3Pak sestupuje na západ
k území Jafletejců až po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, až dosáhne ke Středozemnímu moři.
Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim.

4

5

A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi:
Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru až
k Hornímu Bet-choronu. 6Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho
východně od Janoachu. 7Za Janoachem klesá k Atarotu a Naaratu,
dotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu. 8Západně od Tapuachu vede
hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro je-jich rody.
9
Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta města byla i s osadami.

10
Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali
uprostřed Efraima až dodnes a vykonávají nucené práce.

Západní Manases

17

Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného,
Manasese. (Gileád a Bášan už připadly Machirovi, Manasesovu
prvorozenému a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník.) 2Dostalo
se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy, Asrielovy, Šechemovy, Cheferovy a Šemidovy. To jsou
ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých rodů.
3
Celofchad, syn Chefera, syna Gileádova, syna Machirova, syna Manasesova, ale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovaly se: Machla, Noa,
Chogla, Milka a Tirsa. 4Ty předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu,
syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy: „Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry.“ A tak jim Jozue dal
dědictví mezi bratry jejich otce, jak přikázal Hospodin. b 5Manasesovi tedy
připadlo deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v Zajordání),
6
neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád
připadla zbývajícím Manasesovým synům.
7
Manasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží
východně od Šechemu, a pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachu. 8Země kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný
Tapuach na Manasesově hranici patří synům Efraimovým. 9Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými
městy jižně od potoka, jsou města patřící Efraimovi. Manasesova
a

2 podle LXX (MT: od Betelu vede k Luzu); srov. Jozue 18:13  

b

4 Num 27:6–7
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hranice vede po severní straně potoka, až dosáhne ke Středozemnímu moři. 10Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje až
k Ašerovi a na východě k Isacharovi.
11
Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi.
(Třetí ve výčtu je Náfot.)a

12
Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci
totiž byli rozhodnuti v té zemi zůstat. 13Když synové Izraele později zesílili, podrobili Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavili.

Početný lid
14
Synové Josefovi řekli Jozuovi: „Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden
los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin až doposud
žehnal.“
15
„Když jste tak početný lid,“ řekl jim na to Jozue, „jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak těsno
v Efraimských horách.“
16
„Hory nám nestačí,“ odpověděli Josefovi synové. „A navíc, všichni Kananejci z nížiny, jak z Bet-šeanu a okolí, tak z údolí Jizreel, mají železné
vozy!“
17
Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl: „Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. 18Hory jsou vaše. Že
je tam les? Vykácíte ho, a kam až sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece
vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?“

Jak dlouho budete otálet

18

Celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země už byla podmaněna, 2ale zbývalo ještě sedm izraelských
kmenů, které se neujaly svého dědictví.
3
Jozue proto synům Izraele řekl: „Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? 4Z každého kmene
si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. Až se potom ke mně vrátí, 5rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane
ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na
severu. 6Až těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně
a já tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. 7Levité totiž
mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství.
A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova už přijali dědictví na východě v Zajordání, kde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš.“
8
Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli
jít, přikázal: „Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte se ke mně. Zde v Šílu
pak budu za vás losovat před Hospodinem.“ 9Muži tedy vyrazili, prošli tu
zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se
vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. 10Jozue pak za ně v Šílu před Hospodinem
losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů.
a

11 tj. Náfot-dor; srov. Jozue 12:23
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Benjamín
11
První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim
losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny Josefovými.
12
Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá
až k bet-avenské poušti. 13Odtud hranice postupuje k jižnímu
svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes
vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu.
14
Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od
hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá až ke Kiriat-baalu (což je
Kiriat-jearim, město synů Judových). To je západní strana.
15
Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud
hranice postupuje k vodnímu prameni Neftoach. 16Hranice potom
klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní
straně údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke skalnímu
hřebeni Jebusejců na jihu a dolů k En-rogelu. 17Stáčí se na sever
a míří k En-šemeši a dále ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim.
Sestupuje ke kameni Rubenova syna Bohana, 18vede ke srázu severně od Bet-aravy, a kde klesá do Aravy. 19Dále pokračuje přes
severní svah Bet-chogly, než dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého
moře u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice.
20
Na východní straně tvoří hranici Jordán.

Toto je dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody vymezeno
hranicemi kolem dokola.
21

Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města:
Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, 22Bet-arava, Cemaraim, Bet-el,
Avim, Para, Ofra, 24Kfar-amona, Ofni a Geba – celkem dvanáct
měst s osadami.
25
Dále Gibeon, Ráma, Beerot, 26Micpe, Kefira, Moca, 27Rekem, Jirpeel, Tarala, 28Cela, Elef, Jebus (což je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat
– celkem čtrnáct měst s osadami.
23

To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody.

Šimeon

19

Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich
rody leží na území Judy. 2Za dědictví jim připadla:

Beer-šeba (neboli Šeba), Molada, 3Chacar-šual, Bála, Ecem, 4Eltolad, Betul, Chorma, 5Ciklag, Bet-markabot, Chacar-susa, 6Bet-lebaot a Šaruchen – třináct měst i s osadami.
7
Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan – čtyři města s osadami, 8a také
všechny osady okolo těchto měst až po Baalat-beer a Ramat-negev.
a

18 podle LXX (MT: od Aravy)
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To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali
dědictví z Judova podílu, protože území Judových synů pro ně bylo příliš
velké. Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví uvnitř jejich území.
9

Zabulon
10

Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody.
Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. 11Směrem na západ postupuje k Marale, dotýká se Dabešetu a dosahuje k potoku naproti
Jokneamu. 12Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji. 13Odtud pokračuje
východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí
se k Neji. 14Kolem ní se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, až dosáhne údolí Jiftach-el. 15Patří sem také Katat, Nahalal,
Šimron, Jidala a Bet-lechem – celkem dvanáct měst s osadami.

16
To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody – tato města i jejich
osady.

Isachar
17
Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. 18Jejich hranice
zahrnuje:

Jizreel, Kesulot, Šunem, 19Chafaraim, Šion, Anacharat, 20Rabit,
Kišjon, Ebec, 21Remet, En-ganim, En-chadu a Bet-pacec. 22Hranice
se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami.
23
To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody – tato města a jejich
osady.

Ašer
24
Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. 25Jejich hranice zahrnuje:

Chelkat, Cheli, Beten, Achšaf, 26Alamelech, Amead a Mišal. Na
západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, 27potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el
severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke Kabulu,
28
Abdonu, a Rechobu, Chamonu, Káně a až k Velkému Sidonu. 29Pak
se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací
k Chose, až dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu.
30
Patří sem také Uma, Afek a Rechob – celkem dvacet dva měst
s osadami.
31
To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody – tato města a jejich osady.

a

28 podle někt. hebr. rukopisů (MT: Ebronu); srov. Jozue 21:30
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Neftalí
32

Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody:
33
Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes
Adami-nekeb a Jabneel a dále k Lakumu, než dosáhne Jordánu.
34
Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru a pokračuje odtud
na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na
východě pak Jordánu. a 35Patří sem také opevněná města: Cidim,
Cer, Chamát, Rakat, Kineret, 36Adama, Ráma, Chacor, 37Kedeš,
Edrei, En-chacor, 38Jiron, Migdal-el, Chorem, Bet-anat a Bet-šemeš
– celkem devatenáct měst s osadami.

39
To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody – tato města
a jejich osady.

Dan
40
Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. 41Do hranic jejich
dědictví patří:

Corea, Eštaol, Ir-šemeš, 42Šaalabin, Ajalon, Jitla, 43Elon, Timna,
Ekron, 44Elteke, Gibeton, Baalat, 45Jehud, Bene-berak, Gat-rimon,
46
Me-jarkon a Rakon s územím naproti Jafě.
47
Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a usadili
se v něm. Na počest svého praotce Dana pak Lešem přejmenovali na Dan.
48
To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody – tato města a jejich osady.

Jozuův podíl
49
Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých
území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. 50Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál – Timnat-serach v Efraimských horách. To město vystavěl a usadil se v něm.
51
Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky
otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země.

Sp o č i n u t í v z e m i
Útočištná města

20

Hospodin tehdy promluvil k Jozuovi: 2„Řekni synům Izraele: Určete
si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, b 3aby se
tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám
sloužit za útočiště před krevní mstou. 4Když se provinilý uteče do jednoho
z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou
věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do města a poskytnou
mu místo, aby bydlel u nich. 5Když ho bude pronásledovat krevní mstitel,
a

34 podle LXX (MT: Jordánského Judy)  

b

2 Num 35:9–15; Deut 19:1–10
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nevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy
předtím měl v nenávisti. 6Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví
před obec k soudu, a poté až do smrti toho, kdo bude v té době nejvyšším
knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do
města, odkud uprchl.“
7
Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří
Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v Judském pohoří. 8Na východní
straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer
na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. 9To jsou města určená všem synům
Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho nechtěně zabil,
uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví
před obec.

Levitská města

21

Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu
Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských pokolení 2v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: „Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek.“a 3Synové Izraele tedy
podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města
a jejich pastviny:
4
První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze
Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín.
5
Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim
a Dan a od poloviny pokolení Manases.
6
Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer
a Neftalí a od poloviny pokolení Manases v Bášanu.
7
Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon.
8
Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem,
jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše.

9
Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená
města 10(připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na ně padl první los):
11
V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). 12Pole a osady patřící
k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův.
13
Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty,
kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami: Libna,
14
Jatir, Eštemóa, 15Cholon, Debir, 16Ajin, Juta a Bet-šemeš – celkem
devět měst od těchto dvou kmenů.
17
Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami:
Gibeon, Geba, 18Anatot a Almon – celkem čtyři města.
19
Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami.

a

2 Num 35:1–8
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Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města:
Od pokolení Efraim 21dostali jako útočištné město pro ty, kdo
někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami: Gezer, 22Kibcaim a Bet-choron – celkem čtyři města.
23
Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton, 24 Ajalon a Gat-rimon – celkem čtyři města.
25
Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon – celkem dvě města.
26
Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami.
20

27
Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla Beeštera s pastvinami – celkem dvě
města.
28
Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon,
Daberat, 29Jarmut a En-ganim – celkem čtyři města.
30
Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon, 31Chelkat a Rechob – celkem čtyři města.
32
Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo
někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich pastvinami:
Chamot-dor a Kartan – celkem tři města.
33
Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami.

Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto:
Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta,
35
Dimna a Nahalal – celkem čtyři města.
36
Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer,
Jahca, 37Kedemot a Mefaat – celkem čtyři města.
38
Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami:
Machanajim, 39Chešbon a Jaezer – celkem čtyři města.
40
Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo
celkem dvanáct měst.
34

41
Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst
s pastvinami. 42Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak
tomu bylo se všemi těmi městy.

Vše se splnilo
43
Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim
ji dá. Zmocnili se jí a usadili se v ní. 44Hospodin jim dal odpočinout ze
všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. a Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál, všechny nepřátele jim Hospodin vydal do
rukou. 45Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani
jediné neselhalo; vše se splnilo.

a
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Domů za Jordán

22

Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu pokolení
Manases 2a řekl jim: „Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův
služebník Mojžíš. I mě jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal. a 3Po
celý ten dlouhý čas jste až dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na
svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. 4Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy
domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův služebník Mojžíš. 5Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám
přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha,
choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání. Přimkněte se
k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší.“b
6
Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. 7Polovině
kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině pak dal
Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue
posílal domů, požehnal jim 8a řekl: „Vraťte se domů s velikým bohatstvím,
s velkým množstvím dobytka, se stříbrem a zlatem, s bronzem a železem
a se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte se o kořist svých nepřátel se svými
příbuznými.“
9
Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali
zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje
Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu
skrze Mojžíše.

Svědek na hranicích
10
Ještě v kanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltář;
byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka.
11
K Izraelcům se donesla zpráva: „Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova postavili oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!“ 12Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá izraelská
obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje.
13
Izraelci vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene
Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara, 14a s ním
deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských
pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského
rodu.
15
Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: 16„Tak praví celá obec Hospodinova:
Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina
– postavili jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! 17To nám
nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána
tehdy dolehla na Hospodinovu obec! c 18A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes bouříte proti Hospodinu, a on se zítra
rozhněvá na celou izraelskou obec!
19
Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí
Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte proti
Hospodinu ani proti nám stavbou jiného oltáře, než je oltář Hospodina,
a

2 Jozue 1:12–15  

b

5 Deut 6:5; 30:20  

17 Num 25:1–9
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našeho Boha. Když se Achan, syn Zerachův, provinil porušením klatby,
Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec – i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!“
21
Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: 22„Bůh bohů Hospodin!
Bůh bohů Hospodin! On to ví a ať to ví i Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud
šlo o zradu na Hospodinu – pak už nám, Bože, nepomáhej! 23Pokud jsme
si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na
něm přinášeli zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak ať nás potrestá
sám Hospodin!
24
Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim
synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, 25synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte
s Hospodinem co do činění!‘ A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit
od úcty k Hospodinu.
26
Řekli jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro zápaly
a oběti, 27ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími
pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi
před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim
synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.‘
28
Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli, odpovíme: ‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltáře,
jež vytvořili naši otcové – ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi
námi a vámi.‘
29
Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes
od Hospodina stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti.
Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!“
30
Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců
uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, Gádovi a Manasesovi, líbilo se jim to.
31
Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak Rubenovým, Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: „Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi.
Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele
před Hospodinovým trestem.“
32
Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k synům
Izraele a podali jim zprávu. 33Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu
a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje
a zpustoší zem, ve které bydlí.
34
Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali Ed, a Svědek, neboť řekli: „Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh.“
20

Buďte velmi silní

23

Hospodin už dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku, 2svolal celý Izrael
s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a řekl jim: „Jsem už stařec pokročilého věku. 3Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl
se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás.
4
Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů
a

34 podle Syr (Ed v MT chybí)
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i všechna území národů, které jsem vyhladil – od Jordánu až ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. 5Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi
zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš
Bůh. a
6
Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize
Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. 7Rozhodně se
nesměšujte s národy, které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim ani se jim neklanějte.
8
Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali až dodnes.
9
Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; až dodnes před
vámi nikdo neobstál. 10Jediný z vás jich zažene tisíc – vždyť za vás bojuje
Hospodin, jak vám zaslíbil! 11Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina,
vašeho Boha.
12
Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají
mezi vámi, a budete se s nimi příznit, mísit se s nimi a oni s vámi, 13potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy
vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bocích a trním
v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš
Bůh, dal.
14
Hle, já dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem
i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani
jediné neselhalo. Všechna se vám splnila – neselhalo ani jediné z těch slov.
15
Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin,
váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo, dokud vás
nevyhubí z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. 16Jestliže
budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův
hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete.“

Budeme sloužit Hospodinu

24

Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu.
Svolal izraelské stařešiny, náčelníky, soudce i správce, a tak se postavili před Bohem.
2
Jozue promluvil ke všemu lidu: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši
předkové, jako Terach, otec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna
za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. 3Vašeho otce Abrahama jsem
ale vzal zpoza té řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal
jsem mu mnoho potomků – dal jsem mu Izáka 4a Izákovi jsem dal Jákoba
a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové
odešli do Egypta.
5
Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními, b která
jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. 6Když jsem vaše otce vyvedl
z Egypta, přišli jste k Rudému moři, kde vaše otce dostihli Egypťané s vozy
a jezdci. 7Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil
temnotu, přihnal na ně moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem
vykonal v Egyptě.
Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti, 8jsem vás přivedl do země
Emorejců, bydlících v Zajordání. Bojovali s vámi, ale vydal jsem je do
a

5 Exod 23:27–31; Deut 7:20–24  

b
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vašich rukou; obsadili jste jejich zem a já jsem je před vámi vyhladil. Potom
povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínal. 10Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho
ruky.
11
Potom jste překročili Jordán a přišli k Jerichu. Obyvatelé Jericha, Emorejci, Perizejci, Kananejci, Chetejci, Girgašejci, Hivejci i Jebusejci proti
vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. 12Poslal jsem před vámi
sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. 13Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve
městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví, které jste nesázeli.‘
14
Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte
bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. 15Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes,
komu budete sloužit – ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou,
anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme
sloužit Hospodinu.“
16
Lid mu odpověděl: „Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy!
17
Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu
otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával
nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme
procházeli. 18Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy,
které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu – vždyť on je
náš Bůh!“
19
Ale Jozue lidu řekl: „Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý
Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy. 20Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle.
Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro.“
21
„Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!“ odpověděl lid Jozuovi.
22
„Sami před sebou jste svědkové,“ řekl na to Jozue lidu, „že jste si zvolili
Hospodina, abyste sloužili jemu.“
„Ano, jsme svědkové,“ odpověděli.
23
„Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou,“ pokračoval
Jozue, „a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!“
24
„Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat,“
odpověděl na to lid Jozuovi.
25
Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. 26Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také
veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni.
27
„Hle, tento kámen nám bude svědkem,“ řekl Jozue všemu lidu, „neboť
slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem, abyste
neklamali svého Boha.“
28
Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví.
9

Jozuova smrt
29
Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel.
Bylo mu sto deset let. 30Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v Efraimských horách severně od hory Gaaš.
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Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a zakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael
vykonal.
32
Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu
na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce
Chamora. Spočinuly tedy v dědictví Josefových synů.
33
Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které
připadlo jeho synu Pinchasovi v Efraimských horách.
31

Kniha

soudců
Ú pa de k
Dobývání zbytku země

P

o Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: „Kdo z nás má vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?“
2
Hospodin odpověděl: „Ať vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“
3
Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: „Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi do
vašeho podílu.“ Kmen Šimeon s ním tedy šel.
4
Juda vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do jejich rukou.
Pobili jich v Bezeku 10 000. 5Tam také narazili na Adoni-bezeka a bojovali
s ním. Kananejce i Perizejce pobili, 6ale Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když ho dopadli, usekali mu palce na rukou i na nohou. 7Adoni-bezek tehdy řekl: „Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou
sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil.“ Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel.
8
Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím
meče a vypálili. 9Potom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům bydlícím
v horách, v Negevu a v podhůří. 10Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba), kde porazili Šešaje, Achimana
a Talmaje. 11Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve
nazývanému Kiriat-sefer).
12
Káleb tehdy řekl: „Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za
ženu svou dceru Aksu.“ 13Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra
Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu.
14
Jednou za ním přišla a nabádala ho, ať jejího otce žádá o pole. Když
sesedla z osla, Káleb se jí zeptal: „Co bys ráda?“
15
„Dej mi, prosím, dárek,“ odpověděla. „Vždyť jsi mi dal zem v negevské
poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní
i Dolní Gulot. a
16
S Judovými syny vytáhli z Palmového města b do judské pouště na jih
od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam dorazili,
usídlili se mezi místními.
17
Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící v Cefatu a vyhubili je jako proklaté. To město proto dostalo jméno
Chorma, Klatba.
18
Juda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolí, 19ale nedokázal
obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl
s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří. 20Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi c a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. 21Synové
a

15 Jozue 15:16–19  

16 tj. Jericho (viz Deut 34:3)  

b

c

20 Jozue 14:6–15
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Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak Jebusejci
žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci až dodnes.
22
Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimi.
23
Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), 24uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. „Ukaž nám, prosím, kudy
do města,“ řekli mu, „a zachováme se k tobě milosrdně.“ 25Ukázal jim tedy,
kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou
rodinou propustili. 26Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval
je Luz a tak se jmenuje až dodnes.
27
Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru, Jibleamu a Megida s jejich vesnicemi. Kananejci totiž byli rozhodnuti v té zemi zůstat. 28Když Izrael později
zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavil.
29
Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak zůstali
Kananejci bydlet mezi nimi.
30
Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím.
31
Ašer nebyl s to vyhnat obyvatele Akka, Sidonu, Achlabu, Achzibu,
Chelby, Afeku ani Rechobu. 32 Ašerovci se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože je nedokázali vyhnat.
33
Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil
uprostřed kananejských obyvatel země. Později však podrobili obyvatele
Bet-šemeše a Bet-anatu nuceným pracím.
34
Syny Danovy zatlačili Emorejci do hor; vůbec je nenechali sestoupit do
nížiny. 35Emorejci byli rozhodnuti zůstat v Har-cheresu, v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným
pracím. 36Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše.

Neposlušnost Izraele

2

Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: „Vyvedl jsem vás
z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim
otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. 2Nesmíte ale
uzavřít smlouvu s obyvateli této země – jejich oltáře zbořte!‘a Vy jste mě
ale neposlechli! Co jste to provedli? 3Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je
před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou
pastí.‘“b
4
Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele,
dal se lid do hlasitého pláče. 5To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící)
a obětovali tam Hospodinu.
6
Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. 7Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy
i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké
věci, které Hospodin pro Izrael vykonal.
8
Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let.
9
Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu c v Efraimských
horách severně od hory Gaaš.
10
Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael
2 Lev 26:44; Deut 7:1–5  
-serach (Jozue 24:30)

a

b

3 Num 33:55; Jozue 23:13  

c

9 varianta jména Timnat-
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vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili
baalům. 12Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta,
a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim, a popouzeli tak
Hospodina. 13Opustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a Aštartě. 14Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům,
kteří je plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech stran, takže už
proti nim nemohli obstát. 15Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla
proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl. a
Přišlo na ně veliké soužení.
16
Hospodin jim ale vzbuzoval soudce b a ti je zachraňovali z ruky nájezdníků. 17Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími
bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání. Oni však nechtěli. 18Když jim Hospodin vzbuzoval
soudce, býval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je zachraňoval
z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteli. 19Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než
jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim.
Svého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát.
20
Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: „Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali mě,
21
a proto už před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově
smrti. 22Skrze ně budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově
cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo ne.“ 23Hospodin tam tedy ony
národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi.
Toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce,
kteří nezažili žádný z bojů o Kanaán. 2(Udělal to proto, aby izraelská
pokolení, která neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.) 3Ponechal tedy
pětici filištínských států a všechny Kananejce, Sidonce a Hivejce bydlící
v libanonském pohoří od hory Baal-hermon až k Lebo-chamátu. 4Ti zůstali, aby skrze ně byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat Hospodinova přikázání, která skrze Mojžíše vydal jejich otcům.
5
Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. 6Brali si jejich dcery za manželky, své dcery
dávali jejich synům a sloužili jejich bohům.
11

3

Z ac h r á nc i
Otniel
7
Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. 8Hospodin proto vzplanul
proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim
z mezopotamského Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm
let.
9
Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce,
aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova.
10
Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl
a
15 Lev 26:14–17; Deut 28:25; Jozue 23:15–16; 24:20  
tak i dále v celé knize

16 tj. vůdce (ty, kdo rozhodují);

b

277

S ou d c ů 4

do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do
rukou, takže ho přemohl. 11Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn
Kenazův, zemřel.

Ehud
12
Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle.
A protože v jeho očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael. 13Spojil se s Amonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil
na Izrael a zabral Palmové město. a 14Izraelci pak sloužili moábskému králi
Eglonovi osmnáct let.
15
Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce.
Byl to levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. 16Ehud si vyrobil krátký dvojsečný
meč, připásal si jej pod oděv k pravému stehnu 17a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). 18Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, 19ale sám se od gilgalského
Pesilim vrátil zpět. „Mám pro tebe, králi, něco tajného,“ řekl.
„Tiše!“ zavelel král, načež se všichni kolemstojící vzdálili.
20
Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu
přistoupil a řekl: „Mám pro tebe Boží slovo!“ Král se zvedl z křesla 21a vtom
Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha. 22Za čepelí
vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad ní zavřel, protože mu ten meč z břicha
nevytáhl. Ven vyšel zadem. 23Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního
pokoje za sebou zavřel na zástrčku.
24
Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v chladné komůrce
potřebu. 25Přešlapovali tam, až z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli – a hle, jejich pán leží
na zemi mrtev!
26
Zatímco čekali, Ehud už minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. 27Když
dorazil, zatroubil v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele.
28
„Rychle za mnou!“ zvolal. „Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába
do vašich rukou.“ Sestoupili za ním, obsadili Moábcům jordánské brody
a nedovolili nikomu přecházet. 29Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé
silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. 30Moáb se toho dne musel před
Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let.

Šamgar
31
Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským
bodcem. Také on zachránil Izrael.

Debora

4

Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových
očích zle. 2Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil
v Charošet-hagojimu. 3Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera
měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval.
a

13 tj. Jericho (viz Deut 34:3)
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V té době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova.
Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských
horách a Izraelci si k ní přicházeli pro rozhodnutí. 6Ta poslala pro Baráka,
syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: „Hospodin, Bůh
Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor. 7Já pak přivedu vůdce Jabínova
vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho
do rukou.“
8
Barák jí odpověděl: „Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou,
nepůjdu!“
9
„Dobrá, půjdu s tebou,“ řekla mu na to, „ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy.“ Potom Debora vstala
a odešla s Barákem do Kedeše, 10kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma.
Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora.
11
Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijců, potomků Mojžíšova
švagra Chobaba, a utábořil se u dubu v Caananimu, což je u Kedeše.
12
Když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, 13povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných
vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon.
14
Debora tehdy řekla Barákovi: „Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin
vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!“ A tak Barák
vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů. 15Hospodin tehdy před Barákem
rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočil
z vozu a prchal pěšky, 16zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko až
k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal
ani jediný.
17
Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi
chacorským králem Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír.
18
Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: „Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně
dál a neboj se.“ Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní.
19
„Dej mi prosím trochu vody,“ požádal ji. „Mám žízeň.“ Otevřela tedy
měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho.
20
„Postav se ke vchodu do stanu,“ řekl jí ještě, „a kdyby někdo přišel
a vyptával se tě: ‚Není tu někdo?‘ odpověz mu: ‚Není.‘“
21
Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový
kolík, sáhla pro kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu ten kolík do
spánku, až se zabodl do země. Tak zemřel.
22
Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se
slovy: „Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš.“ Šel s ní tedy dovnitř – a hle,
Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku!
23
Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. 24Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, až ho
nakonec úplně zničili.
4

a

5

a

4 tj. vedla (viz pozn. Soud 2:16); pod. dále v celé knize
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Debořina píseň

5

Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň:

2
Vůdcové když vedou v Izraeli,
			 když jeho lid je ochotný –
				 veleben budiž Hospodin!
3
Slyšte to, králové, vladaři, naslouchejte,
			 já Hospodinu zazpívám,
				 Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalm!
4
Když vytáhls, Hospodine, ze Seíru,
			 z edomské pláně když kráčel jsi,
		země se třásla, nebesa dštila,
			 z mraků voda padala.
5
Před Hospodinem se třásly hory,
			 před Hospodinem ze Sinaje,
				 před Bohem Izraele.
6
Za dnů Šamgara, syna Anatova,
			 za dnů Jaeliných zpustly silnice
		a ten, kdo na cesty vydával se,
			 stezkami klikatými šel.
7
Opuštěni byli sedláci v Izraeli,
			 opuštěni, než jsi, Deboro, povstala,
				 než matka v Izraeli povstala.
8
Bůh určil vůdce nové,
			 když v branách byly boje.
		Najde se ale štít nebo kopí
			 mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli?
9
Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli,
			 s těmi z lidu, kdo jsou ochotní –
				 veleben budiž Hospodin!
10
Vy jezdci na plavých oslicích,
			 kteří sedíte v sedlech zdobených,
		vy, kdo se ubíráte cestami –
			 rozvažujte.
11
Slyšte hlas pěvců,
			 co mezi napajedly vyprávějí
		o Hospodinových vítězstvích,
			 o vítězstvích izraelských sedláků.

		Tehdy opět lid Hospodinův
			 k branám sestoupil.
12
Vzhůru, vzhůru, Deboro,
			 vzhůru, vzhůru, píseň pěj!
		Povstaň, Baráku,
			 synu Abinoamův, chop se zajatců!

S ou d c ů 5
Zbytek vznešených tehdy sestoupil,
			 Hospodinův lid ke mně sestoupil
				 proti udatným.
14
Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili,
			 tvému lidu byl v patách Benjamín,
		z Machira sestoupili ti, kdo velí,
			 ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl.
15
Vůdcové z Isachara při Deboře byli,
			 Isachar držel s Barákem,
		když poslán byl tehdy do údolí,
			 hned za ním šel.
		V Rubenových rodech byly velké domluvy.
			 16
Pročpak jsi zůstal mezi ohradami?
		Abys poslouchal dobytka bučení?
			 V Rubenových rodech byly velké omluvy.
17
Gileád vězel v Zajordání
			 a Dan – proč stěhoval se k lodím?
		Ašer si zůstal na pobřeží,
			 u svých přístavů hoví si.
18
Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí,
			 Neftalí na bojiště vyrazil!
13

19
Přišli králové, bojovali,
			 bojovali tehdy králové kanaánští
		v Taanachu u megidské vody,
			 stříbro za kořist však neměli.
20
Z nebe se do boje daly hvězdy,
			 proti Siserovi válčily ze svých drah.
21
Kíšonský potok ty krále smetl –
			 valící se proud potoka Kíšonu.
		Šíje silných pošlapej!
			 22
Jaký dusot kopyt koní,
				 prudký, prudký hřebců trysk!
23
„Proklejte Meroz,“ praví anděl Hospodinův,
			 „jeho obyvatele vydejte prokletí,
		za to, že nepřišli na pomoc Hospodinu,
			 na pomoc Hospodinu proti udatným!“
24
Požehnaná mezi ženami buď Jael,
			 manželka Kenijce Chebera,
				 požehnaná buď mezi ženami ve stanech!
25
Požádal o vodu, dala mu mléko,
			 ve vzácné číši přinesla smetanu.
26
Levou rukou sáhla po kolíku,
			 pravicí po těžkém kladivu.
		Dala Siserovi ránu, rozbila hlavu,
			 spánky skrz naskrz probila.

280

281

S ou d c ů 6

K nohám jí klesl, svalil se a ležel,
			 k nohám jí klesl, svalil se,
				 tam, kde klesl, svalil se zavražděn.
27

28
Za oknem vyhlíží matka Siserova,
			 za okenní mříží naříká:
		Proč už tak dlouho jeho vůz nejede?
			 Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržuje?
29
Odpovídají její nejmoudřejší kněžny
			 to, co si sama opakuje dokola:
30
Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí,
			 jedna dvě ženské pro každého hrdinu!
		Barevné látky – kořist pro Siseru,
			 kořist barevných látek, samá výšivka,
		jedna dvě vyšívané látky
			 co kořist na má ramena.
31
Takto ať, Hospodine, zhyne
			 každý, kdo je tvůj nepřítel!
		Ti, kdo tě milují, ať jsou však jako slunce,
			 když vychází v síle své!

Země pak měla mír čtyřicet let.

Gedeon

6

Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. 2Midiánci utlačovali
Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních
a opevňovali se na nepřístupných vrcholcích. 3Kdykoli Izrael zasel, přitáhli
Midiánci a Amalekovci s východními národy a přepadli jej. 4Tábořili v zemi
a pustošili úrodu až ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí – jedinou
ovci, dobytče ani osla. 5Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich
jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili zem. 6Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu.
7
Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, 8poslal
k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: „Toto praví Hospodin, Bůh
Izraele: Já jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví. 9Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem
je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. 10Tehdy jsem vám řekl: ‚Já jsem
Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.‘a
Ale neposlechli jste mě.“
11
Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi
Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici – ve vinném lisu, aby
si toho Midiánci nevšimli. 12Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu:
„Hospodin s tebou, udatný hrdino!“
13
Gedeon mu odpověděl: „Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi,
proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých
a

10 Deut 7:1–6
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nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta‘ –
jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců!“
14
Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: „Jdi v této své síle a zachráníš
Izrael z hrsti Midiánců. Já sám tě přece posílám!“
15
On však namítl: „Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod
je v Manasesovi nejubožejší a já sám jsem v rodném domě poslední.“
16
„Ano, ale já budu s tebou, takže pobiješ Midiánce až do posledního,“
řekl mu na to Hospodin.
17
„V tom případě mi prokaž laskavost,“ odpověděl Gedeon. „Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. 18Neodcházej prosím odsud, dokud se
k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu.“
On odpověděl: „Počkám, dokud se nevrátíš.“
19
Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efya
mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub
a položil to před něj.
20
Hospodinův anděl mu řekl: „Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu.
Vývar vylij.“ A když to Gedeon udělal, 21Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou
měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň
a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očí.
22
Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: „Ach, Pane
můj, Hospodine! Vždyť já jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!“
23
„Buď klidný,“ řekl mu Hospodin. „Neboj se, nezemřeš.“
24
Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej „Hospodin je
pokoj“. Ten oltář je v abiezerské Ofře až dodnes.
25
Té noci mu Hospodin řekl: „Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten
Ašeřin kůl vedle něj pokácej. 26Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář
Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš.“
27
Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu
Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci.
28
Ráno lidé ve městě vstali – a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj
pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři!
29
„Kdo to udělal?“ ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, až na to
přišli: „Udělal to Gedeon, syn Joašův.“
30
Lidé z města tedy řekli Joašovi: „Vyveď svého syna ven, ať zemře – za to,
že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!“
31
Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: „Co že vy chcete hájit Baala? Že
byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li
to bůh, ať se hájí sám, když mu někdo zboří oltář.“ 32Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, Ať se Baal hájí. Říkali totiž: „Ať se Baal proti
němu hájí, když mu zbořil oltář!“
33
Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s východními národy, překročili Jordán a utábořili se v údolí Jizreel. 34Na Gedeona tehdy sestoupil Duch
Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. 35Rozeslal
a

19 asi 16 kg
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posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal také posly
k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc.
36
Gedeon pak Boha požádal: „Chceš opravdu skrze mě zachránit Izrael,
jak jsi řekl? 37Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen
na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze mě zachráníš
Izrael, jak jsi řekl.“ 38A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl
rouno a vyždímal z něj rosu – plnou číši vody.
39
Gedeon pak Bohu řekl: „Nehněvej se na mě, když ještě jednou promluvím. Prosím, ať mohu to rouno zkusit ještě jednou. Ať je, prosím, sucho
jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa.“ 40A Bůh to té noci udělal.
Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa.

Za Hospodina a Gedeona!

7

Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil
u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod
vrchem More.
2
Hospodin řekl Gedeonovi: „Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat
Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.‘ 3Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo má obavy nebo
strach, ať se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!‘“a 22 000 mužů se tehdy
vrátilo a 10 000 zůstalo.
4
Hospodin řekl Gedeonovi: „Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů
k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,‘ ten s tebou půjde.
O kom řeknu: ‚Nepůjde s tebou,‘ ten nepůjde.“
5
Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: „Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou.“
6
Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli.
7
Hospodin řekl Gedeonovi: „S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás
zachráním a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů.“
8
Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta
mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský
tábor ležel dole v údolí.
9
Té noci Hospodin řekl Gedeonovi: „Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem
ti ho vydal do rukou. 10Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše
Puru. 11Až uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku.“ Sešel tedy se
svým zbrojnošem Purou až k ozbrojeným hlídkám na kraji tábora. 12Midiánců, Amalekovců a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek!
I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře.
13
Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj
sen: „Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil
pecen ječného chleba. Dostal se až ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil.“
14
Na to mu ten druhý odpověděl: „To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!“
15
Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se
do izraelského tábora a zvolal: „Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor
do vašich rukou!“ 16Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal
do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň.
a

3 rekonstruované znění (MT: Gileád!“)

S ou d c ů 7

284

Pak jim nařídil: „Sledujte mě a dělejte, co já. Až dojdu k okraji tábora,
udělejte přesně to, co já. 18Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy
kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za Hospodina a Gedeona!“
19
Na začátku půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel
Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili
džbány, které si nesli. 20Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily
džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: „Mečem
za Hospodina a Gedeona!“
21
A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat
a s křikem prchat. 22Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to
vojsko se dalo na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru, až ke břehu
u Abel-mecholy naproti Tabatu.
23
Izraelští muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni,
aby Midiánce pronásledovali. 24Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: „Sestupte z hor odříznout Midiánce! Obsaďte
jim jordánské brody až k Bet-baře.“ Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili a zabrali jordánské brody až k Bet-baře. 25Pronásledovali Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž Vlka).
Oreba popravili u Havraní skály a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu
hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu.
17

Smrt midiánských králů

8

Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: „Cos nám to udělal? Proč jsi
nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?“ A dali se s ním do ostré
hádky.
2
On jim však odpověděl: „Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi?
Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? 3Bůh
vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem já zmohl
ve srovnání s vámi?“ A po těch slovech se na něj přestali hněvat.
4
Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil.
Protože byli vyčerpáni pronásledováním, 5řekl obyvatelům Sukotu: „Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské
krále Zebacha a Calmunu a mí muži jsou už vyčerpaní.“
6
Sukotští vůdcové mu ale odpověděli „To už máš Zebacha a Calmunu
v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?“
7
„Až mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou,“ prohlásil Gedeon,
„za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!“
8
Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu
ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. 9Gedeon proto Penuelským
řekl: „Až se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!“
10
Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. 11Gedeon
táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil jejich
tábor nečekaným útokem. 12Oba midiánští králové Zebach a Calmuna
se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil.
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Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam
jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů. 15Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům,
řekl: „Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To už
máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?‘“ 16Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou
pouštním trním a bodláčím. 17 V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany.
18
Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: „Co to bylo za muže, které
jste pobili na hoře Tábor?“
„Byli ti podobní,“ odpověděli. „Každý z nich vypadal jako královský syn.“
19
„To byli mí bratři, synové mé matky!“ zvolal Gedeon. „Jakože je živ
Hospodin – kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!“ 20Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: „Pojď, zabij je!“ On ale nebyl s to vytasit meč,
protože se bál; byl to ještě chlapec.
21
Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: „Pojď, udělej to sám. Muž se pozná
podle síly!“ Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce
z krků jejich velbloudů.
13

14

Gedeonův efod
22
Izraelci potom Gedeona vybízeli: „Vládni nám – ty, tvůj syn i syn tvého
syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou Midiánců!“
23
Gedeon jim odpověděl: „Nebudu vám vládnout já ani můj syn. Bude
vám vládnout Hospodin.“ 24Potom dodal: „Mám na vás jen tuto prosbu:
Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici.“ (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.)
25
„Rádi dáme!“ odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. 26Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily
1 700 šekelů, a nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. 27Gedeon z toho
pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním
chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí.
28
Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu už nezvedl. Za
Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let.
29
Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. 30Gedeon měl
sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder – měl totiž mnoho žen. 31Jedna
jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech.
32
Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého
otce Joaše v abiezerské Ofře.
33
Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali
Baal-berita za svého boha. 34Synové Izraele nepamatovali na Hospodina,
svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel.
35
Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal.

Abimelech

9

Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému příbuzenstvu své matky: 2„Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší – aby vám vládlo všech sedmdesát
a

26 asi 20 kg
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Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden muž?‘ Pamatujte, že jsem
vaše krev a tělo.“
3
Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům
a ti se přiklonili k Abimelechovi. „Je to přece náš příbuzný,“ říkali si. 4Dali
mu 70 šekelů a stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za ně najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. 5Pak odešel do domu svého
otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale
přežil, protože se schoval. 6Všichni měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila
se potom shromáždili a šli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha
prohlásili za krále.
7
Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na
ně hlasitě volal: „Slyšte mě, šechemští měšťané! A vás ať slyší Bůh!
8
Jednou se stromy rozhodly
			 krále nad sebou si stanovit.
		Řekly olivě: Kraluj nám!
			 9
Oliva řekla: To snad mám
		svůj olej přestat vydávat,
			 kterým se Bůh i lidé ctí,
		a jít kymácet se nad stromy?
10
Řekly tedy stromy fíku:
			 Pojď ty, kraluj nám!
11
Fíkovník řekl: To snad mám
			 své plody přestat vydávat,
		jež vynikají v sladkosti,
			 a jít kymácet se nad stromy?
12
Řekly tedy stromy révě:
			 Pojď ty, kraluj nám!
13
Réva řekla: To snad mám
			 své víno přestat vydávat,
		kterým se Bůh i lidé veselí,
			 a jít kymácet se nad stromy?
14
Řekly tedy všechny stromy trní:
			 Pojď ty, kraluj nám!
15
Trní tenkrát řeklo stromům:
			 Pokud mě vskutku oddaně
		určíte sobě za krále,
			 pak se do mého stínu uchylte.
		Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne,
			 libanonské cedry sežehne!
16
Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali
králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali
jste se k němu, jak si zasloužil? 17Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní
a

4 asi 800 g
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život, aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali
proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni
a králem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho děvečky
– je to přece váš příbuzný! 19Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi
a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on ať se raduje
z vás! 20Ale pokud ne, pak ať z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťany i Bet-milo! Ať vyšlehne oheň z Šechemských i z Bet-mila
a sežehne Abimelecha!“
21
Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do
Beeru a tam zůstal.
18

22
Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. 23Bůh ale mezi Abimelecha
a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. 24To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech
byla pomstěna a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby
zabil své bratry. 25Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili zálohy a ty
přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl.
26
Tenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými
bratry a šechemští měšťané mu dali důvěru. 27 Vyšli na vinice, sklízeli
hrozny, šlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha,
jedli, pili a nadávali na Abimelecha. 28Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: „Kdo
je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu má jako zástupce! Služte mužům Šechemova
otce Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi? 29Kdybych tak já velel
tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu:a ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď se bít!‘“
30
Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl správce města
Zebul, vzplanul hněvem. 31Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem:
„Pozor, do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se svými bratry. Pozor na
ně, podněcují město proti tobě! 32Proto se v noci se svým vojskem vyprav
a ukryj se v polích do zálohy. 33Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Až
Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci.“
34
Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. 35Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel
a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými
muži ze zálohy.
36
Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: „Podívej, z hřebenů hor sestupuje
vojsko!“
Zebul mu ale odpověděl: „To ti jen horské stíny připadají jako postavy.“
37
Gaal však pokračoval: „Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další
houf se blíží od Věšteckého dubu!“
38
Nato mu Zebul řekl: „Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?‘ Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval?
No tak, vzhůru, bojuj s ním!“
39
Gaal tedy vytáhl v čele Šechemských, aby bojoval s Abimelechem.
40
Abimelech ho ale hnal až k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho
a

29 podle LXX (MT: Potom mu řekl:)
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mrtvých. Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho
bratry ze Šechemu.
42
Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech,
43
vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když
viděl, že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim a pobil je. 44Zatímco Abimelech se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské
brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a pobily je.
45
Abimelech útočil na město celý den, až je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel,
město pobořil a posypal solí.
46
Jakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské věži, uchýlili se všichni do
pevnosti El-beritova chrámu. 47Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam
všichni pohromadě, 48vystoupil s celým svým vojskem na horu Calmon.
Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: „Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!“ 49Každý ve vojsku
tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim
ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli – na tisíc mužů
a žen.
50
Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl. 51Uprostřed města
byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města.
Zavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. 52 Abimelech šel až k věži
a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, 53nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku.
54
Abimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: „Vytas meč a zabij mě! Ať se o mně neříká: Žena ho zabila!“ Zbrojnoš ho tedy
probodl a on zemřel. 55Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili
se každý domů.
56
Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když
povraždil svých sedmdesát bratrů. 57Také všechny zločiny Šechemských
obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na ně zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova.
41

Tola

10

Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horách
2
a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru.

Jair
3
Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. 4Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu.
Až dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. 5Jair pak zemřel a byl
pohřben v Kamonu.
6
Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským, bohům moábským,
amonským i bohům filištínským. Hospodina opustili a nesloužili mu.
7
Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům, 8kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali
všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu. 9Amonci
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dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení.
10
Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: „Zhřešili jsme proti tobě.
Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!“
11
Hospodin synům Izraele odpověděl: „Když vás sužovali Egypťané,
Emorejci, Amonci, Filištíni, 12Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke
mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? 13Vy jste mě ale opustili
a sloužili jste cizím bohům! Proto vás už vysvobozovat nebudu. 14Jděte si
volat k bohům, které jste si zvolili; jen ať vás zachrání v dobách soužení.“
15
Synové Izraele na to Hospodinu řekli: „Zhřešili jsme. Udělej s námi,
cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!“ 16Pak ze
svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten už nemohl
strádání Izraele dále snášet.
17
Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se
shromáždili a utábořili se v Micpě. 18Velitelé gileádského vojska se spolu
domluvili: „Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech
obyvatel Gileádu.“

Jiftach

11

Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky
a jeho otcem byl Gileád. 2Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: „V domě našeho otce nemáš co dědit!“ řekli mu. „Jsi přece syn cizí ženy!“ 3Jiftach tedy od svých
bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové
a podnikali s ním výpady.
4
Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem, 5vypravili se
gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. 6„Pojď,“ řekli mu, „staň
se naším vůdcem v boji proti Amoncům.“
7
Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: „Copak jste mě z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste
v úzkých?“
8
Gileádští stařešinové mu na to řekli: „Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo
bydlíme v Gileádu.“
9
Jiftach jim odpověděl: „Když se s vámi vrátím, abych bojoval s Amonci,
a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?“
10
„Hospodin je náš svědek!“ řekli mu gileádští stařešinové, „Uděláme
přesně, co říkáš.“ 11Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě.
12
Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: „Co proti
mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?“
13
Amonský král jim odpověděl: „To, že Izrael na cestě z Egypta zabral
mou zem od Arnonu k Jaboku až po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!“
14
Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly 15se zprávou:
„Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem
Amonců. 16Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští až k Rudému
moři. Když přišli do Kádeše, 17vyslali posly k edomskému králi se
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slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.‘ Edomský král o tom ale
nechtěl ani slyšet. Poslali proto k moábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v Kádeši.
18
Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zem z východu a utábořili se na druhé
straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území – Arnon
totiž tvořil moábskou hranici.
19
Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou
zemí až k nám domů.‘ 20Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím
jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jahce
a napadl Izrael. 21Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé
jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je porazili. Tak Izrael obsadil
celou zem Emorejců, kteří tehdy v té zemi bydleli. 22Obsadil celé
emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště až po Jordán.
23
Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? 24Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj
bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal Hospodin,
náš Bůh. 25To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův?
Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? 26Už tři
sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho
vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu
nedobyli zpět? 27Já jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš,
když proti mně válčíš. Soudce Hospodin ať dnes rozsoudí mezi
syny Izraele a syny Amonovými!“
28

Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal.

29
Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. 30Jiftach dal Hospodinu slib: „Jestli mi vydáš Amonce do rukou 31a vrátím se
domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu
jako má zápalná oběť.“
32
Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. 33Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu až po Abel-keramim. Kvůli té hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele
pokořit.
34
Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti – jeho
dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani
dceru kromě ní. 35Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: „Ach, má dcero!“
vykřikl. „Taková pohroma! Přivedla jsi mě do neštěstí! Já jsem dal slovo
Hospodinu a nemohu je vzít zpět!“
36
„Otče můj,“ řekla mu ona, „ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se
mnou, co jsi slíbil – Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli
Amonci.“ 37Potom svého otce požádala: „Prosím jen o jedno: Pusť mě na
dva měsíce, ať smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad
mým panenstvím.“
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„Jdi,“ řekl jí a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do
hor a oplakávala své panenství. 39Po dvou měsících se vrátila ke svému otci
a ten s ní udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže.
Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, 40že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři
dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského.
38

12

Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. „Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do
boje proti Amoncům?“ vyčítali Jiftachovi. „Zapálíme ti dům nad hlavou!“
2
Jiftach jim odpověděl: „Já a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. 3Když jsem viděl, že
mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům
a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat
se mnou?“
4
Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje
proti Efraimovi. Gileádští muži na ně udeřili, protože Efraimci říkali: „Vy
Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima – uprostřed Efraima a Manasese!“
5
Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo
z efraimských uprchlíků žádal: „Nechte mě přejít,“ Gileáďané se ho ptali:
„Nejsi Efraimec?“ Když odpověděl: „Nejsem,“ 6vyzvali ho: „Tak řekni: Šibolet.“ Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho
a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců.
7
Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben
ve svém městě v Gileádu.

Ibcan
8
Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma. 9Měl třicet synů a třicet
dcer. Ty provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil
Izrael sedm let. 10Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě.

Elon
11
Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset
let. 12Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském
kraji.

Abdon
13
Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. 14Ten
měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil
Izrael osm let. 15Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl pohřben
v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově pohoří.

Narození Samsona

13

Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak
je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů.
2
Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho
žena byla neplodná a neměla děti. 3Té ženě se ukázal Hospodinův anděl
a řekl jí: „Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš syna.
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Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého.
Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože
bude už od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. a On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů.“
6
Žena šla a vyprávěla svému muži: „Přišel za mnou Boží muž, vypadal
jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani
své jméno, 7ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij
víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina
lůna až do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.‘“
8
Manoach se tedy modlil k Hospodinu: „Odpusť, Pane můj. Ať nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme
dělat s tím chlapcem, který se má narodit.“
9
Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když
byla na poli. Její muž Manoach s ní právě nebyl, 10a tak se dala rychle do
běhu, aby mu to oznámila. „Honem,“ řekla mu, „ukázal se mi ten muž,
který mě předtím navštívil!“
11
Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se
ho: „Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?“
„Ano,“ odpověděl.
12
Manoach mu řekl: „Až dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho
chlapce zařídit? Jak s ním máme nakládat?“
13
Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: „Ať se tvá žena zdržuje
všeho, o čem jsem jí řekl: 14 Ať neokusí nic pocházejícího z vinné révy, ať
nepije víno ani pivo a ať nejí nic nečistého. Ať dodržuje všechno, co jsem
jí přikázal.“
15
Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: „Prosím, rádi bychom tě tu
zdrželi a připravili kůzle.“
16
Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: „I kdybys mě tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu.“ (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.)
17
Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: „Jaké máš jméno? Rádi
bychom tě poctili, až dojde na tvá slova.“
18
Hospodinův anděl však opáčil: „Proč se mě ptáš na jméno? Je podivuhodné!“
19
Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc:
20
Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří
k zemi. 21Manoach ani jeho žena pak už Hospodinova anděla neviděli.
Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův anděl.
22
„Určitě zemřeme!“ řekl své ženě. „Vždyť jsme viděli Boha!“
23
„Kdyby nás Hospodin chtěl zabít,“ odpověděla mu jeho žena, „nepřijal
by od nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám to, co teď.“
24
Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl
a Hospodin mu žehnal. 25V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak
začal podněcovat Duch Hospodinův.
4
5

a

5 Num 6:1–5
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Samsonova svatba

14

Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. 2Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: „Vyhlédl
jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“
3
Otec a matka mu ale řekli: „Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným
Filištínům?“
„Tuhle chci,“ odpověděl Samson otci, „tahle se mi líbí!“ 4(Jeho otec
a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina – že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v té době ovládali Izrael.)
5
Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli
k městským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. 6Samsona se
ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by
trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal.
7
Samson šel dál až do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. 8Po
nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. 9Nabral si ho do hrsti
a šel a jedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale,
že ten med nabral ze lví zdechliny.
10
Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak
se na ženicha sluší. 11Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů,
aby mu dělali společnost.
12
„Chci vám dát hádanku,“ řekl jim Samson. „Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. 13Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil
a třicatery sváteční šaty.“
„Dej nám tu svou hádanku,“ řekli mu na to. „Chceme ji slyšet.“
14
Pověděl jim:
„Kdo se krmí, vydal krmi,
			 ze siláka sladkost láká.“
Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. 15Čtvrtého a dne požádali Samsonovu ženu: „Vytáhni ze svého muže řešení té hádanky. Jinak
tě i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás
obrali?“
16
Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: „Ty mě vůbec nemáš
rád! Ty mě nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil.“
„Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce,“ řekl jí na to, „a tobě ji mám
prozradit?“ 17Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala.
Trápila ho tak, že jí tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem.
18
Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli:
„Co sladšího než med,
			 kdo silnější než lev?“
a

15 podle někt. rukopisů LXX a Syr (MT: Sedmého)
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Na to jim odpověděl:
„Mou jalovičkou kdybyste neorali,
			 hádanku mou byste neuhodli!“
19
Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam
třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. 20Samsonovu ženu pak
dostal jeden z jeho družbů, který se s ním přátelil.

Samsonova pomsta

15

Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou
ženu a nesl jí kůzle. „Jdu za svou ženou do ložnice,“ řekl.
Její otec ho tam ale nepustil: 2„Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji
dal tvému družbovi.“ Potom mu navrhl: „A co její mladší sestra, ta je přece
hezčí. Vezmi si ji místo ní!“
3
Na to Samson odpověděl: „Tentokrát to nebude má vina, když Filištínům ublížím!“ 4Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy
k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň. 5Pochodně pak zapálil
a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené obilí,
ba i vinice a olivy.
6
„Kdo to udělal?“ ptali se Filištíni.
„Samson, zeť toho z Timny,“ doslechli se. „Prý za to, že mu vzal ženu
a dal ji jeho družbovi.“ A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili.
7
„Tak vy takhle?“ řekl na to Samson. „Teď tedy nepřestanu, dokud se
vám nepomstím!“ 8A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel
a usadil se v Etamské jeskyni.

9
Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a chystali se zaútočit
na Lechi (to jest Čelist). 10„Proč jste na nás vytáhli?“ ptali se judští muži.
„Přišli jsme spoutat Samsona,“ odpověděli. „Uděláme mu totéž, co udělal nám!“
11
Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni.
„Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?“ vyčítali
Samsonovi.
„Udělal jsem jim totéž, co oni mně,“ odpověděl jim.
12
„Přišli jsme tě spoutat,“ řekli mu. „Vydáme tě Filištínům.“
„Přísahejte, že mi sami neublížíte,“ odpověděl Samson.
13
„Neublížíme,“ řekli mu. „Chceme tě jen spoutat a vydat jim. Zabít tě nechceme.“ A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal.
14
Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti.
Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou
byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukou. 15Našel čerstvou oslí
čelist, popadl ji a pobil s ní tisíc mužů.
16
Samson tehdy řekl:

„Čelistí osla oslům jsem čelil,
			 čelistí osla tisíc jich skolil!“
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Když domluvil, čelist odhodil a nazval to místo Ramat-lechi, Čelistní
vrch.
18
Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: „Po tom skvělém
vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám
padnout do rukou těch neobřezanců?“ 19Bůh tenkrát v Lechi prorazil
prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu
studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího, a ten je v Lechi až
dodnes.
20
Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let.
17

Samson a Dalila

16

Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel
k ní. 2Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: „Samson je tu!“ Obcházeli
tedy kolem a celý den a na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli
v klidu, protože si říkali: „Zabijeme ho, až se rozední.“
3
Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata
městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na
záda a vynesl je až na vrchol té hory před Hebronem.

4
Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. 5Přišli za ní filištínští vládci a žádali ji: „Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho
veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti
dá jedenáct set šekelů b stříbra.“
6
Dalila se tedy Samsona vyptávala: „Prozraď mi, prosím, v čem je ta
tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?“
7
Samson jí řekl: „Kdyby mě spoutali sedmi novými tětivami, které ještě
nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný.“
8
Filištínští vládci za ní tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě
nevyschly, a ona ho jimi spoutala. 9(V pokoji přitom měla ukryté muže.)
Vtom na něj zavolala: „Samsone, Filištíni jdou na tebe!“ On ale ty tětivy
roztrhal, jako se trhá koudel, když se jí dotkne plamen. Tajemství jeho síly
tedy nebylo odhaleno.
10
Dalila pak Samsonovi vyčítala: „Ach, tys mě oklamal, říkal jsi mi lži!
Teď už mi ale pověz, čím bys mohl být spoután.“
11
Řekl jí tedy: „Kdyby mě pevně spoutali novými provazy, které se ještě
na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný.“
12
Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala:
„Samsone, Filištíni jdou na tebe!“ (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On
si ale ty provazy strhal z paží jako nitě.
13
Dalila pak Samsonovi vyčítala: „Až doteď jsi mě klamal, říkal jsi mi lži!
Pověz mi, čím bys mohl být spoután?“
Řekl jí tedy: „Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný.“
14
Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do
osnovyc a utáhla kolíkem. Vtom na něj zavolala: „Samsone, Filištíni jdou
na tebe!“ Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou.
15
A tak mu vyčítala: „Jak můžeš říkat, že mě miluješ, když u mě nemáš
srdce? Už třikrát jsi mě oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká

2 rekonstruované znění (MT: celou noc)  
v. 13–14 chybí utáhla kolíkem … do osnovy)

a

b

5 asi 13 kg  

14 podle LXX (v MT ve

c
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síla?“ Těmi řečmi ho mučila den co den, až jednou měl toho dotírání
k smrti dost.
17
Tehdy jí všechno prozradil: „Mé hlavy se nedotkla břitva, protože jsem
už od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby mě oholili, má síla by
mě opustila a byl bych slabý jako každý jiný.“
18
Dalila poznala, že jí všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské
vládce: „Přijďte ještě jednou – všechno mi prozradil!“ Filištínští vládci
k ní tedy přišli a přinesli s sebou peníze. 19Potom uspala Samsona na klíně
a zavolala někoho, ať mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla
a podmanila; jeho síla ho opustila.
20
Vtom zavolala: „Samsone, Filištíni jdou na tebe!“
Probudil se ze spánku a řekl si: „Z toho se dostanu jako už tolikrát; setřesu to ze sebe.“ Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil.
21
Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy,
kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským
kamenem. 22Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst.
16

Samsonova smrt
23
Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž:

„Do rukou nám bůh náš dal
			 našeho nepřítele Samsona!“
24

Lid při pohledu na něj chválil svého boha:

„Do rukou nám bůh náš dal
			 našeho nepřítele,
		naší země ničitele –
			 tolik našich zmordoval!“
25
A když byli v nejlepším, řekli: „Zavolejte Samsona, ať je zábava!“ Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil.
Když ho postavili mezi sloupy, 26Samson požádal chlapce, který ho
vedl za ruku: „Nech mě sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci
se o ně opřít.“ 27Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští
vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem.
28
Tehdy Samson volal k Hospodinu: „Hospodine, Pane můj, rozpomeň
se na mě! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! Ať se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!“ 29Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které
držely chrám, a opřel se o ně, pravicí o jeden a levicí o druhý. 30„Ať zemřu
i s těmi Filištíny“ zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil
na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za
svého života.
31
Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli
ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil
Izrael dvacet let.
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Be z k r á l e
Míkova svatyně

17

V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. 2Ten řekl své
matce: „Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel
jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám já. To já je
vzal, teď ti je ale vracím.“a
„Hospodin ti žehnej, můj synu!“ zvolala jeho matka.
3
Jakmile jí těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: „To stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít modlu.“
4
Poté, co jí to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů b stříbra a dala je
kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě.
5
Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil
jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. 6Izrael byl tenkrát bez krále.
Každý si dělal, co chtěl.
7
V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu.
8
Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval až k Míkovu domu.
9
„Odkud jdeš?“ zeptal se ho Míka.
„Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k bydlení,“ on na to.
10
„Zůstaň u mě,“ řekl mu Míka. „Dělej mi otce a kněze za deset šekelů c
stříbra ročně a k tomu ošacení a stravu.“ 11A levita u něj ochotně zůstal; ten
mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. 12Míka ho pověřil, aby mu
dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě.
13
Míka si říkal: „Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý – vždyť
mám za kněze levitu!“

Danova svatyně

18

Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž
by se usídlil, protože mu do té doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. d 2Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět
udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli
jim: „Jděte obhlédnout zem.“
Dorazili až do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali.
3
Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: „Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?“
4
Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: „Najal mě, a tak mu dělám
kněze.“
5
Požádali ho tedy: „Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha,
zda bude naše cesta úspěšná.“
6
„Jděte v pokoji,“ řekl jim ten kněz. „Nad vaší cestou bdí Hospodin.“
7
A tak těch pět mužů šlo dál, až přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije
v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém okolí
nenapadá a neutiskuje. Od Sidonu byli daleko a s nikým neměli dohodu.
8
Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. „Tak co?“ ptali se jich bratři.
9
„Zvedejte se, pojďme na ně! “ odpověděli. „Viděli jsme tu zem – je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem
a
d

2 věta teď ti je ale vracím přesunuta (v MT na konci v. 3)  
1 viz Soud 1:34

b

4 asi 2,3 kg  

10 asi 115 g

c
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obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! Až tam přijdete, najdete bezstarostný
lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co má
země mít.“
11
A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné
zbroji. 12Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v Judsku. (Proto se
tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) 13Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili až k Míkovu
domu.
14
Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. „Víte, co je
tamhle v těch domech?“ řekli svým bratrům. „Efod, bůžkové a odlitá
modla! Víte, co teď máte dělat.“ 15Odbočili tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. 16Šest
set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány 17a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál
u brány s šesti sty muži v plné zbroji.
18
Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek.
„Co to děláte?“ ptal se jich kněz.
19
„Mlč!“ řekli mu. „Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze
nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového
kněze pro izraelský rod?“ 20Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky
i tu modlu a připojil se k nim.
21
Vydali se tedy na další pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jít
v čele. 22Když už byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihli. 23Volali za nimi, až se k nim Danovi synové otočili
a řekli Míkovi: „Co ti je? Proč jste se tak sběhli?“
24
Ten odpověděl: „Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste
pryč. Co mi zbude? Jak se mě můžete ptát: Co ti je?“
25
Danovci mu ale řekli: „Radši už na nás nekřič. Prudší povahy by se na
vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!“ 26Danovi synové
pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se
otočil a vrátil se domů.
27
Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klidný
a bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město vypálili. 28Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo
v údolí u Bet-rechobu.
Danovi synové pak to město znovu vystavěli a usídlili se v něm. 29Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn.
Předtím se ale to město jmenovalo Laiš. 30Danovci tam vztyčili tu modlu
a Jonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova, a jim se svými syny dělal kmenové kněží až do dne, kdy byli ze země vyhnáni. 31Tu modlu, kterou si Míka
nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu.
10

Gibejská hanebnost

19

Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel
jeden levita. Našel si družku z judského Betléma, 2ale ta se s ním
pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když už
tam byla nějaké čtyři měsíce, 3její muž se rozhodl, že půjde za ní, vlídně
s ní promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta
a

30 podle písařské tradice, někt. rukopisů LXX a Vul (MT: Manasesova)
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dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. 4Jeho
tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili
a nocovali.
5
Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že už půjde. Dívčin otec
mu ale řekl: „Posilni se trochou jídla, než půjdete.“ 6A tak se posadili a oba
spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: „Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si.“ 7On už se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže
tam znovu zůstal na noc.
8
Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: „Prosím,
pořádně se posilni.“ A než oba pojedli, zdrželi se až do odpoledne. 9Tehdy
muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho
tchán, mu ale řekl: „Podívej se, den už se chýlí k večeru. Zůstaňte prosím
na noc. Vždyť už se smráká. Přespi tu a pohov si. Zítra si přivstanete, vydáte se na cestu a dorazíte domů.“ 10On už tam ale nehodlal strávit další
noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou
vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém).
11
Když míjeli Jebus, bylo už dost pozdě. Mládenec proto svému pánu
řekl: „Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského města a přenocujme
tam.“
12
Jeho pán mu odpověděl: „Nepůjdeme do cizího města, které nepatří
Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje. 13Pojď,“ pobídl mládence, „dojdeme do Gibeje nebo až do Rámy. V jednom z těch měst přespíme.“ 14 A tak
šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce už zapadalo, 15a tak
odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na
městském prostranství, ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů.
16
A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). 17Když se rozhlédl, uviděl na městském prostranství pocestného.
„Kam jdeš a odkud přicházíš?“ zeptal se stařík.
18
„Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud
pocházím,“ odpověděl mu. „Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím
domů. a Nikdo mě ale k sobě nepozval. 19Máme slámu i obrok pro své osly,
mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který
tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme.“
20
„Buď vítán,“ řekl mu stařík. „Postarám se o všechno, co potřebuješ. Jen
prosím nenocuj tady venku.“ 21Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli
si nohy a pak jedli a pili.
22
A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct
do dveří a křičet na starého hospodáře: „Vyveď toho mužského, co přišel
k tobě domů, ať si ho užijeme!“
23
Hospodář k nim vyšel ven se slovy: „To ne, bratři! Nedělejte prosím nic
zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost.
24
Je tu má dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou
hanebnost tomu muži!“
25
Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc až do rána. Pustili ji, až
když začalo svítat.
a

18 podle LXX (MT: do domu Hospodinova); srov. v. 29
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Nad ránem se žena vrátila. Až do rozednění zůstala ležet u dveří domu,
kde byl její pán. 27Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na
cestu, a hle – jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. 28„Vstávej,“ řekl jí, „jdeme.“ Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel
domů.
29
Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. 30Kdokoli to spatřil,
říkal: „Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!“
26

Benjamínská válka

20

Nato všichni Izraelci od Danu až po Beer-šebu i ti z gileádského
kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se
shromáždila celá obec. 2Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové
všeho lidu ze všech izraelských kmenů – 400 000 pěších bojovníků. 3(To,
že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové
Izraele se ptali: „Řekněte, jak se ta hrozná věc stala.“
4
Onen levita, manžel té zavražděné ženy, odpověděl: „Přišel jsem se
svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. 5Gibejští měšťané mě
ale tu noc napadli. Obklíčili mě v domě a chtěli mě zavraždit. Mou družku
znásilnili tak, že zemřela. 6Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů
izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost! 7Hle,
vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte.“
8
Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: „Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. 9S Gibejí naložíme takto:
Budeme losovat 10a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů
ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby zásobovali vojsko. To se vypraví
na benjamínskou Gibeu, aby pomstilo tu nevýslovnou hanebnost, kterou
spáchali v Izraeli.“ 11Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu.
12
Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy:
„Co se to u vás stalo za hroznou věc? 13Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, ať je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele.“
Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. 14Stáhli se
ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. 15Toho dne
se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set
znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. 16V celém tom vojsku bylo
sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku navlas
přesně a neminul.
17
Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých
udatných mužů. 18Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha:
„Kdo z nás má vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?“
Hospodin jim řekl: „První bude Juda.“
19
Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. 20Zatímco se ale před
Gibeou šikovali k bitvě proti Benjamínovi, 21Benjamínci vyrazili z Gibeje
a pobili toho dne 22 000 Izraelců.
22
Když se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě na
stejném místě jako prvního dne. 23(Izraelci totiž předtím šli a plakali před

301

S ou d c ů 20

Hospodinem až do večera. Ptali se Hospodina: „Máme jít znovu do boje
proti našim bratrům Benjamíncům?“ a Hospodin odpověděl: „Jděte proti
nim.“)
24
A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. 25Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem.
26
Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli,
seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se až do večera a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti. 27Izraelci se tehdy dotazovali
Hospodina, neboť tam v té době byla Truhla Boží smlouvy. 28Pinchas, syn
Eleazara, syna Áronova, stál před ní a ptal se: „Máme jít znovu do boje
proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?“
„Jděte,“ odpověděl Hospodin. „Zítra je vydám do vašich rukou.“
29
Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. 30Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako už dvakrát předtím. 31Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako už dvakrát
předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu
a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů.
32
„Porážíme je jako předtím!“ říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale
řekli: „Utíkejme, ať je odlákáme od města až k silnicím.“
33
Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v Baal-tamaru.
Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje.
34
Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na
Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma
se blíží. 35Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne
synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků.
36
Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženi.
Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou,
kterou u Gibeje nastražili. 37Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče. 38Izraelci měli se zálohou domluveno: „Až začne z města stoupat oblak dýmu, 39Izraelci se v bitvě otočí.“
Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo už asi třicet mužů), a tak
si řekli: „Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!“ 40Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle – z města stoupá k nebi dým
jako ze zápalné oběti! 41Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se. 42Dali se před Izraelci na
útěk směrem k poušti, ale bojovníci z města a je dostihli, a tak je pobíjeli
z obou stran. 43Obklíčili Benjamínce a neúnavně je pronásledovali až na
východ od Gibeje, kde je rozdrtili. 44Osmnáct tisíc Benjamínců, samých
udatných mužů, tam padlo. 45Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je až ke
Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili.
46
A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. 47Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště
k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. 48Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač
narazili. Všechna města, na něž narazili, vypálili.
a

42 podle LXX (MT: z měst)
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Co si počneme?

21

Izraelci v Micpě přísahali: „Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu
Benjamínci!“
2
Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem až do večera.
S velikým pláčem hlasitě naříkali: 3„Hospodine, Bože izraelský, co se to
v Izraeli stalo? Proč dnes má být z Izraele odečten celý kmen?“
4
Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti. 5Izraelci se ptali: „Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel
do shromáždění k Hospodinu?“ Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo
nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.)
6
Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: „Dnes byl
z Izraele vyhlazen celý kmen! 7Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim
opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme
svou dceru za ženu.“
8
Potom se ptali: „Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do
Micpy?“ Ukázalo se, že do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z Jábešgileádu. 9Spočítali totiž lid a hle – z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo.
10
Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: „Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí. 11Toto je úkol,
který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte.“
12
Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které
ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi.
13
Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. 14Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které
nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost.
15
Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v izraelských
kmenech trhlinu. 16Stařešinové obce říkali: „Co si počneme s těmi, kdo
zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny.“
17
Říkali také: „Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmen. 18Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme,
protože Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“
19
Pak si ale řekli: „V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!“ (Je to severně od Bet-elu, východně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a jižně
od Lebony.) 20A tak Benjamíncům poradili: „Jděte se schovat do vinic. 21Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý
si z nich polapte manželku a vraťte se do benjamínského kraje. 22Kdyby si
k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi
slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste
jim dcery nedali, takže jste nevinní.“
23
A tak to Benjamínci udělali. Každý si z té veselice odvedl manželku,
kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá
města a bydleli v nich.
24
Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke
svému rodu, každý do svého dědictví. 25Izrael byl tenkrát bez krále. Každý
si dělal, co chtěl.

rút
Kam půjdeš, půjdu

Z

a dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny
nějaký čas bydlel v moábském kraji. 2Ten muž se jmenoval Elimelech,
jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci
z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam.
3
Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny.
4
Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam
bydleli asi deset let, 5zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala
sama, bez svých dvou synů a bez muže.
6
Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid
a dal mu chléb, připravila se s oběma svými snachami k návratu. 7Noemi
se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do
judské země.
8
„Jděte,“ řekla tehdy oběma svým snachám, „vraťte se domů ke svým
matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k našim
mrtvým i ke mně. 9Kéž vám oběma Hospodin dá nový domov a manžela.“
Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly. 10„Raději půjdeme s tebou k tvému lidu,“ říkaly.
11
„Vraťte se, mé dcery,“ opakovala Noemi. „Proč byste chodily se mnou?
Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? 12Vraťte se,
mé dcery, odejděte. Jsem už stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám
ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny, 13copak
byste čekaly, až vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne,
mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila
proti mně!“
14
Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila
a odešla, ale Rút se jí stále držela.
15
„Pohleď, řekla jí Noemi, „tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým
bohům. Vrať se s ní.“
16
Rút jí ale odpověděla: „Nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od
tebe.
		Kam půjdeš, půjdu,
			 kde zůstaneš, tam budu.
		Tvůj lid bude mým lidem
			 a tvůj Bůh mým Bohem.
17
Kde zemřeš, tam zemřu
			 a klesnu do hrobu.
		Toto ať mi učiní a přidá Hospodin:
			 jen smrt mě s tebou rozdělí!“

Rút 1
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Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s ní, přestala ji přemlouvat. 19A tak šly obě spolu, až došly k Betlému.
Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. „To
je přece Noemi!“ říkaly ženy.
20
Ona však odpověděla:
18

„Neříkejte mi Noemi, Rozkoš má,
			 ale spíš Mara, Zatrpklá –
				 tak trpký úděl mi Všemohoucí dal!
21
S plnou náručí jsem odcházela,
			 Hospodin s prázdnou vrátil mě.
		Proč říkáte mi Noemi?
			 Hospodin stojí proti mně,
				 Všemohoucí mě sužuje!“
22
Tak se tedy Noemi vrátila a s ní z moábského kraje přišla Moábka Rút,
její snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene.

Nečekaná laskavost

2

Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže
z Elimelechova rodu; jmenoval se Boáz.
2
Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: „Mohla bych jít na pole sbírat
klasy za někým, kdo mi to dovolí?“
„Jdi, má dcero,“ odpověděla Noemi. 3Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.)
4
Vtom z Betléma přišel Boáz. „Hospodin s vámi!“ pozdravil žence.
„Hospodin ti žehnej!“ odpověděli mu.
5
„Čí je ta dívka?“ zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti
žence.
6
Služebník mu řekl: „To je ta mladá Moábka, která přišla s Noemi z moábského kraje. 7Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?‘
Co přišla, je na nohou, od rána až doteď, jen na chvilku si odpočala.“
8
Boáz tedy Rút oslovil: „Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole.
Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. 9Sleduj, kde budou na poli
sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, ať se tě ani nedotknou.
Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci
načerpali.“
10
Rút padla na tvář a poklonila se až k zemi se slovy: „Čemu vděčím za tu
laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka.“
11
Boáz jí odpověděl: „Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže
udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zem
a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. 12Kéž ti Hospodin za tvůj skutek
odplatí! Kéž tě hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses
přišla skrýt.“
13
„Jsi ke mně tak laskavý, pane,“ odvětila. „Potěšil jsi mě a mluvil jsi ke
své služebnici přívětivě, přestože ani nepatřím k tvým služebným.“
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Rút 3

Když pak přišel čas k jídlu, řekl jí Boáz: „Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně.“a
Přisedla si tedy k žencům, a když jí podal pražené zrní, jedla do sytosti
a ještě jí zbylo. 15Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům
přikázal: „Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte jí. 16Naopak, vytahujte
klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen ať sbírá, neokřikujte ji!“
17
A tak na tom poli paběrkovala až do večera. Co nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa ječmene. b 18Rút si jej odnesla do města a ukázala své
tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co jí zbylo po jídle, a nabídla jí.
19
„Kde jsi dnes sbírala?“ zeptala se jí tchyně, „kde jsi to pracovala? Ať je
požehnán, kdo se tě ujal!“
„Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz.“ odpověděla Rút své tchyni.
20
Na to Noemi řekla: „Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!“ A dodala: „Ten muž je jeden z našich blízkých
příbuzných.“c
21
Moábka Rút vyprávěla dál: „Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků,
dokud nesklidí celou moji úrodu.‘“
22
Noemi své snaše Rút odpověděla: „Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit.“
23
Rút se tedy držela Boázových děveček a paběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní.
14

Pod křídlem pláště

3

Její tchyně Noemi jí pak řekla: „Musím ti najít domov, má dcero, abys
byla šťastná. 2Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě převívat ječmen. 3Vykoupej se, navoň se,
vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět,
dokud se nenají a nenapije. 4 Až si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom
jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat.“
5
„Udělám všechno, co mi říkáš,“ odpověděla Rút. 6Odešla na mlat a udělala všechno, co jí tchyně poradila.
7
Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy
se přikradla, odkryla plášť po jeho boku a ulehla. 8Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se – a hle, po boku mu leží žena!
9
„Kdo jsi?“ zeptal se.
„Tvá služebnice Rút,“ odpověděla. „Přikryj svou služebnici křídlem svého
pláště, vždyť jsi náš příbuzný.“
10
„Hospodin ti žehnej, dcero,“ řekl jí na to. „Teď jsi projevila ještě větší
oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci – za chudými ani bohatými. 11Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém
městě přece ví, že jsi znamenitá žena. 12 Ano, je pravda, že jsem příbuzný;
je tu ale ještě bližší příbuzný než já. 13Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra
příbuzenskou povinnost, budiž, ať tě vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak,
jakože je živ Hospodin, vykoupím tě já. Spi až do rána.“
14
Spala tedy po jeho boku až do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat
druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: „Ať se nikdo nedozví, že na mlat
přišla žena.“ 15Řekl jí také: „Nastav pláštěnku a podrž ji.“ A když ji nastavila, odměřil jí šest měr ječmene. Když jí je naložil, odešel do města.
a
14 přesněji: ve vinném octě  
47–49)

17 asi 13 kg  

b

c

20 dosl. vykupitelů (viz Lev 25:25,
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Rút 3

Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: „Jak jsi pořídila,
dcero?“
A tak jí vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. 17Nakonec řekla:
„Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚Ať se ke své tchyni nevrátíš
s prázdnou.‘“
18
„Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne,“ řekla jí na to Noemi. „Ten muž
nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!“
16

Vykupitel

4

Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle – právě tudy
šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: „Pojď sem,
příteli, posaď se.“ A tak přišel a posadil se.
2
Potom Boáz pozval deset z městských stařešinů a řekl: „Posaďte se tu.“
A když se posadili, 3pověděl tomu příbuznému: „Noemi, která se vrátila
z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu
bratru Elimelechovi. 4Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď
si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole
vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, ať to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a já jsem hned po tobě.“
A on řekl: „Vykoupím je.“
5
Tehdy Boáz dodal: „V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu a po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice,
který ponese jeho jméno.“b
6
Načež ten příbuzný řekl: „Tak to ho vykoupit nemohu – vždyť bych
ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo mě; já nemohu.“
7
(Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení
každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli
dávalo svědectví.) 8Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: „Pořiď si ho sám,“
a zul si sandál.
9
Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: „Dnes jste svědkové, že
jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i všechno, co patřilo Kiljonovi a Machlonovi. 10Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem
získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové.“
11
Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: „Jsme svědkové.
Kéž Hospodin dá, aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel
a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej
si jméno v Betlémě! 12Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo,
aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!“
13
Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s ní a Hospodin
dal, že počala a porodila syna. 14Ženy tehdy řekly Noemi: „Požehnán buď
Hospodin, který tě ode dneška nenechá bez příbuzného. Ať má v Izraeli
jméno! 15On tě vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece
tvá milující snacha – a ta je ti vzácnější než sedm synů!“
16
Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. 17Sousedky říkaly: „Noemi se narodil syn!“ a daly mu jméno – pojmenovaly ho
Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje.

5 podle Syr a Vul (MT: získáš je i od Moábky Rút, vdovy)  
šího příbuzného (Deut 25:5–6)

a

b

5 další povinnost nejbliž-
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A toto jsou Peresova pokolení:

		Peres zplodil Checrona,
19
Checron zplodil Rama,
		Ram zplodil Aminadaba,
20
Aminadab zplodil Nachšona,
		Nachšon zplodil Salmona,
21
Salmon zplodil Boáze,
		Boáz zplodil Obéda,
22
Obéd zplodil Jišaje,
		Jišaj zplodil Davida.

Rút 4
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První kniha

samuelova
Od S a m u e l a k  S au l ov i
Vyprošené dítě

V

Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu a z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna Elihuova, syna Tochuova, syna
Efraimce Cufa. 2Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina.
Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná.
3
Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli
dva synové Elího, Chofni a Pinchas. 4Vždy, když přišel čas oběti, Elkána
dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, 5ale Haně
dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli jí Hospodin nedopřál plodnost. 6Její protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli
tomu, že jí Hospodin nedopřál plodnost. 7A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. 8Její muž Elkána jí řekl: „Proč pláčeš, Hano? Proč
nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset
synů?“
9
Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova
svatostánku právě seděl na stolci kněz Elí. 10Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem 11složila tento slib: „Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel
na mě! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš jí syna, pak ho na celý
život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva.“b
12
Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. 13Hana
totiž promlouvala srdcem, rty se jí chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. 14Proto jí Elí řekl: „Jak dlouho tu budeš opilá?
Prober se!“
15
Hana mu ale odpověděla: „Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená.
Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před Hospodinem.
16
Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení.“
17
„Jdi v pokoji,“ řekl jí na to Elí, „a kéž ti Bůh Izraele dá, o co jsi ho úpěnlivě prosila.“
18
„Jsi ke své služebnici tak laskav!“ řekla Hana, a když odešla, pojedla
a smutek z její tváře zmizel.
19
Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky
domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin
na ni nezapomněl. 20Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila
syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: „Vyprosila jsem
ho od Hospodina.“
1 podle LXX (MT: Byl jeden muž z Ramatajim-cofimu); srov. 1.Let 6:11–12, 18–20  
11 Num 6:1–5; Soud 13:2–5

a
b
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1. S a m u e l 2

Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, 22Hana nešla. „Až chlapce odkojím,“
řekla svému muži, „přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy.“
23
„Dělej, jak myslíš,“ řekl jí na to Elkána. „Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž
Hospodin přivede tvůj a slib k naplnění.“ A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o něj, dokud ho neodkojila.
24
A když ho odkojila, vzala tříletého býčka, b efu moukyc a džbán vína
a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě.
25
Býčka porazili a chlapce přivedli k Elímu. 26„Můj pane,“ řekla Hana, „poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, já jsem ta žena, která tu poblíž tebe
stála a modlila se k Hospodinu. 27Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. 28Teď ho tedy odevzdávám
Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život.“ A poklonili se tam Hospodinu.
21

V Hospodinu se raduji

2

Hana se tenkrát modlila těmito slovy:

„V Hospodinu se raduji srdcem svým,
			 v Hospodinu svůj roh pozvedám.
		Svým protivníkům se teď zasměji,
			 mou radostí je spása tvá.

2
Není svatého kromě Hospodina,
			 ne, není nikdo jako ty,
				 není skály, jako je náš Bůh!
3
Přestaňte s těmi pyšnými řečmi,
			 povýšenost vám proudí z úst,
		Hospodin však je Bůh vševědoucí –
			 on lidské skutky posoudí.
4
Luky siláků rozlámaly se,
			 ti, kdo klopýtali, síly nabyli.
5
Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí,
			 kdo byli hladoví, lačnět přestali.
		Neplodné sedm narodí se,
			 matka mnohých však uvadne.
6
Hospodin dává smrt i život,
			 do hrobu i z hrobu uvádí.
7
Sesílá bídu, dává hojnost,
			 poníží a rovněž povýší.
8
Chudáka umí z prachu pozvednout,
			 ubožáka bere ze smetiště,
		mezi knížaty jim dává usednout,
			 dává jim místo na čestných sedadlech.

23 podle Kum, LXX, Syr (MT: svůj)  
24 asi 16 kg

a
c

b

24 podle Kum, LXX, Syr (MT: tři býčky)  
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		Hospodinu patří sloupy země,
			 založil na nich celý svět.
9
Kroky svých věrných opatruje,
			 darebáci však hynou v tmě.
		Svou vlastní silou se nikdo neprosadí,
10
Hospodinovi protivníci budou zničeni.
		Nejvyšší z nebe zaburácí,
			 končiny světa bude soudit Hospodin.

			

		Hospodin silou obdaří svého krále,
			 roh svého pomazaného pozvedne!“
11
Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího,
aby sloužil Hospodinu.

Elího synové
12
Elího synové byli ničemové. Nedbali na Hospodina 13ani na pravidla
ohledně kněží a lidu. a Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský
mládenec, a jak se vařilo maso, vzal trojzubou vidlici 14a vrazil ji do mísy
nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. 15Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo
obětoval: „Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezme,
jenom syrové.“
16
Když ten člověk namítal: „Nejdříve se přece má zapálit tuk; potom si
vezmi, co chceš,“ kněz odpovídal: „Ne. Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!“
17
Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu, protože b znevažovali Hospodinovy oběti.
18
Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným
efodem. 19Matka mu dělávala i kabátek a každoročně mu ho přinášela,
když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. 20Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: „Kéž Hospodin dá, abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte, které odevzdala c Hospodinu.“ A tak
se vraceli domů. 21Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala
a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina.
22
Elí byl už velmi starý. Slýchával o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu
setkávání. 23„Co to provádíte?“ říkal jim. „Ode všech lidí se o vás doslýchám
hrozné věci. 24To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy – vždyť svádíte
Hospodinův lid! 25Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout.
Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?“ Oni ale na otcova
slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli.
26
Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, tak
i lidem.

13 Lev 7:28–36; Num 18:8–19; Deut 18:3–5  
20 podle Kum (MT: vyžádala na)

a
c

17 podle Kum, LXX (MT: protože lidé)  

b
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Proroctví proti Elího domu
27
Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: „Tak praví Hospodin: Cožpak jsem
se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci a faraonova domu
v Egyptě? 28Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze,
aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. b
Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele. 29Proč
tedy pošlapáváte mé oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si
vážíš více nežli mě. Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů mého
lidu Izraele!
30
Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům
a tvůj otcovský rod zůstanou v mé službě navěky. Teď ale Hospodin praví:
V žádném případě! Ty, kdo mě ctí, totiž poctím; ty, kdo mě znevažují,
však zostudím. 31Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého
otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. 32Uvidíš soužení,
jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého,
ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. 33I pokud někoho z vás neodetnu
od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství
tvých potomků zemře předčasně.
34
To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude
znamením: oba zemřou v jediný den. 35Já si pak vzbudím věrného kněze,
který bude jednat podle mého srdce a podle mé duše. Jemu zbuduji trvalý
dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. 36Každý, kdo
bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za
bochník chleba a řekne: ‚Zařaď mě, prosím, někam mezi kněží, ať mám
alespoň co jíst!‘“

Tady jsem!

3

Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech
bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté.
2
Elí měl v té době už tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém
obvyklém místě. 3Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově
svatostánku, kde byla Boží truhla. 4Vtom na Samuele zavolal Hospodin.
„Tady jsem,“ odpověděl Samuel 5a rozběhl se za Elím. „Tady jsem,“ řekl
mu. „Volal jsi mě.“
Elí však odvětil: „Nevolal jsem tě. Jdi zase spát.“ A tak si šel lehnout.
6
Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: „Samueli!“ Vstal tedy a šel za
Elím. „Tady jsem, volal jsi mě,“ řekl mu.
„Nevolal jsem tě, synu,“ odpověděl Elí. „Jdi zase spát.“
7
Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.
8
Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím.
„Tady jsem, volal jsi mě,“ řekl mu.
Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. 9Proto Samuelovi řekl:
„Jdi spát, a když tě zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá.‘“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo.
10
Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím: „Samueli!
Samueli!“
„Mluv,“ odpověděl Samuel, „tvůj služebník poslouchá.“
a

27 podle Kum, LXX (otroci v MT chybí)  

b

28 kněžské roucho (Exod 28:6)
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Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: „Hle, chystám se v Izraeli udělat věc,
která nikomu, kdo o ní uslyší, nepřestane znít v uších. 12Toho dne uvedu
na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku až do konce. a 13Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění,
o kterém věděl: Jeho synové se rouhali b a on jim v tom nezabránil. 14Proto
o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou
obětí ani darem!“
15
Samuel zůstal ležet až do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy
svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu.
16
Ten si však Samuele zavolal: „Samueli, synu můj!“
„Tady jsem,“ odpověděl Samuel.
17
„Co ti řekl?“ ptal se ho Elí. „Prosím, nic přede mnou netaj. Ať tě Bůh
potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!“
18
A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to
řekl: „On je Hospodin; ať učiní, co se mu zlíbí.“
19
Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho
slov selhalo. 20Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je
skutečně Hospodinův prorok. 21Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu,
kde se zjevil Samuelovi svým slovem.
Samuel měl slovo pro celý Izrael.
11

4

Ichabod
Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž
Eben-ezeru a Filištíni v Afeku. 2Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali,
rozpoutal se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. 3Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: „Proč
nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu
Hospodinovy smlouvy! Ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich
nepřátel.“
4
A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího
synové, Chofni a Pinchas. 5Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy
do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země.
6
Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: „Co je to v hebrejském
táboře za pokřik?“ Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova, 7dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: „To bůh přišel do jejich
tábora! Běda nám!“ Říkali: „Nic takového tu ještě nebylo! 8Běda nám! Kdo
nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili
Egypt všemožnými ranami na poušti! 9Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, ať nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se
a bojujte!“
10
A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla
to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších 11a Boží truhla padla do
zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeli.
12
Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl
roztržené a na hlavě hlínu. 13Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty
a

12 1.Sam 2:27–36  

13 podle písařské tradice a LXX (MT: se znevažovali)

b
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a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do
města, celé město propuklo v nářek.
14
„Co je to za rozruch?“ ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.
Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. 15(Elímu bylo devadesát osm
let a oči už mu nesloužily, takže neviděl.) 16„Právě jdu z bitvy, vlastně jsem
z dnešní bitvy utekl,“ řekl ten muž Elímu.
„Co se stalo, synu?“ ptal se Elí.
17
„Izrael se dal před Filištíny na útěk,“ odpověděl posel. „Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla
do zajetí.“
18
Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle
brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil a
Izrael čtyřicet let.
19
Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když
uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou
mrtví, zhroutila se a porodila, neboť ji přemohly bolesti. 20Ženy, které jí
pomáhaly, jí ve chvíli, kdy umírala, řekly: „Neboj se, máš syna!“ Ona však
neodpovídala, jako by nevnímala. 21Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: „Sláva opustila Izrael.“
To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi 22řekla:
„Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!“

Truhla mezi Filištíny

5

Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu.
2
Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona.
3
Druhý den Ašdoďané vstali a hle – Dágon leží tváří k zemi před Truhlou
Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. 4Druhý den ráno
vstali a hle – Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup.
5
(Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu
v Ašdodu, až dodnes nestoupají na Dágonův práh.)
6
Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova – přinesla pohromu
a Ašdod i s okolím ranila nádory. 7Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje,
říkali: „Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás
i našeho boha Dágona!“ 8Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a pravili: „Co máme dělat s truhlou izraelského boha?“
Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. 9Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších
po největší tak, že se jim vyrazily nádory.
10
A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do
Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: „Stěhují sem truhlu izraelského boha!
To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?“ 11Obeslali proto a shromáždili
všechny filištínské vládce. „Pošlete truhlu izraelského boha pryč,“ žádali.
„Ať se vrátí, kam patří, jenom ať nehubí nás a náš lid!“ Po celém městě se
totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. 12Ti,
kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.
a

18 tj. vedl (viz pozn. Soud 2:16)
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Truhla se vrací

6

Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. 2Filištíni svolali své kněze a věštce: „Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?“ ptali se. „Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří.“
3
Ti odpověděli: „Až budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak
se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela.“
4
„A jaké odškodnění s ní máme poslat zpět?“ otázali se.
„Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys podle počtu filištínských vládců,“
zněla odpověď, „neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich
vládců. 5Zhotovte podobizny svých nádorů a podobizny krys, které ničí
vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi,
vašimi bohy i vaší zemí. 6Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to
udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je
stejně propustili a oni šli.
7
Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo
nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich
odveďte domů. 8Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté
předměty, které s ní vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně
a pošlete ji pryč. 9Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět,
že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou.“
10
A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma. 11Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou,
v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. 12Krávy zamířily rovnou
k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi až k hranici
u Bet-šemeše.
13
Obyvatelé Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli
zrak a spatřili Truhlu, ten pohled je rozradostnil. 14Vůz dojel až k poli Jošuy
Betšemešského a zastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz
rozštípali na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. 15Levité
hned složili Truhlu Hospodinovu a s ní i mošnu, ve které byly ony zlaté
předměty, a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše
toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu.
16
Když to pětice filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do
Ekronu.
17
Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu:
jeden za Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon, jeden za Gat a jeden za
Ekron. 18I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města až po venkovskou
obec. Onen veliký kámen, a na který složili Hospodinovu truhlu, je toho
svědkem až dodnes na poli Jošuy Betšemešského.
19
Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly
Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou hroznou ranou. 20Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: „Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým
Bohem? A ke komu má zamířit od nás?“
a

18 podle Tg (MT: až po kámen)
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Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: „Filištíni vrátili Truhlu
Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě.“
Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s ní do
Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil.
21

7

Soudce Samuel
2
Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let.
Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, 3promluvil Samuel k celému domu Izraele: „Obracíte-li se k Hospodinu celým
srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se
srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů.“
4
Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu.
5
Samuel dále pravil: „Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás
modlil k Hospodinu.“ 6Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam: „Zhřešili
jsme proti Hospodinu.“ Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. a
7
Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli
filištínští vládci proti Izraeli. Jakmile to Izraelci uslyšeli, dostali z Filištínů
strach 8a říkali Samuelovi: „Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat
k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás vysvobodí z ruky Filištínů!“ 9Samuel
tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou
oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl.
10
Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se už chystali k útoku
na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi. 11Izraelští muži
vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je až pod Bet-kar. 12Tehdy
vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: „Až sem nám pomohl Hospodin.“
13
Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. 14Města od
Ekronu až po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta
a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi Izraelem
a Emorejci vládl mír.
15
Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. 16Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech
soudil Izrael. 17Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam.
Tam také postavil oltář Hospodinu.

Chceme krále!

8

Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce b v Izraeli své syny.
2
Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci
v Beer-šebě. 3Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali
úplatky a překrucovali právo.
4
Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do
Rámy. 5„Pohleď,“ řekli mu, „ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých
a

6 tj. vůdcem (viz pozn. Soud 2:16; 1.Sam 4:18); pod. ve v. 15  

1 viz pozn. 1.Sam 7:6

b
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cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede – tak je to přece
u všech národů.“
6
Když ale řekli: „Dej nám krále, ať nás vede,“ Samuelovi se to nelíbilo.
Modlil se proto k Hospodinu 7a Hospodin Samuelovi řekl: „Poslechni hlas
lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl
jejich králem. 8Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta,
až dodnes – když mě opouštěli a sloužili cizím bohům – tak se zachovali
i k tobě. 9Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým
způsobem nad nimi bude král vládnout.“
10
Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm
dožadoval krále. 11„Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout,“
řekl. „Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před
jeho vozem. 12Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti,
jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. 13Vezme vám dcery, aby mu vařily,
pekly a připravovaly voňavky. 14Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy
a rozdá je svým dvořanům. 15Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten
rozdá svým komorníkům a dvořanům. 16Vezme si vaše služebníky i vaše
děvečky, váš nejlepší dobytek a i vaše osly, aby pracovali pro něj. 17 Vaše
ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. 18Přijde
den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy
vaše volání nevyslyší.“
19
Lid ale odmítl Samuele poslechnout. „Ne, ne!“ prohlásili. „Chceme
mít nad sebou krále. 20Ať jsme jako všechny národy; ať nám vládne vlastní
král, ať nás vede, ať za nás bojuje!“
21
Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu.
22
„Poslechni je,“ odpověděl mu Hospodin; „ustanov jim krále.“
Samuel pak Izraelcům řekl: „Vraťte se všichni domů.“

To je ten muž

9

Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerorova, syna Bechoratova, syna Afiachova. Byl to mezi Benjamínci vynikající muž. 2Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi
syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní.
3
Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému
synu Saulovi: „Vezmi s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat.“ 4Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli
kraj Šaalim a zase nic. Prošel kraj Jemini, a pořád nic nenašli.
5
Když dorazili až do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou:
„Pojďme se vrátit, ať se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás.“
6
„Víš co?“ odpověděl mu mládenec. „V tomhle městě bývá Boží muž. Je to
vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat?
Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít.“
7
Saul mu na to řekl: „Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám už v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou
odměnu. Co u sebe máme?“
8
„Podívej,“ odpověděl mládenec Saulovi, „mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. b Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu.“ 9(Když se v dávných
a

16 podle LXX (MT: mládence)  

b

8 asi 3 g
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dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.)
10
„Dobrá,“ řekl Saul svému mládenci, „pojďme tedy.“ A tak šli do města,
kde byl Boží muž.
11
Když pak stoupali nahoru k městu, potkali se s děvečkami, které vyšly
pro vodu. „Je tu vidoucí?“ zeptali se jich.
12
„Ano,“ odpověděly jim, „kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do
města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu. 13Vyhledejte ho,
hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou
jíst, dokud nepřijde, protože on má obětní hod požehnat. Teprve pak se
pozvaní dají do jídla. Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas.“
14
Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle – proti nim jde Samuel
a míří vzhůru na návrší.
15
Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: 16„Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za
vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů.
Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek.“
17
Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: „Hle, to je ten muž,
o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid.“
18
Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: „Ukaž mi,
prosím, kde tu bydlí vidoucí.“
19
„Já jsem vidoucí,“ odpověděl mu Samuel. „Pojď přede mnou na návrší;
dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno,
co máš na srdci. 20A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej
starosti. Už se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece
k tobě a tvému otcovskému rodu!“
21
„Cože?“ opáčil Saul. „Já jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene
v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co
mi to tu říkáš?“
22
Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal jim
čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. 23Samuel řekl kuchaři:
„Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ať ji dáš stranou.“
24
Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na ní, a položil ji před Saula.
„To bylo připraveno pro tebe,“ řekl Samuel. „Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli,
právě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem pozval ostatní.“ A tak Saul
toho dne pojedl se Samuelem.
25
Když potom sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase. 26Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na
Saula na střeše zavolal: „Vstávej, ať se s tebou rozloučím.“ Saul tedy vstal
a společně se Samuelem vyšli ven. 27Když se blížili k okraji města, Samuel
Saulovi řekl: „Pošli toho mládence napřed.“ Když odešel, řekl mu: „Zastav
se na chvíli. Uslyšíš ode mě Boží slovo.“

Proměněné srdce

10

Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil
ho. Pak řekl: „Hospodin tě právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. 2 Až dnes půjdeš ode mě, u hrobu Ráchel na benjamínském území
v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se
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našly. Tvůj otec už nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si: Co můj
syn? Co si počnu?‘
3
Potom odtud půjdeš dál, až přijdeš k táborskému dubu, kde tě potkají
tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři
pecny chleba a třetí džbán vína. 4Pozdraví tě, dají ti dva chleby a ty je od
nich přijmeš.
5
Přijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou, píšťalou a lyrou v čele budou v prorockém vytržení sestupovat z návrší. 6Tehdy tě uchvátí
Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a proměníš se v jiného člověka.
7
Až se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou.
8
Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych
tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní,
než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat.“
9
Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho
srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. 10Když přišli ke
Gibeji, hle – přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch
Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého vytržení. 11Když všichni, kdo
ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému:
„Co se to Kíšovu synovi stalo? To už i Saul patří k prorokům?“
12
Jeden místní k tomu řekl: „A koho mají za otce?“ Tak vzniklo přísloví:
To už i Saul patří k prorokům? 13Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel
domů. a
14
„Kde jste chodili?“ ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence.
„Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za
Samuelem,“ odpověděl Saul.
15
„Tak mi pověz, co vám Samuel řekl,“ ptal se dál Saulův strýc.
16
„Ujistil nás, že se oslice našly,“ odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně
kralování, mu ale neprozradil.

Saul králem
17
Samuel potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, 18kde Izraelcům řekl:
„Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech království, která vás utlačovala.
19
Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich
neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.‘ Teď se tedy podle
svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem.“
20
Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil
kmen Benjamín. 21Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen
Benjamín a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn Kíšův.
Hledali ho, ale nenašli. 22Ptali se proto Hospodina dále: „Přišel už ten muž
sem?“
Hospodin odpověděl: „Schovává se tamhle mezi výstrojí.“ 23Rozběhli
se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval
všechny ostatní.
24
„Vidíte, koho vám Hospodin vybral?“ řekl jim Samuel. „V celém lidu
mu není rovného.“
Nato všechen lid zvolal: „Ať žije král!“
a

13 dosl. odešel na návrší; srov. v. 26 (Gibea znamená vrch)
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Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid domů.
26
Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků,
jejichž srdcí se dotkl Bůh. 27Nějací ničemové ale říkali: „Tenhle že nás zachrání?“ Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel.
25

a

Záchrana Jábeše

11

Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: „Uzavři s námi
smlouvu a budeme ti sloužit.“
2
Nachaš Amonský jim ale odpověděl: „Uzavřu ji s vámi tak, že každému
z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael.“
3
Stařešinové z Jábeše ho požádali: „Dej nám sedm dní, ať rozešleme
posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme
se ti.“
4
Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu,
dali se všichni do hlasitého pláče. 5Saul se právě vracel se svým dobytkem
z pole. „Co je lidem, že pláčou?“ ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše.
6
Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. 7 Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal
po těch poslech do celého Izraele se slovy: „Takhle dopadne dobytek toho,
kdo nejde se Saulem a Samuelem!“ Na lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž. 8Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000
a judských mužů 30 000.
9
Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: „Toto vzkažte obyvatelům Jábešgileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana.“ Poslové se tedy vrátili
a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali 10a vzkázali Amoncům:
„Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné.“
11
Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední
hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce až do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu.
12
Lid tehdy řekl Samuelovi: „Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?‘
Dej nám ty muže, ať je zabijeme!“
13
Saul ale prohlásil: „V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes
přece Izraeli daroval vítězství.“
14
Samuel nato řekl lidu: „Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království.“ 15A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem
prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam
se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu.

Samuelova korunovační řeč

12

Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: „Hleďte, poslechl jsem
vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. 2Teď
vás tedy povede král. Já už jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi
vámi. Vedl jsem vás od svého mládí až dodnes. 3Tady jsem. Odpovězte mi
před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu býka?
Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem někomu? Ublížil jsem někomu?
a

25 Deut 17:14–20
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Vzal jsem od někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud
ano, nahradím vám to.“
4
„Nekřivdil jsi nám,“ odpověděli. „Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal.“
5
Na to jim Samuel řekl: „Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli.“
„Ano, je svědkem,“ odpověděli.
6
„Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše
otce z Egypta,“ řekl na to Samuel lidu. 7„Teď předstupte, abych se s vámi
před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal:
8
Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on
jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na
tomto místě.
9
Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou
Sisery, velitele chacorského vojska, a také do rukou Filištínů a do rukou
moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. 10Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům
i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit
tobě!‘ 11Hospodin tedy posílal Jerub-baala, a Baráka, b Jiftacha a Samuele,
aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili
v bezpečí.
12
Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli
jste mi: ‚To ne. Ať nad námi vládne král.‘c Vaším králem je ale Hospodin,
váš Bůh!
13
Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. 14Budete ctít Hospodina, sloužit
mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem – vy i král, který nad vámi vládne?
15
Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se vzpírat jeho
příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim
otcům.
16
Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před
vašima očima. 17Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste
v Hospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále.“
18
Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití
a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou
bázeň. 19„Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom
nezemřeli,“ řekl pak všechen lid Samuelovi. „Ke všem svým hříchům jsme
přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!“
20
„Nebojte se,“ odpověděl jim Samuel. „Provedli jste sice všechno to zlo,
jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. 21Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit –
vždyť jsou to marnosti! 22Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí,
protože se rozhodl učinit vás svým lidem. 23Také mne ať ani nenapadne
hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat
cestu dobrou a přímou. 24Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým
11 tj. Gedeona (Soud 6:32)  
12 1.Sam 8:4–22

a
c

11 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT: Bedana)  

b

321

1. S a m u e l 13

srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto
jednat zle, budete i se svým králem zničeni.“
25

Saulovo selhání

13

Saul se stal králem ve třiceti a letech. Když kraloval nad Izraelem
druhým rokem, 2vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich
bylo se Saulem v Michmasu a v betelských horách a tisíc s Jonatanem
v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů.
3
Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak
Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: „Ať to Hebrejové
slyší!“ 4Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku,
a poštval tak Filištíny na Izrael, lid se shromáždil k Saulovi do Gilgalu.
5
Také Filištíni se shromáždili, aby bojovali s Izraelem – 3 000b vozů, 6 000
jezdců a lidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Michmasu na východ od Bet-avenu. 6Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že
vojsko je v tísni, poschovávali se v jeskyních, v houštinách, v rozsedlinách,
vyhloubeninách a jamách. 7Někteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do
kraje Gád a Gileád.
Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. 8Čekal
sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel
a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat. 9Proto řekl: „Přineste ke mně oběť
zápalnou i pokojnou.“ A obětoval zápalnou oběť.
10
Jakmile byl s obětí hotov, hle – přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. 11Samuel mu ale řekl: „Cos to udělal?“
Saul odpověděl: „Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas
nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, 12řekl jsem si: Filištíni mě
teď v Gilgalu přepadnou, a já jsem si ještě nenaklonil Hospodina. Proto
jsem se odhodlal přinést tu oběť sám.“
13
„Zachoval ses jako hlupák!“ zvolal Samuel. „Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal
Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil
na věky! 14Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si už našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin
přikázal.“ 15Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy.
Saul spočetl vojsko, které zůstalo při něm – asi 600 mužů. 16Saul se svým
synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji
Benjamínově, zatímco Filištíni tábořili v Michmasu. 17Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře
v šualském kraji. 18Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí
směrem k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim.
19
V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: „Aby si ti
Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí.“ 20Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice, motyky, sekery i srpyc . 21Broušení radlice
nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, d broušení vidlí, seker nebo ostření
bodce pak třetinu šekelu. e 22Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým
mužům scházely meče i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je měli.
23
Filištínská hlídka se zatím přesunula k průsmyku Michmas.
1 podle někt. rukopisů LXX (ve třiceti v MT chybí)   b 5 podle někt. rukopisů LXX,
Syr (MT: 30 000)   c 20 podle LXX (MT opakuje radlice)   d 21 8 g stříbra (dosl. jeden
pím)   e 21 4 g stříbra
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Statečný Jonatan

14

Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: „Pojď,
pronikneme k té filištínské hlídce tamhle naproti.“ Svému otci to
ale neřekl. 2(Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem
u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů 3včetně Achiáše, který nosil
efod. a Byl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna Pinchase, syna Elího,
Hospodinova kněze v Šílu.) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl.
4
Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k filištínské hlídce, byly skalní útesy. Jeden se jmenoval Bocec a druhý Sene;
5
jeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě.
6
„Pojď,“ řekl Jonatan svému zbrojnoši, „pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko
zvítězit, ať už jich je mnoho nebo málo.“
7
„Udělej, cokoli máš na srdci,“ odpověděl mu zbrojnoš. „Obrať se, kam
chceš – jsem přece s tebou jedno srdce.“
8
Jonatan mu na to řekl: „Podívej se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim. 9Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!‘
zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat. 10Jestliže řeknou: ‚Vylezte
k nám!‘ polezeme, protože to pro nás bude znamením, že nám je Hospodin vydal do rukou.“
11
Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: „Podívejme,
Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali.“ 12Muži z té hlídky pak na
Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: „Vylezte k nám a něco vám ukážeme.“
Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: „Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!“ 13Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je dobíjel.
14
V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů
na půlakrovém políčku. 15Nepřátelské vojsko zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se všichni
třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha.
16
Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to vojsko rozbíhá do
všech stran. 17Saul řekl svým mužům: „Nastupte a zjistěte, kdo z našich
odešel.“ Počítali a hle – chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš.
18
Saul tehdy řekl Achiášovi: „Přines Boží truhlu.“ (Boží truhla totiž tehdy
byla mezi Izraelci.) 19Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: „Nech to být.“
20
Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle – oni se tam
v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! 21Ti Hebrejové, kteří předtím
byli s Filištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali k Izraelcům, kteří byli
se Saulem a s Jonatanem. 22Když se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských
horách doslechli, že Filištíni utíkají, připojili se i oni k pronásledování
a bitvě. 23Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael.

Můj otec škodí zemi
Boj se pak přesunul do Bet-avenu. 24Izraelští muži byli toho dne už vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: „Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým nepřátelům.“ Nikdo
z vojska proto nic nejedl.
a

3 kněžské roucho obsahující losy k dotazování na Boží vůli (Exod 28:30)
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Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli
do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani nedotkl,
aby ho ochutnal, protože se báli té přísahy.
27
Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak
vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral
ho, ochutnal a oči se mu rozjasnily. 28Jeden z mužů mu tehdy řekl: „Tvůj
otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.‘
Proto jsou muži tak vyčerpaní.“
29
„Můj otec tím škodí zemi,“ řekl na to Jonatan. „Jen se podívejte, jak se
mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. 30Co teprve, kdyby se
dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka
Filištínů ještě větší?“
31
Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu až po Ajalon a muži byli velmi
vyčerpaní. 32Proto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytek i telata, na místě
je poráželi a jedli i s krví. 33Saulovi bylo oznámeno: „Hle, vojsko hřeší proti
Hospodinu. Jí maso s krví.“
„To je zrada!“ prohlásil Saul. „Hned ke mně přivalte veliký kámen.“ 34Potom rozkázal: „Rozejděte se do vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého
býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masa s krví!“
Každý z vojska tedy té noci přivedl svého býka a porazil ho tam. 35Saul
tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co Hospodinu postavil
oltář.
36
Potom Saul prohlásil: „Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme
je plenit až do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!“
„Udělej, jak myslíš,“ odpověděli mu.
Kněz ale řekl: „Přistupme sem k Bohu.“
37
Saul se tedy ptal Boha: „Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do
rukou?“ On mu ale toho dne neodpověděl.
38
Saul proto řekl: „Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. 39Jakože je živ Hospodin, zachránce
Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!“ Nikdo z mužů mu
neodpovídal.
40
Řekl tedy celému Izraeli: „Vy budete na jedné straně a já se svým synem
Jonatanem na druhé.“
„Udělej, jak myslíš,“ odpověděl Saulovi lid.
41
Saul se pak modlil: „Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na mě nebo na mém synu Jonatanovi, ať
padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, a pak ať padne tumim.“b
Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. 42„Losujte mezi mnou
a Jonatanem,“ řekl Saul. A los označil Jonatana.
43
„Pověz mi, cos provedl,“ řekl Saul Jonatanovi.
„Ochutnal jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce,“ odpověděl Jonatan. „A za to teď mám zemřít.“
44
Saul prohlásil: „Jestli ne, ať mě Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš
zemřít, Jonatane.“
45
Lid se ale proti Saulovi ozval: „Jonatan že má zemřít? Ten, který Izraeli
získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu
25

a

41 podle LXX (text mezi Izraele a Izraeli v MT chybí)  

26

b

41 viz Exod 28:30; Deut 33:8
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z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!“ A tak lid zachránil
Jonatana před smrtí.
46
Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli.
47
Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními
nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se
obrátil, vítězil. a 48Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z rukou
nájezdníků.
49
Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. 50Saulova manželka se jmenovala
Achinoam, dcera Achimaacova. Velitel jeho vojska se jmenoval Abner; byl
to syn Saulova strýce Nera. 51Saulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli
synové Abiele.
52
Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům. Kdykoli
Saul viděl někoho schopného a udatného, povolal ho do své služby.

Poslušnost je lepší než oběti

15

Samuel promluvil k Saulovi: „Hospodin mě kdysi poslal, abych tě
pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. 2Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to,
co provedl Izraeli – že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. 3Teď
tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako
proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!“
4
Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších
a k tomu 10 000 mužů z Judska. 5Potom Saul přitáhl až k Amalekovu městu
a v údolí ukryl zálohu. 6Kenijcům zatím vzkázal: „Odejděte, odstěhujte se,
opusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem
Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta.“ A tak se Kenijci od
Amalekovců odstěhovali.
7
Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly až k Šuru před
egyptskou hranicí. 8Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. 9Saul se svým vojskem však ušetřil
Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co
bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a slabé vyhladili jako
proklaté.
10
Tehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo: 11„Je mi líto, že jsem Saula
ustanovil za krále, protože se ode mě odvrátil a nevyplnil mé slovo.“ Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu.
12
Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: „Saul odešel na Karmel.
Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu.“
13
Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: „Hospodin ti
žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo.“
14
„A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?“ řekl mu na to Samuel. „Co
to bučení dobytka, které slyším?“
15
„Ty přivedli od Amalekovců,“ odpověděl Saul. „Lid ušetřil nejlepší brav
a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale
vyhladili jako proklaté.“
a

47 podle LXX (MT: trestal)
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„Přestaň,“ zarazil Samuel Saula. „Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin.“
„Pověz,“ řekl Saul.
17
Samuel tedy promluvil: „Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses
právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin tě pomazal za
krále nad Izraelem. 18A Hospodin tě vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď
ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!‘ 19Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a zachoval se v Hospodinových očích zle?“
20
„Vždyť jsem Hospodina poslechl!“ odpověděl Saul. „Vydal jsem se
na cestu, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále
Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. 21Lid pak vzal z kořisti
nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu,
tvému Bohu.“
22
Samuel tehdy prohlásil:
16

„Těší snad Hospodina zápaly a oběti,
			 jako když ho někdo poslušností ctí?
		Poslouchat je lepší nežli obětovat,
			 věnovat mu pozornost je nad tuk beraní.
23
Hříchem jak věštění je totiž vzpoura,
			 zlá jak modlářství je svévole.
		Protožes odmítl slovo Hospodina,
			 on tě odmítl za krále!“
24
„Zhřešil jsem!“ řekl mu na to Saul. „Porušil jsem Hospodinův rozkaz
i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. 25Teď mi už
ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu.“
26
„Nevrátím se s tebou,“ odpověděl mu Samuel. „Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele.“
27
Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten
se odtrhl. 28Samuel mu na to řekl: „Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské
království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty. 29Věčný izraelský
to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval.“a
30
„Zhřešil jsem,“ opakoval Saul. „Teď mi ale prosím prokaž poctu před
stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil
Hospodinu, tvému Bohu.“ 31Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu.
32
Potom Samuel přikázal: „Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců.“
Agag k němu zvolna vykročil. „Snad už to smrtelné utrpení končí,“ říkal
si.
Samuel tehdy prohlásil:
33
„Za to, že tvůj meč bral ženám děti,
			 bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!“

a

29 Num 23:19
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A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy.
35
Samuel pak už Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele.
34

Od S au l a k Dav i dov i
Bůh se dívá na srdce

16

Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem?
Já jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem
a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů
vybral za krále.“
2
„Jak bych mohl jít?“ namítl Samuel. „Až se to dozví Saul, zabije mě.“
Hospodin mu odpověděl: „Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem
obětovat Hospodinu.‘ 3Jišaje pozveš k oběti a já ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu.“
4
Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“
5
„Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte
se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je
k oběti.
6
Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: „To jistě bude Hospodinův a pomazaný.“
7
Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho
výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“
8
Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: „Ani
jeho si Hospodin nevybral.“ 9Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: „Ani jeho
si Hospodin nevybral.“ 10Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů,
ale Samuel řekl Jišajovi: „Hospodin si nikoho z nich nevybral.“
11
Samuel se pak Jišaje zeptal: „To už jsou všichni tvoji chlapci?“
„Ještě zbývá nejmladší,“ odpověděl Jišaj. „Pase někde ovce.“
„Pošli pro něj a přiveď ho!“ řekl mu Samuel. „Nebudeme pokračovat,
dokud sem nepřijde.“
12
A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně
urostlý. „To je on,“ řekl Hospodin. „Vstaň a pomaž ho.“
13
Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od
toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel
do Rámy.
14
Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. 15Saulovi služebníci mu řekli: „To tě děsí zlý duch od Boha. 16Ať náš
pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát
na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví
se ti.“
17
Saul tedy svým služebníkům poručil: „Podívejte se mi po někom, kdo
umí dobře hrát, a přiveďte mi ho.“
a
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„Já jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát,“ promluvil jeden ze sluhů. „Je to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně
vypadá a Hospodin je s ním.“
19
Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: „Pošli ke mně svého syna
Davida, který pase ovce.“ 20Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle
a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. 21Tak přišel David k Saulovi
a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho
zbrojnošem.
22
Saul potom vzkázal Jišajovi: „Ať u mě David zůstane ve službě, neboť
získal mou přízeň.“ 23Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha,
David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten
zlý duch opouštěl.
18

David a Goliáš

17

Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se
u judského Socha a utábořili se v Efes-danimu mezi Sochem a Azekou. 2Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí Ela
a sešikovali se k bitvě proti Filištínům. 3Filištíni stáli na jednom kopci,
Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí.
4
Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu.
Byl vysoký šest loktů a píď. a 5Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl
do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů.b 6Na nohou měl
bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. 7Jeho kopí mělo násadu
jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů. c Před ním šel
štítonoš.
8
Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na ně: „Proč jste sem přišli?
Šikujete se do boje? Já jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte
si někoho, ať přijde sem ke mně. 9Jestli mě v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli já přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci
sloužit vy nám.“ 10Potom ten Filištín dodal: „Vyzývám dnes izraelské šiky:
Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!“ 11Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli.
12
David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj,
který měl osm synů. Ten byl v Saulově době už příliš starý, 13ale jeho tři
nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab,
druhý Abinadab a třetí Šama – tito tři odešli do války. 14David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, 15kdežto David se musel od Saula
vrátit do Betléma pást ovce svého otce.
16
Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se.
17
Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: „Vezmi svým bratřím tady efu d
praženého zrní a těchto deset chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům. 18Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv
své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. 19Jsou se Saulem a se
všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny.“
20
David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel,
jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku
vyráželo s válečným pokřikem. 21Izraelci i Filištíni se seřadili, jeden šik
a

4 téměř 3 m  

b

5 asi 60 kg  

7 asi 7 kg  

c

d

17 asi 16 kg
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proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku.
Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. 23Ještě s nimi mluvil, když
vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu.
Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. 24Jakmile Izraelci toho muže
spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk.
25
„Vidíte toho muže, co vystoupil?“ říkali Izraelci. „Jde urážet Izrael.
Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu
svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní.“
26
David se mužů kolem sebe zeptal: „Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael té ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec,
že uráží šiky živého Boha?“ 27Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím,
co čeká toho, kdo by ho zabil.
28
Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na
Davida rozhněval: „Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár
ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na
bitvu, co?“
29
„Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?“ bránil se David. 30Potom
se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak
jako předtím.
31
To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. 32„Ať se toho Filištína nikdo neleká!“ řekl David Saulovi. „Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít.“
33
„Nemůžeš se s tím Filištínem bít,“ namítl mu Saul. „Jsi ještě chlapec
a on je bojovník už odmalička.“
34
David mu odpověděl: „Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce.
Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, 35pustil jsem se za ním,
srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na mě, chytil jsem ho
za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. 36Tvůj služebník už zabil lva
i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel
šiky živého Boha,“ 37pokračoval David. „Hospodin, který mě vysvobodil ze
spárů lva i medvěda, mě vysvobodí i ze spárů toho Filištína.“
„Tak tedy jdi,“ řekl na to Saul Davidovi. „Kéž je Hospodin s tebou!“
38
Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil
bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. 39David si na ty jeho šaty připásal
také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: „V tom
jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý,“ a svlékl to ze sebe. 40Pak si vzal svou hůl,
vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně,
do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína.
41
Filištín, vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi. 42Jakmile
si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový
pohledný zrzek. 43„Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?“ křikl Filištín na
Davida a začal ho proklínat při svých bozích. 44„Pojď ke mně,“ hulákal na
Davida, „a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!“
45
David mu ale odpověděl: „Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale
já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které
jsi urážel. 46Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu.
Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá
zem pozná, že Bůh je s Izraelem. 47Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají,
22
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že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj
a on vás vydá do našich rukou!“
48
Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David
rychle vyběhl z řady proti němu. 49Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela
a on se skácel tváří k zemi.
50
Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína
a zabil ho, i když neměl žádný meč. 51Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu.
Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. 52Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny až ke vchodu do Gatu a
a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu
a také až ke Gatu a Ekronu. 53Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořiště. 54David potom vzal hlavu toho Filištína,
přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu.
55
Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce
Abnera: „Čí syn je ten chlapec, Abnere?“
„Jakože jsi živ, králi, nevím,“ odpověděl Abner.
56
„Vyptej se na toho mladíka, čí je syn,“ poručil král.
57
Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl
před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v ruce.
58
„Čípak jsi syn, chlapče?“ zeptal se ho Saul.
„Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského,“ odpověděl David.

Saulova žárlivost

18

Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší
přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. 2Toho dne
Saul přijal Davida k sobě do služby a už ho nepouštěl domů k otci. 3Jonatan
s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. 4Svlékl si
plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk
i opasek.
5
David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl
úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku
i mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. 6Když se poté, co David zabil
Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi
Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačky 7a při tanci prozpěvovaly:
„Saul pobil své tisíce,
			 David desetkrát více!“

8
Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si:
„Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali
království!“ 9Od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezíravě.
10
Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil
v prorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí
11
a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : „Přibodnu Davida ke zdi!“ David
mu ale dvakrát uhnul.
a
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Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula
se odvrátil. 13Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl
v čele vojska do boje i zpět. 14David si ale na všech taženích vedl úspěšně
a Hospodin byl s ním. 15Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj
hrůzu. 16Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich
čele táhl do boje i zpět.
17
Saul jednou Davidovi řekl: „Tady je má starší dcera Merab, dám ti ji za
ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje.“ (Saul si totiž
říkal: Ať nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.)
18
David na to Saulovi odpověděl: „Kdo jsem já a jaký mám původ – co je
můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?“ 19Když pak
přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela
Mecholatského.
20
Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovi, líbilo se mu to. 21Pomyslel si totiž: „Dám mu ji. Díky ní se chytí do
pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: „Teď máš druhou
možnost stát se mým zetěm.“
22
Svým dvořanům přikázal: „Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král
tě má rád a všichni jeho dvořané tě milují. Teď se můžeš stát královým
zetěm.“ 23A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali.
David jim ale odpověděl: „Myslíte, že je to maličkost, stát se královým
zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák.“
24
Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, 25Saul jim odpověděl:
„Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských
předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli.“ (Saul totiž chtěl, aby
David padl rukou Filištínů.)
26
Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, 27David vyrazil se svými muži, pobil
dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby
se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu.
28
Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera
Míkal miluje, 29bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem.
30
Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl
pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal
slavnou pověst.
12

Ať zemře!

19

Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David
zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, 2a tak Davida
varoval: „Můj otec Saul tě chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor.
Schovej se a zůstaň v úkrytu. 3Já půjdu se svým otcem na pole, kde budeš,
a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil.“
4
Jonatan pak před Saulem Davida chválil. „Ať král neubližuje svému
služebníku Davidovi,“ řekl mu. „Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti
svou službou prospěl. 5Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak
Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval
ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za
nic zabíjel?“
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Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: „Jakože je živ Hospodin, nebude
zabit!“
7
Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida
přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím.
8
Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na ně tak
prudce, že se před ním dali na útěk.
9
Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý
duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, 10Saul po něm mrštil kopí,
aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi.
David se dal na útěk a ještě té noci uprchl.
11
Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl
nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: „Zachraň si život a ještě
dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev.“ 12Míkal pak spustila Davida
oknem; ten se dal na útěk a uprchl.
13
Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm. 14Když přišli Saulovi poslové, aby
Davida zadrželi, řekla jim: „Je nemocný.“
15
Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim:
„Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ať ho zabiju!“ 16Poslové tedy přišli
a hle – na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti!
17
Saul se na Míkal obořil: „Proč jsi mě takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!“
Míkal mu odpověděla: „On mi vyhrožoval: Nech mě jít, nebo tě zabiju!“
18
David mezitím utíkal pryč, až dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu
pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli
v chýších. 19Saulovi bylo oznámeno: „David je v chýších v Rámě.“ 20Vyslal
tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se
Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží
Duch a také oni začali prorokovat. 21Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné
posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také začali
prorokovat. 22Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel až k té veliké
studni v Sechu. „Kde je Samuel a David?“ ptal se.
„Tamhle v chýších v Rámě,“ řekli mu.
23
Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak
celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, 24hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam
nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To už i Saul patří k prorokům?
6

Smlouva s Jonatanem

20

David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: „Co
jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že
mi chce vzít život?“
2
„Nic takového!“ odpověděl Jonatan. „Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede
mnou skrýval? Tak to není.“
3
David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: „Tvůj otec určitě ví, že sis mě oblíbil. Proto si říká: ‚Raději ať o tom Jonatan neví, aby se netrápil.‘ Ale jakože
je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti mě dělí už jen krok!“
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Jonatan odpověděl: „Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít.“
David tedy Jonatanovi řekl: „Jak víš, zítra je slavnost novoluní a já bych
měl sedět s králem u jídla. Nech mě ale odejít a skrýt se venku na poli až do
pozítří večer. 6Pokud si tvůj otec všimne mé nepřítomnosti, řekneš: ‚David
mě prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich
rod koná výroční oběť.‘ 7Pokud na to řekne: ‚Dobrá,‘ pak jsem v bezpečí.
Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se mě rozhodl zabít. 8Tehdy mě, svému
služebníku, prokaž laskavost – vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij mě sám. Proč bys mě vodil ke svému
otci?“
9
„To nikdy!“ zvolal Jonatan. „Pokud zjistím, že se tě můj otec rozhodl
zabít, určitě ti to dám vědět!“
10
„A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?“ zeptal se David
Jonatana.
11
„Pojď,“ vyzval Jonatan Davida, „půjdeme ven.“
Když pak spolu vyšli ven, 12Jonatan Davidovi řekl: „Při Hospodinu, Bohu
Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu,
zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych ti to nezatajil. 13Pokud ti ale
můj otec bude chtít ublížit, pak ať mě Hospodin potrestá a ještě mi přidá,
kdybych ti to zatajil a nepropustil tě v pokoji. Ať je Hospodin s tebou, jako
býval s mým otcem. 14Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, 15neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu.
Hospodin ať vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!“
16
Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým: „Hospodin ať zúčtuje s Davidovými nepřáteli!“ 17Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou
přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe.
18
Pak mu Jonatan pověděl: „Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde sedáváš. 19Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde
ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. 20Já poblíž vystřelím tři šípy,
jako bych střílel na terč. 21Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.‘
Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za tebou, přines je‘ – pak
můžeš přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin.
22
Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou‘ –
pak musíš odejít, neboť tě Hospodin posílá pryč. 23Hospodin ať je svědkem
naší úmluvy až navěky.“
24
David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostině. 25Král
zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a a po Saulově boku
zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. 26Toho dne Saul neříkal
nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistý.
27
Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné.
Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: „Proč Jišajův syn včera ani dnes
nepřišel k jídlu?“
28
„David mě prosil o svolení, aby směl do Betléma,“ odpověděl mu Jonatan. 29„Říkal: ‚Propusť mě prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj
bratr mi přikázal, ať přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni mě, ať
smím navštívit své bratry.‘ To proto nepřišel ke královskému stolu.“
30
„Ty mizerný parchante!“ rozlítil se Saul na Jonatana. „Copak nevím, že
ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti není hanba! Jsi hanba a ostuda
4
5

a

25 podle LXX (MT: u zdi a Jonatan stál)
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své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani
svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!“
32
„A proč má zemřít?“ zeptal se Jonatan svého otce Saula. „Co provedl?“
33
Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že
jeho otec je odhodlán Davida zabít. 34Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní už nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi
i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil.
35
Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl
s sebou malého chlapce 36a tomu řekl: „Běž a hledej šípy, které budu střílet.“
Chlapec se rozběhl a on vystřelil šíp přes něj. 37Když chlapec dorazil blízko
Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce zavolal: „Ten šíp je přece ještě dál!“
38
Potom na chlapce volal: „Rychle, pospěš si, nestůj!“ Jonatanův chlapec
pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. 39Ten chlapec nic netušil.
Jen Jonatan a David věděli, o co jde. 40Jonatan pak dal chlapci, který ho
provázel, svou zbraň a řekl mu: „Jdi, odnes to do města.“
41
Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi
a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a společně plakali, hlavně David.
42
„Jdi v pokoji,“ řekl mu Jonatan. „Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali,
toho ať je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem
až navěky.“
31

David prchá k Filištínům

21

David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města.
2
Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem vylekalo. „Jak to, že jsi sám?“ ptal se ho. „Proč s tebou nikdo není?“
3
David knězi Achimelechovi odpověděl: „Král mi dal jistý úkol a řekl
mi: ‚Ať se nikdo nedozví, proč tě posílám a čím jsem tě pověřil.‘ S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. 4Takže, co máš po ruce? Dej mi pět
chlebů anebo co se najde.“
5
„Obyčejný chléb nemám,“ odpověděl kněz Davidovi. „Je tu jen svatý
chléb – pokud ale mládenci neměli nic se ženami.“a
6
David mu odpověděl: „Žen jsme se opravdu ani nedotkli – jako obvykle,
když jsem na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes.“ 7A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam
jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým.
8
(Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával
před Hospodinem. Jmenoval se Doeg Edomský a byl to Saulův zmocněnec
nad jeho pastýři.)
9
„A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?“ zeptal se ještě David Achimelecha. „Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův
rozkaz spěchal.“
10
Kněz odpověděl: „Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí
Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu
nemám.“
Na to David řekl: „Ten je nejlepší, dej mi ho.“

a

5 Deut 23:10–12
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Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, až dorazil k Achišovi, králi Gatu. 12„To je přece David, král země,“ řekli Achišovi jeho dvořané. „To o něm se přece při tancích zpívalo:
11

,Saul pobil své tisíce,
			 David desetkrát více!‘“
13
David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál.
Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval
značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě.
15
„Copak nevidíte, že je to blázen?“ řekl Achiš svým dvořanům. „Proč mi
ho sem vodíte? 16Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi
tu bláznil? Tenhle mi má vejít do domu?“

14

Všichni jste se spikli!

22

Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se to
doslechli jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním.
2
Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem.
3
Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále:
„Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se
mnou Bůh naloží?“ 4Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou
dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti.
5
Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: „Nezůstávej v pevnosti, odejdi do
judského kraje.“ David proto odešel a dorazil do cheretského lesa.
6
Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě
pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí a všichni jeho
služebníci stáli před ním. 7„Poslouchejte, Benjamínci!“ řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. „Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole
a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a stovek? 8Vždyť jste se
proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn
spřáhne s Jišajovým synem. Nikdo mě nelituje. Nikdo mi neřekne, když
na mě vlastní syn poštve mého služebníka, aby na mě číhal, tak jako
dnes!“
9
Nato se ozval Doeg Edomský, představený Saulových služebníků: „Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k Achimelechovi, synu Achitubovu. 10Ten se o něm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce
mu dal meč Filištína Goliáše.“
11
Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý
jeho otcovský rod nobských kněží. Když se všichni dostavili ke králi, 12Saul
promluvil: „Poslouchej, synu Achitubův.“
„Ano, můj pane?“ odpověděl kněz.
13
Saul se rozkřičel: „Proč jste se proti mně spikli – ty a Jišajův syn? Jak
to, že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o něm s Bohem, aby proti mně
povstal a číhal na mě, jak se dnes ukazuje!“
14
Achimelech na to králi odpověděl: „Který ze všech tvých služebníků je
věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá
úcty tvého domu. 15Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé?
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Jistěže ne. Ať král svého služebníka ani mé příbuzné neobviňuje, neboť
tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic.“
16
Král ale prohlásil: „Teď zemřeš, Achimelechu – ty i všichni tví příbuzní!“
17
A hned rozkázal strážím, které stály u něj: „Na ně! Pobijte Hospodinovy
kněze, protože i oni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili
mi to.“ Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a dotknout
se Hospodinových kněží.
18
Král se proto obrátil k Doegovi: „Na ně! Pobij ty kněze!“ A Doeg Edomský se na ně vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili
plátěný efod. 19Také kněžské město Nob pobil ostřím meče –muže i ženy,
děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovce, vše pobil mečem.
20
Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar ale
unikl. Uprchl k Davidovi 21a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy
kněze. 22David na to Abiatarovi řekl: „Už toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví
příbuzní. 23Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje
i o tvůj, u mě jsi ale v bezpečí.“

V pouštních úkrytech

23

Tehdy bylo Davidovi oznámeno: „Filištíni oblehli Keilu. Už plení
obilí na humnech.“ 2David se tedy ptal Hospodina: „Mám jít? Porazím Filištíny?“
„Jdi,“ odpověděl mu Hospodin. „Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš.“
3
Davidovi muži ale namítali: „Vždyť se bojíme už tady v Judsku. To máme
ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?“
4
David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: „Vstaň
a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou.“ 5A tak David se svými muži
přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal
jejich stáda a osvobodil obyvatele Keily. 6Abiatar, syn Achimelechův, utekl
za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. a
7
Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: „Teď mi
ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s vraty a závorami.“ 8A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily,
aby oblehl Davida i jeho muže.
9
David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi
Abiatarovi: „Přines efod.“ 10Potom se David ptal: „Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli
mně to město zničil. 11Přitáhne b Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine,
Bože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi.“
„Ano, přitáhne,“ odpověděl Hospodin.
12
David se tedy zeptal: „A vydali by Keilští mě a mé muže Saulovi do
rukou?“
„Ano, vydali,“ odpověděl Hospodin.
13
A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se
z místa na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily,
ukončil tažení. 14David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách
pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou.
a
6 viz pozn. 1.Sam 14:3  
rukou? Přitáhne…)

11 podle Kum; srov. LXX (MT: Vydali by mě Keilští do jeho
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Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje
mu o život. 16Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše
a pomohl mu najít sílu v Bohu. 17„Neboj se,“ řekl mu, „ruka mého otce
Saula tě nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka.
Však i můj otec Saul to dobře ví.“ 18Ti dva tehdy spolu před Hospodinem
uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů.
19
K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: „David se přece
ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od Ješimonu.
20
Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl
králi do rukou.“
21
Saul na to řekl: „Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. 22Ještě si
to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam
viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. 23A tak si obhlédněte
a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. Až si budete jistí, vraťte
se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, já ho mezi všemi judskými rody vypátrám!“
24
Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na
poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. 25Saul a jeho muži se pustili
do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na
poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl, začal Davida v maonské poušti pronásledovat.
26
Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout, neboť Saul se svými
muži už Davida a jeho muže obkličovali, aby je zajali. 27 Vtom k Saulovi
dorazil posel: „Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni.“ 28Saul tedy přestal
pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká
Sela-machlekot, Skála rozdělení.
15

Já na tebe nesáhnu

24

Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti En-gedi. 2Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: „David je právě
v poušti En-gedi.“ 3Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách.
4
Cestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř,
aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. 5Ti
mu zašeptali: „Vidíš – to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.‘“ David
tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště.
6
Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, 7a tak svým
mužům řekl: „Chraň mě Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku – vždyť je to
Hospodinův pomazaný!“ 8Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil
jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě.
9
Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem: „Můj pane!
Králi!“ Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se. 10Potom Saulovi řekl: „Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? 11Pohleď,
dnes vidíš na vlastní oči, že mi tě v té jeskyni Hospodin vydal do rukou.
Říkali mi, ať tě zabiju, ale mně tě bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána
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nevztáhnu ruku – vždyť je to Hospodinův pomazaný. Podívej se, otče,
jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale
nezabil jsem tě. Pohleď a uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu.
Nijak jsem ti neublížil, ale ty na mě číháš, abys mě připravil o život! 13Ať
mě s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin ať pomstí křivdu, kterou jsi mi
způsobil, ale já na tebe nesáhnu. 14Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.‘
Já na tebe nesáhnu.
15
Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa,
pouhou blechu! 16Ať je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí mě s tebou. Ať pohlédne a ujme se mé pře a obhájí mě před tebou!“
17
Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: „Je to tvůj hlas,
Davide, synu můj?“ a hlasitě se rozplakal. 18„Jsi spravedlivější než já,“ řekl
Davidovi. „Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale já jsem ti odplácel zlem. 19Dnes
jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin mě vydal do tvých rukou,
ale ty jsi mě nezabil. 20Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá
odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně
dnes zachoval. 21Teď už vím, že se jistě staneš králem a izraelské království
bude v tvých rukou vzkvétat. 22Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že
nevyhladíš mé potomstvo, až tu nebudu, a nevymažeš mé jméno z mého
otcovského rodu.“
23
David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými
muži vystoupil do skalní pevnosti.
12

Abigail

25

Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali
a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na
poušť Paran.
2
V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal
své ovce. 3Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail.
Byla to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale její muž byl hrubý
a choval se zle. Byl to potomek Kálebův.
4
Když se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, 5poslal deset
mládenců a řekl jim: „Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho
mým jménem: 6‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co
máš. 7Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic
neztratilo. 8Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým
chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím
svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.‘“ 9Davidovi
mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně,
jak jim řekl.
Když se odmlčeli, 10Nábal se na ně rozkřikl: „Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. 11To mám vzít
svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát
to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?“
12
Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky. Jakmile dorazili
k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slova. 13David svým mužům
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řekl: „Každý si připásejte meč.“ Všichni včetně Davida si tedy připásali meč
a asi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásob.
14
Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail:
„Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on
jim vynadal? 15Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně
a po celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic
neztratilo. 16Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou
jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda. 17Rozmysli si teď dobře, co bys
měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to
takový ničema, že s ním není řeč.“
18
Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených
ovcí, pět měra praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků
a naložila to na osly. 19Potom řekla svým mládencům: „Jděte napřed, já jdu
za vámi.“ Svému muži Nábalovi ale nic neřekla.
20
Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle, když tu proti ní přichází David
se svými muži. (Než je potkala, 21David si právě říkal: „To jsem tedy na
poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně – vůbec nic se mu neztratilo,
a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. 22Bůh ať Davida b potrestá a ještě
mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného
pacholka!“)
23
Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se až k zemi. 24Padla mu k nohám a zvolala: „Je
to jen má vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit;
vyslechni laskavě má slova. 25Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy
Nábala. Jak se jmenuje, takový i je – jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti
má dost. Já, tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane,
poslal. 26Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty – protože ti
Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou, ať tvoji
nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal!
27
A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, ať se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána.
28
Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě
zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu
dobu se na tobě nenašlo nic zlého. 29Kdyby se někdo rozhodl tě pronásledovat a usilovat ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku
živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako
z praku odmrští. 30A potom, až Hospodin prokáže mému pánu všechno
to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, 31tehdy, můj
pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. Až Hospodin prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou
služebnici.“
32
David řekl Abigail: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě
dnes poslal vstříc. 33A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána,
žes mě dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do svých rukou. 34Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz,
že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi nezůstal
jediný pacholek!“ 35Potom od ní David přijal, co mu přinesla, a řekl jí: „Vrať
se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem tě poslechl a vyhověl jsem ti.“
a

18 téměř 30 kg  

b
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Abigail se tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu až do rozednění
neřekla vůbec nic. 37Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno
vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. 38Asi po
deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel.
39
Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: „Požehnán buď Hospodin, že se mě zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu.“
Potom David poslal pro Abigail a nabídl jí, že si ji vezme za ženu.
40
Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli jí: „David nás
za tebou posílá, že si tě chce vzít za ženu.“
41
Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: „Hle, tvá služebnice bude
služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána.“ 42Poté Abigail rychle
nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými
posly a stala se jeho ženou.
43
David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami.
44
Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho, syna
Laiše z Galimu.
36

Nedotknu se pomazaného

26

Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: „David se přece ukrývá na
kopci Chakila před Ješimonem.“ 2Saul se tedy se třemi tisíci mužů
vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. 3Saul se
utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.
David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním Saul přišel na
poušť, 4vyslal zvědy, aby se o Saulově příchodu dověděl přesně. 5Potom se
David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho
vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran.
6
David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: „Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?“
„Já s tebou půjdu,“ odpověděl Abišaj. 7David s Abišajem tedy vešli v noci
do vojska a hle – Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země
hned u hlavy. Abner a ostatní spali okolo.
8
„Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou,“ řekl Abišaj Davidovi.
„Dovol, ať ho teď tím kopím probodnu až do země. Stačí jedna rána, druhá
nebude potřeba.“
9
David mu ale odpověděl: „Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného? 10Jakože je živ Hospodin,“ pokračoval David, „sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře,
anebo vytáhne do války a zahyne. 11Mě ale Hospodin chraň, abych vztáhl
ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopí i džbán na vodu,
co má u hlavy, a pojďme pryč.“
12
A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo
si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali,
protože na ně padl tvrdý spánek od Hospodina. 13David přešel na druhou
stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko.
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„Co je s tebou, Abnere?“ zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna
Nerova.
„Kdo mě to volá?“a odpověděl Abner.
15
„Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?“ volal David na Abnera.
„Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel
ublížit! 16Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste neochránili svého pána, Hospodinova pomazaného. Jen
se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!“
17
Vtom Saul poznal Davida po hlase. „Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?“
zavolal na něj.
„Ano, můj králi a pane,“ odpověděl David. 18A pokračoval: „Proč můj
pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem
spáchal? 19Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka.
Pokud tě proti mně podnítil Hospodin, ať tedy přijme předloženou oběť.
Pokud to ale byli lidé, pak ať jsou před Hospodinem prokletí, protože mě
teď vyhánějí z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit
cizím bohům!‘ 20Kéž má krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře.
Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách
pronásledoval koroptev.“
21
„Zhřešil jsem,“ řekl Saul. „Vrať se, můj synu Davide! Už ti neublížím,
neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák –
hrozně jsem se zmýlil!“
22
David na to řekl: „Zde je královo kopí. Ať sem pro něj někdo z mládenců
přijde. 23Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi tě dnes vydal do rukou, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na
Hospodinova pomazaného. 24Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je
i můj život právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž mě vysvobodí
z každého soužení.“
25
Saul Davidovi odpověděl: „Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš
veliké věci a jistě uspěješ.“ David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil
domů.
14

Znovu mezi Filištíny

27

David si ale pomyslel: „Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak
mě Saul nechá a přestane mě hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu
z rukou.“
2
Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. 3David i jeho muži se tedy usadili
u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy,
Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po Nábalovi Karmelském. 4Když
bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat.
5
David řekl Achišovi: „Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, ať mi
poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil.
Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?“
6
Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří až dodnes judským
králům. 7David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce.
a

14 podle LXX (MT: Kdo to volá krále?)
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David se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce i Amalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne až k Šuru
směrem k egyptské k zemi.) 9David útočil na celý ten kraj a nenechával
naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom
se vracel k Achišovi.
10
Když se Achiš ptal: „Na koho jste dnes podnikli nájezd?“ David odpovídal: „Do judského Negevu,“ nebo „do Negevu Jerachmeelců,“ nebo „do
kenijského Negevu.“
11
David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu.
Říkal si: „Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá.“ Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. 12 Achiš ale Davidovi věřil;
myslel si: „Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem už napořád.“
V té době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli.
Achiš oznámil Davidovi: „Musíš počítat s tím, že se mnou do války
potáhneš i ty se svými muži.“
2
Ten mu odpověděl: „Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede.“
Achiš na to Davidovi řekl: „Tak to tě jmenuji natrvalo svým osobním
strážcem.“
8

28

Zítra budeš se mnou
3
Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě,
ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře.
4
Filištíni se shromáždili, přitáhli a utábořili se v Šunemu. Saul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. 5Když Saul viděl filištínský
tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. 6Saul se tenkrát
ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, a ani
skrze proroky. 7Nakonec tedy řekl svým služebníkům: „Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za ní a poradím se s ní.“
„Jedna věštkyně je tamhle v En-doru,“ odpověděli mu jeho služebníci.
8
Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za
onou ženou. „Věšti mi prosím skrze duchy,“ požádal ji, „a vyvolej mi, koho
ti řeknu.“
9
„Copak nevíš, co udělal Saul?“ řekla mu na to ta žena. „Vymýtil věštce
a duchaře ze země! To mě chceš nachytat a připravit o život?“
10
Saul jí ale přísahal při Hospodinu: „Jakože je živ Hospodin, žádný trest
tě za to nečeká.“
11
Nakonec se ho tedy zeptala: „Koho ti mám vyvolat?“
„Vyvolej mi Samuela,“ odpověděl.
12
Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: „Proč jsi mě
podvedl? Vždyť ty jsi Saul!“
13
„Neboj se,“ řekl jí král. „Co vidíš?“
„Vidím ze země vystupovat jakési božstvo,“ řekla žena.
14
„Jak vypadá?“ ptal se.
„Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm,“ odpověděla.
Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se.
15
Samuel k Saulovi promluvil: „Proč mě rušíš? Proč jsi mě nechal vyvolat?“
a

6 srov. 1.Sam 14:41–42
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„Je mi tak úzko!“ odpověděl Saul. „Filištíni proti mně bojují a Bůh se
ode mě odvrátil! Vůbec mi neodpověděl – ani skrze proroky, ani skrze sny.
Proto jsem tě zavolal, abys mi poradil, co mám dělat.“
16
Samuel mu na to řekl: „Proč se ptáš mě, když se od tebe Hospodin odvrátil
a stal se tvým nepřítelem? 17Hospodin udělal, co skrze mě předpověděl:
Hospodin od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi! a
18
Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti
Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží takto: 19Hospodin tě
i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou,
neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou Filištínů.“
20
Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak
vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl.
21
Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla mu:
„Pohleď, tvá služebnice tě poslechla. Nasadila jsem vlastní život, když
jsem udělala, o cos mě žádal. 22Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat
v cestě.“
23
On ale odmítal: „Nebudu jíst!“
Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, až je nakonec poslechl, vstal ze
země a posadil se na lůžko. 24Žena rychle porazila vykrmené tele, které
měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z ní nekvašené chleby. 25Potom to nabídla Saulovi a jeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě té noci
odešli.

Nesmí s námi do boje!

29

Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael
tábořil u pramene v Jizreelu. 2Když filištínští vládci pochodovali se
svými stovkami a tisíci, David a jeho muži pochodovali vzadu s Achišem.
3
Filištínští velitelé se ptali: „Co to tam je za Hebreje?“
„To je přece David, sluha izraelského krále Saula,“ řekl jim Achiš. „Je se
mnou už nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, až dodnes mu nemám
co vytknout.“
4
Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. „Pošli ho pryč,“ řekli mu,
„ať se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do boje! Vždyť by se
v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než
hlavami těchto mužů? 5Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích
zpívalo:
,Saul pobil své tisíce,
			 David desetkrát více!‘“
6
Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: „Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně
přišel, až dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš.
7
Vrať se tedy v pokoji, abys filištínské vládce nedráždil.“
8
„Co jsem provedl?“ odpověděl mu na to David. „Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, až dodnes? Proč nemohu
jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?“
a

17 1.Sam 15:28
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„Vím, jak jsi dobrý,“ řekl mu Achiš. „Pro mě jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!‘ 10Proto zítra brzy vstaň – ty
i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou – a hned za rozbřesku odejděte.“
11
A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské
země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel.
9

Davidova kořist

30

Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli
a vypálili. 2Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč.
3
Když David se svými muži dorazil do města, hle – bylo vypálené a jejich
ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! 4David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, až už neměli sílu plakat dál. 5Byly zajaty i obě Davidovy ženy,
Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po Nábalovi Karmelském. 6David
byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují.
Všichni byli rozhořčení, každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel
sílu v Hospodinu, svém Bohu.
7
Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: „Přines mi
sem efod.“a A když k němu Abiatar přinesl efod, 8David se ptal Hospodina:
„Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?“
„Pronásleduj,“ zněla odpověď. „Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš.“
9
David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část
jich tam zůstala. 10David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty
muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni,
než aby šli dál.
11
Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco
k jídlu, vodu k pití, 12hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedl, pookřál, protože už tři dny a tři noci nic nejedl a nepil.
13
„Ke komu patříš?“ ptal se ho David. „Odkud jsi?“
„Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce,“ odpověděl mladík. „Můj
pán mě tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný. 14Podnikli
jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na judském
území. Ciklag jsme vypálili.“
15
„Můžeš mě k té hordě dovést?“ zeptal se ho David.
Odpověděl: „Přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ a nevydáš mě do rukou mého pána, a já tě k nim dovedu.“
16
Dovedl ho tedy k nim a hle – roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. 17David
je pobíjel od ranního šera až do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. 18Tak
David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své
ženy. 19Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze
všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět. 20Pobral také všechen
brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: „To je Davidova kořist.“
21
Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor,
protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi
a jeho mužům naproti, David k nim přistoupil a pozdravil je. 22Mezi muži,
7 viz pozn. 1.Sam 14:3
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kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: „Tihle s námi přece
nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý vezme svou
ženu a děti a jdou!“
23
David ale prohlásil: „Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukou.
24
Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude
stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme.“ 25A tak to od
toho dne až dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení.
26
Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z té kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: „Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel.“ 27A rozeslal to stařešinům do Bet-elu, Rámot-negevu, Jatiru, 28Aroeru, Sifmotu, Eštemoy, 29Rachalu, do jerachmeelských
a kenijských měst, 30do Chormy, Bor-ašanu, Atachu, 31Hebronu – do všech
míst, kam David se svými muži chodíval.

Saulova smrt

31

Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk
a padali mrtví na svazích Gilboa. 2Když se Filištínům podařilo zabít
Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, 3rozhořel se prudký boj
proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami.
4
Saul proto řekl svému zbrojnošovi: „Vytáhni svůj meč a probodni mě.
Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na mě!“ Zbrojnoš se ale zdráhal,
protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. 5Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. 6Tak
zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne
padli i všichni jeho muži.
7
Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko
uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak
přišli Filištíni a obsadili je.
8
Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli
tam ležet Saula a jeho syny. 9Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali
to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem. 10Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na
hradbu Bet-šanu.
11
Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, 12všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo
i těla jeho synů z betšanské hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili.
13
Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem.
Sedm dní se pak postili.

Druhá kniha

samuelova
Dav i dů v v z e st u p
Zpráva o Saulově smrti

S

aul byl už mrtev, když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu,
kde strávil dva dny. 2Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora.
Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se.
3
„Odkud jdeš?“ zeptal se David.
„Unikl jsem z izraelského tábora,“ zněla odpověď.
4
„Pověz mi, co se stalo?“ ptal se David.
„Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn
Jonatan zemřeli,“ odpověděl muž.
5
„Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?“ zeptal se David mladíka,
který mu to oznamoval.
6
Mladík odpověděl: „Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem
uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci už ho doháněli, 7a tak se
rozhlédl, a když mě uviděl, zavolal na mě. ‚Ano, pane?‘ odpověděl jsem
8
a on se mě zeptal: ‚Kdo jsi?‘ Odpověděl jsem: ‚Amalekovec‘ 9a on mi řekl:
‚Pojď sem a dobij mě. Smrt mě má ve spárech, ale život mě ještě neopouští.‘
10
A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije.
Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem,
můj pane.“
11
David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním.
12
Truchlili, naříkali a postili se až do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem.
13
Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: „Odkud
že jsi?“
„Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce,“ odpověděl.
14
„A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!“
řekl mu na to David. 15Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: „Pojď sem,
zabij ho!“ A tak ho udeřil, až zemřel. 16Ještě předtím mu David řekl: „Tvá
krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To já jsem zabil Hospodinova pomazaného.“

Jak padli hrdinové!
17
David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv
a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána
v Knize Upřímného:
18

19
Ach, Izraeli, tvá ozdoba
			 zabita leží na tvých výšinách!
				 Jak padli hrdinové!
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Ať se to v Gatu nikdo nedozví,
			 ať to neohlašují v aškelonských ulicích,
		ať se neradují filištínské dcery,
			 ať nejásají dcery neobřezaných!
20

21
Svahy Gilboa, ano, vy –
			 deště a rosy buďte zbaveny!
		Ať už se nenajde pole úrodné
			 tam, kde štít hrdinů byl pohaněn,
				 štít Saulův, již nepomazán olejem!
22
Bez krve raněných,
			 bez tuku udatných
		luk Jonatanův se nevracel,
			 ani meč Saulův, než býval nasycen.
23
Saule a Jonatane,
			 v životě druhové milí,
		ve smrti nejste rozloučeni,
			 rychlejší než orli, silnější než lvi!
24
Dcery izraelské,
			 oplakávejte Saula –
		šatil vás vzácným šarlatem
			 a krášlil šperky ze zlata.
25
Jak padli hrdinové vprostřed boje!
			 Na tvých výšinách proboden Jonatan!
26
Teskním po tobě, Jonatane, bratře –
			 jak jsem tě miloval!
		Tvá láska ke mně byla úžasná,
			 vzácnější nežli láska žen.
27
Jak padli hrdinové,
			 jak zmařena zbroj válečná!

David králem Judy

2

Později se David ptal Hospodina: „Mám jít do některého judského
města?“
„Jdi,“ odpověděl Hospodin.
„A kam mám jít?“ zeptal se David.
„Do Hebronu,“ odpověděl mu.
2
A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovou po Nábalovi Karmelském. 3David vzal s sebou také
své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech. 4Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále
nad domem judským.
Když pak bylo Davidovi oznámeno: „Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili
Saula,“ 5poslal k nim posly se slovy: „Kéž vám Hospodin požehná za to, že
jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. 6Kéž i vám
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teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také já vám prokáži dobrodiní
za to, co jste vykonali. 7Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev,
ale judský dům si za svého krále pomazal mě.“

Iš-bošet králem Izraele
8
Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta,
odvedl ho do Machanajim 9a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, a Jizreele, Efraima, Benjamína a celého Izraele.
10
Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva
roky. Dům Judy ale následoval Davida. 11David kraloval nad domem Judy
v Hebronu sedm let a šest měsíců.
12
Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna Iš-bošeta z Machanajim
do Gibeonu. 13S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali
se s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka
a druzí na druhé.
14
Abner tehdy promluvil k Joábovi: „Ať raději předstoupí mládenci
a ukáží před námi, co dovedou.“
„Budiž, ať předstoupí,“ odpověděl Joáb. 15Nastoupili tedy, z každé strany
ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti
dvanácti Davidovým vojákům. 16Každý popadl svého protivníka za hlavu
a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu
místu u Gibeonu říká Chelkat-curim, Pole břitů. 17 V urputné bitvě, která se
toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili.
18
Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl
běhat jako divoká gazela. 19Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. 20Abner se obrátil: „To jsi ty, Asaeli?“ zavolal.
„To jsem,“ odpověděl Asael.
21
„Uhni napravo nebo nalevo,“ přemlouval ho Abner, „chop se jednoho
z mých mládenců a vezmi si jeho výstroj!“ Asael ho ale nechtěl nechat
být.
22
Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: „Nech mě být, jinak tě srazím
k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?“ 23Když ho ale
stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do
břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý,
kdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam zastavil.
24
Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když už slunce zapadalo,
dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. 25Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku.
26
Abner pak zavolal na Joába: „To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že
nakonec zbude jen hořkost? Kdy už konečně řekneš svým mužům, ať přestanou honit své bratry?“
27
Joáb mu odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, mí
muži by nepřestali stíhat své bratry až do rána!“ 28Poté Joáb zatroubil na
roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil.
29
Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne, až přišli do Machanajim.
30
Joáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko; kromě
Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. 31(Davidovi vojáci ale
a

9 podle Tg (MT: Ašuritů)
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pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou
noc, až za svítání dorazili do Hebronu.
Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále
silnější a dům Saulův stále slabší.
2
Davidovi se v Hebronu narodili synové:
		prvorozený byl Amnon z Achinoam Jizreelské;
3
druhý Kileab z Abigail, vdovy po Nábalu Karmelském;
		třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje;
4
čtvrtý Adoniáš, syn Chagity;
		pátý Šefatiáš, syn Abitaly;
5
šestý Jitream, syn Davidovy ženy Egly.
		Tito synové se Davidovi narodili v Hebronu.
32

3

Abnerův konec
6
Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v Saulově domě stále silnější postavení. 7Saul míval konkubínu jménem Ricpa,
dcera Ajova. Saulův syn Iš-bošet a řekl Abnerovi: „Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?“
8
Ta slova Abnera rozzuřila. „Copak jsem nějaká judská psí hlava?“ odpověděl. „Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a nevydal jsem tě do Davidových rukou. A ty mě dnes
budeš obviňovat kvůli téhle ženě? 9Ať mě Bůh potrestá a ještě mi přidá,
jestli se k Davidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin –
10
že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen
nad Izraelem i Judou od Danu až po Beer-šebu!“b 11Potom už se Iš-bošet
neodvážil říct Abnerovi ani slovo – tak se ho bál.
12
Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: „Čí je to země? Uzavři se
mnou smlouvu, a já ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!“
13
„Dobře,“ odpověděl David. „Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu
podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu
dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat.“ 14David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: „Vrať mi mou ženu Míkal, kterou
jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek.“
15
Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova.
16
Její muž ale šel za ní a plakal celou cestu až do Bachurim. Tam mu Abner
řekl: „Vrať se zpátky,“ a tak se vrátil.
17
Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: „Už dávno jste toužili, aby
vaším králem byl David. 18Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi
řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech
ostatních nepřátel.‘“ 19Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do
Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné.
20
Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu
i jeho mužům připravil hostinu. 21Abner pak Davidovi řekl: „Dovol mi teď
jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli
smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát.“ S tím David Abnera
propustil a ten odešel v pokoji.

7 podle LXX (Saulův syn Iš-bošet v MT chybí)  

a

10 1.Sam 28:17

b
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Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou
kořisti. Abner už tehdy nebyl u Davida v Hebronu, protože ho David propustil, a tak odešel v pokoji. 23Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil,
bylo mu oznámeno: „Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil,
takže odešel v pokoji.“
24
Joáb šel za králem. „Co jsi to provedl?“ řekl mu. „Vždyť za tebou přišel
Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel? 25Znáš přece Abnera,
syna Nerova! Přišel tě oklamat – chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!“
26
Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli
zpět od studny Sira. David o tom ale nevěděl. 27Když byl Abner zpátky
v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním
promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev
svého bratra Asaela.
28
Když se o tom doslechl David, prohlásil: „Já i mé království jsme před
Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna Nerova. 29Ať
padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! Ať v Joábově domě nikdy
nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající o holi, padlý mečem
nebo nemající na chleba!“
30
Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich
bratra Asaela v bitvě u Gibeonu.
31
David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: „Roztrhněte svá
roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem.“ Také král David kráčel za márami, 32a když Abnera v Hebronu pochovávali, král nad
Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakal.
33
Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv:
22

„Měl Abner zemřít jako ničema?
		 Tvé ruce nebyly spoutány,
		na nohou neměls okovy –
			 ranou zlosynů jsi pad!“
34

A lidé ho oplakávali o to víc. 35Potom všichni chodili za Davidem, aby se
ještě za světla najedl, ale David přísahal: „Ať mě Bůh potrestá a ještě mi
přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!“ 36Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co
král dělal. 37Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera,
syna Nerova, nevzešlo od krále.
38
Král tehdy řekl svým mužům: „Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? 39Ale já, pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito
muži, synové Ceruji, jsou nad mé síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!“

Iš-bošetův konec

4

Když se Saulův syn Iš-bošet a doslechl, že Abner v Hebronu zemřel,
ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. 2Saulův syn měl tenkrát
dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baana a druhý Rechab;
byli to synové Rimona Beerotského ze synů Benjamínových. Také Beerot
a

1 podle LXX (Iš-bošet v MT chybí)

350

2. S a m u e l 4

se totiž počítá k Benjamínovi; Beerotští uprchli do Gitajim a od té doby
tam pobývají až dodnes.
4
(Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva
ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak ale pospíchala, upustila ho a on
zchroml. Jmenoval se Mefibošet.)
5
Synové Rimona Beerotského, Rechab a Baana, se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. 6Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro
pšenici, bodli ho do břicha a utekli. 7Když totiž vnikli do domu, spal na
lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s ní celou noc
přes pláň Arava, 8až ji přinesli k Davidovi do Hebronu. „Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele, který ti usiloval o život,“ oznámili
králi. „Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem
a jeho potomstvem.“
9
David na to Rechabovi a jeho bratru Baanovi, synům Rimona Beerotského, řekl: „Jakože je živ Hospodin, který mě vykoupil z každého
soužení: 10Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že
nese dobré zprávy. Já jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho
dal zabít. a 11Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka
v jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho
krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!“ 12Nato David rozkázal svým
mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a pověsili je u rybníka
v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzali a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu.
3

David králem celého Izraele

5

Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: „Hle,
jsme tvá krev a tělo! 2Už za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do
boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého
lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.‘“
3
Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele,
král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem. 4Davidovi bylo třicet let, když se stal
králem, a kraloval čtyřicet let. 5Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu
nad Judou a dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou.
6
Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří
v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: „Sem se nedostaneš – i slepci a mrzáci
tě odrazí!“ Prohlašovali, že se tam David nedostane. 7David ale pevnost
Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.
8
David toho dne prohlásil: „Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten ať na
ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!“ Velice totiž Davida popudili.
Proto se začalo říkat: „Slepec ani mrzák nesmí do paláce.“ 9David se pak
v té pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město
okolo ní od terasy Milo až k paláci. 10Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.
a

10 2.Sam 1:1–16
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Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem
a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác. 12Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho
království ve prospěch jeho lidu, Izraele.
13
Když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny
a manželky, a tak se Davidovi narodili další synové a dcery. 14Toto jsou
jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, 15Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia, 16Elišama, Eliada a Elifelet.
11

17
Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem,
všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti. 18Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim, 19David se ptal
Hospodina: „Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?“
„Zaútoč!“ odpověděl mu Hospodin. „Filištíny ti jistě vydám do rukou.“
20
David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: „Jako
proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel.“ To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů. 21Filištíni tam
nechali své modly a David je se svými muži odnesl.
22
Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refaim. 23David se
ptal Hospodina, a ten mu řekl: „Neútoč. Obejdi je zezadu a napadni je od
moruší. 24 Až v korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy
před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů.“ 25David udělal,
co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu a až po Gezer.

Přenesení Truhly do Jeruzaléma

6

David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele – celkem
třicet tisíc – 2a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku,
aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů
trůnícího nad cheruby. 3Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji
z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinadabovi synové
Uza a Achio, 4a když ji odváželi z domu Abinadabova na kopci, Achio kráčel
před Truhlou. 5David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech
sil a zpívali a hráli b na lyry a citery, na tamburíny, chřestítka a činely.
6
Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení naklonilo. 7 Vtom Hospodin vzplanul
proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že
tam u Boží truhly zemřel. 8Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak
prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina.
9
Toho dne dostal David z Hospodina strach. „Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!“ řekl si. 10Proto už nechtěl Hospodinovu truhlu vzít
k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského.
11
Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce
a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dům.
12
Králi Davidovi pak bylo oznámeno: „Hospodin kvůli Boží truhle
požehnal dům Obed-edoma i všechno, co má.“ David tedy radostně
vykročil, aby nechal Boží truhlu přenést z Obed-edomova domu do Města
Davidova. 13Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků,
obětoval býka a vykrmené dobytče. 14David přitom křepčil ze všech sil
a
25 podle LXX a 1.Let 14:16 (MT: od Geby)  
a hráli na všelijaká cypřišová dřívka,)

b

5 podle Kum, LXX a 1.Let 13:8 (MT: sil
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před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům
Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s troubením na roh.
16
Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera
Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla.
17
Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který
pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. 18Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných
obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. 19Podělil také všechen
lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem
chleba, jedním datlovým a jedním rozinkovým koláčem. Všechen lid se
pak rozešel, každý k sobě domů.
20
Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale
Davida uvítala slovy: „To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl
se dnes před děvečkami svých poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!“
21
„Bylo to před Hospodinem!“ odpověděl jí David. „Před Hospodinem,
který mě vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby mě postavil za
vůdce Hospodinova lidu, Izraele – před ním jsem se radoval! 22A klidně se
znevážím ještě víc, až si budu i sám připadat jako nic, ale u těch – jak říkáš – děveček, u těch budu v úctě!“
23
Saulova dcera Míkal pak celý život až do smrti zůstala bez dětí.
15

Boží smlouva s Davidem

7

Jednou, když už se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal
odpočinout ode všech okolních nepřátel, 2řekl král proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi
plachtami.“
3
„Jdi a udělej vše, co máš na srdci,“ odpověděl Nátan králi. „Hospodin
je s tebou.“
4
Té noci ale Nátan dostal Boží slovo:
5
„Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin –
Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? 6Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, až dodnes jsem přece nebydlel v domě,
ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. 7Po celou tu dobu jsem se
stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy
některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást
můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?‘
8
Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů – Já jsem tě vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého
lidu Izraele. 9Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny
tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako
jméno jednoho z největších mužů na zemi. 10I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil.
Už jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, 11za dnů, kdy jsem
nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel.
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Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. Až se naplní tvé
dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž
vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. 13To on postaví dům
mému jménu a já navěky upevním trůn jeho království. 14Já mu budu
otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. 15Svou laskavost ale od něj neodvrátím,
jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. 16Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou a navěky, tvůj trůn se navěky nepohne.“
12

17
Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi.
18
Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:

„Kdo jsem já, Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes mě dovedl až sem? 19A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj,
takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost.
Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? 20Co k tomu
David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine,
Pane můj! 21Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku
zjevil všechny tyto velkolepé věci.
22
Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není
Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. 23A kdo je
jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro něb veliké
věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis
vykoupil z Egypta, z jeho národů i jeho bohů! 24Svůj lid Izrael jsi
navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh.
25
Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému
služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. 26Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!‘ Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn!
27
Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.‘ Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit
se k tobě tuto modlitbu. 28Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi
Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova
jsou pravda. 29Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka,
aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám
řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka navěky
požehnán!“

Davidova vítězství

8

Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama
z rukou Filištínů.
2
Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou.
Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu.
Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky.
3
David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. 4David vzal do zajetí 1 000 jeho

16 podle někt. hebr. rukopisů, LXX (MT: před tebou)  
pisů, Tg (MT: pro vás)

a

b

23 podle někt. hebr. ruko-
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vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen
sto si ponechal.
5
Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale
David z nich pobil 22 000 mužů. 6Potom umístil do aramejského Damašku
svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. 7David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do
Jeruzaléma. 8Z Hadad-ezerových měst Tebach b a Berotaj pobral král David
veliké množství bronzu.
9
Když se Toú, c král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, 10vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem
a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové
předměty 11a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze
všech ostatních národů, které si podmanil: 12Edomců, d Moábců, Amonců,
Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna
Rechobova, krále Cóby.
13
David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil
18 000 Edomců. 14Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém
Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával
Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.
15
David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost
všemu svému lidu. 16Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn
Achiludův, byl kancléřem, 17Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžími, Serajáš byl písařem 18a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě
Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata. e
a

David a Mefibošet

9

Jednou se David zeptal: „Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu?
Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň.“ 2V Saulově domě
sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi.
„Ty jsi Cíba?“ zeptal se král.
„Tvůj služebník!“ odpověděl.
3
„Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?“ zeptal se ho král. „Chtěl bych
mu projevit Boží přízeň.“
„Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy,“ odpověděl králi Cíba.
4
„A kde je?“ ptal se král.
„V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru,“ odpověděl Cíba.
5
Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal přivést. 6Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se.
„Mefibošete,“ oslovil ho David.
„Jsem tvůj služebník!“ odpověděl.
7
„Neboj se,“ řekl mu David. „Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst
u mého stolu.“
a
4 podle Kum, LXX a 1.Let 18:4 (MT: do zajetí 1 700 jezdců)   b 8 podle někt. rukopisů
LXX a 1.Let 18:8 (MT: Betach)   c 9 podle LXX, Syr a 1.Let 18:9 (MT: Toí)   d12 podle
někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr a 1.Let 18:11–12 (MT: Aramejců); též ve v. 13   e18 dosl.
kněží; srov. však LXX, Tg a 1.Let 18:17  
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Mefibošet se mu začal klanět. „Co je tvůj služebník?“ říkal. „Proč se
obracíš k mrtvému psu, jako jsem já?“
9
Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: „Všechno,
co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. 10Ty
budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu,
aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána,
bude vždy jíst u mého stolu.“ (A Cíba měl patnáct synů a dvacet služebníků.)
11
„Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže,“ odpověděl Cíba
králi.
Mefibošet pak jídal u Davidova a stolu jako jeden z královských synů.
12
Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu,
se stali Mefibošetovými služebníky. 13Mefibošet ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy.
8

Porážka Amonců a Aramejců

10

Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho
syn Chanun. 2David si řekl: „Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně.“ Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce.
Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, 3amonští vojevůdci
řekli svému pánu Chanunovi: „Myslíš, že David měl tvého otce v takové
úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto,
aby prohledali a proslídili město, aby je mohli podvrátit?“ 4Chanun tedy
Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal
v půli až u zadnic a tak je poslal zpátky.
5
Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži
byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: „Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit.“
6
Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále
a 12 000 mužů od Iš-toba. 7David se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se
všemi nejlepšími bojovníky. 8Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u brány,
zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavení
v poli.
9
Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší
z izraelských bojovníků a seřadil je proti Aramejcům. 10Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. 11Joáb
mu řekl: „Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li
Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc já tobě. 12Buď silný! Odvahu! Za náš
lid a za města našeho Boha! Ať Hospodin učiní, co se mu zalíbí.“
13
Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se
před nimi dali na útěk. 14Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali
se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj
proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma.
15
Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili. 16Hadad-ezer
poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl, přitáhli do Chelamu v čele s Hadad-ezerovým vojevůdcem Šobachem.
a

11 podle LXX (MT: mého)
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Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán
a přitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovi a pustili se
s ním do boje. 18Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. a Jejich vojevůdce Šobacha zranil
tak, že na místě zemřel.
19
Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael
porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak
báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc.
17

Dav i dů v pá d
David a Batšeba

11

Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se
svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy
Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě.
2
Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po
střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak
se koupe. Ta žena byla překrásná. 3David někoho poslal, ať zjistí, kdo to
je. Dozvěděl se: „Je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského.“ 4David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s ní
(právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. 5Když ta
žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: „Jsem těhotná.“
6
David vzkázal Joábovi: „Pošli mi Uriáše Chetejského.“ Joáb tedy poslal
Uriáše za Davidem. 7Když k němu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se
daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. 8Potom Uriášovi řekl: „Zajdi
domů a dej si koupel.“ Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj
dar. 9Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do
královského paláce.
10
Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu
promluvil: „Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?“
11
Uriáš mu odpověděl: „Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany;
také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane – a já bych měl jít
domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco
takového bych neudělal!“
12
David tedy Uriášovi řekl: „Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu tě až zítra.“
Toho dne tedy Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří 13si ho David zavolal
a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel
spát na své lehátko mezi služebníky svého pána.
14
David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi.
15
V dopise psal: „Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte,
ať je zasažen a zemře.“ 16Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na
místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. 17Když pak
muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský.
18
Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. 19Poslovi dal
tyto pokyny: „Až králi vypovíš celý průběh bitvy, 20možná to krále popudí
k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu – to nevíte, že se
a

18 podle někt. rukopisů LXX a 1.Let 19:18 (MT: jezdců)
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z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova?a Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč
jste šli tak blízko ke hradbám?!‘ A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník
Uriáš je mrtev.‘“
22
Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho
Joáb poslal: 23„Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale
my jsme je zatlačili zpět až k bráně. 24Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je
mrtev.“
25
David na to poslu odpověděl: „Vyřiď Joábovi: ‚Už se tím netrap. Meč si
jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.‘
Tak ho povzbuď.“
26
Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. 27Jakmile jí doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David
provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé.
21

Ten muž jsi ty!

12

Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu:
„V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. 2Bohatý
měl velikou spoustu ovcí a dobytka. 3Chudý neměl nic než jednu malou
ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho
dcerou. 4Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít
a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku
onoho chudáka a tu tomu příchozímu připravil.“
5
David se na toho muže hrozně rozhněval. „Jakože je živ Hospodin,“ řekl
Nátanovi, „muž, který to spáchal, musí zemřít! 6A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně – za to, že provedl takovou věc a neměl slitování.“
7
„Ten muž jsi ty!“ řekl Nátan Davidovi. „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:
Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vysvobodil ze Saulových rukou. 8Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do
klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych
ti ještě mnohem víc! 9Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi,
co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis
vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců! 10Proto, že jsi mnou
pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu
od nynějška nikdy neodvrátí meč.
11
Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního
domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby
s nimi spal všem na očích. 12Ty jsi to udělal tajně, ale já to udělám veřejně,
před celým Izraelem!“
13
„Zhřešil jsem proti Hospodinu!“ řekl mu na to David.
„Ano,“ odpověděl mu Nátan, „ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. 14Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, b musí zemřít tvůj
novorozený syn.“ 15A po těch slovech se Nátan vrátil domů.
Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka,
a to onemocnělo. 16David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst
a
21 podle LXX, Syr a Soud 7:1 (MT: Jerub-bešetova); jiné jméno Gedeona  
písařské tradice (MT: tímto zavinil, že nepřátelé znevažovali Hospodina)

14 podle

b
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a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby
ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal.
18
Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu
smrt báli oznámit. „Když ještě chlapec žil,“ říkali si, „domlouvali jsme mu,
ale nechtěl nás poslechnout. Co až mu řekneme: ‚Dítě umřelo?‘ Mohl by
provést něco hrozného!“
19
David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec
zemřel. „Dítě umřelo?“ zeptal se svých služebníků.
„Ano, umřelo,“ odpověděli.
20
Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel
se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrm
a pojedl.
21
„Co to děláš?“ řekli mu jeho služebníci. „Dokud chlapec žil, postil ses
a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!“
22
„Dokud chlapec žil,“ odpověděl jim, „postil jsem se a plakal, protože
jsem si říkal: ‚Kdo ví? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho
naživu.‘ 23Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést
zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí.“
24
Potom David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k ní a miloval se
s ní. Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval 25a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se
bude jmenovat Jedidiáš, Miláček Hospodinův.
17

26
Joáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město
téměř dobyl, 27vyslal k Davidovi posly se vzkazem: „Zaútočil jsem na Rabu
a dobyl jsem městský zdroj vody. 28Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město
a dobuď je, abych je nedobyl já a vítězství nebylo připisováno mně.“
29
David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl ji. 30Potom sňal z Molochovy hlavy a korunu vážící talent
zlata. b Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl
z města také veliké množství kořisti. 31Jeho obyvatele odvedl a dal k pile,
k železným dlátům a sekyrám; některé poslal do cihelny. Tak naložil se
všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma.

Amnon a Támar

13

Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se do ní zamiloval. 2 Amnon
se pro svou sestru Támar tak soužil, až z toho onemocněl. Byla to panna
a jemu se zdálo nemožné něčeho u ní dosáhnout.
3
Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. 4„Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?“ vyptával se ho.
„Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma,“ prozradil mu Amnon.
5
„Ulehni na lůžko a dělej, že jsi nemocný,“ poradil mu Jonadab. „Až se
na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít má sestra
Támar a nakrmila mě. Připravila by jídlo tady u mě, abych se díval, a pak
by mě krmila.“
a

30 podle LXX (MT: z hlavy jejich krále); srov. 1.Král 11:5  

b

30 asi 34 kg
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Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat
král, Amnon mu řekl: „Kdyby tak mohla přijít má sestra Támar, připravit
mi tu pár srdíček a nakrmit mě.“
7
David poslal k Támar domů vzkaz: „Zajdi prosím do domu svého bratra
Amnona a připrav mu jídlo.“ 8Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a upekla
je. 9Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst.
„Ať jdou všichni pryč!“ zvolal. Když všichni odešli, 10požádal Támar:
„Přines mi jídlo do ložnice a nakrm mě.“ Támar tedy vzala srdíčka, která
připravila, a donesla je Amnonovi do ložnice. 11Když mu je podávala, aby
se najedl, zmocnil se jí a začal ji přemlouvat: „Pojď, lehni si se mnou, sestřičko.“
12
„Bratře, to ne!“ vykřikla. „Nesmíš mě zneuctít! To se přece v Izraeli
nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! 13Co pak bude se mnou? Kam se
poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebník.
Prosím, promluv raději s králem – tobě mě jistě neodepře!“ 14On však
nedbal, neslyšel. Přemohl ji a znásilnil.
Jakmile se s ní ale vyspal, 15začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k ní cítil,
byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. „Vstaň! Jdi pryč!“ přikázal jí.
16
„To ne,“ prosila ho. „Vyhnat mě by byla ještě větší špatnost, než co jsi
mi už udělal!“ On však nedbal, neslyšel.
17
Zavolal svého sluhu a přikázal: „Tuhle ať odsud vyvedou. A zamkni za
ní!“ 18Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za ní dveře. Měla na sobě zdobenou
suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. 19Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si
tvář rukama a plakala, kudy chodila.
20
„Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?“ řekl jí Abšalom, její bratr. „Zatím o tom ale musíš mlčet, má sestro – vždyť je to tvůj bratr. Neber si to
tak.“ Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma.
21
Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. 22 Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil – ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar.
6

Abšalomova pomsta
23
Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské syny.
24
Předtím přišel za králem se slovy: „Mám prosbu. Tvůj služebník slaví
stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému služebníku?“
25
„Raději ne, můj synu,“ odpověděl král Abšalomovi, „nemůžeme jít
všichni. Byli bychom ti na obtíž.“ A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale
požehnal mu.
26
„A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?“ zeptal se Abšalom.
„Proč by s tebou chodil?“ řekl král. 27Když ale na něj Abšalom naléhal,
poslal s ním Amnona i všechny královské syny.
28
Abšalom přikázal svým mládencům: „Dávejte pozor. Až se Amnon po
víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!‘ a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to
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přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!“ Abšalomovi mládenci pak
s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se
hned zvedli, každý nasedl na svého mezka a dali se na útěk.
30
Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil
všechny královské syny a že z nich nezůstal ani jeden. 31Tehdy král vstal,
roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem,
roucha roztržená. 32Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey:
„Ať se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán už ode dne, kdy
byla zneuctěna jeho sestra Támar. 33Ať se můj pán a král vůbec neobává, že
by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!“
34
Abšalom mezitím uprchl.
Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí.
35
„Vidíš,“ řekl Jonadab králi, „to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník.“ 36Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové
s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do velmi
hlasitého pláče.
37
Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu
Amihudovu. a David pak svého syna dlouho oplakával. 38Abšalom nalezl
útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky.
39
Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi stýskat. b
29

Příběh tekojské vdovy

14

Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. 2Poslal proto
do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: „Budeš
dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se
jako žena, která už dlouho truchlí nad mrtvým. 3Půjdeš ke králi a tohle mu
povíš.“ A Joáb ji naučil, co má říkat.
4
A tak ta tekojská žena šla za c králem. Padla tváří k zemi, poklonila se
a zvolala: „Králi, pomoz!“
5
„Co je ti?“ zeptal se král.
„Jsem vdova,“ odpověděla, „muž mi zemřel. 6Tvá služebnice měla dva
syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl,
a tak jeden druhého udeřil a zabil. 7Teď se ale všichni příbuzní obrátili
proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že
zavraždil svého bratra.‘ Tak chtějí zahubit d i dědice. Uhasí i tu jiskřičku,
co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo…“
8
„Vrať se domů, já o tvé věci rozhodnu,“ přerušil ji král.
9
Tekojská žena ale králi řekla: „Všechna vina, pane králi, ať padne na mě
a na můj dům. Král a jeho trůn ať jsou bez viny.“e
10
Na to jí král odpověděl: „Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak už si na tebe nikdy nedovolí!“
11
Tehdy řekla: „Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že
zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna.“
37 2.Sam 3:3   b 39 podle Kum a někt. rukopisů LXX (MT: … oželel, přestal Abšaloma
pronásledovat)   c 4 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr, Tg, Vul (MT: promluvila s)  
d
7 podle Syr (MT: Tak zahubíme)   e 9 srov. Num 35:29–33; Deut 19:11–13
a
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Na to prohlásil: „Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy
ani vlas!“
12
„Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?“ zeptala se žena.
„Mluv,“ přivolil.
13
Tehdy mu řekla: „Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když
král takto mluví, jako by obvinil sám sebe – vždyť sám nedovolil svému
vyhnanci vrátit se domů. 14Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na
zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje
způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro.
15
Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti
lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když král
prosbě své služky vyhoví? 16Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze
spárů toho, kdo mě chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. 17Tvá
služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!“
18
„Na něco se tě zeptám, přerušil ji král. „Nic přede mnou netaj.“
„Mluv prosím, pane králi,“ odpověděla.
19
„Nemá v tom všem prsty Joáb?“ zeptal se jí.
„Jakože jsi živ, pane králi!“ zvolala. „Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on
tvou služebnici naučil všechna tato slova. 20Tvůj služebník Joáb to udělal,
aby změnil stav té věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; ví o všem,
co se děje na zemi.“
21
Král pak promluvil s Joábem: „Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď mého
chlapce Abšaloma zpátky.“
22
Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: „Dnes tvůj služebník
poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl
prosbě svého služebníka.“ 23Potom Joáb vstal, odešel do Gešuru a přivedl
Abšaloma do Jeruzaléma.
24
Král však prohlásil: „Smí jít k sobě domů, ale ať mi nechodí na oči.“
Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl.

Abšalomův převrat
25
V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy
až k patě neměl jedinou vadu. 26Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat
vždy jednou za rok, protože ho už tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů a
podle královské váhy! 27Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera
jménem Támar; vyrostla z ní překrásná žena.
28
Abšalom už byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči.
29
Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl
přijít. Poslal pro něj tedy znovu, ale on nechtěl přijít ani podruhé. 30Tehdy
Abšalom řekl svým služebníkům: „Víte, že Joábovo pole sousedí s mým.
Má na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho.“ A tak Abšalomovi služebníci
to pole vypálili.
31
Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. „Jak to, že mi tví služebníci
vypálili pole?“ ptal se ho.
32
„Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít,“ odpověděl mu Abšalom. „Chci tě poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl
a

26 téměř 2,5 kg
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vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci už krále vidět!
Jestli na mně zůstává vina, ať mě dá raději zabít.“
33
Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě
pozval, a ten k němu přišel a poklonil se před ním až k zemi. Král pak
Abšaloma políbil.

15

Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním
běhali. 2Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. „Z kteréhopak jsi
města?“ ptal se. Odpovídali mu: „Tvůj služebník je z toho a toho izraelského
kmene.“ 3Abšalom pak říkal: „Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale
u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. 4Kdybych tak byl soudcem v této
zemi já!“ dodával. „Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou
za mnou a já bych mu zjednal právo.“ 5A když k němu někdo přistoupil,
aby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil. 6Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání
u krále. Tak si získal srdce Izraelců.
7
Po čtyřech a letech pak Abšalom řekl králi: „Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. 8Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli mě Hospodin přivede zpět
do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.‘“
9
Král mu odpověděl: „Jdi v pokoji,“ a tak se Abšalom vypravil do Hebronu.
10
Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem:
„Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!‘“ 11S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni,
a tak šli bezelstně s ním, protože nic netušili). 12Když se Abšalom chystal
přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby
přišel ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále
více lidu.

David na útěku
13
K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: „Srdce Izraelců je s Abšalomem.“
14
David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: „Musíme ihned utéct! Abšalom by nás už vyváznout nenechal. Pojďme rychle,
jinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhorší a město vybije mečem.“
15
„Jsme ti k službám,“ odpověděli královi služebníci, „uděláme, cokoli
náš pán a král rozhodne.“ 16A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o dům.
17
Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se u posledního
domu. 18Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj – všichni Kréťané
a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu – ti všichni
procházeli před králem. 19Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: „Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec, který už
opustil svou vlast. 20Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych tě měl zase
vláčet s námi někam dál? Já půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými
bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví b milosrdenství a věrnost.“
a
7 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT: čtyřiceti)  
projeví v MT chybí)

b

20 podle LXX (Kéž ti Hospodin
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Itaj ale králi namítl: „Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král –
kdekoli bude můj královský pán, ať mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník.“
22
David na to Itajovi řekl: „Pojď, pokračuj tedy s námi.“ A tak Itaj Gatský
se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál.
23
Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem. Král
překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště.
24
Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží
smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. 25Král ale Sádokovi řekl: „Vrať se s Boží
truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede mě zpět a dovolí
mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. 26Řekne-li však: ‚Nemám v tobě
zalíbení‘ – zde jsem; ať se mnou naloží, jak bude chtít.“
27
Král ještě knězi Sádokovi řekl: „Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně
do města. Ať jsou s vámi také oba vaši synové – tvůj syn Achimaac a jeho
syn Jonatan. 28Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu
další zprávu.“ 29A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma
a zůstali tam.
30
David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou cestu
vzhůru plakali. 31David se tehdy dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci
je také Achitofel, a tak se modlil: „Hospodine, obrať prosím Achitofelovu
radu vniveč!“
32
Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu,
hle – naproti mu jde Chušaj Arkijský, a roucho roztržené a na hlavě hlínu.
33
David mu řekl: „Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. 34Když se ale
vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem
sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit tobě,‘ pak pro mě budeš moci mařit
Achitofelovy rady. 35Budou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli
tedy na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi. 36Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan
Abiatarův. Po nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte.“
37
Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom.
Sotva David minul vrchol hory, hle – naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto
sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. 2„Na co to máš?“
zeptal se ho král.
„Osli jsou k jízdě pro královský dům,“ odpověděl Cíba, „chleba s ovocem
je k jídlu pro mládence a víno je k pití, až budete na poušti unavení.“
3
„A kde je vnuk tvého pána?“ zeptal se král.
„Ten čeká v Jeruzalémě,“ odpověděl Cíba. „Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes
navrátí království mého děda.‘“
4
„Ať tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě,“ řekl mu na to
král.
„Klaním se, můj pane a králi,“ odpověděl Cíba. „Jsi ke mně tak laskav!“
5
Když se potom král David blížil k Bachurim, hle – vyšel odtud nějaký muž
rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil
21

16

a

32 1.Let 27:33
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a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král
David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníky. 7Šimei chrlil
nadávky: „Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! 8Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi
vrah!“
9
Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: „Proč má tenhle chcíplý pes zlořečit
mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?“
10
Král však odpověděl: „Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí?
Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,‘ kdo pak smí říci: ‚Co to
děláš?‘“
11
David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: „Vždyť i můj
vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, ať
zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázal. 12Snad Hospodin pohlédne na mé
trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním.“
13
David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich
po protějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm kameny a vířil prach.
14
Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde
si odpočinuli.
6

Abšalomovi rádci
15
Abšalom zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma.
Také Achitofel byl s ním. 16Tehdy k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník
Chušaj Arkijský a zvolal: „Ať žije král! Ať žije král!“
17
„Takhle se odvděčuješ svému příteli?“ řekl mu Abšalom. „Proč jsi nešel
s ním?“
18
„To ne,“ odpověděl mu Chušaj. „Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. 19A komu jinému bych měl sloužit
než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě.“
20
Abšalom se obrátil na Achitofela: „Poraďte, co máme dělat.“
21
Achitofel mu odpověděl: „Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to odhodlání všech, kdo jsou s tebou.“ 22 A tak pro Abšaloma
roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal
s konkubínami svého otce. a
23
Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se
na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom.
Achitofel také Abšalomovi řekl: „Dovol prosím, ať vyberu dvanáct
tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida.
2
Překvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se
rozutečou, takže zabiji samotného krále. 3Tak přivedu všechen lid k tobě,
jako se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti přece o život jediného muže b –
všechen lid může zůstat v pokoji.“ 4 Abšalomovi i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbil.
5
Abšalom ale přikázal: „Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, ať si vyslechneme také jeho názor.“ 6Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu
řekl: „Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud ne,
promluv ty.“

17

a
22 2.Sam 12:11   b 3 podle LXX (MT: k tobě. Všichni ostatní se mohou vrátit; hledáš
přece jen jediného muže)
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Chušaj Abšalomovi odpověděl: „Achitofelova rada tentokrát není
dobrá. 8Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní,“ pokračoval
Chušaj. „Jsou rozzuření jako medvědice, která v divočině přišla o mladé.
A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem. 9Určitě se
už schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich padli, kdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo vojsko je
poraženo!‘ 10Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu.
Celý Izrael přece ví, jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní.
11
Proto radím, ať se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu až po Beeršebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje. 12Přitáhneme
na něj, ať se schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. 13Jestli se stáhne někam do města, celý
Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme je do údolí, takže z něj
nezůstane ani kamínek!“
14
Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: „Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada Achitofelova.“ (Hospodin se totiž rozhodl zmařit
Achitofelovu dobrou radu, aby na Abšaloma přivedl neštěstí.)
15
Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: „Achitofel radil Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a tak, kdežto já jsem radil tak a tak.
16
Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem.
Ihned překroč Jordán – jinak je s králem i všemi jeho muži konec!‘“
17
Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene En-rogel. Chodívala tam
služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž
prozradit chozením do města. 18Nějaký mládenec je zahlédl a ohlásil to
Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se do ní. 19Jeho žena zakryla
otvor studny plachtou a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat.
20
Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: „Kde je Achimaac a Jonatan?“
„Už za potokem,“ odpověděla jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a tak se
vrátili do Jeruzaléma.
21
Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida:
„Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak.“ 22David
se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilo,
nezůstal jediný, kdo by Jordán nepřekročil.
23
Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal
se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel
a byl pochován v hrobě svého otce.
7

Abšalomův konec
24
David už vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. 25Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním
velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelský, a který si vzal
Abigail, dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.) 26Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském kraji.
27
Když David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby Amonců,
spolu s Machirem, synem Amiela z Lo-debaru, a s Barzilajem Gileádským
z Rogelim 28mu tam přinesli lůžka a přikrývky, misky a džbány s pšenicí,
a

25 podle někt. rukopisů LXX a 1.Let 2:17 (MT: Izraelský)
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ječmenem a moukou, s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s medem,
ovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže
k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví.
David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek. 2Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu
Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. „Také já s vámi půjdu do boje,“ řekl král
vojsku.
3
Namítli ale: „Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude
jim záležet na nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás polovina padla. Ty jsi
přece cennější než deset tisíc z nás. b Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě.“
4
„Udělám, co chcete,“ svolil tedy král.
Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících.
5
Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi: „Zacházejte mi s Abšalomem šetrně – vždyť je to můj chlapec!“ Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal
král všem velitelům ohledně Abšaloma.
6
A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese 7a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V té hrozné řeži onoho dne padlo
na 20 000 vojáků. 8Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více
mužů, než kolik jich padlo mečem.
9
Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku
ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu,
Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset
mezi nebem a zemí.
10
Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: „Právě jsem viděl Abšaloma,
jak visí na dubu!“
11
„Tak tys ho viděl?“ opáčil Joáb. „A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi?
Dlužil bych ti pak deset šekelů c stříbra a jeden pás!“
12
Ten muž ale Joábovi odpověděl: „Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů d stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na
vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor
na mého chlapce Abšaloma.‘ 13Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před
králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně.“
14
„Nebudu se tu s tebou zdržovat,“ řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože byl v koruně dubu stále naživu, 15obstoupilo ho
deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrti.
16
Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování
Izraele. 17Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním
velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud
přišel.
18
Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: „Nemám syna, aby připomínal mé jméno.“ Proto
ten sloup nazval po sobě. Až dodnes se mu říká Jad-abšalom, Abšalomův
pomník.
a 29

18

Synáčku můj!
19
Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: „Dovol mi běžet a ohlásit
králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli.“

28 podle LXX, Syr (MT opakuje s praženým zrním)   b 3 podle dvou hebr. rukopisů,
LXX a Vul (MT: Takových jako my je přece deset tisíc.)   c11 asi 115 g   d12 asi 11,5 kg
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Ten mu ale namítl: „Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat
jindy, ale dnes ne – vždyť zemřel královský syn.“
21
Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: „Běž oznámit králi, co jsi viděl.“
Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se.
22
Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: „Přesto mi dovol běžet
za tím Habešanem.“
„Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy,“ odpověděl
Joáb.
23
„Přesto chci běžet,“ opakoval.
„Tak tedy běž,“ odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes jordánskou rovinu
a Habešana předběhl.
24
David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební
brány vystoupila hlídka, rozhlédla se a spatřila osamělého běžce. 25Když
to hlídka ohlásila králi, řekl na to: „Když běží sám, nese dobré zprávy.“
Ale zatímco se stále blížil, 26hlídka uviděla dalšího běžce. „Další osamělý běžec!“ zavolala na strážného.
„I ten má dobrou zprávu,“ odpověděl král.
27
„Vidím, jak běží ten první,“ ohlásila hlídka, „takhle běhá Achimaac,
syn Sádokův.“
„To je dobrý muž,“ řekl na to král. „Přichází s dobrou zprávou.“
28
„Pokoj!“ pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu až k zemi. Potom
řekl: „Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!“
29
„Je v pořádku můj chlapec Abšalom?“ zeptal se král.
Achimaac odpověděl: „Když mě, králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl
jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo.“
30
„Postav se tamhle na stranu,“ řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se
stranou.
31
Vtom dorazil Habešan: „Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin tě dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali.“
32
„Je v pořádku můj chlapec Abšalom?“ zeptal se ho král.
Habešan odpověděl: „Ať nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo ti
chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!“
Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: „Synáčku Abšalome, synáčku můj! Synáčku Abšalome!
Proč jsem jen místo tebe neumřel já, Abšalome? Synáčku můj, synáčku
můj!“
2
Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. 3Když
vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se
všem obrátilo v nářek. 4Vojáci se toho dne kradli do města, jako se krade
vojsko, které s hanbou prchlo z boje. 5Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval:
„Synáčku Abšalome! Abšalome, synáčku můj! Synáčku můj!“
6
Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: „Dnes jsi urazil všechny své muže,
kteří dnes tobě, tvým synům a dcerám, tvým manželkám i konkubínám
zachránili život. 7Miluješ ty, kdo tě nenávidí, a nenávidíš ty, kdo tě milují!
Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je
mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojen. 8Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu,
20
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že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší
neštěstí než všechno, co tě potkalo od mládí!“
9
Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli,
že král sedí v bráně, celé vojsko před králem vykonalo přehlídku.

Král se vrací
Ostatní z Izraele se rozutekli, každý odkud přišel. 10V celém lidu, ve všech
izraelských kmenech se dohadovali: „Král nás zachránil z rukou našich
nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před
Abšalomem 11a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na
co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?“
12
Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal
král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: „Vyřiďte judským stařešinům:
Proč máte být poslední při králově návratu domů? 13Jste mí bratři, má krev
a tělo – proč máte být při návratu krále poslední? 14 A pokud jde o Amasu,
tomu vyřiďte: Nejsi snad má krev a tělo? Ať mě Bůh potrestá a ještě mi
přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába.“ 15Tím
si naklonil srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: „Pojď
se vrátit i se všemi svými muži.“
16
Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli
králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes Jordán. 17Také Šimei, syn
Gerův, Benjamínec z Bachurim, si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. 18Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba,
sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před
králem vběhli do Jordánu, 19že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili
královský dvůr a splnili každé královo přání.
Když už měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem
k zemi 20se slovy: „Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene,
čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl
Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci. 21Zhřešil jsem – to tvůj služebník ví.
Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého
domu Josefova.“
22
Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: „Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!“
23
„Co je vám do toho, synové Ceruji?“ odpověděl mu David. „To mi dnes
musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím,
že jsem dnes opět králem Izraele?“ 24Poté se král obrátil k Šimeimu: „Nezemřeš,“ řekl a potvrdil to královskou přísahou.
25
Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani
o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu až do dne jeho vítězného návratu. 26Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal:
„Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?“
27
Ten odpověděl: „Pane můj, králi, můj sluha mě oklamal! Řekl jsem mu:
‚Osedlej mi a osla, nasednu na něj a pojedu s králem!‘ Víš přece, že tvůj
služebník je chromý. 28Jenže on mě, tvého služebníka, u tebe pomluvil.
Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré.
29
Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému
a

27 podle LXX, Syr, Vul (MT: Osedlám si)
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služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít?
Čeho bych se ještě u krále dovolával?“
30
„Nech už těch řečí,“ přerušil ho král. „Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte.“
31
„Ať si klidně vezme všechno,“ řekl na to Mefibošet, „hlavně že se pan
král v pořádku vrátil domů!“
32
Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále až k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. 33Barzilaj byl už velmi starý, bylo mu
osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk. 34Proto král Barzilajovi nabídl: „Pojď se mnou.
V Jeruzalémě se postarám já o tebe.“
35
Barzilaj ale namítl: „Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem
vzhůru do Jeruzaléma? 36Je mi už osmdesát let. Copak ještě rozeznám
dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co jí a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl
být mému pánu a králi břemenem? 37Tvůj služebník vyprovodí krále jen
kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? 38Dovol
prosím svému služebníku, aby se vrátil. Ať zemřu ve svém městě, kde je
hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj
služebník Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za dobré.“
39
Na to král řekl: „Ať tedy se mnou jde Kimham, a já pro něj udělám, co
uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát.“
40
A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. 41Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské vojsko a polovina izraelského
vojska.
42
Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. „Jak to, že si tě ukradli
naši judští bratři?“ ptali se. „Jak to, že sami přepravili krále i jeho dvůr
a všechny Davidovy muže přes Jordán?“
43
„Král je přece náš příbuzný,“ řekli jim na to Judští. „Proč se kvůli tomu
zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?“
44
Izraelci jim ale odpověděli: „Máme na krále desetkrát větší nárok –David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme
přece byli první, kdo začal mluvit o králově návratu!“
A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji.

Šebovo povstání

20

Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce
Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil:

„Co máme společného s Davidem?
			 S Jišajovým synem mít podíl nebudem!
				 Jen ať se vrátí domů všechen Izrael!“
2
Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho.
Judští muži od Jordánu až po Jeruzalém ale stáli při svém králi.
3
Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín,
které tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraní.
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Postaral se o ně, ale sám s nimi nic neměl. Až do smrti zůstaly v ústraní
a žily jako vdovy.
4
Potom král přikázal Amasovi: „Svolej mi judské muže a do tří dnů se
ke mně vrať.“ 5Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl.
6
David proto řekl Abišajovi: „Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může
uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj
ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí nám z očí.“ 7A tak za ním
vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni válečníci. Vytáhli z Jeruzaléma a pronásledovali Šebu, syna Bichriho.
8
Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel
Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v pochvě.
Když vykročil, meč se vysunul.
9
„Jak se daří, bratře?“ oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za
vousy, aby ho políbil. 10Amasa přitom už nesledoval meč v Joábově druhé
ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, až mu vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel.
Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. 11Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: „Kdo
má rád Joába a kdo je pro Davida – za Joábem!“ 12 Amasa zatím ležel v krvi
uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý,
kdo šel okolo, zastavil. 13Jakmile ho odklidil z cesty, pokračovali všichni za
Joábem a pronásledovali Šebu, syna Bichriho.
14
Ten prošel všemi izraelskými kmeny až po Abel-bet-maaku. Všichni
Bichrijci a se tam shromáždili a přidali se k němu. 15Joábovi muži přitáhli
a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršili k městu násep, který dosahoval až
na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, 16jakási
moudrá žena z toho města náhle zavolala: „Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi:
Přijď sem, ať s tebou promluvím.“
17
„Ty jsi Joáb?“ zeptala se ta žena, když k ní přišel blíž.
„Ano,“ odpověděl.
„Vyslechni, co ti poví tvá služebnice,“ požádala ho.
„Poslouchám,“ odvětil.
18
Pokračovala tedy: „Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve
jednejte.‘ 19My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno
z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?“
20
„To ne, to ne!“ zvolal Joáb. „Nechci ničit ani hubit. 21Jde o něco jiného:
Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku
proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a já od města odejdu.“
„Dobrá,“ odpověděla žena Joábovi, „hodíme ti jeho hlavu přes hradbu.“
22
Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho,
usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od
města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi.
23
A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska. Benajáš,
syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů, 24 Adoniram b velel nuceným
pracím, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, 25Šeja písařem a Sádok
a Abiatar kněžími. 26Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem.
14 rekonstruované znění; srov. LXX, Vul (MT: Berejci)  
5:28 (MT: Adoram)

a

b

24 podle LXX a 1.Král 4:6;
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E pi l o g
Hlad a válka v zemi

21

Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: „Na Saulovi a jeho rodině lpí
krev, protože dal zabíjet Gibeonce.“
2
Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů
Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim zavázali přísahou, a
ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) 3David se tedy
Gibeonců ptal: „Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?“
4
Gibeonci mu odpověděli: „Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu
stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít.“
„Splním vám, o co si řeknete,“ prohlásil král.
5
Odpověděli mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého
izraelského území, 6chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu.“
„Máte je mít,“ řekl jim na to.
7
Král ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli
přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. b 8Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera
Ajova, totiž Armoniho a Mefibošeta, a pět synů, které Merab, c dcera Saulova, porodila Adrielovi, synu Barzilaje Mecholatského. 9Vydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo
sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen.
10
Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na té skále. Od počátku sklizně, až dokud se na ně z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla
nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. 11Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovala, 12šel a vzal si
od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž
kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho dne,
kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) 13David odtud nechal vyzvednout
ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch popravených.
14
Ostatky Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce
Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal.
Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi.
15
Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými
muži, ale v boji proti Filištínům se unavil. 16Išbi-benob, potomek Refajců
(který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů d a také novou výzbroj), tehdy
prohlásil, že Davida zabije. 17Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal
na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida
zapřísahali: „Už s námi do boje nechoď, ať neuhasíš svíci Izraele!“
18
Později vypukla v Gobu další válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Safa, dalšího potomka Refajců. 19Když pak v Gobu začala další

a
2 Jozue 9   b7 1.Sam 20:12–17, 42   c 8 podle několika rukopisů LXX a dvou hebr.
(MT: Míkal); viz 1.Sam 18:19   d16 asi 3,5 kg  
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válka s Filištíny, tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil bratra b
Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. 20Také
v Gatu proběhla válka s Filištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou
i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. 21Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil.
22
Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků.
a

Davidův žalm

22

V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David Hospodinu tuto píseň:c

2
Hospodin je má skála,
			 má tvrz a záchrana!
3
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám,
			 můj štít, roh vítězství, můj hrad,
		má skrýš, mé vítězství –
			 před násilím mě ochráníš!
4
Vzýval jsem Hospodina – je hoden chvály –
			 od mých nepřátel mě zachránil!
5
Smrtelné vlny mě obklopily,
			 svým proudem mě strhla záhuba,
6
provazy hrobu mě ovinuly,
			 osidla smrti mě dostihla.
7
Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti,
			 ke svému Bohu křičel jsem –
		on ve svém chrámu slyšel mé volání,
			 až k jeho uším dolehl můj křik.
8
Zem se třásla, zem se chvěla,
			 základy nebe se pohnuly,
				 před jeho hněvem se roztřásly.
9
Dým se valil z jeho chřípí,
			 stravující oheň z jeho úst,
				 plamenné blesky z něj vyšlehly.
10
Nebe rozťal, sestupuje,
			 pod nohama černý mrak!
11
Cheruba zapřáhl, rozletěl se,
			 vznesl se d na křídlech větrných.
12
Závojem tmy obklopil se,
			 mrak plný deště byl jeho stan.
13
Od žáru jeho obličeje
			 roznítily se blesky plamenné,
14
Hospodin v nebi zaburácel,
			 hlas Nejvyššího zněl!

19 podle 1.Let 20:5 (MT: Jaare-oregima)   b19 podle 1.Let 20:5 (bratra v MT chybí)  
1 Žalm 18   d11 podle LXX a Žalmu 18:11 (MT: ukázal se)

a
c
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Deštěm šípů rozehnal je,
			 bleskem svým je rozdrtil!
16
Koryta moří byla obnažena,
			 základy světa odkryty
		před řevem Hospodina,
			 před jeho dechem zuřivým!
15

17
Sehnul se z výšin, uchopil mě,
			 z mohutných vod mě vyprostil,
18
vyrval mě mocnému nepříteli,
			 odpůrcům silnějším, než jsem byl.
19
Přepadli mě v den mé bídy,
			 Hospodin mě však podpíral,
20
vyvedl mě na svobodu,
			 uhájil mě, vždyť má mě rád!
21
Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost,
			 za čistotu mých rukou mě odměnil.
22
Hospodinových cest jsem se pevně držel,
			 svého Boha jsem nezradil!
23
Před sebou mám všechny jeho soudy,
			 od jeho nařízení jsem se nevzdálil,
24
zůstal jsem před ním bez úhony,
			 varoval jsem se hříchů svých.
25
Hospodin odměnil mě za moji spravedlnost,
			 za moji čistotu před jeho očima.
26
Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně,
			 k oddanému se chováš oddaně,
27
s čistým člověkem čistě naložíš,
			 od zvráceného se však odvracíš.
28
Ty sám zachraňuješ ubožáky,
			 povýšené však hledíš ponížit.
29
Ty, Hospodine, jsi přece mou svící,
			 sám Hospodin mi září v tmách.
30
S tebou vyrazím proti vojsku,
			 ve svém Bohu hradby překonám!
31
Jak dokonalá je cesta Boží,
			 jak ryzí je, co praví Hospodin –
				 on je štít všech, kdo v něho doufají!
32
Kdo by byl Bohem kromě Hospodina?
			 Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
33
Tento Bůh mě vyzbrojuje silou, a
			 otvírá dokonale cestu mou,
34
Mým nohám udílí hbitost laní,
			 staví mě na mé výšiny.

a

33 podle Kum, LXX, Syr a Žalmu 18:33 (MT: … je mi záštitou silnou)
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Mé paže učí, jak obstát v boji,
			 mé ruce napínají i luk bronzový.
35

36
Podal jsi mi štít své spásy,
			 sklonil ses, abys mě povýšil!
37
Daroval jsi mým krokům volnost,
			 mé nohy nesklouznou.
38
Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,
			 nepřestal jsem, než jsem je porazil.
39
Udeřil jsem je, nevstanou znovu,
			 skáceli se mi pod nohy!
40
Ty jsi mě vyzbrojil silou k boji,
			 na kolena srážíš mé soky přede mnou.
41
Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi,
			 se svými protivníky jsem skoncoval.
42
Volali o pomoc, nikdo je nezachránil,
			 volali k Hospodinu – žádná odpověď.
43
Jako prach na zemi rozdrtil jsem je,
			 jak bláto na ulici jsem je rozdupal!
44
Z různic v lidu zachránils mě,
			 jako vůdce národů jsi mě ochránil,
				 lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi!
45
Cizáci přede mnou už se krčí,
			 jen co mě uslyší, musí poslechnout.
46
Cizáci přede mnou už se hroutí,
			 vrávorají a ven ze svých nor!
47
Živ buď Hospodin, má skála buď požehnána,
			 Bůh buď vyvýšen, má záchrana b !
48
Bůh mi dopřává zadostiučinění,
			 podmaňuje mi národy.
49
Zprostřed nepřátel mě vyvádíš,
			 pozvedáš mě nad soky,
				 před násilníkem zachráníš.
50
Proto tě budu chválit mezi národy,
			 tvé jméno, Hospodine, písní oslavím!
51
Svému králi dává mocná vítězství,
			 svému pomazanému je milostiv –
				 Davidovi a jeho semeni až navěky!

Poslední slova

23

Toto jsou Davidova poslední slova:

		Tak praví David, syn Jišajův,
			 tak praví povýšený Nejvyšším,

a
46 podle někt. rukopisů LXX a Žalmu 18:46 (MT: opasují se)  
pisů LXX, Syr a Žalmu 18:47 (MT: skála mé záchrany)

b

47 podle někt. ruko-
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		jehož pomazal Bůh Jákobův,
			 líbezný pěvec izraelský.
2
Promlouvá ze mě Hospodinův duch,
			 jeho slovo ve svých ústech mám.
3
Toto mi řekl izraelský Bůh,
			 On, skála Izraele, praví sám:

		Kdo lidem spravedlivě vládne,
			 kdo v Boží bázni panuje,
4
je jako úsvit za východu slunce,
			 jak jasné jitro bezmračné;
		je jako po dešti vyjasnění,
			 když tráva raší ze země.
5
Kdyby můj dům před Bohem tak nestál,
			 což by mi věčnou smlouvu dal,
				 cele platnou a stvrzenou?
		Všechnu tu spásu, všechno to blaho
			 by rozkvést nenechal!
6
Darebák jak trní vyvržen bude,
			 rukou se takového nikdo nedotkne,
7
železo a tyč se na něj bere,
			 oheň ho spálí tam, kde je!

Davidovi hrdinové
Zde jsou jména Davidových hrdinů:
Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že a
jich jednou pobil na osm set.
9
Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten
byl s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak
vytáhli také Izraelci; 10tehdy vstal a pobíjel Filištíny, až mu ruka ztuhla, že
nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin
toho dne způsobil veliké vítězství.
11
Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. 12Šama se ale
postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy
způsobil veliké vítězství.
13
Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. 14David byl tehdy ve skalní
pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. 15David tenkrát zatoužil: „Kéž bych
se mohl napít vody z té betlémské studny u brány.“ 16A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny
u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se jí ale odmítl napít, ale vylil ji
jako oběť Hospodinu. 17„Hospodin chraň,“ zvolal, „vždyť je to krev těch
mužů! Šli tam s nasazením života!“ A nechtěl se napít.
Takové činy konala tato trojice hrdinů.
8

a

8 podle někt. rukopisů LXX a 1.Let 11:11 (MT: Byl to Adino Ecenský, který)  
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Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím
tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice.
19
Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal.
20
Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných
činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy
a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh. 21Jindy šel a zabil Egypťana jen
s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale
vytrhl z ruky a zabil ho jím. 22Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak
se stal stejně známým jako Trojice. 23Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici
se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž.
18

a

24
Ke Třicítce patřili:
		Asael, bratr Joábův,
		Elchanan, syn Doda Betlémského;
25
Šama Charodský;
		Elika Charodský;
26
Chelec Paltiský;
		Ira, syn Ikeše Tekojského;
27
Abiezer Anatotský;
		Sibechajb Chušatský;
28
Calmon Achochijský;
		Mahraj Netofský;
29
Cheled, syn Baany Netofského;
		Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje;
30
Benajáš Piratonský;
		Hidaj od potoka Gaaš;
31
Abi-albon Arbatský;
		Azmavet Bachurimský;
32
Eliachba Šaalbonský;
		Jašenovi synové
			 Jonatan, 33syn c Šamy Hararského,
			 Achiam, syn Šarara Hararského;
34
Elifelet, syn Achasbaje z Maaky;
		Eliam, syn Achitofela Gilonského;
35
Checro Karmelský;
		Paaraj Arbejský;
36
Jigal, syn Nátanův z Cóby;
		syn Hagriho;d
37
Selek Amonský;
		Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;
38
Ira Jitrejský;
		Gareb Jitrejský;
39
a Uriáš Chetejský.

Všech celkem bylo třicet sedm.
a
18 podle dvou hebr. rukopisů, Syr a 1.Let 11:25 (LXX: Trojice); též ve v. 19   b 27 podle
někt. rukopisů LXX (MT: Mebunaj); srov. 2.Sam 21:18; 1.Let 11:29   c 33 podle někt.
rukopisů LXX a 1.Let 11:34 (syn v MT chybí)    d 36 podle někt. rukopisů LXX a 1.Let
11:38 (MT: Bani Gádský)

377

2. S a m u e l 24

Sčítání lidu a Boží trest

24

Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. „Jdi, sečti Izraele
a Judu,“ podnítil proti nim Davida.
2
Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: „Obejdi všechny izraelské
kmeny od Danu až po Beer-šebu. Sečtěte lid – chci znát jeho počet.“
3
Joáb ale králi namítl: „Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky
mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?“a
4
Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak
se od krále vydali sčítat lid Izraele. 5Překročili Jordán a utábořili se poblíž
Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru. 6Přišli
do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon
7
a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby.
8
Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. 9Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000
udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000.
10
Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. „Spáchal jsem veliký hřích!“ volal David k Hospodinu. „Prosím tě, Hospodine, odpusť vinu
svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák.“
11
Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, b prorok Gád, slovo
Hospodinovo: 12„Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví Hospodin – Nabízím
ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.“
13
Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: „Mají na tvou zem přijít tři roky c
hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli?
Anebo má být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám
odpovědět Tomu, který mě posílá.“
14
„Je mi tak úzko!“ odpověděl David Gádovi. „Raději ať padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen ať nepadnu do
rukou lidem.“
15
Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána až do určeného
času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů.
16
Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím
neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: „Dost už, zadrž!“ Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny Jebusejského.

David staví oltář
17
Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: „To přece já jsem
zhřešil, to já jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? Ať tvá ruka
dolehne na mě a na mou rodinu!“
18
Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: „Jdi a postav Hospodinu
oltář na mlatu Aravny Jebusejského.“ 19David tedy poslechl Gádovo slovo
a šel, jak Hospodin přikázal.
20
Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi až k zemi. 21„Proč můj pán a král
přichází za svým služebníkem?“ zeptal se Aravna.
„Chci od tebe koupit ten mlat,“ odpověděl David. „Postavím na něm oltář
Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila.“

3 srov. Exod 30:12   b11 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)  
a 1.Let 21:12 (MT: sedm let)
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13 podle LXX

c
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Aravna mu řekl: „Jen ať si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu
zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. 23To vše dává Aravna a
králi.“ A dodal: „Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť.“
24
„To ne,“ odpověděl král Aravnovi. „Koupím to od tebe za plnou cenu.
Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo.“
A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů b stříbra. 25Potom tam
postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila.
22

a

23 podle někt. hebr. rukopisů a LXX (MT: král Aravna)  

b

24 asi 580 g

První kniha

královsk á
Š a l omou n
Boj o trůn

K

rál David byl už stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když
ho přikrývali plášti. 2Jeho dvořané mu navrhli: „Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi
k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál.“ 3A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku, až
nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. 4Byla to překrásná dívka.
Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s ní nic neměl.
5
Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. „Kralovat budu já,“
prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. 6Jeho
otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: „Co to provádíš?“ Adoniáš se narodil
hned po Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako on. a 7Domlouval se
s Joábem, synem Ceruji, a s knězem Abiatarem. Ti Adoniáše podporovali.
8
Kněz Sádok, Jojadův syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi
přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli.
9
Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene En-rogel a sezval tam všechny své bratry, královské
syny, i všechny královské dvořany z kmene Juda. 10Proroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval.
11
Nátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: „Už jsi to
slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví!
12
Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. 13Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal
jsi své služebnici: »Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn
usedne on«? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?‘ 14Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím.“
15
Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král už byl velmi starý a pečovala
o něj Šunemitka Abišag. 16Batšeba padla na kolena a poklonila se králi.
„Co si přeješ?“ zeptal se.
17
„Pane můj,“ odpověděla mu, „ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn
usedne on.‘ 18A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom
ani nevíš. 19Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval tam
všechny královské syny i kněze Abiatara a velitele vojska Joába, ale tvého
služebníka Šalomouna nepozval. 20Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě,
můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém
pánovi. 21Jinak, až můj královský pán ulehne ke svým otcům, já i můj syn
Šalomoun dopadneme jako zločinci.“
22
Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. 23„Je zde prorok
Nátan,“ ohlásili králi.
a

6 2.Sam 14:25
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Když Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl:
„Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na
můj trůn usedne on‘? 25Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata
a množství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také
kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚Ať žije král Adoniáš!‘ 26Mě,
tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jojadova, ba ani
tvého služebníka Šalomouna ale nepozval. 27Je to snad nařízení od mého
královského pána? Můj pán a král nesdělil svému služebníkovi, kdo usedne
na trůn po něm.“
24

Šalomoun králem
28
„Zavolejte mi Batšebu,“ odpověděl král David. Když přišla ke králi
a postavila se před ním, 29král jí přísahal: „Jakože je živ Hospodin, který
vykoupil můj život z každého soužení, 30dnes ti splním, co jsem přísahal
při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po
mně na můj trůn usedne on.“
31
Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy:
„David, můj pán a král, ať žije navěky!“
32
Král David potom řekl: „Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana
a Benajáše, syna Jojadova.“ Když přišli ke králi, 33řekl jim: „Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu
a dovezte ho k prameni Gíchon. 34Tam ať ho kněz Sádok a prorok Nátan
prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚Ať
žije král Šalomoun!‘ 35Pak ho doprovodíte zpět. Až přijde, usedne na můj
trůn a bude kralovat místo mě. Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou.“
36
„Amen,“ odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. „Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. 37Jako býval Hospodin s mým královským
pánem, tak ať je i s Šalomounem. Ať jeho trůn zvelebí ještě více než trůn
mého pána, krále Davida!“
38
Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. 39Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku
roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a všichni
přítomní zvolali: „Ať žije král Šalomoun!“ 40Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly a radovali se tak nadšeně, až se tím hlukem
otřásala zem.
41
Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu,
Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. „Co je to ve městě za hluk?“ ptal se.
42
Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara.
Adoniáš ho vyzval: „Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy.“
43
„Nenesu,“ odpověděl mu Jonatan. „Náš pán, král David, ustanovil za
krále Šalomouna. 44Poslal s ním kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů a Pléťanů. Posadili ho na královu
mulu 45a kněz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále.
Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk,
který jste slyšeli. 46Šalomoun usedl na královský trůn. 47Královi dvořané
přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zve-
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lebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě
více než tvůj.‘ Nato se král na loži poklonil 48a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na
můj trůn.‘“
49
Mezi Adoniášovými hosty zavládlo zděšení. Všichni přítomní se zvedli
a rozprchli se každý svou cestou. 50Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. 51Šalomounovi bylo oznámeno: „Hle,
Adoniáš má z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚Ať mi
dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!‘“
52
„Ukáže-li se jako čestný muž,“ prohlásil Šalomoun, „nespadne mu
z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře.“ 53S tím ho
Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. „Jdi domů,“ řekl mu na to Šalomoun.

Davidova smrt

2

Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi
tyto pokyny:
2
„Já odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně
3
a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově
zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. a 4Potom
Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu
a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.‘b
5
Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji – co provedl dvěma izraelským
vojevůdcům – Abnerovi, synu Nerovu, a Amasovi, synu Jeterovu. Zavraždil je, prolil jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou
krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na svých nohou. 6Zachovej se
tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do
hrobu.
7
Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň – přijmi je mezi své
spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal
před tvým bratrem Abšalomem.
8
Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim.
Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami.
Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a já jsem mu přísahal při Hospodinu, že
ho nezabiji. 9Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět,
jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi.“
10
Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. 11David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval
v Hebronu a třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. 12Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou.

Vláda pevné ruky
13
Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity. „Přicházíš v pokoji?“ otázala se ho.
„Ano,“ odvětil. 14„Rád bych s tebou promluvil.“
„Mluv,“ vybídla ho.
a

3 Jozue 1:7  

b

4 2.Sam 7:12–16
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„Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a království z Hospodinovy vůle připadlo mému
bratrovi. 16Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni mě.“
„Mluv,“ odpověděla.
17
„Požádej prosím krále Šalomouna – tebe přece neodmítne – ať mi dá za
ženu Šunemitku Abišag.“
18
„Dobrá,“ odpověděla Batšeba, „promluvím o tobě s králem.“
19
Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král
vstal a vykročil jí vstříc, poklonil se jí a posadil se na trůn. Také své matce
dal král přistavit trůn a ona zasedla po jeho pravici.
20
„Chci tě požádat o jednu maličkost,“ řekla. „snad mě neodmítneš.“
„Žádej, matko, tebe neodmítnu,“ odpověděl král.
21
Tehdy řekla: „Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku
Abišag?“
22
„Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?“ odpověděl jí král Šalomoun. „To už pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr
a navíc má na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji.“ 23A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: „Ať mě Bůh potrestá a ještě mi přidá,
jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! 24Jakože je živ Hospodin, který
mě pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova
vybudoval dům – Adoniáš zemře ještě dnes!“ 25Král Šalomoun pak poslal
Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravil.
26
Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. „Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes tě nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem
Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna strádání
mého otce.“ 27Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství,
aby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o domu Elího. a
28
Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se také přiklonil k Adoniášovi
(ačkoli k Abšalomovi se předtím nepřidal). Joáb proto utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. 29Králi Šalomounovi bylo oznámeno,
že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: „Jdi ho zabít.“
30
Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: „Král nařizuje:
Vyjdi ven!“
On ale odpověděl: „Ne. Raději umřu tady.“
Benajáš tedy vyřídil králi: „Joáb mi odpověděl tak a tak.“
31
Král na to prohlásil: „Udělej, jak řekl – zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze mě i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil.
32
Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece
o vraždě izraelského vojevůdce Abnera, syna Nerova, ani o vraždě judského vojevůdce Amasy, syna Jeterova, nevěděl. 33To krveprolití provždy
padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům
i jeho trůn ať ale přijde Hospodinův pokoj až navěky.“
34
Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj
doma na venkově. 35Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše,
syna Jojadova, a knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka.
15

a

27 1.Sam 3:11–14
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Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: „Postav si dům v Jeruzalémě
a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. 37Buď si jist, že v den,
kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev
pak padne na tvou hlavu.“
38
Šimei králi odpověděl: „Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník
udělá, jak jsi řekl.“ Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě.
39
Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi,
synu Maaky. Šimei dostal zprávu: „Víš, že tví otroci jsou v Gatu?“ 40A tak
vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když
odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebou.
41
Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu
a zase se vrátil, 42dal si ho zavolat a řekl mu: „Nezapřísahal jsem tě při Hospodinu? Nevaroval jsem tě: ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se
vydáš, jistě zemřeš‘? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.‘
43
Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?“ 44Král
tehdy Šimeimu řekl: „Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi
ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! 45Král Šalomoun ale bude
požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky.“ 46Potom
král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho.
A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou.
36

Dej mi moudrost!

3

Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. 2Lid ovšem
v té době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám
jménu Hospodinovu.
3
Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec
David, až na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. 4Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla nejvýznamnější. Na tamním
oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí.
5
Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. „Žádej mě
o cokoli a dám ti to,“ řekl mu Bůh ve snu.
6
Šalomoun odpověděl: „Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň,
neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při
tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho syn seděl
na jeho trůnu, jak tomu dnes je. 7Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého
služebníka králem po mém otci Davidovi. Já jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. 8Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným
lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. 9Dej tedy svému
služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro
od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?“
10
Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. 11Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal právě o to – nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi bohatství,
nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu –
12
proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. 13K tomu ti přidám i to, oč jsi
nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi
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rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na mé zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život.“
15
Šalomoun se pak probudil a hle – byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma
a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu.
14

Šalomounův soud
16
Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. 17„Prosím,
pane můj!“ promluvila jedna z nich. „Já a tahle žena bydlíme v jednom
domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. 18Tři dny po mně pak
porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo
cizí. 19V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. 20A tak ještě tu
noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho
do náručí a toho svého mrtvého syna dala do náručí mně. 21Nad ránem
vstanu, že svého syna nakojím – a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a vidím – to není můj syn; tohohle jsem neporodila!“
22
Ta druhá žena ale tvrdila: „Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý
tvůj!“
„Ne, ne,“ bránila se ta první. „Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!“ Tak se
před králem hádaly.
23
Král je přerušil: „Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý
tvůj,‘ a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.‘“ 24Tehdy král
rozkázal: „Přineste mi meč.“ Přinesli mu tedy meč. 25„Rozsekněte to živé
dítě vedví,“ řekl král. „Polovinu dejte jedné a polovinu druhé.“
26
Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: „Prosím, pane
můj! Dejte jí to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!“ Srdce se jí totiž sevřelo soucitem nad jejím synem.
Ta druhá ale řekla: „Nebude moje ani tvoje. Sekejte!“
27
Král tehdy rozhodl: „Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě té první ženě – to
je jeho matka.“
28
Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je
před králem bázeň. Viděli totiž, že má v sobě Boží moudrost, aby vynášel
soud.

Správa království

4

Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem.

2
Toto jsou jeho hodnostáři:
		Azariáš, syn Sádokův, byl knězem;
3
Elichoref a Achiáš, synové Šišovi, byli písaři;
		Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem;
4
Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska;
		Sádok a Abiatar byli kněžími;
5
Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem;
		kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem;
6
Achišar byl správcem paláce;
		Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracím.
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Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali
krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich.
8
Toto jsou jejich jména:
		Ben-hur spravoval pohoří Efraim;
9
Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon a Bet-chanan;
10
Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer;
11
Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;
12
Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean
u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a až za
Jokmeam;
13
Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu – šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami;
14
Achinadab, syn Idův, spravoval Machanajim;
15
Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí;
16
Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot;
17
Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar;
18
Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín;
19
Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále
Sichona a bášanského krále Oga;
		celou zemi pak spravoval jeden místodržící.
7

20
Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli,
pili a veselili se.

Šalomounovo bohatství a moudrost

5

Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem až k hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli
dary a sloužili mu po celý jeho život.
2
Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala:
		 30 korů jemné mouky,
		 60 korů hrubé mouky, a
		3
10 kusů krmného dobytka,
		 20 kusů dobytka z pastvin,
		100 kusů bravu
		a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbež.
4
Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu
od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. 5Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu až po Beer-šebu v bezpečí, každý
ve stínu své révy a svého fíkoví.
6
Šalomoun měl také 4 000b stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců.
7
Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech,
kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo. 8Každý
ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké koně,
kdekoli byli rozmístěni.
a
2 celkem asi 5 tun hladké a 10 tun hrubé mouky
9:25 (MT: 40 000)

b

6 podle někt. rukopisů LXX a 2.Let
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Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu
tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. 10Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i veškerou moudrost Egypta.
11
Moudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana Ezrachejského a Macholovy syny Hemana, Kalkola a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech okolních
národech. 12Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět.
9

13
Hovořil o rostlinách
			 od cedru v libanonském pohoří
				 po yzop u zdi nádvoří.
		Hovořil o zvěři a ptácích,
			 o rybách a také o broucích.
14
Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci
ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrost.

Přípravy na stavbu chrámu
15
Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile
uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. 16Šalomoun pak Chíramovi poslal zprávu:
17
„Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu
Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. 18Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. 19Proto mám teď v úmyslu postavit chrám
jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému
otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten
postaví chrám mému jménu.‘a 20Prosím, nech tedy pro mě v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu
tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo
u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci.“
21
Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil:
„Ať je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby
vládl tomuto velikému lidu.“ 22Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď:

„Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. 23Mí služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři, kde z něj nadělám vory a přepravím
je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě
také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr.“
24
Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo
podle jeho přání. 25Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů b pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batůc,d panenského oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. 26Hospodin dal Šalomounovi moudrost,
jak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci.
a

19 2.Sam 7:12–13  
25 asi 440 000 litrů

d

b

25 asi 3 250 tun  

c

25 podle LXX a 2.Let 2:9 (MT: 20 korů)  
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Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo
celkem 30 000 28a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních směnách;
měsíc bývali v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím velel Adoniram. 29Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene.
30
Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. 31Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť
chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů. 32Šalomounovi kameníci
je otesávali spolu s kameníky od Chírama a z Gebalu.
Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu.
27

Hospodinův chrám

6

Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci
ziv (což je druhý měsíc), a totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem,
Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu.
2
Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý,
20 loktů široký a 30 loktů vysoký. b 3Před chrámovou lodí stála přes celou
šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na
10 loktů. 4Šalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím.
5
Po celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala chrámovou loď
a vnitřní svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po celé délce postranní
komory. 6Její spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktů a horní
7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy,
aby nosníky ochozů nezasahovaly do samotných stěn chrámu. 7(Chrám se
stavěl z kamenů již opracovaných v lomu, takže se v chrámu během stavby
neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné nářadí.) 8Vstup do spodníhoc
patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do prostředního para a z něj pak do horního. 9Když Šalomoun dokončil stavbu
chrámu, zastřešil ho kazetovým stropem připevněným na cedrových trámech. 10Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo
5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými trámy.
11
Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: 12„Pokud jde o chrám, který
stavíš: Budeš-li dodržovat mé zákony, vykonávat mé úsudky a věrně plnit
mé příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. 13Budu
přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím.“
14
Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, 15obložil zdi chrámu zevnitř
cedrovými deskami – od podlahy až ke stropu obložil vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu pak vyložil cypřišovými deskami. 16Ve vzdálenosti
20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku
z cedrových desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější
svatyni. 17Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů.
18
Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květy – vše bylo z cedru; kámen nebylo vidět.
19
V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. 20Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký
a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také
cedrový oltář před ním. 21Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy. 22Celý
1 duben/květen, zřejmě 966 př. n. l.   b 2 asi 27 × 9 × 13,5 m (1 loket = asi 45 cm; tak
i dále)   c 8 podle LXX (MT: prostředního)

a
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chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý
oltář před svatostánkem.
23
Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl
10 loktů vysoký. 24Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo
rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. 25Také druhý cherub měl rozpětí křídel
10 loktů. Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar. 26Jeden i druhý
cherub byl 10 loktů vysoký. 27Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části
chrámu. Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné
stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny, zatímco uprostřed chrámu
se jejich křídla dotýkala navzájem. 28I tyto cheruby pokryl zlatem.
29
Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola
vyřezat rytiny cherubů, palem a rozvitých květů. 30Podlahu obou částí
chrámu pokryl zlatem.
31
Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z olivového dřeva na pětihranných zárubních. 32Na tyto dvojité dveře z olivového dřeva vyřezal rytiny
cherubů, palem a rozvitých květů a pokryl je zlatem. Zlato nanesl i na cheruby a palmy. 33Podobně zhotovil čtverhranné zárubně z olivového dřeva
pro vchod do chrámové lodi 34a k nim dvojité dveře z cypřišového dřeva.
Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech. 35Vyřezal na nich
cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem.
36
Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď – po třech vrstvách tesaných
kvádrů následovala vrstva cedrových trámů.
37
Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci
ziv. a 38Jedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc)b byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl
sedm let.
Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let – tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác.

7

Šalomounův palác
2
Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů
široký a 30 loktů vysoký, c s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových
sloupů. 3Zastřešen byl cedrovým kazetovým stropem připevněným na
trámech spočívajících na sloupech – pětačtyřicet trámů, patnáct v každé
řadě. 4Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad
sebou. 5Všechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou.
6
Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před
ní byla předsíň a před ní sloupy s římsou.
7
Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým dřevem. 8Podobně byl postaven i palác,
v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň
postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu.
9
To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami
přiřezaných zepředu i zezadu, od základů po střechu, zvenku až po Velké
nádvoří. 10Základy byly z velikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících
8 i 10 loktů. 11Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene

37 viz v. 1   b 38 říjen/listopad, zřejmě 959 př. n. l.  
(1 loket = asi 45 cm; tak i dále)

a

c

2 45 × 22,5 × 13,5 m
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a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech
řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní.
12

Vybavení chrámu
13
Král Šalomoun poslal pro Churama a z Týru. 14Byl to syn jedné vdovy
z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostí,
znalostí i dovedností k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla.
15
Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na
výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. 16Na vrch těch sloupů
odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5 loktů. 17Hlavice na
vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z řetězů.
Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. 18Udělal sloupy tak, že okolo
mřížování pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou hlavicí. 19Hlavice na vrcholu sloupů
stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů. 20Na hlavicích
obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady
granátových jablek. Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě.
21
Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý
vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora, a Boáz, Posila. 22Vrchol sloupů měl
tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech.
23
Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila
10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. 24Pod okrajem lemovaly
nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s ní.
25
Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu
přikrývalo. 26Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového
květu jako okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. b
27
Dále vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadla. Každý stojan
byl 4 lokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. 28Byl proveden takto:
Sestával z postranic, které spojovaly rámy. 29Na postranicích mezi rámy
byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a býky i pod nimi byly
zavěšeny věnce. 30Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových
nápravách. Z jeho čtyř rohových sloupků vybíhala ramena pod umyvadlo.
Každé odlité rameno mělo po stranách věnce. 31Ze stojanu vyčnívalo na
loket vysoké prstencové ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průměru jeden
a půl lokte. Podobně jako na stojanu, i na ústí byly rytiny. Postranice
ovšem nebyly do kruhu, ale do čtverce. 32Pod postranicemi byla čtyři
kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé kolo bylo jeden a půl lokte
vysoké. 33Kola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy, loukotě, paprsky i náboje, vše bylo odlité. 34Ke čtyřem rohům každého stojanu
vedla čtyři ramena jednolitá se stojanem. 35Na vrcholu měl stojan kolem
dokola půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu byla připevněna
držadla a postranice. 36Plochy držadel i postranic pokryl na každém
volném místě rytinami cherubů, lvů a palem a kolem dokola je vroubily
věnce. 37Takto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně odlité, stejných
rozměrů a stejného tvaru.
a

13 podle 2.Let 2:12 (MT: Chíram); též ve v. 40, 45  

b

26 asi 44 000 litrů
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Vyrobil také deset bronzových umyvadel, každé o objemu 40 batů. a
Každé umyvadlo měřilo 4 lokte a spočívalo na jednom z deseti stojanů.
39
Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil
po pravé straně v jihovýchodním rohu.
40
Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy.
Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na
Hospodinově chrámu:
38

41
dva sloupy,
		dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů,
		dvoje mřížování pokrývající obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů,
42
čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování pokrývajícímu obě kulovité
hlavice sloupů),
43
deset podstavců,
		deset umyvadel na podstavce,
44
jedno Moře,
		dvanáct býků nesoucích Moře,
45
kotlíky, lopatky a mísy.

Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzu. 46Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. 47Bylo jich dohromady
tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla
nikdy zjištěna.
48
Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův
chrám:

		zlatý oltář,
		zlatý stůl pro chleby předložení,
49
pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek,
		k nim květy, kahany a kleště ze zlata,
50
misky, kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata
		a zlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části
chrámu i ke dveřím do chrámové lodi.
51
Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, b totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Hospodinova chrámu.

Vnesení Truhly

8

Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny
Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli
Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. 2Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci
etanim, c což je sedmý měsíc.
a
38 asi 880 litrů   b 51 2.Sam 8:7–12  
(Lev 23:33–36; Deut 16:13–15)  

c

2 tj. Slavnost stánků v září/říjnu
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Když přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu Hospodinovu 4a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením.
Zatímco to kněží a levité vynášeli, 5král Šalomoun s celým shromážděním
Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu,
že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo.
6
Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. 7Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali
Truhlu i její tyče. 8Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně
před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam až dodnes.
9
V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na
Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu
z Egypta.
10
Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám
oblak. 11Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože
Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. a
12
Tehdy Šalomoun prohlásil:
3

„‚Zůstávám v mračnu,‘ pravil Hospodin.b
13
Já jsem ti ale postavil chrám vznešený,
				 místo, kde bys bydlel už navěky!“

			

14

Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele:
15
„Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy
mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: 16‚Ode
dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by
zůstávalo mé jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.‘c
17
Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha
Izraele. 18Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu
postavit chrám. 19Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde
ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.‘ d
20
A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém
otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin,
a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. 21V něm
jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva,
kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z Egypta.“

Vyslýchej na nebi!
22
Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého
izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi 23a řekl:

„Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není
bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství
svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. 24Svému
služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními
ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil.
a
11 srov. Exod 40:34–35  
7:12–13

12 Lev 16:2 (Exo 20:21)  

b

16 2.Sam 7:6–8  

c

d

19 2.Sam
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Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi
svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na
izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví
synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou
žil ty.‘a 26Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které
jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci.
27
Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou obsáhnout – čím méně tento chrám, který
jsem postavil! 28Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na
jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu,
kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. 29Kéž jsou tvé oči dnem
i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam
bude mé jméno.‘ Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník
bude modlit směrem k tomuto místu. 30Kéž vyslyšíš prosbu svého
služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem
k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, vyslýchej
a odpouštěj.
31
Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se
zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým
oltářem v tomto chrámu, 32vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď
své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil mu
jeho skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu jeho
spravedlnost.
33
Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili
tvé jméno, modlili se a prosili tě v tomto chrámu, 34vyslýchej na
nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do
země, kterou jsi dal jejich otcům.
35
Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl
déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili
tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů,
36
vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu
Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli
déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví.
37
Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky
nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi až u samých bran
utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc – 38kdyby si pak ale
kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou
prosbu, kterou by přednesl, 39vyslýchej na nebesích, kde přebýváš.
Odpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho
srdce – jen ty sám přece znáš srdce všech lidí – 40aby tě měli v úctě
po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům.
41
Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel
z daleké země kvůli tvému jménu 42(neboť uslyšel o tvém velikém
jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se
směrem k tomuto chrámu, 43vyslýchej na nebesích, kde přebýváš.
Učiň vše, oč by tě ten cizinec prosil, aby všechny národy země
25

a

25 2.Sam 7:12–16; 1.Král 2:4
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poznaly tvé jméno a měly tě v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby
věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem
postavil.
44
Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je
poslal, a modlili by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil,
a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, 45vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo.
46
Kdyby zhřešili proti tobě – vždyť není člověka, který by nehřešil
– a ty by ses na ně rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé
by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké,
47
kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili
by se a prosili tě o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!‘ 48a kdyby se v zemi svých
nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k tobě
a modlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich
otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil
tvému jménu, 49vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. 50Odpusť svému lidu jejich hřích
i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj jim milost u jejich věznitelů, aby se nad nimi slitovali. 51Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní
dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta, zprostřed té tavicí pece!
52
Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka
i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. 53Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech
národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého
služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta.“a

54
Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu,
vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s rukama vztaženýma
k nebi, 55postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele:
56
„Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál
odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov,
která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše, neselhalo. 57Kéž
je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, 58kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání,
ustanovení i pravidla, která dal našim otcům. 59A tato má slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu
Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku
i svému lidu Izraeli den co den, 60aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. 61Kéž vaše
srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho
ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes.“

a

53 Exod 19:5–6
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Zasvěcení chrámu
62
Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. 63Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král
a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám.
64
Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem.
Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných obětí, neboť
bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout
onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch pokojných obětí.
65
Šalomoun tehdy slavil slavnost a a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem,
naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní. 66Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů
s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému
služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli.

9

Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského
paláce a uskutečnil všechno, co si přál. 2Šalomounovi se tehdy znovu
ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. b 3Hospodin
mu řekl:
„Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky
zůstávalo mé jméno. Mé oči i mé srdce tam zůstanou navždy.
4
Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj
otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat
má ustanovení i má pravidla, 5potvrdím trůn tvého království nad
Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.‘ c
6
Pokud se však ode mě ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete
dodržovat má přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, 7pak vyhladím
Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude
mezi národy za pořekadlo a posměšek. 8A tento chrám, kdysi tak
vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?‘ 9A dostanou odpověď:
‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce
z Egypta, a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž sloužili – to
proto na ně Hospodin uvedl všechno to zlo!‘“ d

Šalomounovy úspěchy
10
Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác,
během dvaceti let. Po jejich uplynutí 11dal král Šalomoun týrskému králi
Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával
cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přál. 12Chíram se tedy vypravil
z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu.
13
Řekl: „Cos mi to, bratře, dal za města?“ A tak se ten kraj až dodnes jmenuje
Kabul (to jest: Nanic). 14Chíram totiž králi poslal 120 talentů e zlata.

65 viz v. 2   b 2 1.Král 3:5–15  
14 asi 4 tuny  

a
e

c

5 2.Sam 7:12–16  

d

9 Deut 29:23–25  
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Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:

		Hospodinův chrám,
		svůj palác,
		terasu Milo,
		jeruzalémské hradby,
		města Chacor, Megido a Gezer 16(egyptský vládce farao totiž vytáhl,
dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město
dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; 17proto Šalomoun
stavěl Gezer),
		dále Dolní Bet-choron,
18
Baalat a Tadmor v judské zemi,
19
všechna Šalomounova zásobovací města,
		města pro vozy,
		města pro jízdu,
		a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavět v Jeruzalémě, v Libanonu
nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou.
20
Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Emorejců, Chetejců, Perizejců,
Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k synům Izraele, 21totiž jejich potomky,
kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit,
Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. 22Syny Izraele
ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníky, velitele,
pobočníky, vozataje a jezdce. 23Dozorců, kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu.
24
Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do paláce,
který pro ni vystavěl, začal budovat terasu Milo.
25
Třikrát ročně a přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři,
který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem.
Tak završil budování chrámu.
26
Král Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvo. 27Chíram pak se Šalomounovými služebníky
vyslal na lodích také své služebníky, zkušené námořníky. 28Vypravili se do
Ofiru, naložili tam 420 talentů b zlata a přivezli je králi Šalomounovi.

Královna ze Sáby

10

Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela
v hádankách. 2Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů,
přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. 3Šalomoun
všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká,
aby na ni neodpověděl.
4
Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác,
který vystavěl, 5pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho
služebníků a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena 6a řekla mu: „To, co jsem u nás
slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. 7Dokud jsem nepřijela
a

25 Exod 23:14–17; Deut 16:16  

b

28 asi 14 tun
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a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal pověst, kterou jsem
slyšela. 8Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále
stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. 9Požehnán buď Hospodin,
tvůj Bůh, který si tě oblíbil a dosadil tě na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak tě učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost.“
10
Poté darovala králi 120 talentů a zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. Už nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala
králi Šalomounovi královna ze Sáby. 11(K tomu ještě Chíramovo loďstvo,
které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství santálového
dřeva a drahokamů. 12Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro
Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky.
Dodnes se nedovezlo, ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.)
13
Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal jí mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti.

Sláva a bohatství
14
Král Šalomoun ročně získával 666 talentů b zlata, 15nepočítaje příjmy od
pocestných, z obchodování kupců i ode všech arabských králů a krajských
hejtmanů.
16
Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu
pavézu vynaložil 600 šekelů c zlata) 17a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden
štít vynaložil 3 hřivny d zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa.
18
Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem.
19
K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách
sedadla područky a vedle područek stáli lvi. 20Na šesti stupních po obou
stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království.
21
Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak
všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra – to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno
za cenné. 22Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské
lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy.
23
Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále
světa. 24Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. 25Všichni mu přinášeli dary, stříbrné
a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky – a tak tomu bylo
rok co rok.
26
Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní,
které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. 27Za jeho vlády bylo
v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří.
28
Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští obchodníci
je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. 29Vozy dováželi z Egypta za 600
šekelů e stříbra a koně za 150.f Také je vyváželi dál pro všechny chetitské
a aramejské krále.

10 asi 4 tuny   b14 asi 23 tun   c16 asi 7 kg   d17 necelých 3,5 kg (pokud jsou
míněny dvojité hřivny); srov. 2.Let 9:16   e 29 6,9 kg   f29 asi 1,7 kg
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Šalomounovo odvrácení

11

Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen – Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky
– 2z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: „Nespojujte se s nimi
a oni ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům.“a
Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. 3Měl sedm set urozených
manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. 4Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele
Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. 5Šalomoun chodil za
sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. 6Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David.
7
Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní
výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi.
8
Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem
a oběťmi.
9
Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo
od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. 10Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, b Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. 11Proto Hospodin Šalomounovi řekl: „Protože je to s tebou takové, že
jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázal, odtrhnu
od tebe království a dám ho tvému služebníkovi! 12Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého
syna. 13Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli
Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen.“

Královi protivníci
14
Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského královského rodu. 15Když totiž David kdysi pustošil Edom c a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. d
16
Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny
Edomce nevyhladil. 17Hadad, tehdy ještě chlapec, tenkrát s několika edomskými služebníky svého otce uprchl do Egypta. 18Přes Midián pokračovali
do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému
vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky.
19
Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy,
sestru Jejího Veličenstva Tachpenes. 20Tachpenesina sestra mu porodila
syna Genubata a Tachpenes ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat
tedy žil ve faraonově paláci mezi faraonovými syny.
21
Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. „Propusť mě zpět do mé vlasti,“ požádal tehdy
faraona.
22
„Co ti u mě schází, že chceš odejít do své země?“ řekl mu farao.
„Nic mi neschází,“ odpověděl, „ale přesto mě propusť.“
23
Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. 24Když David
pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a stal se jejich
velitelem. Odešli do Damašku, usídlili se v něm a založili tam Damašské
a
d

2 Deut 7:3–4; 17:17  
15 2.Sam 8:13

10 1.Král 9:6–7  

b
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království. Vedle zla, které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael.
25

Jeroboámova vzpoura
26
Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem
Cerua. 27Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl
terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. 28Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se má k dílu,
svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova.
29
Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok
Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami.
30
Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů 31a řekl
Jeroboámovi: „Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele:
‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů.
32
Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli
Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. 33To proto,
že mě opustil a a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu
Kemošovi a amonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal,
co je v mých očích správné; nedbal na má ustanovení a pravidla, jako to
dělal jeho otec David.
34
Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý
jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který
dodržoval má přikázání a ustanovení. 35Království pak vezmu z ruky jeho
syna. Deset kmenů dám tobě 36a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce
v Jeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo mé jméno.
37
Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš
králem Izraele. 38Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých
cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat má ustanovení
a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji
ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. 39Tak
pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.‘“
40
Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta
k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel.
41
Ostatní Šalomounovy skutky – co všechno vykonal a jakou měl moudrost – o tom se, jak známo, píše v Knize skutků Šalomounových. 42Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. 43Potom ulehl
ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě
pak začal kralovat jeho syn Rechoboám.

a

33 podle LXX, Syr (MT: opustili); tak i u dalších sloves v souvětí
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Roz dě l e n í
Odtržení severního království

12

Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael,
aby ho prohlásili králem. 2Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy
z Egypta, a 3protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým
shromážděním Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: 4„Tvůj otec
na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha,
které nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit.“
5
„Jděte a vraťte se ke mně za tři dny,“ odpověděl jim Rechoboám. Lid se
tedy rozešel.
6
Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce
Šalomouna, dokud ještě žil: „Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?“
7
„Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu,“ řekli mu, „pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky.“
8
On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří
s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. 9„Co radíte vy?“ zeptal se
jich. „Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od
jha, které nám naložil tvůj otec‘?“
10
Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: „Lidem, kteří ti říkají:
‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,‘ odpověz takhle:
‚Já mám silnější malík,
			 než měl můj otec pupík!
11
Můj otec vám naložil těžké jho?
			 Já vám ho ještě ztížím!
		Můj otec na vás brával bič,
			 já na vás vezmu karabáč!‘“

12
Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim
totiž: „Vraťte se ke mně za tři dny.“) 13Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na
radu, kterou mu dali starci. 14Odpověděl jim podle rady mladíků:

„Můj otec vám naložil těžké jho?
			 Já vám ho ještě ztížím!
		Můj otec na vás brával bič,
			 já na vás vezmu karabáč!“
15
Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo
jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše
Šíloského. b
16
Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito
slovy:

„Co máme společného s Davidem?
			 S Jišajovým synem mít podíl nebudem!
a

2 podle LXX (MT: přebýval v Egyptě)  
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		Jen ať se vrátí domů Izrael,
			 ty si hleď svého domu, Davide!“ a
A tak se Izrael rozešel do svých domů. 17Rechoboám pak kraloval jen nad
těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových.
18
Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, b který velel nuceným pracím,
ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. 19Tak zůstává Izrael ve vzpouře
proti domu Davidovu až dodnes.

Jeroboám, král izraelský
20
Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj
a pozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda.
21
Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův
i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a navrátili království Rechoboámovi, synu Šalomounovu.
22
Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: 23„Řekni Rechoboámovi,
synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu
i ostatnímu lidu: 24Tak praví Hospodin – Nebojujte proti svým bratrům,
synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě.“ Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin.
25
Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil.
Odtud se vypravil dál a vystavěl Penuel. 26Potom si pomyslel: „Co kdyby
se království navrátilo k domu Davidovu? 27Když bude lid chodit obětovat
do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu,
judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a mě zabijí!“
28
Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. „Dost jste
se nachodili do Jeruzaléma,“ prohlásil. „Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě
vyvedl z Egypta!“c 29Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu. 30Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu
a druhému d až do Danu.
31
Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoho
v lidu, i když to nebyli synové Leviho. 32V patnáctý den osmého měsíce také
zavedl svátek podobný svátku judskému e a obětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro
posvátné výšiny, které vystavěl. 33V patnáctý den osmého měsíce, onoho
měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k oltáři,
který postavil v Bet-elu, aby na něm obětoval.

Proroctví proti bételskému oltáři

13

Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat,
vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska.
2
„Oltáři, oltáři,“ zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, „tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude
obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské
16 2.Sam 20:1   b18 podle někt. rukopisů LXX, Syr a 1.Král 4:6; 5:28 (MT: Adorama)  
28 Exod 32:3–4   d 30 podle někt. rukopisů LXX (do Bét-elu a druhému v MT chybí)  
e
32 míněn Svátek stánků v říjnu/listopadu (Lev 23:33–36)
a
c

401

1. K r á l ov s k á 13

kosti na tobě budou páleny!“ Tehdy také určil znamení: „Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel na něm
se rozsype!“
4
Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři,
namířil na něj od oltáře rukou a poručil: „Chopte se ho!“ Ruka, kterou na
něj ukázal, mu ale odumřela, a už ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. 5Vtom
se oltář roztrhl a popel z něj se rozsypal – přesně podle znamení, které
Boží muž na Hospodinův rozkaz určil.
6
Tehdy se král obrátil na Božího muže: „Přimluv se prosím u Hospodina,
svého Boha, a modli se za mě, abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě.“
Boží muž se přimluvil u Hospodina, král přitáhl ruku k sobě a byla zase
jako dřív.
7
Poté král Božího muže vyzval: „Pojď ke mně domů, posilni se a já tě
obdaruji.“
8
Boží muž ale králi odpověděl: „I kdybys mi dal polovinu svého domu,
nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju.
9
Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou,
kterou jsi přišel.‘“ 10Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy
do Bet-elu přišel.
3

11
V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli a
mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když
to svému otci vylíčili, 12zeptal se jich: „Kterou cestou šel?“ Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska, odešel. 13„Osedlejte
mi osla,“ řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj
14
a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. „Ty jsi ten
Boží muž, který přišel z Judska?“ zeptal se ho.
„Ano,“ odpověděl.
15
„Pojď ke mně domů a najez se,“ řekl mu.
16
Boží muž ale odpověděl: „Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou
jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju, 17protože jsem od
Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.‘“
18
„I já jsem prorok jako ty,“ řekl mu na to. „Na Hospodinův rozkaz ke mně
promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, ať něco sní a napije se
vody.‘“ (To mu ale lhal.) 19Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma
a napil se vody.
20
Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo
Hospodinovo 21a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: „Tak praví
Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který
ti dal Hospodin, tvůj Bůh, 22ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na
místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.‘ Proto tvé tělo nebude
pochováno v hrobě tvých otců!“
23
Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl,
svého osla 24a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak
leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u té mrtvoly.
25
Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u ní
stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. 26Když
a

11 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT: syn přišel a pověděl)
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je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: „To byl Boží muž.
Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho
roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval.“
27
Potom ten starý prorok řekl svým synům: „Osedlejte mi osla.“ Jakmile
ho osedlali, 28vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí
u ní. Lev ji nesežral ani neroztrhal osla. 29Prorok zvedl tělo Božího muže,
naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal
a pohřbil. 30Jeho tělo pochoval do svého hrobu. „Ach, bratře můj!“ naříkali
nad ním.
31
Když ho pohřbil, řekl svým synům: „Až umřu, pochovejte mě do hrobu,
kde je pochován Boží muž. Uložte mé kosti k jeho kostem. 32To slovo, které
na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní.“
33
Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak,
z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby
se na těch výšinách stal knězem. 34Toto byl hřích Jeroboámova domu, který
vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země.

Proroctví proti Jeroboámovi

14

V té době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. 2Jeroboám řekl své ženě:
„Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla.
Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto
lidu. 3Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti
oznámí, co bude s chlapcem.“ 4Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu.
Achiáš už neviděl, oči mu pro stáří nesloužily. 5Hospodin mu ale řekl:
„Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je
nemocný. Řekneš jí to a to. Až přijde, bude se vydávat za někoho jiného.“
6
Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: „Pojď dál,
ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. 7Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:
‚Pozvedl jsem tě z lidu a učinil tě vůdcem svému lidu Izraele. 8Odtrhl jsem
království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval má přikázání, následoval mě celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné. 9Tys ale jednal hůře než všichni
před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi mě
popouzel. Protožes mě zahodil za hlavu, 10hle, já uvedu na dům Jeroboámův zlé věci:
		Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána
			 až do posledního pacholka.
		Jako se od hnoje zametá brána,
			 vymetu jeho dům dočista.
11
Kdo Jeroboámovi zemře ve městě,
			 toho psi sežerou;
		kdo mu zemře venku na cestě,
			 toho ptáci rozklovou!
		Tak promluvil Hospodin.‘
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Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. 13Celý Izrael ho bude oplakávat, až ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova
domu jediný, kdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin, Bůh Izraele, nalezl něco dobrého.
14
Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď! 15Hospodin udeří na Izrael, až se
rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal
jejich otcům, a rozptýlí je až za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly,
a tak popudili Hospodina. 16Proto se Hospodin Izraele vzdá – kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým svedl Izrael.“
17
Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na
práh domu, chlapec zemřel. 18Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak
řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše.
19
Ostatní Jeroboámovy skutky – jak válčil a kraloval – o tom se píše v Kronice izraelských králů. 20Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke
svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab.
12

Rechoboám, král judský
21
V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které
Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho
jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama.
22
Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co
páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. 23Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny,
sloupy a posvátné kůly. 24V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce. a Dopouštěli se všech ohavností těch národů, které Hospodin před
Izraelem vyhnal.
25
Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský
vládce Šišak 26a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského
paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun.
27
Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. 28Kdykoli král
chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely
do strážní komory.
29
Ostatní Rechoboámovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak
známo, píše v Kronice judských králů. 30Mezi Rechoboámem a Jeroboámem
po celou tu dobu trvala válka. 31Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl
pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se
jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. b

Abiáš, král judský

15

Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou
kralovat Abiáš. 2Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova.
3
Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce
nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida.
4
Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho
24 srov. Deut 23:18  
tak i dále

a

b

31 podle někt. hebr. rukopisů, LXX a 2.Let 12:16 (MT: Abijam);
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svíci; vzbudil po něm jeho syna a upevnil Jeruzalém. David totiž dělal, co
je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil od
žádného přikázání – kromě onoho případu s Uriášem Chetejským.
6
Mezi Abiášem a a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. 7Ostatní
Abiášovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. 8Abiáš
ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa.
5

Asa, král judský
9
Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat
Asa. 10Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala
Maaka, dcera Abšalomova.
11
Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec
David. 12Vymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. 13Dokonce svou babičku Maaku
zbavil postavení královny matky kvůli té zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka Kidron.
14
Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho
život oddáno Hospodinu. 15Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary
svého otce i vlastní svaté dary, stříbro, zlato a různé předměty.
16
Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. 17Izraelský
král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl
nikdo odejít ani tam přijít. 18Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které
zbylo v pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského
paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovi, synu Tabrimonovu, synu Chezionovu, sídlícímu v Damašku.
Vzkázal mu:
19
„Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským
králem Baašou, ať ode mě odtáhne.“
20
Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí.
21
Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy.
22
Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky
odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa
z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a Micpu.
23
Všechny ostatní Asovy skutky – jak byl udatný, co všechno vykonal
a jaká města vystavěl – o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů.
K stáru byl ale nemocný na nohy. 24Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl
pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal
kralovat jeho syn Jošafat.

Nádab, král izraelský
25
Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab,
syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky 26a páchal, co je v Hospodinových
a

6 podle někt. hebr. rukopisů, Syr a 2.Let 13:2 (MT: Rechoboámem)

405

1. K r á l ov s k á 16

očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael.
27
Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí
a porazil ho u filištínského Gibetonu. Když Nádab s celým izraelským vojskem obléhal Gibeton, 28Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského
krále Asy kralovat místo něj.
29
Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal
z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl
skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. a 30To vše kvůli hříchům, které
Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina,
Boha Izraele.
31
Ostatní Nádabovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo,
píše v Kronice izraelských králů. 32Mezi Asou a izraelským králem Baašou
trvala neustálá válka.

Baaša, král izraelský
33
Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem
Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let 34a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl
celý Izrael.
Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo:
2
„Pozvedl jsem tě z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty
ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby mě popouzeli
svými hříchy. 3Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům
Jeroboáma, syna Nebatova:

16

4
Kdo Baašovi zemře ve městě,
			 toho psi sežerou,
		kdo mu zemře venku na cestě,
			 toho ptáci rozklovou!“ b
5
Ostatní Baašovy skutky – co všechno vykonal a jak byl udatný – o tom
se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. 6Když Baaša ulehl ke svým
otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela.
7
Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi
i proti jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to
kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou.

Ela, král izraelský
8
Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky.
9
Jeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí.
Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláce. 10Vtom
přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského
krále Asy kralovat místo něj.
11
Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani přítele. 12Tak Zimri
vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka
a

29 1.Král 14:10–14  

b

4 1.Král. 14:10–11
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Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke
kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina,
Boha Izraele.
14
Ostatní Elovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo, píše
v Kronice izraelských králů.
a 13

Zimri, král izraelský
15
Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri
a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton. 16Jakmile se
v táboře doslechli: „Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále,“ ještě téhož dne
na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho. 17Omri
pak s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. 18Když
Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce
a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel 19za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že
svedl celý Izrael.
20
Ostatní Zimriho skutky – včetně spiknutí, které zosnoval – o tom se, jak
známo, píše v Kronice izraelských králů.

Omri, král izraelský
21
Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za
Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá
polovina stála za Omrim. 22Omriho stoupenci ale přemohli stoupence
Tibniho, syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem.
23
Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále
Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse, 24pak ale koupil
od Šemera za dva talentyb stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil
město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána té hory Šemera.
25
Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než
všichni před ním. 26Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova,
a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli
Hospodina, Boha Izraele.
27
Ostatní skutky Omriho – co všechno vykonal a jak byl udatný – o tom
všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. 28Omri pak ulehl ke
svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab.

Achab, král izraelský
29
Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn
Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let 30a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. 31Jako by mu nestačilo
držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru
sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. 32V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. 33Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina,
Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním.
34
Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého
prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil
bránu – přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. c
a

12 v. 1–4  

b

24 asi 68 kg  

c

34 Jozue 6:26
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Eliáš
Boží muž

17

Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: „Jakože je
živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech
nebude rosa ani déšť – jedině na mé slovo.“
2
Potom dostal slovo Hospodinovo: 3„Odejdi odsud, obrať se na východ
a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. 4Z toho potoka budeš
pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili.“ 5Odešel tedy a zachoval se
podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně
Jordánu. 6Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil.
7
Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. 8Tehdy dostal
slovo Hospodinovo: 9„Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle,
přikázal jsem jedné tamější vdově, aby tě živila.“ 10Vstal tedy a vydal se do
Sarepty.
Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. „Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?“ zavolal na ni. „Chtěl bych se napít.“ 11A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za ní: „Přines mi prosím také
kousek chleba.“
12
Na to mu odpověděla: „Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani
kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje.
Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to
a umřeme.“
13
„Neboj se,“ řekl jí Eliáš. „Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě a synovi.
14
Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde
a oleje z láhve neubude až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.‘“
15
Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst.
16
Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně jak řekl
Hospodin skrze proroka Eliáše.
17
Po nějaké době syn té ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. 18„Co proti mně máš, Boží muži?“ vyčetla Eliášovi. „To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?“
19
„Podej mi svého syna,“ řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl ho do horní
místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. 20Pak volal k Hospodinu:
„Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To jí chceš zabít syna?“ 21Potom se třikrát za sebou položil na
chlapce a volal k Hospodinu: „Prosím, Hospodine, Bože můj, ať se do toho
dítěte vrátí duše!“
22
A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. 23Eliáš
ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. „Podívej se, tvůj syn žije,“ řekl jí.
24
„Teď vím, že jsi Boží muž,“ odpověděla žena Eliášovi. „Opravdu máš
v ústech slovo Hospodinovo!“

1. K r á l ov s k á 18
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Baal, nebo Hospodin?

18

Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: „Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť.“ 2Eliáš se
tedy šel ukázat Achabovi.
V Samaří panoval velký hlad. 3Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce
paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. 4Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních
a obstarával jim jídlo a vodu.) 5Achab Obadiášovi řekl: „Pojďme ke všem
vodním pramenům a ke všem potokům v zemi – snad se někde ještě najde
čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek.“ 6Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem
a Obadiáš druhým.
7
Obadiáš šel svou cestou a hle – naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš
poznal, padl před ním na tvář: „Jsi to ty, můj pane, Eliáši?“ zvolal.
8
„Ano,“ odpověděl mu. „Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.‘“
9
„Co jsem komu udělal?“ zvolal Obadiáš. „Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť mě zabije! 10Jakože je živ Hospodin, tvůj
Bůh, není národ ani království, kde tě můj pán nedal hledat. A když řekli:
‚Není tu,‘ muselo se v tom království nebo národě přísahat, že tě nenašli.
11
A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi – Eliáš je tu!‘ 12Jakmile od tebe
odejdu, Hospodinův duch tě odnese kdoví kam. Já s tou zprávou přijdu
k Achabovi, a když tě nenajde, zabije mě. Přitom tvůj služebník od mládí
hluboce ctí Hospodina. 13Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel
vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků
po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. 14 A ty teď
říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi – Eliáš je tu.‘ Vždyť mě zabije!“
15
Eliáš mu odpověděl: „Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří
stojím, dnes se mu ukážu.“ 16Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu
to oznámil.

Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. 17„To jsi ty, ten škůdce Izraele?!“
zavolal na něj, jakmile ho uviděl.
18
„Já Izraeli neškodím,“ odpověděl mu Eliáš. „To děláš ty a dům tvého
otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. 19Svolej
ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát
Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu.“
20
Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. 21Eliáš
předstoupil před lid. „Jak dlouho se budete kývat na obě strany?“ řekl jim.
„Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!“
Lid mu na to neodpověděl ani slovo.
22
„Já sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův,“ řekl Eliáš lidu, „ale
Baalových proroků je čtyři sta padesát. 23Dejte nám dva býky. Ať si z nich
jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale ať je nezapalují. Já
připravím toho druhého býka a také ho položím na dříví a nezapálím.
24
Budete vzývat jméno svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo.
Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“
Na to všechen lid odpověděl: „Ano, správně!“
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„Vyberte si jednoho býka,“ řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, „a připravte ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale
oheň nezapalujte.“
26
Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo
od rána až do poledne: „Baali, vyslyš nás!“ Neozval se ani hlásek, žádná
odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali.
27
Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: „Křičte hlasitěji, vždyť je to
bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí –
tak ať se probudí!“ 28Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži
a oštěpy, až z nich crčela krev. 29Minulo poledne a oni stále pokračovali ve
svém křepčení až do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek,
žádná odpověď, žádná odezva.
30
Tehdy Eliáš vyzval lid: „Pojďte ke mně.“ Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. 31Vzal dvanáct kamenů podle
počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: „Budeš
se jmenovat Izrael.“a 32Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu
oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míryb zrní.
33
Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevo 34a řekl: „Naplňte
čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo.“ Pak řekl: „Znovu.“ Když to udělali
znovu, řekl: „Ještě potřetí.“ Když to udělali potřetí, 35voda se roztékala
kolem oltáře a zaplnila i strouhu.
36
Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: „Hospodine,
Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já
jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. 37Odpověz mi,
Hospodine, odpověz mi. Ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že
jejich srdce obrátíš zpět.“
38
Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny
a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil.
39
Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: „Hospodin je Bůh!
Hospodin je Bůh!“
40
Eliáš jim přikázal: „Zajměte Baalovy proroky! Žádný ať neunikne.“
A když je zajali, Eliáš je odvedl k potoku Kíšon a tam je pobil.
25

41
Potom řekl Achabovi: „Vzhůru, jez a pij! Už je slyšet hukot deště.“
Achab se tedy odešel najíst a napít.
Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. 43Pak řekl svému mládenci: „Vzhůru, jdi se podívat na moře.“
Vyšel se tedy rozhlédnout. „Nic tam není,“ řekl.
„Udělej to sedmkrát,“ odpověděl Eliáš.
44
Teprve posedmé mládenec zvolal: „Vidím, jak od moře stoupá obláček,
ne větší než dlaň.“
Tehdy mu Eliáš řekl: „Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než tě zastaví
liják!“
45
Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítr a spustil se liják.
Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. 46S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on.
42

a

31 Gen 32:29; 35:10  

b

32 asi 11 kg

1. K r á l ov s k á 19

410

Tichý, jemný hlas

19

Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny
proroky mečem. 2Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: „Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!“
3
Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde
nechal svého mládence, 4a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když
už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: „Už dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové.“ 5Pak si pod
tím jalovcem lehl a usnul.
Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ 6Rozhlédl se tedy a hle –
u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl.
7
Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. „Vstaň a jez!“ řekl
mu. „Máš před sebou dlouhou cestu.“ 8Vstal tedy, najedl se a napil a v síle
toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Oréb. 9Tam
vešel do jeskyně a přenocoval.
Vtom dostal slovo Hospodinovo: „Co tu chceš, Eliáši?“
10
Odpověděl: „Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové
Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili.
Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život.“
11
On mu řekl: „Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy
projde Hospodin.“
Vtom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před
Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. 12Po zemětřesení přišel oheň, ale ani
v něm nebyl Hospodin. A po ohni – tichý, jemný hlas. 13Jakmile ho Eliáš
uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně.
Vtom k němu ten hlas promluvil: „Co tu chceš, Eliáši?“
14
Odpověděl: „Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život.“
15
„Vrať se, odkud jsi přišel,“ řekl mu Hospodin, „a pokračuj dál k Damašské
poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. 16Pak
pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. 17Kdo unikne před
mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo unikne před mečem Jehua, toho
zabije Elíša. 18Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů – všechny, kdo
neklekali před Baalem a nelíbali ho.“
19
Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry
dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho
Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť.
20
Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. „Jenom políbím otce
a matku,“ volal za ním, „a hned půjdu za tebou!“
Eliáš mu řekl: „Vrať se a považ, co jsem ti udělal.“
21
Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na
dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako
jeho služebník.
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Válka s Aramejci

20

Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti králi s koni a vozy, oblehl Samaří a dobýval je.
2
Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly 3se vzkazem: „Takto
praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti
patří mně.“
4
Izraelský král mu odpověděl: „Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti já
i vše, co mám.“
5
Potom přišli poslové znovu se slovy: „Takto praví Ben-hadad: Vzkázal
jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.‘ 6Zítra touto dobou
k tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých
služebníků a zabavili a odnesli, cokoli se jim zalíbí.“
7
Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: „Sami vidíte, že
ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro mé ženy a děti i pro
mé stříbro a zlato, neodmítl jsem mu to.“
8
„Neposlechni ho!“ radili mu stařešinové i všichni ostatní. „Nepodvoluj
se!“
9
A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: „Vyřiďte mému pánu a králi:
Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu.“ S touto odpovědí pak poslové odešli.
10
Ben-hadad mu na to vzkázal: „Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral
aspoň trochu!“
11
Izraelský král mu nechal vyřídit: „Ať se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí
jako ten, kdo už ji svléká!“
12
Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten
vzkaz, rozkázal svým mužům: „Nástup!“ a tak nastoupili proti městu.

13
Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy:
„Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes ti je
vydám do rukou, abys poznal, že já jsem Hospodin.“
14
„Jak se to stane?“ zeptal se Achab.
„Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů,“
odpověděl prorok.
„Kdo zahájí útok?“ zeptal se ještě.
„Ty,“ odpověděl prorok.
15
Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232.
Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a bylo jich 7 000. 16Vytáhli
v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) 17Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanů.
Ben-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze Samaří
vyrazili nějací muži. 18„Zajměte je živé,“ rozkázal, „ať už jdou vyjednávat
nebo bojovat!“
19
Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské
vojsko. 20Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na
útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu
s jízdou. 21Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozy a způsobil
Aramejcům hroznou porážku.
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K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: „Jdi, opatři si
posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok
na jaře vytáhne znovu.“
23
Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: „Jejich bůh je bohem
hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na rovině, porazíme
je! 24Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. 25Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se
s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme.“ Ben-hadad je poslechl a zařídil
se tak.
26
Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval
proti Izraeli. 27Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili
jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj.
28
Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: „Tak praví Hospodin:
Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že já jsem
Hospodin.“
29
Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za
jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. 30Ti, kdo zbyli, utekli do
města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby.
Ben-hadad ale uprchl a a schoval se v nejzazším pokojíku. 31Jeho služebníci mu řekli: „Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní.
Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazem a vzdáme se
izraelskému králi. Snad tě ponechá naživu.“
32
A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: „Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!“
„On ještě žije?“ podivil se Achab. „Vždyť je to můj spojenec!“
33
Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo:
„Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!“
„Jděte pro něj,“ řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho
pozval k sobě do vozu.
34
Ben-hadad mu tehdy nabídl: „Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému
otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je zřídil můj otec v Samaří.“
„Za těchto podmínek tě propustím,“ odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil ho.
22

Proroctví proti Achabovi
35
Jeden z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: „Zbij mě!“ On ale odmítl, 36a tak mu řekl: „Protože jsi neposlechl Hospodina, až půjdeš ode mě, zabije tě lev.“ A když pak šel od něj, potkal ho
lev a zabil ho.
37
Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: „Zbij mě!“ A on ho zbil a poranil.
38
Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. 39Když ho král míjel, zavolal na něj: „Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí,
zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent b stříbra.‘ 40Tvůj služebník se
pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil.“
a

30 podle LXX (MT: uprchl do města)  

b

39 asi 34 kg
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Izraelský král mu odpověděl: „Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!“
41
Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. 42Poté mu řekl: „Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého
odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho.“
43
Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý.

Nábotova vinice

21

Později došlo k následující události: Palác samařského krále Achaba
v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota Jizreelského. 2 Achab Nábota přemlouval: „Dej mi tu svou vinici. Udělám si z ní zelinářskou zahradu – vždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo ní jinou vinici, lepší,
anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře.“
3
Nábot ale Achabovi odpověděl: „Hospodin mě chraň! Nemůžu ti dát své
otcovské dědictví.“
4
Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl:
„Své otcovské dědictví ti nedám!“ Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. 5Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: „Co
že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl.“
6
Vyprávěl jí tedy: „Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu:
‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.‘
Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!‘“
7
Jeho žena Jezábel mu řekla: „No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco
sněz a rozvesel se. Já ti tu vinici Nábota Jizreelského obstarám.“
8
Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí
a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel.
9
V těch dopisech psala:
„Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. 10Naproti němu
posaďte nějaké dva ničemy, ať dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi.
Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti.“

11
Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co
jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala. 12Vyhlásili půst a posadili
Nábota do čela lidu. 13Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu
a veřejně Nábota obvinili: „Nábot zlořečil Bohu i králi!“ Vyvedli ho tedy za
město a ukamenovali k smrti. 14Potom poslali Jezábel zprávu: „Nábot byl
ukamenován a je mrtev.“
15
Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla
Achabovi: „Vstávej. Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat,
už můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel.“ 16Když Achab uslyšel, že
Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat.
17
Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: 18„Vstaň, jdi do Samaří
vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat.
19
Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?‘ A dodej:
‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou
chlemtat i tvou.‘“
20
„Tak jsi mě našel, můj nepříteli?“ oslovil Achab Eliáše.
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„Ano,“ odpověděl, „protože ses zaprodal, abys páchal, co je v Hospodinových očích zlé. 21Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za
tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele – pána i kmána
až do posledního pacholka! 22Naložím s tvým domem jako s domem
Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s domem Baašy, syna Achiášova, protože jsi mě popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.‘
23
A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého
jizreelského okolí.‘a
24
Kdo Achabovi zemře ve městě,
			 toho psi sežerou,
		kdo mu zemře venku na cestě,
			 toho ptáci rozklovou!“b
25
(Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal,
co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel. 26Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak, jako
to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.)
27
Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil se, spával v pytlovině a choval se pokorně.
28
Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: 29„Vidíš, jak se přede
mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu to
neštěstí na jeho dům už za jeho dnů, ale až za dnů jeho syna.“

Lživý duch

22

Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. 2Třetího roku
přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. 3Izraelský král
řekl svým dvořanům: „Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?“
4
Potom se zeptal Jošafata: „Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?“
„Udělám to, co ty,“ odpověděl mu Jošafat. „Můj lid je jako tvůj, mí koně
jako tví!“ 5Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: „Nejdříve se vyptej
na slovo Hospodinovo.“
6
Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: „Mám
jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?“
„Jdi,“ odpovídali, „a Pán je vydá králi do rukou!“
7
Jošafat ale naléhal: „To už tu není žádný Hospodinův prorok, abychom
se zeptali jeho?“
8
„Vlastně tu jeden takový je,“ řekl izraelský král. „Skrze něj se lze ptát
Hospodina, ale já ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen
samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův.“
„Tak by král neměl mluvit,“ odpověděl Jošafat.
9
Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: „Rychle,
Michajáše, syna Jimlova!“
10
Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých
trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci
prorokovali před nimi. 11Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy
a prohlásil: „Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!“
a
b

23 podle někt. hebr. rukopisů, Syr, Vul a 2.Král 9:10, 36 (MT: psi u jizreelské zdi)  
24 1.Král 14:10–11; 16:3–4
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A všichni ti proroci prorokovali podobně: „Jdi na Rámot-gileád! Čeká tě
úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!“
13
Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: „Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni.
Řekni mu něco dobrého.“
14
„Jakože je živ Hospodin,“ odpověděl Michajáš, „budu mluvit jen to, co
mi řekne Hospodin.“ 15A tak přišel ke králi.
Ten se ho zeptal: „Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?“
„Jdi,“ odpověděl. „Čeká tě úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou.“
16
Král ho však přerušil: „Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!“
17
Michajáš mu tedy řekl:
12

„Viděl jsem všechen Izrael
			 jak ovce po horách rozptýlen,
				 jak ovce bez svého pastýře.
		Hospodin řekl mi: Pány nemají,
			 ať vrátí se domů každý v pokoji!“
18
„Vždyť jsem ti to říkal,“ obrátil se izraelský král k Jošafatovi. „Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí.“
19
Michajáš ale pokračoval: „Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem
Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici
a levici. 20Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?‘ Ten říkal to a ten zas ono. 21Vtom vyšel duch, stanul před
Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ 22a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to
Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘
23
Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
24
Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se
slovy: „Kudy asi přešel Hospodinův duch ode mě, aby mluvil k tobě?“
25
„To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!“ odpověděl mu
Michajáš.
26
Nato izraelský král rozkázal: „Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi. 27Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte
do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nevrátím.‘“
28
Michajáš ale řekl: „Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze mě Hospodin.“ A dodal: „Slyšte to, všichni lidé!“
29
Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád.
Izraelský král Jošafatovi řekl: „Já půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu.“ A tak se král Izraele před bitvou přestrojil.
31
Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: „Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!“ 32Když potom vozatajové uviděli
Jošafata, řekli si: „To je určitě izraelský král.“ Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, 33vozatajové poznali, že to není izraelský
král, a nechali ho být.
30
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Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi
pláty a pancíř. „Zpátky!“ rozkázal král svému vozatajovi. „Odvez mě z boje!
Jsem raněn!“ 35Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud
večer nezemřel. 36Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: „Všichni
domů, každý do své vlasti!“
37
Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. 38Když myli jeho
vůz v samařském rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali
psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. a
39
Ostatní Achabovy skutky – co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města vystavěl – o tom se, jak známo,
píše v Kronice izraelských králů. 40Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo
něj začal kralovat Achaziáš.
34

Jošafat, král judský
41
Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského
krále Achaba. 42Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval
v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. 43Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. 44Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak
lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách.
45
Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. 46Ostatní Jošafatovy skutky –
jak byl udatný a jak bojoval – o tom se, jak známo, píše v Kronice judských
králů. 47 Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly
vládu jeho otce Asy.
48
V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. 49Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo,
protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu.
50
Achaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: „Ať spolu s tvými služebníky
jedou na lodích i mí služebníci.“ Jošafat ale nechtěl.
51
Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve
městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram.

Achaziáš, král izraelský
52
V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat
Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky. 53Páchal,
co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky
i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. 54Sloužil
Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako
jeho otec.

a

38 1.Král 21:19

Druhá kniha

královsk á
Elíša
Baal-zebub

P

o Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli.			
2
Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal
posly a řekl jim: „Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se
z toho uzdravím.“
3
Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: „Vstaň, vyjdi
poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? 4Nuže, toto praví
Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!‘“ Pak
Eliáš odešel.
5
Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: „Proč jste se vrátili?“
6
„Vyšel nám naproti jeden muž,“ odpověděli, „a řekl nám: ‚Vraťte se ke
králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak už není
Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!‘“
7
„Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?“ ptal se král.
8
„Měl plášť z kožešiny,“ odpověděli, „a kolem boků kožený pás.“
„To je Eliáš Tišbejský!“ řekl král.
9
Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory,
a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: „Boží muži, král praví: Sestup dolů!“
10
„Jestli jsem Boží muž,“ odpověděl Eliáš veliteli, „tak ať z nebe sestoupí
oheň a pohltí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil
velitele i s jeho padesáti.
11
Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním
vylezl a přikázal mu: „Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!“
12
„Jestli jsem Boží muž,“ odpověděl Eliáš, „tak ať z nebe sestoupí oheň
a pohltí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil
velitele i s jeho padesáti.
13
Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí
velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovi, padl před ním na kolena a prosil
ho: „Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků.
14
Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti
muži, můj život ale prosím ušetři!“
15
Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: „Sestup s ním, neboj se
ho.“
A tak vstal a šel s ním ke králi. 16Řekl mu: „Tak praví Hospodin: Copak už
není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se
vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože,
na něž jsi ulehl, ale zemřeš!“
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Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak
na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. 18O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů.
17

Kde je Bůh Eliášův?

2

Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě
s Elíšou na cestě z Gilgalu. 2„Zůstaň tu,“ řekl Eliáš Elíšovi. „Hospodin
mě posílá do Bet-elu.“
Elíša ale odpověděl: „Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!“
A tak šli do Bet-elu.
3
Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. „Víš, že Hospodin ti dnes
vezme tvého pána?“ řekli mu.
„Já vím, mlčte,“ odpověděl.

4
Potom mu Eliáš řekl: „Zůstaň tu. Hospodin mě posílá do Jericha.“
On ale odpověděl: „Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!“
A tak šli do Jericha.
5
Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: „Víš, že Hospodin
ti dnes vezme tvého pána?“
„Já vím, mlčte,“ odpověděl.
6
Potom mu Eliáš řekl: „Zůstaň tu. Hospodin mě posílá k Jordánu.“
On ale odpověděl: „Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!“
A tak šli dál spolu.
7
Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. 8Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na
druhou stranu.
9
Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: „Řekni, co pro tebe mám udělat, než
budu od tebe vzat.“
„Prosím, ať mi připadnou dva díly tvého ducha!“ odpověděl Elíša.
10
„Žádáš o nelehkou věc,“ řekl mu Eliáš. „Pokud ale uvidíš, jak jsem od
tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se.“
11
Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz
s ohnivými koni – Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! 12Když to Elíša uviděl,
vykřikl: „Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!“ A víckrát už ho neviděl.
Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. 13Pak zvedl plášť, který
spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, 14vzal Eliášův
plášť a udeřil jím do vody. „Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?“ zvolal. „Kde
je on sám?!“ A jakmile jím udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel na
druhou stranu.
15
„Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!“ řekli proročtí učedníci z Jericha,
kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu až k zemi 16se slovy:
„Jsme tví služebníci!“ Potom řekli: „Pohleď, máme tu padesát schopných
mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí.“
„Nikam je neposílejte!“ řekl jim Elíša.
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Když ale na něj naléhali, až z toho byl nesvůj, svolil: „Dobrá, pošlete je.“
Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. 18Když
se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: „Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?“
17

Elíšovy první zázraky
19
Tamější muži Elíšovi řekli: „Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se
dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná.“
20
Odpověděl jim: „Přineste mi novou mísu a dejte do ní sůl.“ Když mu to
přinesli, 21šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: „Tak praví
Hospodin: Uzdravuji tyto vody. Už odsud nevzejde smrt ani neplodnost!“
22
A ty vody jsou zdravé až dodnes, přesně jak Elíša řekl.
23
Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni,
plešoune! Táhni, plešoune!“ 24On se otočil, podíval se na ně a zlořečil jim
v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet
z těch výrostků rozsápaly. 25Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud
se vrátil do Samaří.

Joram, král izraelský

3

Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal
Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let. 2Páchal, co je
v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka –
odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. 3Zůstával
ale v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od nich.
4
Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc
jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. 5Po Achabově smrti se ale moábský král
proti izraelskému králi vzbouřil. 6Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří
a svolal do boje celý Izrael. 7Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi:
„Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?“
„Udělám to, co ty,“ odpověděl Jošafat. „Můj lid je jako tvůj, mí koně jako
tví! 8Kudy potáhneme?“ zeptal se pak ještě.
„Pouštní cestou přes Edom,“ odpověděl Joram.
9
Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou už ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata.
10
Izraelský král si povzdechl: „Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal
proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?“
11
Jošafat ale řekl: „To už tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se
skrze něj zeptali Hospodina?“
Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: „Je tu Elíša, syn Šafatův,
který líval vodu na ruce Eliášovy.“
12
„Ten má slovo Hospodinovo,“ odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu
s izraelským a edomským králem za ním.
13
Elíša ale izraelskému králi řekl: „Co je mi do tebe? Jdi si za proroky
svého otce nebo své matky!“
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„To ne,“ odpověděl mu izraelský král. „Byl to Hospodin, kdo nás tři krále
svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům.“
14
Elíša mu na to řekl: „Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří
stojím – kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! 15Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka.“
Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. 16„Tak
praví Hospodin,“ řekl. „Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou
plné vody! 17Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se
naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. 18To
by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou
Moábce. 19Všechna hrazená města, všechna větší města dobudete, všechny
ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré
pozemky zaházíte kamením!“
20
Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od
Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí.
21
Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak
povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak se rozestavěli na
hranici. 22Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta
voda z druhého břehu připadala rudá jako krev. 23„To je krev!“ zvolali. „Ti
králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit. Nuže, Moábe,
vzhůru za kořistí!“
24
Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, až se Moábci
před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je. 25Jejich města rozbořili,
všechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny
zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kircharešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a dobývali je.
26
Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k edomskému králi, ale nedokázal to. 27Tehdy
vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho
jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti.

Olej ve džbánech

4

Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala:
„Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba mé chlapce odvést jako otroky!“
2
„Co pro tebe mohu udělat?“ ptal se jí Elíša. „Pověz mi, co máš doma?“
„Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje,“ odpověděla.
3
„Jdi ven,“ řekl, „a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. Ať jich
není málo! 4Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech
těch džbánů olej. Plné dávej stranou.“
5
A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni jí podávali džbány a ona nalévala.
6
Když byly džbány plné, řekla synovi: „Podej mi další.“
„Další nemáme,“ řekl a vtom olej došel.
7
Šla to povědět Božímu muži a ten jí řekl: „Jdi ten olej prodat a vyrovnej
svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít.“
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Šunemitka a její syn
8
Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho
pozvala k jídlu. Od té doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u ní
na jídlo. 9Ta žena řekla svému manželovi: „Podívej se, ten muž, co tudy
často chodí, je určitě Boží světec. 10Pojďme mu na střeše postavit pokojík.
Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen, ať má kde odpočívat, když k nám
přijde.“
11
Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku 12a svému mládenci Gehazimu řekl: „Zavolej tu Šunemitku.“ Ten ji
zavolal, a když stanula před ním, 13Elíša mládenci řekl: „Pověz jí: Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit
u krále nebo u velitele vojska?“
Ona mu však odpověděla: „Žiju si spokojeně mezi svými.“
14
„Co bych jen pro ni mohl udělat?“ ptal se potom Elíša.
„Vlastně nemá syna a její muž je starý,“ odpověděl Gehazi.
15
„Zavolej ji,“ řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, 16Elíša jí
řekl: „Za rok touto dobou budeš chovat syna.“
„To ne, můj pane,“ zvolala. „Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!“
17
Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna,
přesně jak jí Elíša řekl.
18
Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole.
Tam ale začal naříkat: „Moje hlava! Moje hlava!“
„Odnes ho k matce,“ řekl otec mládenci, 20a tak ho vzal a přinesl matce.
Okolo poledne jí umřel v náručí. 21Vynesla ho nahoru a položila na lůžko
Božího muže, zavřela za sebou a odešla.
22
Potom zavolala manžela: „Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím.“
23
„Proč bys za ním dnes chodila?“ namítl jí. „Není přece novoluní ani
sobota.“
„Buď klidný,“ řekla mu. 24Osedlala oslici a svému mládenci řekla: „Jen
ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu.“ 25A tak jela, až dorazila
k Božímu muži na horu Karmel.
Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu:
„Podívej, to je ta Šunemitka. 26Utíkej jí naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak
se daří manželovi? Jak se daří dítěti?“
„Dobře,“ odpověděla.
27
Když ale došla až nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu
nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: „Nech
ji, má v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl.“
28
„Pane,“ řekla pak ta žena, „chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem
ti, ať mě nepodvádíš?!“
29
Na to Elíša řekl Gehazimu: „Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž! Cestou
nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci
na tvář.“
30
Chlapcova matka ale prohlásila: „Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,
nepustím se tě!“ A tak vstal a šel s ní.
19
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Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl,
ani se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu: „Chlapec se nevzbudil.“
32
Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. 33Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k Hospodinu. 34Potom vstal
a šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně.
Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. 35Potom se zvedl a přecházel
po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec
kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. 36Elíša přivolal
Gehaziho: „Zavolej Šunemitku!“ Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša jí řekl:
„Tady máš svého syna.“ 37 Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu
až k zemi. Pak vzala syna a odešla.
31

Ať se najedí
38
Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli
proročtí učedníci, řekl svému mládenci: „Přistav ten velký hrnec a uvař
jim polévku.“
39
Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do
hrnce s tou polévkou. 40Tu pak všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusili,
začali křičet: „Boží muži! V hrnci je smrt!“ Nedalo se to jíst.
41
„Přineste mouku,“ řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: „Rozlévejte
všem, ať se najedí.“ A v hrnci už nic špatného nebylo.
42
Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své
úrody – dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: „Dej to lidem, ať
se najedí.“
43
„Cože?“ namítl jeho pomocník. „Tohle mám nabídnout stovce mužů?“
On ale opakoval: „Dej to lidem, ať se najedí. Neboť tak praví Hospodin:
Najedí se a ještě zbude.“ 44 A opravdu – když jim to nabídl, najedli se a ještě
zbylo, přesně jak řekl Hospodin.

Malomocný Náman

5

Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi
vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. a
2
Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. 3Jednou
řekla své paní: „Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil.“
4
Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské
země říkala. 5„Vydej se na cestu!“ odpověděl aramejský král. „Já zatím pošlu list izraelskému králi.“ Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal s sebou
deset talentů b stříbra, šest tisíc šekelů zlata c a desatero slavnostních šatů.
6
Izraelskému králi doručil list tohoto znění: „Posílám ti tento list po svém
služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství.“
7
Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal:
„Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ať
a
b

1 hebr. termín pro řadu kožních chorob (nikoli nezbytně pro lepru); viz pozn. Lev 13:1  
5 asi 340 kg   c 5 asi 70 kg
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někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami – zjevně si proti mně hledá
záminku!“
8
Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal
mu: „Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, ať pozná, že v Izraeli
je prorok.“
9
Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se
u vchodu do Elíšova domu, 10Elíša mu po svém poslu vzkázal: „Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý.“
11
Námana to tak popudilo, že šel pryč. „Myslel jsem, že ke mně aspoň
vyjde ven!“ rozčiloval se. „Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha
Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství
odehnal. 12Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna
voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn?“
S tím se otočil a rozčilen odjel.
13
Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: „Otče, kdyby ti prorok uložil
něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš
čistý.“ 14 A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž
řekl, a jeho tělo se uzdravilo – bylo čisté jako tělo malého chlapce!
15
Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži.
Předstoupil před něj a řekl: „Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není
Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary.“
16
Elíša ale odpověděl: „Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic
si nevezmu!“ A i když ho Náman přemlouval, ať si něco vezme, odmítl.
17
„Když jinak nedáš, pane,“ řekl potom Náman, „dovol prosím, ať si tvůj
služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník už totiž
nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. 18Jednu
věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do
Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o mé rámě, takže i já se
musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanět v Rimonově
chrámu, kéž to Hospodin tvému služebníku odpustí.“
19
„Jdi v pokoji,“ odpověděl mu Elíša.
Ještě ani nebyl daleko, 20když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy,
řekl: „Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl.
Jakože je živ Hospodin, poběžím za ním a něco si od něj vezmu!“ 21A tak se
Gehazi rozeběhl za Námanem.
Jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc.
„Je všechno v pořádku?“ ptal se.
22
„Ano, v pořádku,“ odpověděl Gehazi. „Můj pán mě jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jim, prosím, talent a stříbra a dvoje slavnostní šaty.“
23
„Ale jistě!“ odpověděl Náman a přemlouval ho: „Vezmi si prosím dva
talenty.“ Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlů, přidal k tomu
dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to
nesli před Gehazim. 24Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal
a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli.
25
Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. „Kde jsi byl, Gehazi?“ zeptal
se Elíša.
a

22 asi 34 kg
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„Tvůj služebník nešel celkem nikam.“
26
„Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti
vstříc?“ řekl mu na to Elíša. „Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty,
háje a vinice, brav a skot, sluhy a služky? 27Námanovo malomocenství
proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích!“
A Gehazi od něj odešel malomocný – bílý jako sníh!

Ztracená sekera

6

Proročtí učedníci řekli Elíšovi: „Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme,
je nám příliš těsné. 2Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení.“
Odpověděl jim: „Můžete jít.“
3
„A nechtěl bys jít se svými služebníky?“ řekl jeden z nich.
„Dobrá, půjdu,“ odpověděl Elíša 4a šel s nimi.
Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. 5Jednomu z nich při tom náhle
sklouzla sekera z topůrka a spadla do vody. „Ach, pane!“ vykřikl, „byla vypůjčená!“
6
„Kam spadla?“ zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl
kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. 7„Vytáhni si ji,“ řekl a on natáhl
ruku a vzal si ji.

S námi jich je víc
8
Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky
a řekl: „Položím svůj tábor tam a tam.“
9
Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: „Dej pozor, ať neprocházíš
tímto místem; skrývají se tam Aramejci.“ 10Izraelský král pak na to místo,
o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, ať si tam dávají pozor. Tak se
to dělo znovu a znovu.
11
Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. „Tak řeknete mi už,“
křičel na své služebníky, „kdo z nás tady donáší izraelskému králi?“
12
Jeden z jeho služebníků se ozval: „Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten
prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici.“
13
Král tedy rozkázal: „Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout.“
Když pak přišla zpráva: „Je právě v Dotanu,“ 14hned tam poslal koně, vozy
a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili.
15
Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle – kolem celého města
vojsko, koně a vozy!
„Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“
16
„Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ 17Pak se Elíša
modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel
oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů!
18
Když se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu:
„Prosím, oslep ten zástup!“ A on je naráz oslepil, jak Elíša řekl. 19Elíša pak
na ně zavolal: „To není ta cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu
vás k muži, kterého hledáte.“ A dovedl je do Samaří. 20Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: „Hospodine, otevři jim oči, ať vidí.“ Hospodin jim otevřel
oči a hle – uviděli, že jsou uprostřed Samaří!
21
Vtom je spatřil izraelský král. „Mám je pobít, otče? Mám je pobít?“ ptal
se Elíši.
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„Ne!“ odpověděl. „Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je
chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, ať se najedí a napijí a pak ať se vrátí ke
svému pánu.“ 23Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli
a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od té doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly.
22

Hlad v Samaří
24
Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je. 25V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání
pokračovalo, až byla oslí hlava za osmdesát šekelů a stříbra a čtvrt dížky
„holubího trusu“ za pět šekelů stříbra. b
26
Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: „Pomoz, pane můj, králi!“
27
„Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám pomoci já? Je libo obilí z mlatu
nebo víno z lisu?!“ odpověděl jí král. 28Potom se zeptal: „Tak co chceš?“
Začala mu vyprávět: „Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho
sníme a zítra sníme zase mého.‘ 29A tak jsme mého syna uvařily a snědly.
Druhý den jí povídám: ‚Dej sem svého syna, ať ho sníme.‘ Jenže ona svého
syna schovala!“
30
Když král uslyšel slova té ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby,
lidé si všimli, že má na holém těle pytlovinu. 31„Ať mě Bůh potrestá a ještě
mi přidá,“ zvolal král, „jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde
o hlavu!“ 32Pak poslal pro Elíšu.
Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský
posel dorazil, řekl jim: „Vidíte, ten vrahoun už někoho poslal, aby mě připravil o hlavu. Dávejte pozor; až ten posel přijde, zavřete za ním dveře
a pevně je držte. Slyším, jak mu jde v patách jeho pán.“
33
Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: „Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?“
„Slyšte slovo Hospodinovo,“ řekl na to Elíša. „Tak praví Hospodin:
Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné
mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!“c
2
Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: „Hospodin sice
otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?“
„Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!“ odpověděl Elíša.

7

Hluk velikého vojska
3
U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: „Co tu tak sedíme a čekáme
na smrt? 4Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom
zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme
raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když
nás zabijí, beztak zemřeme.“
5
Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli až
k jeho okraji a hle – nikde nikdo! 6Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře
slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si: „Podívejte!
Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! Už táhnou na
nás!“ 7A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany,
koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život.

25 asi 920 g   b 25 asi 0,3 l „holubího trusu“ (zřejmě lusky nebo cibulky polních rostlin) za 58 g stříbra   c1 asi 5,5 kg hladké mouky nebo 9 kg ječmene za 11,5 g stříbra
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Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se
do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to schovat.
Pak se vrátili, šli do jiného stanu, nabrali si i odtud a znovu si to odběhli
schovat. 9Potom si ale řekli: „Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv,
a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat až do rána. Pojďme to raději hned
oznámit v královském paláci.“
10
Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: „Přišli jsme k aramejskému táboru a hle – nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na
místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli.“ 11Strážní tu zprávu
předali dál, až se dostala do královského paláce.
12
Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: „Já vám povím, co na
nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli
se v poli. Říkají si: ‚Až vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!‘“
13
Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: „Co kdybychom vyslali
několik mužů na průzkum; ať si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají.
Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny
Izraelce přece stejně čeká smrt.“
14
A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem:
„Jeďte na průzkum!“ 15Vyrazili tedy po jejich stopě až k Jordánu a hle – po
celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi.
16
Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle
stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin.
17
Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav
ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen
posel a přišel.
18
Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: „Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra
jemné mouky.“ 19Králův pobočník mu tehdy namítl: „Hospodin otevírá
nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?“ a Boží muž mu
odpověděl: „Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to.“ 20A tak se stalo: dav
ho v bráně ušlapal k smrti.
8

To je ta žena!

8

Elíša řekl té ženě, jejíhož syna vzkřísil: „Ihned se s celou rodinou
odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země
přivolal hlad a ten potrvá sedm let.“ 2Žena se zařídila, jak Boží muž řekl.
Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi.
3
Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se
domohla svého domu a pozemků. 4Král právě říkal sluhovi Božího muže,
Gehazimu: „Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša
vykonal!“ 5Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom
vešla ta žena, jejíhož syna vzkřísil, a domáhala se u krále svého domu
a pozemků.
„Pane můj, králi!“ zvolal Gehazi. „To je ta žena a to je ten syn, kterého
Elíša vzkřísil!“ 6Král se jí hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla.
a

17 podle LXX, Syr (MT: král); srov. 2.Král 6:33–7:2
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Potom jí přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: „Zařiď, ať dostane
zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla
ze země, až dodnes!“

Nový král v Damašku
7
Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, 8poručil král Chazaelovi:
„Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina,
jestli se uzdravím.“
9
Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary – čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se
před ním a řekl: „Posílá mě za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad,
a ptá se: Uzdravím se?“
10
„Ano, jdi mu říct, že se uzdraví,“ odpověděl Elíša. „Hospodin mi ale
ukázal, že přesto zemře.“ 11Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani
nepohnula, až z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal.
12
„Proč pláčeš, pane můj?“ ptal se ho Chazael.
„Protože vím,“ odpověděl, „jakého zla se dopustíš na synech Izraele.
Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš.“
13
„Co je tvůj služebník?“ řekl na to Chazael. „Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?“
„Hospodin mi tě ukázal jako krále nad Aramem,“a odpověděl mu Elíša.
14
Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem.
Ten se ho zeptal: „Co ti říkal Elíša?“
„Říkal mi, že se určitě uzdravíš,“ odpověděl Chazael.
15
Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na
tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj.

Pá d I z r a e l e
Jehoram, král judský
16
Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za
vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram, syn
Jošafatův. 17Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě
osm let. 18Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě
Achabově, b neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. 19Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin
nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá
zářit svíci. c
20
V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si
krále. 21Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci ho
i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů. 22Edom tedy zůstává ve
vzpouře proti Judovi až dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna.
23
Ostatní Jehoramovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak
známo, píše v Kronice judských králů. 24Jehoram pak ulehl ke svým otcům
a

13 1.Král 19:15  

18 1.Král 16:29–33  

b

19 2.Sam 7:12–16; 1.Král 11:36
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a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak
kraloval jeho syn Achaziáš.

Achaziáš, král judský
25
Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad
Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. 26Stal se králem ve dvaadvaceti
letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia,
vnučka izraelského krále Omriho. 27Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův.
Vždyť se do Achabova domu přiženil!
28
Spolu s Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi
Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. 29Král
Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu
bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova,
navštívil.

Jehu, král izraelský

9

Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: „Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. 2 Až tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi
za ním, odveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku. 3Tam
vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin:
Pomazal jsem tě za krále nad Izraelem.‘a Pak otevři dveře a uteč. Na nic
nečekej!“
4
A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. 5Když
tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. „Mám pro tebe slovo, veliteli,“ řekl mládenec.
„Pro kterého z nás?“ zeptal se Jehu.
„Pro tebe, veliteli!“ řekl mu.
6
A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl
mu: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem tě za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. 7 Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak
pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových
služebníků, prolitou rukama Jezábel. 8Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele – pána i kmána až do posledního pacholka! 9Naložím s domem Achabovým jako s domem Jeroboáma,
syna Nebatova, a jako s domem Baašy, syna Achiášova. 10A Jezábel budou
žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!“ Pak otevřel dveře
a utekl.
11
Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. „Všechno v pořádku? Co ti
ten blázen chtěl?“ vyzvídal jeden z nich.
„Sami víte, jak takoví lidé blábolí,“ odpověděl jim.
12
„Nelži,“ oni na to. „Pěkně nám to řekni!“
A tak jim vyprávěl: „Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem tě za krále nad Izraelem.‘“
13
A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: „Jehu je král!“
a

3 1.Král 19:16
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Smrt Jorama a Achaziáše
14
Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi.
(Joram zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. 15Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby
se léčil z ran, které v boji s aramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu
prohlásil: „Jestli mě opravdu chcete za krále, nedovolte nikomu uniknout
z města a prozradit to v Jizreelu.“ 16Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš.
17
Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal:
„Vidím nějaký houf!“
Joram na to řekl: „Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc, ať se zeptá, zda přináší pokoj.“
18
Jezdec jim tedy vyrazil naproti: „Král se ptá – přinášíš pokoj?“
„Co se staráš o pokoj?“ opáčil Jehu. „Zařaď se za mě!“
Strážný tedy ohlásil: „Posel dojel až k nim, ale nevrací se.“
19
Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: „Král se ptá – přinášíš
pokoj?“
„Co se staráš o pokoj?“ opáčil Jehu. „Zařaď se za mě!“
20
Strážný pak ohlásil: „Dojel až k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to
Jehu, syn Nimšiho; jede jako šílený.“
21
„Zapřahej!“ rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král
Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém
voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota Jizreelského. 22Když
Joram uviděl Jehua, zeptal se: „Jehu, je pokoj?“
„Jak může být pokoj,“ zvolal Jehu, „dokud je tu všude kolem smilstvo
a čarodějnictví tvé matky Jezábel!“
23
Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na
Achaziáše: „Achaziáši, zrada!“
24
Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp
pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu. 25„Vezmi ho a pohoď
na poli Nábota Jizreelského,“ řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi.
„Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem,
když nad ním Hospodin vynesl ortel: 26‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou
jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.‘
Takže ho vezmi a pohoď na tom poli, jak řekl Hospodin.“a
27
Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a křičel: „Toho taky!“ Zasáhli ho ve voze
na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale až do Megida, kde zemřel. 28Jeho
služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho
hrobu ve Městě Davidově.
29
Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama.

Smrt Jezábel
30
Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si oči,
upravila si účes a vyhlédla z okna. 31Jehu právě vjížděl do brány. „Přinášíš
pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?“b zavolala.

a

26 1.Král 21:19  

b

31 1.Král 16:9–10
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On se podíval směrem k oknu a vykřikl: „Kdo je se mnou? Kdo?“
Vyhlédli dva nebo tři komorníci. 33„Shoďte ji dolů,“ zavolal, a tak ji shodili.
Krev vystříkla na zeď i na koně, kteří ji udupali.
34
Jehu vešel dovnitř, pojedl, popil a potom řekl: „Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera.“ 35Šli ji tedy pohřbít,
ale našli z ní už jen lebku, nohy a ruce. 36Když se vrátili a oznámili mu
to, odpověděl: „Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše
Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. 37Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci:
To byla Jezábel.‘“a
32

Vyhlazení Achabova domu

10

Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal
listy jizreelským velmožům, stařešinům města a vychovatelům
Achabových synů. Napsal jim: 2„Máte syny svého pána, máte vozy a koně,
opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, 3vyberte ze
synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn
jeho otce a bojujte za dům svého pána!“
4
Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: „Když před ním neobstáli dva
králové, jak obstojíme my?“ 5Správce paláce i správce města se stařešiny
a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: „Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít.“
6
Napsal jim tedy druhý list: „Jestli jste se mnou a chcete mě poslouchat,
vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou
do Jizreelu.“
Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů města,
kteří se o ně starali. 7Jakmile ten list dostali, vzali královské syny a všech
sedmdesát jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu.
8
K Jehuovi přišel posel a oznamoval: „Přinesli hlavy královských synů.“
„Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!“ odpověděl.
9
Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: „Tak vy jste
spravedliví. Ano, já jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem
ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! 10Proto vězte, že ani jediné slovo,
které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonal,
co řekl skrze svého služebníka Eliáše!“ 11Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny
pozůstalé z Achabova domu a také všechny jeho přední muže, přátele
i kněze. Nikoho nenechal naživu.
12
Poté se Jehu vypravil do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem pastýřů,
narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. „Kdo jste?“ zeptal se.
„Jsme Achaziášovi příbuzní. Jdeme pozdravit syny krále a syny královny
matky.“
14
„Zajměte je živé!“ rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a všech dvaačtyřicet
jich pak pobili u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřil.
13

15
Cestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho přicházel
pozdravit. „Jsi mi oddaný tak jako já tobě?“ zeptal se ho.
a

37 1.Král 21:23; 2.Král 9:10
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„Ano, jistěže ano,“ odvětil Jonadab.
„Tak mi podej ruku,“ vyzval ho. Když mu Jonadab podal ruku, vytáhl
ho k sobě na vůz 16a řekl: „Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!“ A tak jeli spolu v jeho voze. 17Jakmile přijel do Samaří, pobil tam
všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je vyhladil, přesně jak
Hospodin řekl skrze Eliáše. a

Vyhlazení ctitelů Baala
18
Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: „Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. 19Proto teď ke mně svolejte všechny
Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo ať nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět,
nezůstane naživu!“ (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl vyhubit Baalovy
ctitele.)
20
„Zasvěťte slavnost Baalovi,“ přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. 21Jehu
nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný,
který by nepřišel. Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce
k druhému. 22„Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!“ přikázal Jehu
správci rouch a ten jim rozdal roucha.
23
Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a řekl Baalovým ctitelům: „Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou
nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby tu byli jen ctitelé Baalovi.“
24
Poté přistoupili k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku
rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: „Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá
jediného z nich uniknout, zaplatí za něj životem!“
25
Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: „Jděte a bijte je. Nikdo ať neunikne!“ Pobili je tedy
ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli až do vnitřní svatyně Baalova chrámu. 26Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný
sloup a spálili ho. 27Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam
veřejné záchody, které tam jsou dodnes.
28
Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele. 29Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat
v Bet-elu a Danu. b
30
Hospodin Jehuovi řekl: „Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné.
Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na
izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci.“
31
Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým
svým srdcem a neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, který svedl celý Izrael.
32
Hospodin v té době začal Izrael ořezávat. Chazael na ně zaútočil po
celé hranici 33východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území
Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru na potoce Arnon přes Gileád až k Bášanu.
34
Ostatní Jehuovy skutky – co všechno vykonal, a jak byl udatný – o tom
všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. 35Jehu pak ulehl ke
svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn
Joachaz. 36Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let.
a

17 1.Král 21:21  

b

29 1.Král 12:28–30
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Atalia, královna judská

11

Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle
vyhladila všechny, kdo měli královský původ. 2Achaziášově sestře
Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše
zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho
před Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabit. 3Ukrýval se s ní v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia.
4
Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže
a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna. 5Potom jim nařídil: „Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude
hlídat u královského paláce, 6další třetina u brány Sur a další u brány za
strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. 7 Vy ze
dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži
Hospodinova chrámu při králi. 8Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce.
Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli
se pohne.“
9
Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své
muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli,
a přišli ke knězi Jojadovi. 10Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty
uložené v Hospodinově chrámu. 11Strážní se rozestavěli, aby všichni se
zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu až k jeho levé straně,
u oltáře před chrámem.
12
Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu,
dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali
tleskat a volat: „Ať žije král!“
13
Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, 14a hle – u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po
boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své
roucho a vykřikla: „Spiknutí! Spiknutí!“
15
Kněz Jojada za ní poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: „Odveďte ji
mezi oddíly. Kdo bude s ní, toho popravte.“ (Kněz totiž nechtěl, aby byla
zabita u Hospodinova chrámu.) 16Chopili se jí, a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji.
17
Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a lidem. 18Všechen lid země
pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři.
Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. 19Vzal
setníky, palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále
z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na královský trůn. 20Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl
klid, protože Altalia byla u královského paláce popravena.

Joaš, král judský

12

Joaš se stal králem v sedmi letech. 2Začal kralovat sedmého roku
Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. 3Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co
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je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny,
a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách.
5
Joaš řekl kněžím: „Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se
přináší do Hospodinova chrámu – stříbro vybírané při sčítání, stříbro
věnované při osobních slibech a všechno stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu jako dobrovolný dar. 6Každý kněz ať vezme stříbro od
jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu
najde.“
7
Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. 8Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se:
„Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků už žádné
další stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu.“ 9Kněží tedy souhlasili, že
už od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami.
10
Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvor a postavil
ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci
prahu, pak do ní dávali všechno stříbro, které se přinášelo do Hospodinova chrámu. 11Když viděli, že je v truhlici už hodně stříbra, přišel královský písař s nejvyšším knězem a stříbro přinesené do Hospodinova
chrámu spočítali a zabalili. 12Odměřené stříbro pak předávali mistrům
zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali tesaře a stavitele, 13zedníky a kameníky. Platili také
za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny
ostatní výdaje při opravě chrámu.
14
Stříbro přinesené do Hospodinova chrámu se nepoužívalo k výrobě
stříbrných kalichů, kratiknotů, misek, trub ani žádného jiného vybavení
Hospodinova chrámu, ať zlatého či stříbrného. 15Používalo se totiž na
platy dělníků, kteří za ně opravovali Hospodinův chrám. 16Mistři, kterým
se vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich
ani nežádalo vyúčtování. 17Stříbro z obětí odškodnění a z obětí za hřích se
ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím.
18
Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom
se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. 19Judský král Joaš proto vzal
všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů Jošafata, Jehorama
a Achaziáše, i vlastní zasvěcené dary a všechno zlato, které se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámu i královského paláce, a poslal to aramejskému králi Chazaelovi. Ten pak od Jeruzaléma odtáhl.
20
Ostatní Joašovy skutky – o všem, co vykonal – se, jak známo, píše
v Kronice judských králů. 21Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané
a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. 22Dvořané, kteří ho zavraždili,
byli Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn Šomerův. Joaš byl pochován
ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn
Amaciáš.
4

Joachaz, král izraelský

13

Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se
izraelským králem stal Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let 2a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy
Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nich.
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Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada.
4
Joachaz ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. 5Hospodin tehdy Izraeli
dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli
žít ve svém vlastním tak jako kdysi. 6Neodvrátili se ale od hříchů domu
Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. 7Proto z Joachazova vojska nezbylo více
než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach.
8
Ostatní Joachazovy skutky – co všechno vykonal a jak byl udatný –
o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. 9Potom Joachaz
ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval
jeho syn Jehoaš.
3

Jehoaš, král izraelský
10
Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal
Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct let 11a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich.
12
Ostatní Jehoašovy skutky – co všechno vykonal a jak udatně bojoval
s judským králem Amaciášem – o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. 13Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl
Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi.

Elíšova smrt
14
Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal
nad ním a volal: „Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!“a
15
Elíša mu řekl: „Přines luk a šípy.“ Když je přinesl, 16Elíša mu řekl: „Polož
ruku na luk.“ A když to udělal, Elíša položil své ruce na ruce královy.
17
„Otevři okno na východ,“ řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu: „Střel!“
Jakmile vystřelil, Elíša zvolal: „Šíp Hospodinova vítězství! Šíp vítězství
nad Aramem! Udeříš na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš.“
18
Potom řekl: „Vezmi šípy.“ Když je vzal, Elíša mu řekl: „Udeř jimi o zem!
Izraelský král udeřil třikrát a přestal. 19Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: „Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát – pak bys Arama úplně rozdrtil!
Teď ho ale porazíš jen třikrát.“
20
Elíša pak zemřel a byl pochován.
Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. 21Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu
a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy.
22
Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády.
Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na ně kvůli své
smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu
a dosud je nevyhnal ze své blízkosti.
24
Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat
jeho syn Ben-hadad. 25Jehoaš, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi,

23

a

14 srov. 2.Král 2:12
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synu Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci
Joachazovi. Jehoaš ho třikrát porazil a dobyl ta izraelská města zpět.

Amaciáš, král judský

14

Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, začal
kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judského. 2Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. 3Dělal, co je v Hospodinových očích
správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého
otce Joaše. 4Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval
a pálil kadidlo na výšinách.
5
Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. 6Syny těch vrahů ale nepopravil,
neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: „Rodiče
nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí
životem za svůj vlastní hřích.“a
7
To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu,
přejmenoval ji na Jokteel a tak se jmenuje dodnes.
8
Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze,
syna Jehuova: „Pojďme se utkat!“
9
Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal:

„Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu:
			 Dej svou dceru mému synu za ženu!
		Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo
			 a ten bodlák pošlapalo.
10
Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma.
Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?“
11
Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se
s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. 12Juda byl Izraelem
poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. 13Izraelský král Jehoaš zajal
judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše,
odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány až k Nárožní bráně
proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů b širokou. 14Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími
vrátil do Samaří.
15
Ostatní Jehoašovy skutky – co všechno vykonal a jak udatně bojoval
s judským králem Amaciášem – o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. 16Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn
Jeroboám.
17
Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále Jehoaše,
syna Joachazova, ještě patnáct let. 18Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak
známo, sepsány v Kronice judských králů. 19V Jeruzalémě proti němu
zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy,
a

6 Deut 24:16  
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kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě
Davidově, k jeho předkům.
21
Všechen judský lid pak vzal Azariáše, a kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. 22To on vybudoval Eilat
a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům.
20

Jeroboám II., král izraelský
23
Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboám, syn Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna
let 24a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných
hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. 25To on obnovil
hranice Izraele od Lebo-chamátu až k Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova,
proroka z Gat-cheferu. b
26
Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem
a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. 27A protože se Hospodin rozhodl, že
nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna
Jehoašova.
28
Ostatní Jeroboámovy skutky – co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský Chamát – o tom se, jak známo,
píše v Kronice izraelských králů. 29Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům
a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat
jeho syn Zachariáš.

Azariáš, král judský

15

Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou
kralovat Azariáš, c syn Amaciáše. 2Stal se králem v šestnácti letech
a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia
a byla z Jeruzaléma. 3Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně
jako jeho otec Amaciáš. 4Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid
nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. 5Hospodin tohoto krále ranil
malomocenstvím, takže až do dne své smrti bydlel v odděleném domě.
Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu.
6
Ostatní Azariášovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo,
píše v Kronice judských králů. 7Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam.

Zachariáš, král izraelský
8
Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal
Zachariáš, syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest měsíců 9a páchal, co je
v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů
Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael.
10
Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj.
11
Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. 12Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: „Na izraelském trůnu
budou sedět čtyři tví potomci.“d A tak se také stalo.

21 jiným jménem Uziáš (2.Král 15:1; 2.Let 26:1)  
Uziáš (2.Let 26:1)   d12 2.Král 10:30
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b
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Šalum, král izraelský
13
Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. 14Z Tirsy totiž vytáhl Menachem,
syn Gadiho, dorazil k Samaří a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Poté,
co ho zavraždil, se stal králem místo něj.
15
Ostatní Šalumovy skutky – včetně spiknutí, které zosnoval – jsou sepsány v Kronice izraelských králů.
16
Menachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli
otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam rozpáral.

Menachem, král izraelský
17
Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal
Menachem, syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset let 18a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů
Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael.
19
Do země pak přitáhl asyrský král Pul a a Menachem mu odevzdal
1 000 talentů stříbra, b aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc.
20
Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel
králi odevzdat 50 šekelů stříbra, c aby měl Menachem co dát asyrskému
králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel.
21
Ostatní Menachemovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak
známo, píše v Kronice izraelských králů. 22Když Menachem ulehl ke svým
otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn Pekachiáš.

Pekachiáš, král izraelský
23
Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal
Pekachiáš, syn Menachemův. Kraloval v Samaří dva roky 24a páchal, co je
v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. 25Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník,
proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil ho v královském paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Poté, co ho
zavraždil, se stal králem místo něj.
26
Ostatní Pekachiášovy skutky – co všechno vykonal – o tom se píše
v Kronice izraelských králů.

Pekach, král izraelský
27
Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem
stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let 28a páchal, co
je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna
Nebatova, který svedl celý Izrael.
29
Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesard
a dobyl Ijon, Abel-bet-maaku, Janoach, Kedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. 30Hošea, syn Ely, pak proti
Pekachovi, synu Remaliášovu, zosnoval spiknutí. Napadl ho a zavraždil,
a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj.
31
Ostatní Pekachovy skutky – co všechno vykonal – o tom se píše v Kronice izraelských králů.

a

19 tj. Tiglat-pilesar III. (744–727 př. n. l.)  
29 tentýž jako Pul (v. 19)

d
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b
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Jotam, král judský
32
Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal
nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. 33Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša,
dcera Sádokova. 34Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako
jeho otec Uziáš. 35Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále
obětoval a pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu.
36
Ostatní Jotamovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo,
píše v Kronice judských králů. 37(V té době začal Hospodin proti Judovi
podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) 38Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě
svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz.

Achaz, král judský

16

Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou
kralovat Achaz, syn Jotamův. 2Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích
správné, jako kdysi jeho otec David, 3ale řídil se způsoby izraelských králů.
Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí
národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. 4Obětoval a pálil kadidlo
na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem.
5
Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. 6V té době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu
a dobyl ho pro Aramejce. Potom se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí
tam až dodnes.
7
Achaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: „Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď mě prosím vysvobodit z rukou
aramejského a izraelského krále, kteří mě napadli.“ 8Achaz tehdy pobral
stříbro a zlato, které se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu. 9Asyrský král ho
vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina
popravil.
10
Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi Tiglat-pilesarovi do
Damašku. Když spatřil damašský oltář, poslal knězi Uriášovi jeho nákres
a podrobný popis jeho provedení. 11Kněz Uriáš pak postavil oltář přesně
podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než
se král Achaz odtamtud vrátil. 12Když král dorazil z Damašku, prohlédl si
oltář, přistoupil k němu a obětoval na něm. 13Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti. 14Bronzový
oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu,
z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil ho
stranou onoho oltáře směrem na sever.
15
Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: „Na tomto velkém novém
oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti – zápalnou a moučnou
oběť za krále i zápalnou a moučnou oběť s úlitbou za všechen lid země.
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Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě
rozmyslím.“ 16A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal.
17
Král Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a sejmul z nich
umyvadla. a Moře sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, b a položil je
na kamenné dláždění. 18Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu
odstranit podstavec trůnu, c který tam předtím postavili, a zrušil vnější
královský vchod do Hospodinova chrámu.
19
Ostatní Achazovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo,
píše v Kronice judských králů. 20Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš.

Hošea, poslední král izraelský

17

Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal
Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let 2a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním.
3
Napadl ho asyrský král Šalman-assar. d Hošea byl totiž jeho vazalem
a odváděl mu dávky, 4ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal
vyslance k egyptskému vládci do Soa a přestal asyrskému králi odvádět
každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení.
5
Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl až k Samaří a tři roky město obléhal. 6Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce
odvlekl do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech.

7
Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému
Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali
cizí bohy 8a řídili se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal,
a zvyklostmi izraelských králů. 9Synové Izraele prováděli špatnosti proti
Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech – od hlídkových věží
až po pevnosti – si nastavěli obětní výšiny. 10Na kdejakém vyšším návrší
a pod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny
kůly. 11Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které
před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina.
12
Sloužili hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: „To nesmíte!“e
13
Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí:
„Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte má přikázání a ustanovení!
Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem
vám předal skrze své služebníky proroky.“ 14Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina,
svého Boha.f 15Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich
otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost následovali a marností se
stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: „To nesmíte!“g 16Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si
dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi. 17Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se

17 1.Král 7:27–29   b17 1.Král 7:25   c18 podle LXX (MT: sobotní baldachýn?)  
3 Šalman-assar V. (726–722 př. n. l.), syn Tiglat-pilesara III. (2.Král 15:29)   e12 Exod
20:4–5   f14 Exod 32:9; 33:5; Deut 31:27   g15 Deut 12:29–31
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čarováním a věštěním. Zaprodali se, páchali, co je v Hospodinových očích
zlé, a popouzeli ho.
18
Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti.
Ponechal tam jen samotný kmen Juda. 19Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako
oni. 20Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do
rukou nájezdníků, až je nakonec zapudil ze své blízkosti. 21Když odtrhl
Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova.
Jeroboám ale Izrael odvrátil od Hospodina a svedl je k velikému hříchu.
22
Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám,
a neodvrátili se od nich. 23Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své
blízkosti, jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je
proto až dodnes vystěhován ze své země do Asýrie.

Pohané v Samaří
24
Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu
a Sefarvaimu a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak
ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských městech. 25Když tam začali žít,
nesloužili Hospodinu, a tak na ně poslal lvy, kteří je zabíjeli. 26Asyrský
král tehdy dostal zprávu: „Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do
samařských měst, neznají způsoby Boha té země, a tak na ně poslal lvy,
kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají způsoby Boha té země.“
27
Asyrský král proto vydal rozkaz: „Doveďte tam jednoho z kněží, které
jste odtud vyhnali. Smí a se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům
Boha té země.“ 28Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se
v Bet-elu a učil je, jak uctívat Hospodina.
29
Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní
bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých
obětních výšinách. 30Babylóňané si udělali Sukot-benot, obyvatelé Kútu si
udělali Nergala, Chamáťané si udělali Ašima, 31Avijci si udělali Nibchaza
a Tartaka. Obyvatelé Sefarvaimu spalovali své děti v ohni sefarvaimským
božstvům Adramelechovi a Anamelechovi. 32K tomu pak ještě uctívali
Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za ně
obětovali ve svatyních na výšinách. 33Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli
vystěhováni.
34
Až dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a přikázání, která
Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. 35S těmi Hospodin
kdysi uzavřel smlouvu a přikázal jim: „Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se
jim, neslužte jim ani jim neobětujte! 36Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se
klanějte a jemu obětujte. 37Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení,
práva, Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy. 38Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy.
39
Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich
nepřátel!“ 40Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků.

a

27 podle Syr (MT: Smějí)
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Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým
modlám. Také jejich synové a synové jejich synů až dodnes jednají tak
jako předtím jejich otcové.
41

Pá d J u dy
Ezechiáš, král judský

18

Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou
kralovat Ezechiáš, syn Achazův. 2Stal se králem v pětadvaceti letech
a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, a
dcera Zachariášova. 3Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně
jako kdysi jeho otec David. 4To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné
sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i bronzového hada, kterého kdysi
zhotovil Mojžíš; až do té doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. b
5
Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými
králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. 6Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi,
7
a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti
asyrskému králi a přestal mu sloužit. 8Také porazil Filištíny až po Gazu
a okolí, od hlídkových věží až po pevnosti.
9
Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále
Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assarc proti Samaří a oblehl je. 10Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok izraelského krále Hošey. 11Asyrský král
odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan
a v médských městech. 12Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodina,
svého Boha, ale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš.

Asyrská hrozba
13
Čtrnáctého roku d krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib e
proti všem judským opevněným městům a dobyl je. 14Judský král Ezechiáš
vzkázal asyrskému králi do Lachiše: „Pochybil jsem. Jakékoli břímě mi
uložíš, to ponesu, jen ode mě prosím odtáhni.“ Asyrský král tedy judskému
králi Ezechiášovi uložil zaplatit 300 talentů f stříbra a 30 talentů g zlata.
15
Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově
chrámu a v pokladnicích královského paláce. 16Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi.
17
Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého
vrchního velitele, nejvyššího správce a nejvyššího komořího s mocným
vojskem. Vytáhli a zamířili k Jeruzalému, vystoupali vzhůru, a když dorazili, postavili se u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli.
18
Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař
Šebna a kancléř Joach, syn Asafův.
a
2 podle 2.Let 29:1 (MT: Abi; jiná varianta téhož jména)   b 4 Num 21:8–9   c 9 Šalman-assar V. (726–722 př. n. l.)   d13 701 př. n. l.   e13 nejmocnější z asyrských vláců
(704–681 př. n. l.), nazývaný Král světa či Král králů   f14 asi 10 tun   g14 asi 1 tuna
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Nejvyšší komoří k nim promluvil:
„Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co
to doufáš? 20To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění
a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? 21Spolehl ses na
Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne
dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. 22Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.‘
Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!‘
23
Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti
dva tisíce koní, jestli si na ně najdeš jezdce! 24Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na
vozy a jezdce z Egypta? 25A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo
zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti té zemi
a znič ji!‘“

26
Eliakim, syn Chilkiášův, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali:
„Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv
s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší.“
27
Nejvyšší komoří jim odpověděl: „Copak mě můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal mě právě za těmi muži na hradbách!
Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!“
28
Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině:

„Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! 29Tak praví král: Nenechte
se od Ezechiáše klamat. Z mé ruky vás vysvobodit nemůže! 30Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám
tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému
králi do rukou.‘
31
Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se
mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici
a své fíky, každý budete pít ze své studny, 32než přijdu a vezmu vás
do země podobné té vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic, země oliv a medu. Žijte, neumírejte!
Neposlouchejte Ezechiáše! Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.‘ 33Vysvobodili snad bohové všech národů
své země z rukou asyrského krále? 34Kde jsou bohové Chamátu
a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu, Heny a Ivy? Vysvobodili
snad z mé ruky Samaří? 35Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil
svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z mé ruky vysvobodil Jeruzalém?“
36
Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl:
„Neodpovídejte mu!“ 37Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař
Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří.

443

2. K r á l ov s k á 19

Dnes je den soužení

19

Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou
vešel do Hospodinova chrámu. 2Správce paláce Eliakima, písaře
Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu
Amosovu, 3aby mu řekli: „Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání
a ponížení. Porod už začal, ale není dost sil. 4Kéž by Hospodin, tvůj Bůh,
slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským
králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin,
tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala.“
5
Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. 6Izaiáš jim odpověděl: „Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin – Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. 7Hle, zavanu na něj
duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám
padnout mečem.“
8
Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš.
Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. 9Vtom se král dozvěděl
o Tirhakovi: „Habešský král vytáhl proti tobě do boje.“ Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: 10„Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi:
Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že
Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. 11Slyšel jsi ale, jak
asyrští králové naložili se všemi zeměmi – vyhubili je! A ty bys měl
uniknout? 12Copak jiní bohové vysvobodili své národy? Mí předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu
v Tel-asaru? 13Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?“
14
Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem. 15Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: „Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi
jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! 16Nakloň,
Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha?
17
Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili
18
a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo
lidských rukou, dřevo a kámen – to proto je zničili. 19Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, ať všechna království země
poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!“

Kohos to urážel?
20
Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: „Tak praví Hospodin,
Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem
vyslyšel. 21Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin:

		Posmívá se ti, pohrdá tebou
			 panna, Dcera sionská;
		pošklebuje se nad tebou
			 Dcera jeruzalémská!

2. K r á l ov s k á 19

444

Kohos to urážel, komu ses rouhal,
			 proti komu jsi zvedl hlas?
		Koho sis pyšně měřil očima?
			 Svatého Izraelova!
22

23
Urážels Pána ústy svých poslů,
			 prý: ‚Já mám přece tolik vozů!
		Všemi svahy Libanonu
			 vystoupal jsem k hřebenům,
		vykácel tam cedry, bory,
			 dosáh jsem až na vrcholy,
				 do lesů a do hvozdů.
24
Kopal jsem a vypil vodu cizincům,
			 nohama jsem rozdupal
				 všechny řeky Egypta!‘
25
Neslyšel jsi ve svých dálkách?
			 To já jsem to ustanovil,
				 rozhodl jsem odedávna!
		Nyní jsem to tedy splnil:
			 města dobře opevněná
				 proměníš v hromady suti!
26
Kdo v nich bydlí, vysíleni,
			 vyděšeni, zahanbeni,
		jak bylina polní byli,
			 jako tráva zelená,
		jako plevel na střechách –
			 uschne dřív, než uzrává!
27
Ať sedíš, chodíš sem a tam,
			 ať na mě běsníš, já tě znám.
28
Tvé běsnění a tvá pýcha
			 ke mně dolehla.
		Udidlo dám na tvá ústa,
			 do nosu zabodnu ti hák,
		odvedu tě, kudys přišel,
			 stejnou cestou půjdeš zpět!
29
A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo
vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody. 30Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. 31Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek
a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní!
32
Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi:

		Nevstoupí do tohoto města,
			 nevystřelí sem ani šíp,
		násep proti němu nenavrší
			 a nikdo nenastaví štít.
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Odejde, kudy přivedla ho cesta,
			 do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin.
34
To město budu hájit,
			 já sám je zachráním,
		pro sebe učiním to
			 a pro Davida, jenž byl můj služebník!“
33

35
Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000
mužů. Ráno vstali a hle – všude samé mrtvoly! 36Asyrský král Senacherib
se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. 37Jednou, když se klaněl v chrámu
svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon.

Ezechiášova nemoc

20

V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův,
ho navštívil a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se.“
2
Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: 3„Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem
a že jsem dělal, co je v tvých očích správné.“ A Ezechiáš plakal a plakal.
4
Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo
Hospodinovo: 5„Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví
Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem
tvé slzy. Hle, uzdravuji tě! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu.
6
Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město
z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro
svého služebníka Davida.“
7
Izaiáš tenkrát řekl: „Přineste hroudu fíků.“ Přinesli je, přiložili na vřed
a Ezechiáš byl uzdraven.
8
Ezechiáš se Izaiáše ptal: „Jaké dostanu znamení, že mě Hospodin
uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?“
9
Izaiáš odpověděl: „Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil:
Má stín postoupit o deset stupňů, nebo se má o deset stupňů vrátit?“
10
Ezechiáš řekl: „Je snadnější, aby stín o deset stupňů postoupil. Ať se
tedy raději o deset stupňů vrátí.“
11
Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po
Achazově schodišti o deset stupňů zpět.

Poslové z Babylonu
12
V té době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal
Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. 13Ezechiáš
posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy
a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim
Ezechiáš neukázal.
14
Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: „Co říkali ti
muži? Odkud přišli?“

2. K r á l ov s k á 20

446

„Přišli z veliké dálky, až z Babylonu,“ odpověděl Ezechiáš.
15
„Co ve tvém paláci viděli?“ ptal se dál.
„Viděli všechno, co v paláci mám,“ odvětil Ezechiáš. „Není nic, co bych
jim ze svých pokladů neukázal.“
16
Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: „Slyš slovo Hospodinovo: 17Hle, přicházejí
dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili
tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. 18I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy
v paláci babylonského krále.“
19
„Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré,“ odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: „Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí.“
20
Ostatní Ezechiášovy skutky – všechny jeho udatné činy i to, jak udělal
rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu – o tom se, jak známo,
píše v Kronice judských králů. 21Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na
jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše.

Menaše, král judský

21

Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě
padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. 2Páchal, co je
v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které
Hospodin vyhnal před syny Izraele.
3
Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil
také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab.
Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. 4Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: „Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě.“ 5Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl
oltáře všem nebeským zástupům.
6
Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla
a popouzel ho k hněvu. 7Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu,
o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: „V tomto domě,
v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy
spočinout svému jménu. 8Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim
přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy
nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům.“
9
Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než
národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil.
10
Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: 11„Judský král
Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. 12Nuže, tak praví
Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí,
že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších. a 13Přeměřím
Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. b Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísa a po vytření se překlopí. 14Co zbylo
z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátel. Stanou se
lupem a kořistí všech svých nepřátel, 15protože páchali, co je v mých očích
zlé, a uráželi mě ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, až dodnes.“
a

12 Jer 19:3  

13 Amos 7:7–8

b
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Menaše prolil tolik nevinné krve, že jí naplnil Jeruzalém od okraje po
okraj – jako by nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchali, co
je v Hospodinových očích zlé.
17
Ostatní Menašemovy skutky – co všechno vykonal a jaký hřích spáchal – o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. 18Pak Menaše
ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na
jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon.
16

Amon, král judský
19
Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva
roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet, dcera Charuce z Jotby. 20I on
páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. 21Ve
všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil
jeho otec, a klaněl se jim. 22Opustil Hospodina, Boha svých otců, a nedržel
se Hospodinových cest. 23Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili
krále v jeho vlastním domě. 24Lid země ale všechny spiklence proti králi
Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše.
25
Ostatní Amonovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo,
píše v Kronice judských králů. 26Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš.

Jošiáš, král judský

22

Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet
jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z Boskatu. 2Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest
svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo.
3
V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova, syna Mešulamova, do Hospodinova chrámu s pokynem: 4„Jdi k nejvyššímu knězi, ať spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které
od lidu vybrali strážci prahu. 5Svěří je mistrům odpovědným za práci na
Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě
škod v Hospodinově chrámu. 6Ať je dávají tesařům, stavitelům i zedníkům
a nakupují za ně dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. 7Za vyplacené
stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě.“
8
Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: „Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona.“ Předal knihu Šafanovi a ten si v ní četl.
9
Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: „Tví služebníci vysypali
stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na
Hospodinově chrámu.“ 10Dále písař Šafan králi ohlásil: „Velekněz Chilkiáš
mi dal jistou knihu,“ a začal z ní králi číst.
11
Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho 12a přikázal
knězi Chilkiášovi, Achikamovi, synu Šafanovu, Achborovi, synu Michajášovu, písaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: 13„Jděte se za
mě, za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené
knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co je v ní o nás psáno.“
14
Kněz Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní
Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch.
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Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s ní o tom promluvili, odpověděla: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke
mně poslal: 16Tak praví Hospodin – Hle, na toto místo i na jeho obyvatele
dopustím všechna neštěstí, všechna slova té knihy, kterou judský král
četl. 17Protože mě opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli mě
veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!‘
18
Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina:
‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: 19Když jsi
uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na ně přijde
zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem;
roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem tě také vyslyšel,
praví Hospodin. 20Hle, připojím tě k tvým předkům a budeš uložen do
hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo
dopustím.‘“
S touto zprávou se tedy vrátili ke králi.
15

Jošiášovy reformy

23

Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. 2Král
vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci – všechen lid od nejmenších po největší.
Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově
chrámu. 3Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho
příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná
v této knize. Také všechen lid se k té smlouvě připojil.
4
Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené
pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za
Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu. 5Skoncoval
také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po
judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili
totiž kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a všem nebeským zástupům). 6Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém
k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na veřejném hřbitově. 7Dále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově
chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru.
8
Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby až po Beeršebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy (když
se šlo bránou do města, stála vlevo). 9Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se
svými kněžskými bratry.
10
Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. 11Od vchodu do
Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci
(byli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil
sluneční vozy.
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Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž
Achazovy komnaty, stejně jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do
potoka Kidron. 13Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně
pod Horou zkázy, a které vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou
ohavnost Aštartu, pro moábskou ohavnost Kemoše a pro amonskou odpornost Molocha. 14Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly
a místa po nich naplnil lidskými kostmi.
15
Dokonce i ten oltář v Bet-elu – tu obětní výšinu, kterou vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu – i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. 16Když se
Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy
vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak došlo na
Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. b
17
Král se zeptal: „Čí je ten náhrobek, který tu vidím?“
Místní mu odpověděli: „To je hrob Božího muže, který přišel z Judska
a vykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal.“
18
„Nechte ho odpočívat,“ řekl na to král. „Jeho kostmi ať nikdo nehýbá.“
Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří.
19
A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i všechny svatyně
na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech
a popouzeli jimi Hospodina. 20Všechny kněze těch výšin pobil na jejich
oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma.
21
Král tenkrát přikázal všemu lidu: „Slavte Hod beránka Hospodinu,
svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy.“c 22Takový Hod beránka
se nekonal už od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu
izraelských a judských králů. 23Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka.
24
Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly
a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě.
Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl
v Hospodinově chrámu. 25Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako
Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou
duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým.
12

26
Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu,
kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel
Menaše. 27Hospodin prohlásil: „Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael,
tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil,
i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat mé jméno.“
28
Ostatní Jošiášovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo,
píše v Kronice judských králů. 29Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao
Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu,
ale on ho zabil v Megidu, jakmile se tam objevil. 30Jeho služebníci převezli
jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak
vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho za krále namísto
jeho otce.
a

13 nejspíše míněna Hora olivetská  

16 1.Král 13:1–2  

b

c

21 Deut 16:1–8
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Joachaz, král judský
31
Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři
měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. 32Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové.
33
Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat
v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů a stříbra a talent b
zlata.

Joakim, král judský
34
Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova
syna Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Joachaze nechal odvléci
do Egypta, kde zemřel. 35Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato,
musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil stříbro, jak
mu bylo vyměřeno. Joakim to stříbro a zlato vymáhal od lidu země, aby ho
mohl odevzdat faraonu Nekóovi.
36
Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. 37Páchal, co bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho
otcové.
Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar c a Joakim se
stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. 2Hospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské a amonské
nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval
skrze své služebníky proroky. 3Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak
Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům,
které Menaše napáchal, 4a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, až byl
Jeruzalém té krve plný. Hospodin už to nehodlal promíjet.
5
Ostatní Joakimovy skutky – co všechno vykonal – o tom se, jak známo,
píše v Kronice judských králů. 6Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo
něj se stal králem jeho syn Joakin. 7Egyptský vládce pak už nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo
vládci Egypta, od Egyptského potoka až po řeku Eufrat.

24

Joakin, král judský
8
Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera Elnátana z Jeruzaléma.
9
Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec.
10
V té době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. 11Během obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. 12Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými
služebníky, svými veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal.
Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. d 13Přesně jak řekl
Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského
paláce. e Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar osekal. 14Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců – všechny hodnostáře, všechny bojovníky
a také všechny řemeslníky a kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudší
z lidu.

33 3,4 tuny   b 33 34 kg   
13 2.Král 20:16–18

a
e

1 Nabukadnezar II. (604–562 př. n. l.)  

c

d

12 597 př. n. l.  
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Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do
vyhnanství v Babylonu. 16Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé
bojeschopné muže. 17Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše.
15

Cidkiáš, poslední král judský
18
Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě
jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny.
19
Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim.
20
Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec
vyhnal ze své blízkosti.
Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi.

Zkáza Jeruzaléma

25

Desátého dne desátého měsíce v devátém roce a Cidkiášovy vlády
proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým
svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací
val. 2Město zůstalo obleženo až do jedenáctého roku krále Cidkiáše.
3
Devátého dne čtvrtéhob měsíce c ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. 4Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci
utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňanéd drželi
město v obležení. Král prchal k pláni Arava, 5ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu
rozutekli. 6Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl
nad ním vynesen rozsudek: 7Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak
mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu.
8
Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce e vlády babylonského
krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec babylonského
krále, velitel gardistů Nebuzaradan. 9Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy.
10
Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili
hradby okolo Jeruzaléma. 11Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému
králi, a jako ostatní obyvatelstvo. 12Jen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole.
13
Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které
bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a bronz z nich
odvezli do Babylonu. 14Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárky
a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. 15Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra.
16
Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil
Šalomoun – bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. 17Jeden sloup byl
vysoký 18 loktů,f na něm byla bronzová hlavice vysoká 3 lokty g s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl
i druhý sloup, včetně mřížování.
1 15. ledna 588 př. n. l.    b 3 doplněno podle Jer 52:6 (čtvrtého v MT chybí)  
3 18. července 586 př. n. l.   d 4 dosl. Chaldejci (tak i dále)   e 8 14. srpna 586 př. n. l.  
f
17 asi 8,1 m   g17 asi 1,4 m
a
c
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Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce nejvyššího
kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. 19Ve městě zajal komořího, který velel
vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel
při odvodech mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě.
20
Velitel gardistů Nebuzaradan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému
králi. 21Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit.
Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti.
18

22
Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. 23Když
všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy – Išmael, syn Netaniášův, Jochanan, syn Kareachův, Serajáš, syn Tanchumeta Netofského, a Jaazaniáš, syn Maachatského – ti všichni i se svými muži. 24Gedaliáš je tehdy
i s jejich muži zapřísahal: „Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte
v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře.“
25
V sedmém měsíci a ale přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova,
z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj
zabili i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě. 26Všichni od
nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do
Egypta, protože se báli Babyloňanů.
27
V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na
babylonský trůn král Evil-merodach b. Ten ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce, c omilostnil judského krále Joakina a propustil ho z vězení. 28Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než
měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. 29Směl odložit vězeňský
oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. 30Vše,
co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny
svého života.

25 říjen/listopad 586 př. n. l.   
27 2. dubna 561 př. n. l.

a
c

b

27 akkadsky Amel-marduk (562–560 př. n. l.)  

První kniha

letopisů
L e t opi s I z r a e l e
Rod Adamův

A

dam, 									
		Set,
		Enoš,
2
Kénan,
		Mahalalel,
		Járed,
3
Enoch,
		Metuzalém,
		Lámech,
4
Noe,
		Sem, Cham a Jáfet.
Synovéa Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat b a Togarma.
7
Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.
5
6

Synové Chamovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka.
Synové Raemovi: Šeba a Dedan.
10
Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země.
11
Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 12Patrusské,
Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými).
13
Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, 14Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 15Hivejce, Arkejce, Sinejce, 16Arvadejce, Semarejce a Chamatejce.
8
9

17
Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.
Synové Aramovi:c Úc, Chul, Geter a Mešek.
18
Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19
Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se
jmenoval Joktan.
20
Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 21Hadorama, Uzala, Diklu, 22Obala, Abimaela, Šebu, 23Ofira, Chavílu
a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi.

5 tj. potomci v nejširším smyslu; tak i dále   b 6 Zde a u některých dalších jmen v kap.
1–3 bylo znění MT opraveno podle hebr. rukopisů a verzí tak, aby se jejich podoba shodovala s jejich dalšími výskyty v Bibli; tyto drobné opravy nejsou jednotlivě uváděny.  
c
17 podle někt. rukopisů LXX a Gen 10:23 (Synové Aramovi v MT chybí)
a
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Rod Semův
24
Sem,
		Arpakšad,
		Šelach,
25
Heber,
		Peleg,
		Reu,
26
Serug,
		Náchor,
		Terach,
27
Abram, totiž Abraham.

Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29Zde jsou jejich rodopisy:
Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou
Izmaelovi synové.
32
Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana,
Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba
a Dedan. 33Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury.
34
Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael.
35
Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.
36
Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek.
37
Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
28

Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.
Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna.
40
Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam.
Synové Cibeonovi: Aja a Ana.
41
Syn Anův: Dišon.
Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran.
42
Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan.
Synové Dišanovi: Úc a Aran.
38
39

Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům
Izraele vládl král:
Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
44
Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův
z Bosry.
45
Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské
země.
46
Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův,
který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.
47
Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.
48
Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.
43
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Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.
50
Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel,
dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. 51Také Hadad zemřel.
49

Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,
52
kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, 53kmen Kenaz, kmen
Teman, kmen Mibcar, 54kmen Magdiel, kmen Iram. To byly
edomské kmeny.

Rod Izraelův

2

Toto jsou synové Izraele:
Ruben,
		Šimeon,
		Levi,
		Juda,
		Isachar,
		Zabulon,
2
Dan,
		Josef,
		Benjamín,
		Neftalí,
		Gád,
		Ašer.

Rod Judův
Synové Judovi: Er, Onan a Šela – tito tři se mu narodili z dcery Šuy
Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný,
a tak ho nechal zemřít. 4Jeho snacha Támar mu pak porodila
Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.
5
Synové Peresovi: Checron a Chamul.
6
Synové Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět.
7
Syn Karmiho: Achar, a který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě.
8
Syn Etanův: Azariáš.
9
Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb.
10
Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona. 11Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze. 12Boáz
zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.
13
Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba,
třetího Šimeu, 14čtvrtého Natanaela, pátého Radaje, 15šestého
Ocema a sedmého Davida. 16Ti měli sestry Ceruju a Abigail.
Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele. 17Abigail porodila
Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský.
3

18

Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto
jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. 19Když Azuba zemřela,

7 tj. Neštěstí; upravené jméno Achana (viz Jozue 7)

a
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Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho
a Uri zplodil Becaleela.
21
Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce
Gileádova. Miloval se s ní a ona mu porodila Seguba. 22Segub
zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst.
23
(Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci
a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova.
24
Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a
a ta mu porodila Ašchura, otce b Tekoy.
20

Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený
Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš 26a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara.
27
Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker.
28
Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abišur.
29
Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana
a Molida.
30
Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný.
31
Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj.
32
Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný.
33
Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi.
34
Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem
Jarcha 35a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje.
36
Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. 37Zabad zplodil Eflala
a Eflal zplodil Obéda. 38Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. 39Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu. 40Elasa
zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma. 41Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu.
25

Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův,
a druhorozený Mareša, c otec Hebronu.
43
Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema. 44Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje. 45Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu.
46
Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran
zplodil Gazeza.
47
Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf.
48
Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. 49Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také
Kálebovu dceru Aksu. 50To byli synové Kálebovi.
Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu,
51
Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu.
42

a
24 podle LXX a Vulg (MT: Po Checronově smrti v Káleb-efratě, a Checronova žena byla
Abija   b 24 tj. zakladatel; rovněž ve v. 42, 45, 49–52   c 42 rekonstruované znění
(MT: a synové Mareši)
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K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských, 53a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští.
54
Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá
polovina Manachatských, dále Corští 55a písařské rody bydlící
v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští. Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.
52

Rod Davidův

3

Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu:
prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské;
druhý Daniel z Abigail Karmelské;
2
třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje;
čtvrtý Adoniáš, syn Chagity;
3
pátý Šefatiáš, syn Abitaly;
šestý Jitream, syn jeho ženy Egly.
4
Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest
měsíců.
Dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. 5Tam se mu narodili:
Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Batšeba, dcera Amielova.
6
Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet,
7
Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elišama, Eliada a Elifelet.
9
To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich
sestru Támar a další syny od svých konkubín.
10

Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl
syna Asu, ten měl syna Jošafata, 11ten měl syna Jehorama, ten
měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, 12ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama, 13ten měl syna
Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema, 14ten
měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše. 15Jošiáš měl tyto syny:
prvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiáše
a čtvrtého Šaluma. 16Joakim měl syny Jekoniáše a a Cidkiáše.

Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí:
Šealtiel, 18Malkiram, Pedajáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošam a Nedabiáš.
19
Synové Pedajášovi:
Zerubábel a Šimei.
Synové Zerubábelovi:
Mešulam, Chananiáš a jejich sestra Šelomít
20
a dalších pět:
Chašuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jušab-chesed.
21
Synové Chananiášovi:
Pelatiáš a Ješajáš, jeho syn b Refajáš, jeho syn Arnan, jeho syn
Obadiáš a jeho syn Šekaniáš.
17

a
16 jiná varianta jména Joakin (2.Král 24:8)  
i dále ve verši

b

21 podle LXX, Syr (MT: synové); tak
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Synové Šekaniášovi:
Šemajáš a jeho synové: Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a Šafat,
celkem šest.
23
Synové Neariášovi:
Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam, celkem tři.
24
Synové Eljoenajovi:
Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm.
22

Rod Judův – pokračování

4

Synové Judovi:
Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal. 2Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské
rody.
3
Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře
se říkalo Haclelponi), 4dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec
Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce a Betléma.
5
Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. 6Naara
mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho – ti
všichni jsou synové Naary. 7Chela mu porodila Cereta, Jicchara
a Etnana. 8Koc zplodil Anuba, Cobebu a rody Acharchela, syna
Harumova.

9
Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec,
Trápení, neboť řekla: „Porodila jsem ho s trápením.“ 10Jábec volal k Bohu
Izraele: „Kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území! Kéž by tvá ruka byla
se mnou a chránila mě od zlého, abych neměl trápení!“ A Bůh mu dal, oč
žádal.

Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona. 12Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To
jsou muži Rechabovi.
13
Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš.
		Synové Otnielovi: Chatat 14a Meonotaj, otec Ofry.
		Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim.
15
Synové Káleba, syna Jefunova: Iru, Ela a Naam.
		Syn Elův: Kenaz.
16
Synové Jehalelelovi: Zif, Zifa, Tirja a Asarel.
17
Synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu
porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. 18(Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji,
kterou si Mered vzal.
19
Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské
Keíly a maachatské Eštemoy.
20
Synové Šimonovi: Amnon, Rina, Ben-chanan a Tilon.
		Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet.
11

a

4 tj. zakladatel; rovněž ve v. 12, 14, 17, 18, příp. i jinde
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Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu
tkalců kmentu v Bet-ašbeji, 22dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále
Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.) 23Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde
pracovali pro krále.

Rod Šimeonův
Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul. 25Jeho syn
byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma.
26
Mišmovi synové: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei.
24

27
Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů,
takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. 28Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, 29v Bilze, Ecemu, Toladu, 30Betuelu, Chormě,
Ciklagu, 31v Bet-markabotu, Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To
byla jejich města až do kralování Davidova. 32Jejich vesnice byly: Etam,
Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček 33a v okolí těchto městeček
byly všechny jejich vesnice až do Baalaty. a To jsou jejich usedlosti a tak je
měli zaznamenány.
34

Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův, 35Joel, Jehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova; 36také Eljoenaj, Jahkoba,
Ješochajáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel a Benajáš; 37i Ziza, syn Šifhiův,
syna Alonova, syna Jedajášova, syna Šimrího, syna Šemajášova.

38
Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. 39Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy až ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. 40Nalezli vydatné a dobré
pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli
potomci Chamovi.
41
Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je
jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam
byla pastva pro jejich ovce a kozy. 42Někteří ze synů Šimeonových došli
až k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a Uzielem. 43Pobili poslední pozůstatky Amalekovců
a sídlí tam až dodnes.

Rod Rubenův

5

Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale
protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený.
2
Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda – a také z něj vzešel vládce – ale
prvorozenství patří Josefovi). 3Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena:
Chanoch, Palu, Checron a Karmi.
4
Synové Joelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei,
5
jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal 6a jeho syn Beera,
a

33 podle někt. rukopisů LXX (MT: Baal); srov. Jozue 19:8
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kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera
byl v Rubenově rodu vůdcem.
7
Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech:
Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, 8Bela, syn Azaze, syna Šemy,
syna Joelova. Bydleli od Aroeru až k Nebó a Baal-meonu. 9A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili
se na východ až k okraji pouště sahající k řece Eufrat.
10
Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu.
a

Rod Gádův
Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji až po Salchu:
Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu.
13
Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba,
Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm. 14Byli to synové Abichaila,
syna Churiho, syna Jaroachova, syna Gileádova, syna Michaelova, syna Ješišaje, syna Jachdoova, syna Búzova. 15Vůdcem
jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho.
16
Bydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských
pastvinách, kam až sahají. 17Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů
za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma.
11

12

Rody usazené za Jordánem
18
Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760
bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem
a vycvičených k boji. 19Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. 20Během té války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj
doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci
padli do rukou. 21Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí,
2 000 oslů a 100 000 zajatců. 22Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh
bojoval za ně. Bydleli tam pak místo nich až do svého vystěhování.
23
Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu až
po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho.
24
Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš,
Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských
rodů.
25
Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů té země,
které před nimi Bůh vyhubil. 26Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského
krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení
Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do
Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají až dodnes.

Rod Leviho
Synové Leviho:
Geršon, Kehat a Merari.
28
Synové Kehatovi:
Amram, Jishar, Hebron a Uziel.
27

a

6 Tiglat-pilesar III. (744–727 př. n. l.)
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Děti Amramovy:
Áron, Mojžíš a Miriam.

Synové Áronovi:
		Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.
30
Eleazar zplodil Pinchase,
		Pinchas zplodil Abišuu,
31
Abišua zplodil Bukiho,
		Buki zplodil Uziho,
32
Uzi zplodil Zerachiáše,
		Zerachiáš zplodil Merajota,
33
Merajot zplodil Amariáše,
		Amariáš zplodil Achituba,
34
Achitub zplodil Sádoka,
		Sádok zplodil Achimaace,
35
Achimaac zplodil Azariáše,
		Azariáš zplodil Jochanana,
36
Jochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun
postavil v Jeruzalémě chrám),
37
Azariáš zplodil Amariáše,
		Amariáš zplodil Achituba,
38
Achitub zplodil Sádoka,
		Sádok zplodil Šaluma,
39
Šalum zplodil Chilkiáše,
		Chilkiáš zplodil Azariáše,
40
Azariáš zplodil Serajáše,
		Serajáš zplodil Jocadaka 41(a ten odešel do zajetí, když Hospodin
nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém).

6

Synové Leviho:
Geršom, Kehat a Merari.
2
Synové Geršomovi se jmenovali:
		Libni a Šimei.
3
Synové Kehatovi:
		Amram, Jishar, Hebron a Uziel.
4
Synové Merariho:
		Machli a Muši.
To jsou levitské rody podle jejich otců.
5
Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
6
jeho syn Joach, jeho syn Ido, jeho syn Zerach a jeho syn Jeotraj.
7
Synové Kehatovi: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn
Asir, 8jeho syn Elkána, jeho syn Ebiasaf, jeho syn Asir, 9jeho syn
Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uziáš a jeho syn Šaul. 10Synové
Elkánovi: Amasaj, Achimot, 11jeho syn Elkána, a jeho syn Cofaj,
jeho syn Nachat, 12jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn
Elkána a jeho syn Samuel. b 13Synové Samuelovi: prvorozený Joel c
a druhý Abiáš.

11 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT: a Elkána. Synové Elkánovi:)   b12 podle někt.
rukopisů LXX (a jeho syn Samuel v MT chybí); srov. 1.Sam 1:19–20; 1.Let 6:18–19  
c
13 podle někt. rukopisů LXX, Syr (Joel v MT chybí); srov. 1.Sam 8:2; 1.Let 6:18
a
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Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn
Uza, 15jeho syn Šimea, jeho syn Chagiáš a jeho syn Asajáš.

16
Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když
tam spočinula Truhla. 17Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil
Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku. 18Nastupovali společně
se svými syny:
Ze synů Kehatových:
		zpěvák Heman,
		syn Joele, syna Samuelova,
19
syna Elkánova, syna Jerochamova,
		syna Elielova, syna Toachova,
20
syna Cufova, syna Elkánova,
		syna Machatova, syna Amasajova,
21
syna Elkánova, syna Joelova,
		syna Azariášova, syna Cefaniášova,
22
syna Tachatova, syna Asirova,
		syna Ebiasafova, syna Korachova,
23
syna Jisharova, syna Kehatova,
		syna Leviho, syna Izraelova.
24
Po pravici mu stál jeho bratr Asaf,
		syn Berechiáše, syna Šimeova,
25
syna Michaelova, syna Baaseášova,
		syna Malkiášova, 26syna Etniho,
		syna Zerachova, syna Adajášova,
27
syna Etanova, syna Zimova,
		syna Šimeiho, 28syna Jachatova,
		syna Geršomova, syna Leviho.
29
Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho:
		Etan, syn Kišiho,
		syna Abdiho, syna Maluchova,
30
syna Chašabiášova, syna Amaciášova,
		syna Chilkiášova, 31syna Amciho,
		syna Baniho, syna Šemerova,
32
syna Machliho, syna Mušiho,
		syna Merariho, syna Leviho.
33
Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž
Hospodinova domu. 34 Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše.

Toto jsou synové Áronovi:
		jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas,
		jeho syn Abišua, 36jeho syn Buki,
		jeho syn Uzi, jeho syn Zerachiáš,
37
jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš,

35
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		jeho syn Achitub, jeho syn Sádok
		a jeho syn Achimaac.
38

Toto jsou sídliště a osady na jejich územích:
Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: 40V judské
zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. 41Pole u města
s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. 42Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, 43Chilen, Debir, 44 Ašan, Jutu a a Bet-šemeš s jejich pastvinami. 45Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, b Gebu, Alemet
a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo
třináct měst. 46Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases.
47
Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene
Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu.
48
Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst
z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. 49Synové Izra-ele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. 50Losem jim
přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín.
51
Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim.
52
V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále
Gezer, 53Jokmeam, Bet-choron, 54Ajalon a Gat-rimon s jejich pastvinami. 55Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území
poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami.
56
Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. 57Z kmene
Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, 58Rámot a Anem s jejich pastvinami. 59Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon, 60Chukok a Rechob
s jejich pastvinami. 61Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš,
Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinami.
62
Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam,
Kartu, c Rimon a Tábor s jejich pastvinami. 63Na východním
břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní
Becer, Jahcu, 64Kedemot a Mefaat s jejich pastvinami. 65Z kmene
Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, 66Chešbon a Jaezer s jejich pastvinami.
39

Rod Isacharův

7

Synové Isacharovi:
Tola, Pua, Jašub a Šimron – celkem čtyři.
2
Synové Tolovi:
Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých
otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni
v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků.
3
Syn Uziho:
Jizrachiáš.

44 podle Syr (Jutu v MT chybí); Jozue 21:16   b 45 doplněno podle Jozue 21:17 (Gibeon
v MT chybí)   c 62 podle LXX (Jokneam a Kartu v MT chybí) srov. Jozue 21:34

a
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Synové Jizrachiáše:
Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. 4Podle
jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani,
neboť měli mnoho žen a synů.
5
Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno
87 000.

Rod Benjamínův
6
Synové Benjamínovi:
		Bela, Becher a Jediael, celkem tři.
7
Synové Belovi:
Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků.
8
Synové Becherovi:
Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot
a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi. 9V jejich rodovém
seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno
22 200 bojovníků.
10
Syn Jediaelův:
Bilhan.
Synové Bilhanovi:
Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar.
11
Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých
otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených
k bitvě.
12
Synové Irovi:
		Šupim a Chupim.

Rod Danův a Neftalímův
Syn Danův:a
		Chušim.
13
Synové Neftalímovi:
		Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem.
To jsou potomci Bilhy.

Rod Manasesův
Synové Manasesovi:
Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také
Machira, otce Gileádova. 15Machir si vzal ženu jménem Maaka,
sestru Šupima a Chupima.
Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé
dcery.
16
Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš.
Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem.
17
Syn Ulamův:
		Bedan.
14

a

12 podle Gen 46:23 (MT: Synové Acherovi)
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To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova. 18Jeho
sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu.
19
Synové Šemidovi:
		Achian, Šechem, Likchi a Aniam.

Rod Efraimův
Synové Efraimovi:
Šutelach, jeho syn Bered,
jeho syn Tachat, jeho syn Eleada,
jeho syn Tachat, 21jeho syn Zabad
a jeho syn Šutelach.
Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. 22Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci
ho přišli utěšovat. 23Potom se miloval se svou ženou, ta počala,
porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho
domu přišlo neštěstí.
24
Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru.
25
Jeho synové byli Refach a Rešef;
		jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan,
26
jeho syn Ladan, jeho syn Amihud,
		jeho syn Elišama, 27jeho syn Nun
		a jeho syn Jozue.
28
Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho
vesnice až k Aji a jeho vesnicím. 29Podél hranic se syny Manasesovými pak
Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova.
20

Rod Ašerův
Synové Ašerovi:
		Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach.
31
Synové Beriovi:
		Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův.
32
Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu.
33
Synové Jafletovi:
		Pasach, Bimhal a Ašvat – to jsou Jafletovi synové.
34
Synové Šemerovi:
		Achi, Rohga, Jechuba a Aram.
35
Synové jeho bratra Chelema:
		Cofach, Jimna, Šeleš a Amal.
36
Synové Cofachovi:
Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, 37Becer, Hod, Šama, Šilša,
Jitran a Beera.
38
Synové Jeterovi:
		Jefune, Pispa a Ara.
39
Synové Ulovi:
		Arach, Chaniel a Ricja.
30
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Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.
40

Rod Benjamínův – pokračování

8

Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího
Achirama, 2čtvrtého Nocha, pátého Rafu. 3Bela měl syny Adara,
Geru, otce Ehudova, 4 Abišuu, Naamana, Achoacha, 5Geru, Šefufana a Churama.
6
Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli
vystěhováni do Manachatu: 7Naaman, Achiáš a Gera, který je
přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda.
8
Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se
mu v moábském kraji synové. 9Se svou ženou Chodeší zplodil
Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, 10Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli
jeho synové, vůdcové rodů. 11S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala. 12Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl
Ono a Lod s okolními vesnicemi).
13
Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti
zahnali obyvatele Gatu). 14Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. 15Zebadiáš, Arad, Eder, 16Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi.
17
Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber, 18Jišmeraj, Jizlia a Jobab
byli synové Elpaalovi. 19Jakim, Zichri, Zabdi, 20Elienaj, Ciletaj,
Eliel, 21Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho. 22Jišpan,
Eber, Eliel, 23Abdon, Zichri, Chanan, 24Chananiáš, Elam, Antotiáš, 25Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi. 26Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš, 27Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi.
28
To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě.
29  
V Gibeonu bydlel otec a Gibeonu Jehiel b se svojí ženou jménem Maaka. 30Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, c
Nádab, 31Gedor, Achio, Zecher a Miklot. 32Miklot zplodil Šimeu.
Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými
v Jeruzalémě.
33
Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. d 34Jonatan měl syna Merib-baala. e
Merib-baal zplodil Míku. 35Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea
a Achaz. 36Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 37Moca zplodil Bineu.
Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. 38Acel měl šest
synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš
a Chanan – ti všichni byli synové Acelovi. 39Synové jeho bratra
Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet. 40Ulamovi
synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí
a vnuků – na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.

29 tj. zakladatel   b 29 podle někt. rukopisů LXX (Jehiel v MT chybí); srov. 1.Let 9:35  
30 podle někt. rukopisů LXX (Ner v MT chybí); srov. 1.Let 9:36   d 33 týž jako Iš-bošet
(2.Sam 2:8)   e 34 týž jako Mefibošet (2.Sam 9:6)
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9

Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli
vystěhováni do Babylonu.

Navrátilci do Jeruzaléma
2
Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do
svých původních měst. 3Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:
4
Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho,
syna Imriho, syna Baniho. 5Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš
a jeho synové. 6Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo
celkem 690.
7
Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova; 8Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho,
syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova. 9Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956
mužů – samí vůdcové otcovských rodů.
10
Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, 11dále Azariáš, syn Chilkiáše,
syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova,
zodpovědného za Boží dům; 12 Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova,
syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova. 13Jejich
bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných
mužů zodpovědných za službu v Božím domě.
14
Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho; 15Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn
Míky, syna Zikriho, syna Asafova; 16Obadiáš, syn Šemajáše, syna
Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova,
který bydlel v netofských osadách.
17
Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři;
jejich vůdcem byl Šalum. 18Ti až dosud stráží Královskou bránu
na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. 19Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři
Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů
Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora
Hospodinova. 20Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův – Hospodin s ním! 21Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání.
22
Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni
podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí a Samuel je kdysi
pověřil touto zodpovědnou službou, 23aby spolu se svými syny drželi stráž
u bran Hospodinova domu, u svatostánku. 24Tam stáli na stráži ze čtyř
stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. 25Jejich bratři přicházeli
ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali.
26
Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory
a pokladnice Božího domu. 27 V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za
úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat.

a

22 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)
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Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli. 29Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému
posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu.
30
Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. 31Jednomu
z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. 32Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali
o chleby předložení, připravované na každou sobotu.
33
Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě
dnem i nocí.
34
To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů,
kteří bydleli v Jeruzalémě.
28

Rod Saulův
V Gibeonu bydlel otec a Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka,
36
jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, 37Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot. 38Miklot zplodil Šimeama. Ti
ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými
v Jeruzalémě.
39
Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Eš-baala. b
40
Jonatan měl syna Merib-baala. c Merib-baal zplodil Míku. 41Synové
Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. d
42
Achaz zplodil Jadu. e Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho.
Zimri zplodil Mocu. 43Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja,
jeho syn Elasa a jeho syn Acel.
44
Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.
35

L e t opi s Dav i dů v
Saulova smrt

10

Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk
a padali pobiti na svazích Gilboa. 2Filištíni pronásledovali Saula
a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba
a Malki-šuu, 3rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci
a těžce ho zranili svými střelami.
4
Saul proto řekl svému zbrojnošovi: „Vytáhni svůj meč a probodni mě.
Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na mě!“ Zbrojnoš se ale zdráhal,
protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. 5Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. 6Tak zahynul Saul,
jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně.
7
Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že
Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je.
a
35 tj. zakladatel   b 39 týž jako Iš-bošet (2.Sam 2:8)   c 40 týž jako Mefibošet (2.Sam
9:6)   d 41 podle Syr, Vul (a Achaz v MT chybí); srov. 1.Let 8:35   e 42 podle někt.
hebr. rukopisů a LXX (MT: Jaru); srov. 1.Let 8:36
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Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli
tam ležet Saula a jeho tři syny. 9Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu.
10
Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu
Dágona.
11
Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, 12všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo
tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod
jábešským dubem. Sedm dní se pak postili.
13
Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo
a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, 14místo aby se
radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi,
synu Jišajovu.
8

David králem Izraele

11

Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. „Hle, jsme tvá
krev a tělo!“ prohlásili. 2„Už za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do
boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.‘“
3
Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele,
David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida
pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. a
4
David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus,
protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. 5„Sem se nedostaneš!“ řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.
6
David tehdy prohlásil: „Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se
vrchním velitelem.“ Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení.
7
David se pak v té pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo.
8
Vybudoval to město okolo ní od terasy Milo až k obvodové zdi a zbytek
města obnovil Joáb. 9Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů
byl s ním.

Davidovi hrdinové
10
Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho
kralování pevnou oporou. 11Toto je výčet Davidových hrdinů:
Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich
jednou pobil na tři sta.
12
Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. 13Ten byl
s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu
pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. 14Oni
se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství.
15
Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam,
když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. 16David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. 17David tenkrát zatoužil: „Kéž bych se
mohl napít vody z té betlémské studny u brány.“ 18A tak se ta Trojice probila
a

3 1.Sam 16:1–13
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do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji
a donesli Davidovi. Ten se jí však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. 19„Chraň Bůh,“ zvolal. „To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili
život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!“ A nechtěl se napít.
Takové činy konala tato trojice hrdinů.
20
Velitelem Třicítky a byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich
pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. 21Mezi Třicítkou
byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal.
22
Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných
činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do
jámy a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh. 23Srazil také toho egyptského obra pět loktů b vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské
vratidlo, ale on k němu přišel s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím.
24
Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako
Trojice. 25Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David
svěřil svou tělesnou stráž.
26
Další udatní hrdinové byli:
		Asael, bratr Joábův;
		Elchanan, syn Doda Betlémského;
27
Šamot Charodský;
		Chelec Pelonský;
28
Ira, syn Ikeše Tekojského;
		Abiezer Anatotský;
29
Sibechaj Chušatský;
		Ilaj Achochijský;
30
Mahraj Netofský;
		Cheled, syn Baany Netofského;
31
Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje;
		Benajáš Piratonský;
32
Churaj od potoka Gaaš;
		Abiel Arbatský;
33
Azmavet Bachurimský;
		Eliachba Šaalbonský;
34
synové Hašema Gizonského
			 Jonatan, syn Šage Hararského,
			 35
Achiam, syn Šachara Hararského;
		Elifal, syn Urův;
36
Chefer Mekeratský;
		Achiáš Pelonský;
37
Checro Karmelský;
		Naaraj, syn Ezbajův;
38
Joel, bratr Nátanův;
		Mibchar, syn Hagriho;
39
Selek Amonský;
		Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;
40
Ira Jitrejský;
a
b

20 podle někt. rukopisů LXX, Syr a 2.Sam 23:8 (MT: Trojice); tak i ve v. 21  
23 asi 225 cm
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		Gareb Jitrejský;
41
Uriáš Chetejský;
		Zabad, syn Achlajův;
42
Adina, syn Rubenovce Šizy, rubenský velitel Třicítky;
43
Chanan, syn Maakův;
		Jošafat Mitnejský;
44
Uziáš Ašteratský;
		Šama a Jehiel, synové Chotama Aroerského;
45
Jediael, syn Šimriho,
		jeho bratr Jocha Ticejský;
46
Eliel Machvimský;
		Jeribaj a Jošaviáš, synové Elnaamovi;
		Jitma Moábský;
47
Eliel, Obéd a Jaasiel Mecobajští.

Davidovo vojsko

12

Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval
před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu
pomáhali v boji. 2Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení
pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul:
3
V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a Pelet,
synové Azmavetovi, Beracha, Jehu Anetotský, 4Jišmajáš Gibeonský, hrdina
z oné Třicítky a její velitel, 5Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský,
6
Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský, 7Elkána, Jišiáš,
Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci, 8Joela a Zebadiáš, synové Jerochama
z Gedoru.
9
Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů
a hbitostí horských gazel:
10
V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, 11čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš, 12šestý Ataj, sedmý Eliel, 13osmý Jochanan, devátý Elzabad, 14desátý
Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj.
15
Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce.
16
To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá
z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu.
17
Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. 18David jim vyšel vstříc se slovy: „Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi
pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud mě ale chcete vyzradit
mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ať to Bůh našich otců vidí a soudí!“
19
Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje:
„Patříme tobě, Davide,
			 jsme na tvé straně, synu Jišaje!
		Pokoj, pokoj buď tobě
			 i tvým pomocníkům pokoj buď –
				 vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!“
A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků.
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Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do
boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho
totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: „Pokud přeběhne ke svému
pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.“) 21Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael,
Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. 22Pomáhali
pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové,
a tak se ve vojsku stali veliteli. 23Den co den tehdy přicházeli k Davidovi
další pomocníci, až z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží.
20

Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království
na Davida:
25
Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím.
26
Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji.
27
Z Leviho 4 600 mužů 28včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700
muži 29a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu.
30
Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do té doby
ve službách Saulova domu.
31
Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském
rodu.
32
Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem.
33
Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením – muži,
kteří pochopili dobu a věděli, jak se má Izrael zachovat.
34
Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji,
odhodlaných bez váhání pomoci.
35
Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími.
36
Z Dana 28 600 připravených k boji.
37
Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji.
38
Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000
mužů v plné zbroji.
24

39
Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také
všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem. 40Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby.
41
Jejich příbuzní dokonce až z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi
jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků,
trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.

Stěhování Hospodinovy truhly

13

David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, 2a před celým
izraelským shromážděním pak prohlásil: „Jestliže to schvalujete
a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé
izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, ať se
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k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha – vždyť jsme ji
za Saulových dnů nevyhledávali.“ 4Celé shromáždění s tím souhlasilo,
všechen lid to schvaloval.
5
David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor až k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. 6Potom David s celým
Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud
vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby.
7
Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který
řídili Uza s Achiem. 8David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil
a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky.
9
Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. 10Vtom Hospodin vzplanul proti
Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě
zemřel před Bohem. 11David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak
prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina.
12
Toho dne dostal David z Boha strach. „Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!“ řekl si. 13Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova,
ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. 14Boží truhla zůstala v domě
Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl.
3

Království upevněno

14

Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem
a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. 2Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království
bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele.
3
V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. 4Toto jsou
jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, 5Jibchar, Elišua, Elpelet, 6Nogah, Nefeg, Jafia, 7Elišama, Baaljada
a Elifelet.

8
Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim
naproti. 9Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, 10David se ptal
Boha: „Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?“
„Zaútoč!“ odpověděl mu Hospodin. „Vydám ti je do rukou.“
11
Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl:
„Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel.“ Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. 12Filištíni tam
zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně.
13
Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. 14David se znovu
ptal Boha a Bůh mu řekl: „Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim
od moruší. 15Až uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje,
neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů.“ 16David učinil,
jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu až po
Gezer.
17
Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se
ho bály všechny národy.
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Přenesení Truhly do Jeruzaléma

15

Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro
Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. 2Tentokrát David přikázal: „Boží
truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky.“a
3
Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu
truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. 4Shromáždil syny Áronovy
a levity:
5
Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů.
6
Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů.
7
Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů.
8
Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů.
9
Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů.
10
Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů.

11
David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela, Asajáše,
Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. 12„Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů,“ řekl jim. „Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. 13Hospodin,
náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme
totiž jeho vůli, jak náleží.“ 14Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli
Truhlu Hospodina, Boha Izraele. 15Synové Leviho pak nesli Boží truhlu
tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních
ramenou. b
16
David také řekl levitským vůdcům, ať ustanoví své bratry zpěváky,
kteří by hlasitě a radostně zpívali za doprovodu hudebních nástrojů, citer,
lyr a činelů. 17Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů
Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů Merariho, Etana, syna
Kušajášova, 18a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, c
Jaaziela, Šemiramota, Jechiela, Uniho, Eliaba, Benajáše, Maasejáše, Matitiáše, Elifleáše, Miknejáše, Obed-edoma a Jehiela, strážné.
19
Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely, 20Zachariáš,
Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citery, 21zatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom, Jehiel
i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. 22Levitský vedoucí
Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr.
23
Berechiáš a Elkána byli stráže u Truhly. 24Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na
trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly.
25
Potom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova
domu. 26Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. 27David byl oblečen
kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci
a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. 28Celý Izrael
doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního
rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer.

2 Num 1:50; Deut 10:8   b15 Exod 25:14; Num 7:9  
a LXX (MT přidává: Bena,); srov. v. 20 a 1.Let 16:5

a

18 podle někt. hebr. rukopisů

c
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Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova,
Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje
a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla.
29

16

Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu,
který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. 2Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných
obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. 3Podělil také všechny Izraelce,
muže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčem.
4
Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. 5Vedl je
Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, a Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, Eliab,
Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činely,
6
zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně
troubili na trubky.

Davidův chvalozpěv
7
Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili
Hospodina:b
8
Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,
			 jeho činy rozhlašujte mezi národy!
9
Zpívejte mu, hrajte mu,
			 rozvažujte o všech jeho zázracích!
10
Jeho svatým jménem chlubte se,
			 ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!
11
Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle,
			 jeho tvář vždycky hledejte.
12
Pamatujte, jaké divy provedl,
			 jaké zázraky, a co rozhodl.
13
Vy, símě Izraele, jeho služebníka,
			 jste jeho vyvolení, děti Jákoba.
14
On je Hospodin, Bůh náš,
			 celá zem jeho soudu podléhá!
15
Na jeho smlouvu pamatujte věčně,
			 na slovo tisíci pokolení svěřené,
16
na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem,
			 na přísahu, již složil před Izákem.
17
Jákobovi ten výrok potvrdil
			 za věčnou smlouvu pro Izrael:
18
„Tobě dám kanaánskou zem,
			 bude tvým dědičným údělem!“
19
Přitom vás tehdy bylo jen trochu,
			 byli jste tam jen hrstkou cizinců.

5 podle 1.Let 15:18, 20 (MT: Jeiel, zřejmě jiná forma téhož jména)  
105:1–15

a

7 v. 8–22 = Žalm

b
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Z národu do národu když bloudili,
			 od jednoho k jinému království,
				 21
nikoho nenechal jim ublížit.
		I krále kvůli nim varoval:
			 22
„Mé pomazané nechte být!
				 Mým prorokům nepůsobte žal!“
20

23
Zpívej Hospodinu, celá zem, a
			 zvěstujte jeho spásu každý den!
24
O jeho slávě národům vyprávějte,
			 o jeho divech řekněte lidem všem!
25
Veliký je Hospodin, vší chvály hodný,
			 nad všechny bohy ohromný!
26
Bohové národů jsou samé modly,
			 Hospodin ale stvořil nebesa.
27
Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti,
			 síla a radost je tam, kde přebývá.
28
Vzdejte Hospodinu, lidské plémě,
			 vzdejte Hospodinu slávu i moc.
29
Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu,
			 přineste dary, před něj přistupte,
		Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,
			 30
před ním se rozechvěj, celá zem!

		Pevně je postaven svět, nic jím neotřese,
			 31
jásejte, nebesa, země ať raduje se,
				 národům řekněte: „Hospodin kraluje!“
32
Moře ať burácí se vším, co je v něm,
			 celý světa kraj ať se raduje.
33
Před Hospodinem ať zvučí stromy v lese:
			 „Přichází, aby soudil zem!“
34
Oslavujte Hospodina – je tak dobrý!b
			 Jeho láska trvá navěky!
35
Řekněte: „Zachraň nás, Bože naší spásy!
			 Vysvoboď nás a z národů posbírej!
		Tvé svaté jméno ať oslavíme,
			 tvou chválou ať se chlubíme!“
36
Ať je požehnán Hospodin, Bůh izraelský,
			 od věků až na věky!

		A všechen lid odpověděl: „Amen. Chvála Hospodinu!“
37
David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy
smlouvy, aby před ní pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu
a

23 v. 23–33 = Žalm 96  

b

34 v. 34–36 = Žalm 106:1, 47–48
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spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn
Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.)
39
Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým
příbytkem na výšině v Gibeonu, 40aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. a 41S nimi ponechal Hemana, Jedutuna
a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: „Jeho láska
trvá navěky.“b 42Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a další
nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány.
43
Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil,
aby požehnal svůj dům.
38

Boží smlouva s Davidem

17

Jednou, když už se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami.“
2
„Udělej vše, co máš na srdci,“ odpověděl mu Nátan. „Bůh je s tebou.“
3
Té noci ale Nátan dostal Boží slovo:
4
„Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin –
Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. 5Ode dne, kdy jsem vyvedl
Izrael, až dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsem
s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhé. 6Po celou tu dobu jsem
se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému izraelskému soudci, c jemuž jsem přikázal pást můj
lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?‘
7
Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů – Já jsem tě vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael.
8
Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele
jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho
z největších mužů na zemi. 9I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. Už ho nebudou
utlačovat zlosynové jako dříve, 10za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím.
Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. 11Až se naplní tvé
dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království upevním. 12To on mi postaví
dům a já navěky upevním jeho trůn. 13Já mu budu otcem a on mi
bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. 14Ustanovím ho ve svém domě a ve svém
království navěky, jeho trůn se navěky nepohne.‘“
15
Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi.
16
Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:

„Kdo jsem já, Hospodine Bože, a co je můj dům, žes mě dovedl až
sem? 17A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka
40 Exod 29:38–41; Num 28:3–8  
vůdci; viz pozn. Soud 2:16

a

b

41 viz v. 34; Žalm 118:1–4, 29; Žalm 136  

c

6 tj.
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přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na mě, Hospodine Bože, jako
kdybych byl někdo vznešený. 18Co k tomu David ještě může dodat,
když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého
služebníka, 19Hospodine! Pro dobro svého služebníka a podle
svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny
tyto velkolepé věci.
20
Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak
jsme vždy na vlastní uši slyšeli. 21A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný
národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis
jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před
svým lidem, který sis vykoupil z Egypta! 22Svůj lid Izrael jsi navěky
učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh.
23
Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal
svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; 24kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.‘ Kéž je dům Davida, tvého
služebníka, před tebou upevněn!
25
Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ
dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou.
26
Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil
toto dobrodiní. 27Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka,
aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine,
bude navěky požehnán!“

Davidova vítězství

18

Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat
s jeho vesnicemi z rukou Filištínů.
2
Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky.
3
David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl,
aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. 4David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů,
7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si
ponechal.
5
Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc,
ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. 6Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými
a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se
obrátil. 7David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. 8Z Hadad-ezerových měst Tebach a a Kun pobral
David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové
moře, sloupy a bronzové nádobí.
9
Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, 10vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama
s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím
totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty 11a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako
stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům, Filištínům a Amalekovcům.
a

8 podle Syr (MT: Tibcha)
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Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí.
Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.
14
David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost
všemu svému lidu. 15Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn
Achiludův, byl kancléřem, 16Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, a syn
Abiatarův, byli kněžími, Šavša byl písařem 17a Benajáš, syn Jojadův, velel
gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky.
12

13

Porážka Amonců a Aramejců

19

Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. 2David si řekl: „Projevím přízeň Nachašovu synu
Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně.“ Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce.
Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili soustrast, 3amonští vojevůdci řekli Chanunovi: „Myslíš, že David
měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své
služebníky spíše proto, aby prohledali, podvrátili a proslídili zem?“ 4Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v půli až
u zadnic a tak je poslal zpátky.
5
Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti
posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: „Zůstaňte
v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit.“
6
Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů b stříbra a najali si vozy a jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby. 7Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu
i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje.
8
Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. 9Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco
králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli.
10
Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší
z izraelských bojovníků, aby nastoupili proti Aramejcům. 11Zbytek vojska
svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům.
12
Joáb mu řekl: „Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc.
Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu já tobě. 13Buď silný! Odvahu! Za náš
lid a za města našeho Boha! Ať Hospodin učiní, co se mu zlíbí.“
14
Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi
dali na útěk. 15Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na
útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak
vrátil do Jeruzaléma.
16
Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také
Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach.
17
Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán,
přitáhl k nim a sešikoval vojsko proti nim. Jakmile David sešikoval vojsko, pustili se s ním Aramejci do boje. 18Museli se ale před Izraelem dát na
a

16 podle někt. hebr. rukopisů, Syr, Vul (MT: Abimelech); srov. 2.Sam 8:17  

b

6 asi 34 tun
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útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich
vojevůdce Šofacha.
19
Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak už nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc.

Další porážky Amonců a Filištínů

20

Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu.
Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji.
2
David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a a ukázalo se, že vážila talent b
zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl
z města také veliké množství kořisti. 3Jeho obyvatele odvedl a dal k pile,
k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců.
Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma.
4
Později vypukla v Gezeru válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský
zabil Sipaje, potomka Refajců, a tak se podrobili. 5Elchanan, syn Jaírův,
v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí
mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. 6K další bitvě došlo v Gatu, kde byl
jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek
Refajců. 7Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil.
8
Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků.

Sčítání lidu a Boží trest

21

Proti Izraeli pak povstal satan c a podnítil Davida, aby sečetl Izrael.
2
David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: „Jděte, sečtěte Izrael
od Beer-šeby až po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet.“
3
Joáb ale namítl: „Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane
a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč má být na Izrael uvalena vina?“d 4Proti královskému slovu ale
Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael.
Když se vrátil do Jeruzaléma, 5předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael
čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000 bojeschopných
mužů. 6Joáb ale mezi ně nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu
králův rozkaz příčil. 7Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael.
8
„Spáchal jsem veliký hřích!“ volal pak David k Bohu. „Prosím tě ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák.“
9
Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu e Gádovi: 10„Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin – Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.‘“
11
Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: „Tak praví Hospodin – ‚Vyber si:
12
tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy tě bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.‘ Teď uvaž, jak
mám odpovědět Tomu, který mě posílá.“
13
„Je mi tak úzko!“ odpověděl David Gádovi. „Ať raději padneme do rukou
Hospodinu – je přece velmi milosrdný. Jen ať nepadnu do rukou lidem.“
a
2 podle LXX (MT: z hlavy jejich krále); srov. 1.Král 11:5   b 2 asi 34 kg   c1 hebr. protivník, žalobce (Job 1:6; Zach 3:1)   d 3 srov. Exod 30:12   e 9 starší označení proroka
(viz 1.Sam 9:9)
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Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů
a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém.
Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost
a řekl andělovi hubícímu lid: „Dost už, zadrž!“ Hospodinův anděl právě
stál u mlatu Aravny a Jebusejského.
14

15

David staví oltář
16
David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem
a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář 17a David řekl Bohu: „To
přece já jsem nechal sečíst lid. Já jsem ten, kdo zhřešil, já jsem spáchal zlo!
Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, ať tvá ruka dolehne na
mě a na mou rodinu! Jen ať ta rána nepadá na tvůj lid!“
18
Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: „Řekni Davidovi, ať jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského.“ 19David poslechl, co
mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel.
20
Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři
synové, kteří tam byli s ním, se schovali. 21Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se
Davidovi až k zemi.
22
„Přenech mi ten mlat,“ řekl David Aravnovi. „Postavím na něm oltář
Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou
cenu.“
23
„Vezmi si ho,“ odpověděl mu Aravna. „Jen ať můj královský pán udělá,
co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví
a pšenici pro moučnou oběť – to vše daruji.“
24
„To ne,“ řekl na to král Aravnovi. „Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu
pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo.“
25
A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelůb zlata. 26Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval
Hospodina a on mu odpověděl – na zápalný oltář padl oheň z nebe. 27Hospodin pak řekl andělu, ať vrátí svůj meč do pochvy.
28
Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat. 29(Hospodinův příbytek, který zhotovil
Mojžíš na poušti, stával v té době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. 30David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč
Hospodinova anděla.)
David tehdy řekl: „Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude
oltář pro izraelské oběti.“

22

Přípravy pro stavbu chrámu
2
Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral
z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu.
3
Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; 4cedrového dřeva nepočítaně (Sidonští
a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). 5David si řekl:
„Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se má vystavět
Hospodinu, má být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích.

15 podle 2.Sam 24:16 (MT: Ornan; jiná varianta téhož jména); tak i dále  
lých 7 kg

a

b

25 nece-
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Musím mu připravit, co bude třeba.“ Proto David ještě před smrtí vykonal
mnoho příprav.
6
Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl
dům Hospodinu, Bohu Izraele. 7David Šalomounovi řekl: „Můj synu, měl
jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. 8Dostal jsem
ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému
jménu. 9Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun,
Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. 10To on postaví dům
mému jménu. Bude mi synem a já mu budu otcem. Trůn jeho království
nad Izraelem upevním navěky.‘a
11
Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš
dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o tobě řekl. 12Hlavně ať tě Hospodin,
až ti dá velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. 13Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě
dodržovat ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael.
Buď silný a statečný. Neboj se a nestrachuj.
14
Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů b zlata a milion talentů stříbra, c bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit,
a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. 15Máš k ruce dělníky, lamače,
kameníky, tesaře a všechny zkušené řemeslníky. 16Zlata, stříbra, bronzu
i železa je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou.“
17
David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: 18„Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám
odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je
země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. 19Teď tedy srdcem i duší oddaně
hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby svatyně Hospodina,
svého Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete
do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu.“

Uspořádání levitské služby

23

Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna.
2
Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. 3Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. 4Z nich
24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky
a soudce, 54 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na nástrojích, které d k tomu nechal zhotovit. 6David levity rozdělil na oddíly podle
příslušnosti k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a Merarimu.
Ke Geršonovcům patřili Ladan a Šimei.
Synové Ladanovi: vůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři.
9
Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských
rodů Ladanových.
10
Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, e Jeuš a Beria, čtyři synové Šimeiho.
11
Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli
mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod.
7
8

10 1.Let 17:11–14   b14 3 400 tun  
10 podle LXX, Vul a v. 11 (MT: Zina)

a
e

14 34 000 tun  

c

d

5 podle LXX (MT: které jsem)  
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Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem čtyři.
Synové Amramovi: Áron a Mojžíš.
Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější
věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho
jménu navěky.
14
Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského
kmene. 15Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer.
16
Synové Geršomovi: vůdce Šebuel.
17
Synové Eliezerovi: vůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další syny, ale
Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili.
18
Synové Jisharovi: vůdce Šelomit.
19
Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel,
čtvrtý Jekameam.
20
Synové Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš.
12
13

Synové Merariho: Machli a Muši.
Synové Machliho: Eleazar a Kíš. 22Eleazar zemřel, aniž zanechal
syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi.
23
Synové Mušiho: Machli, Eder a Jeremot, celkem tři.
21

24
Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové,
jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova
domu od dvacetiletých výše. 25David totiž řekl: „Hospodin, Bůh Izraele,
dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, 26a tak už
levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní.“ 27Podle
těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše.
28
Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova
domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění
povinností u Božího domu. 29Měli se starat o chleby předložení, o jemnou
mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o veškeré vážení a odměřování. 30Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu 31stejně jako při všech zápalných obětech
Hospodinu o sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném
počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem.
32
Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni,
vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě.

Uspořádání kněžské služby

24

Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. 			
Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. 2Nádab a Abihu
ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.
3
Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného
pořadí. 4Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než
synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny
Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi.
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Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi
i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. 6Levitský
písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále,
hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův
otcovský rod a potom na Itamarův.
5

Výsledky losování:
		první:
		druhý:
8
třetí:		
		čtvrtý:
9
pátý:
		šestý:
10
sedmý:
		osmý:
11
devátý:
		desátý:
12
jedenáctý:
		dvanáctý:
13
třináctý:
		čtrnáctý:
14
patnáctý:
		šestnáctý:
15
sedmnáctý:
		osmnáctý:
16
devatenáctý:
		dvacátý:
17
jednadvacátý:
		dvaadvacátý:
18
třiadvacátý:
		čtyřiadvacátý:
7

Jojarib,
Jedajáš,
Charim,
Seorim,
Malkiáš,
Mijamin,
Hakoc,
Abiáš,
Ješua,
Šechaniáš,
Eliašib,
Jakim,
Chupa,
Ješebeab,
Bilga,
Imer,
Chezir,
Hapicec,
Petachiáš,
Jechezkel,
Jachin,
Gamul,
Delajáš,
Maaziáš.

19
To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm
konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin,
Bůh Izraele.

Ostatní levité
K ostatním Leviho synům patřili:
Ze synů Amramových: Šubael.
Ze synů Šubaelových: Jechdeáš.
21
Ze synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš.
22
Ze synů Jisharových: Šelomot.
Ze synů Šelomotových: Jachat.
23
Ze synů Hebronových:a Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel,
čtvrtý Jekameam.
24
Ze synů Uziele: Míka.
Ze synů Míky: Šamir 25a Míkův bratr Jišiáš.
20

a

23 podle někt. hebr. a LXX rukopisů (Hebronových v MT chybí); srov. 1.Let 23:19
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Ze synů Jišiášových: Zachariáš.
Ze synů Merariho: Machli a Muši.
Ze synů Jaaziášových: Beno.
27
Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri.
28
Ze synů Machliho: Eleazar, který neměl syny.
29
Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův.
30
Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot.
26

To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. 31Také oni losovali,
stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida
jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských
rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.

Chrámoví hudebníci

25

David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr
a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu:
Z Asafových synů:
Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením
Asafa, který prorokoval na králův pokyn.
3
Z Jedutunových synů:
Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei, a Chašabiáš a Matitiáš – těchto šest
pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina.
4
Z Hemanových synů:
Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani,
Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot. 5Ti všichni byli synové králova vidoucíhob Hemana. Bůh mu
zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři
dcery.
2

6
Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali
hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf,
Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) 7Spolu s jejich příbuznými,
vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři. 8Služby si
rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky.

Výsledky losování:
		první:
		druhý:
10
třetí:
11
čtvrtý:
12
pátý:
13
šestý:
14
sedmý:
15
osmý:

9

Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové
Gedaliáš a jeho bratři a synové
Zakur a jeho bratři a synové
Jicri d a jeho bratři a synové
Netaniáš a jeho bratři a synové
Bukiáš a jeho bratři a synové
Jesarela e a jeho bratři a synové
Ješajáš a jeho bratři a synové

12
12 c
12
12
12
12
12
12

3 podle někt. rukopisů LXX (Šimei v MT chybí); srov. v. 17   b 5 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)   c 9 podle LXX (MT pouze druhý: Gedaliáš); srov. součet ve v. 7  
d
11 týž jako Ceri (v. 3)   e14 týž jako Asarela (v. 2)
a
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devátý:
desátý:
18
jedenáctý:
19
dvanáctý:
20
třináctý:
21
čtrnáctý:
22
patnáctý:
23
šestnáctý:
24
sedmnáctý:
25
osmnáctý:
26
devatenáctý:
27
dvacátý:
28
jednadvacátý:
29
dvaadvacátý:
30
třiadvacátý:
31
čtyřiadvacátý:
16
17

Mataniáš a jeho bratři a synové
Šimei a jeho bratři a synové
Azarel a a jeho bratři a synové
Chašabiáš a jeho bratři a synové
Šubael a jeho bratři a synové
Matitiáš a jeho bratři a synové
Jeremot a jeho bratři a synové
Chananiáš a jeho bratři a synové
Jošbekaša a jeho bratři a synové
Chanani a jeho bratři a synové
Maloti a jeho bratři a synové
Eliata a jeho bratři a synové
Hotir a jeho bratři a synové
Gidalti a jeho bratři a synové
Machaziot a jeho bratři a synové
Romamti-ezer a jeho bratři a synové

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12.

Chrámová stráž

26

Toto jsou oddíly strážných:

Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových; 2Synové Mešelemiášovi: prvorozený Zachariáš, druhý Jediael, třetí
Zebadiáš, čtvrtý Jatniel, 3pátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj.
4
Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí
Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael, 5šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.)
6
Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému
rodu, neboť to byli udatní bojovníci. 7Synové Šemajášovi: Otni,
Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš.
8
Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných
služby.
9
Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct.
10

Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl
prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), 11druhého Chilkiáše, třetího Tebaliáše a čtvrtého Zachariáše. Chosových synů
a bratrů bylo celkem třináct.

12
Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti
vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. 13Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu:
14
Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. b
		Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu.
15
Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly
sklady.
a

18 týž jako Uziel (v. 4)  

14 týž jako Mešelemiáš (v. 1)

b
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16

Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená
silnice.

Hlídka stála vedle hlídky: 17na východě jich bylo denně a šest, na severu
denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, 18ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. 19Toto jsou oddíly strážných ze synů
Korachových a synů Merariho.

Pokladníci a úředníci
20
Ostatním levitům, jejich bratrům, b připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. 21Vůdcové geršonských otcovských
rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž Jechielovci. 22Jechielovi synové
Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova.
23
Z Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a Ozielovců to byli:

Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem.
25
Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama,
Zichriho a Šelomita. 26Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal
za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David
a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. 27Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu
Hospodinova domu, 28a vše, co zasvětil vidoucí c Samuel a také
Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se
zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a jeho bratři.
29
Kenaniáš a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám
jako úředníci a soudci nad Izraelem.
30
Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců – 1 700 znamenitých
mužů – řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve
všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. 31Podle
Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve
čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru. 32Jeho bratry – 2 700
znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů – potom král David
ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských.
24

Vojenská a civilní správa

27

Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad
tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech
vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý
oddíl čítal 24 000 mužů.
První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn
Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 3Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska.
4
Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu
potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
2

17 podle LXX (MT: levitů)  
proroka (viz 1.Sam 9:9)

a

b

20 podle LXX (MT: Achiášovi)  

c

28 starší označení
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Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze
Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 6Benajáš patřil ke třicítce
hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.)
7
Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn
Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
8
Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal
24 000 mužů.
9
Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal
24 000 mužů.
10
Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
11
Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho
oddíl čítal 24 000 mužů.
12
Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských.
Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
13
Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho
oddíl čítal 24 000 mužů.
14
Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
15
Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho
oddíl čítal 24 000 mužů.
5

16
Tito muži odpovídali za izraelské kmeny:
		za Rubena Eliezer, syn Zichriho,
		za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky,
17
za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův,
		za Árona Sádok,
18
za Judu Elihu z Davidových bratrů,
		za Isachara Amri, syn Michaelův,
19
za Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův,
		za Neftalího Jerimot, syn Azrielův,
20
za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův,
		za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův,
21
za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův,
		za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův,
22
za Dana Azarel, syn Jerochamův.
To byli vůdcové izraelských kmenů.
23
Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin
řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. 24Joáb, syn Ceruji, se sčítáním
začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto
také onen počet není uveden v Kronice krále Davida.
25

Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův;
za příjmy z polí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův;
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za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův;
za vinice Šimei Rámatský;
		za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiský;
28
za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský;
		za příjmy z oleje Joaš;
29
za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský;
		za skot v údolích Šafat, syn Adlajův;
30
za velbloudy Obil Izmaelský;
		za oslice Jechdeáš Meronotský;
31
za brav Jaziz Hagrejský.
To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida.
26
27

32
Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu
s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti královské syny. 33Dalším
královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. 34Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem
královského vojska byl Joáb.

Dej se do díla!

28

David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku
a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky
do Jeruzaléma.
2
Potom král David vstal a promluvil: „Slyšte mě, bratři, lide můj! Měl
jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy
smlouvy – chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil
jsem stavbu, 3ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi
vedl války a proléval jsi krev.‘a
4
Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu mě,
abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu
pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým
Izraelem právě mě. 5Ze všech mých synů – a Hospodin mi jich dal mnoho
– pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova
království nad Izraelem. 6Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje
chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a já mu budu otcem. 7Jeho
království upevním až navěky, bude-li spolehlivě plnit má přikázání a zákony, jak se to děje dnes.‘b
8
Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď
proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem
a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví.
9
A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým
srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna
hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho,
navždy tě odvrhne. 10Pohleď – Hospodin tě vyvolil, abys postavil chrám
pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!“
11
Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně,
jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností
a

3 1.Let 17:4; 22:7–8  

7 1.Let 17:12–14; 22:9–10

b
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i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na
mysli:
12

		pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně,
		pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí,
13
pro kněžské a levitské oddíly,
		pro konání veškeré služby Hospodinova domu,
		pro všechno náčiní služby Hospodinova domu,
14
pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu,
		pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé
službě,
15
pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu
a jeho lamp,
		pro stříbrné svícny určil váhy svícnů a jejich lamp, kolik bylo na
který svícen potřeba,
16
pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata,
		pro stříbrné stoly stříbro,
17
pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato,
		pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy,
		pro stříbrné mísy určil váhu každé jednotlivé mísy,
18
pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata.
Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy.
19
„Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část
oné předlohy,“ 20řekl David svému synu Šalomounovi.
„Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí tě a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. 21Pohleď, oddíly kněží
a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni,
kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy.“

Dary na chrám

29

Král David pak řekl celému shromáždění: „Můj syn Šalomoun,
jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké
dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha. 2Připravil jsem pro
chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové, železo pro železné a dřevo pro dřevěné, onyx
a jiné ozdobné a pestré kameny k obkládání, nejrůznější drahokamy
i množství alabastru. 3A protože chrám mého Boha je mým potěšením,
přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám
svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám už připravil:
4
3 000 talentů a ofirského zlata, 7 000 talentů b přetaveného stříbra na pokrytí stěn příbytků, 5zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše,
co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?“
a

4 přes 100 tun  

b

4 asi 240 tun
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Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů
i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla 7a věnovali na
službu Božího domu 5 000 talentů a zlata, 10 000 dareiků, b 10 000 talentů c
stříbra, 18 000 talentů d bronzu a 100 000 talentů e železa. 8Kdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela
Geršonského. 9Lid se z jejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval.
6

Davidova modlitba
10

David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu:

„Hospodine, Bože našeho otce Izraele,
			 požehnaný jsi od věků až na věky!
11
Tvá je, Hospodine, velikost a síla,
			 nádhera, velebnost a majestát!
		Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství
			 a ty jsi hlava, jež převyšuje vše!
12
Od tebe pochází bohatství a sláva,
			 jenom ty sám vládneš nade vším.
		Ve tvé ruce je síla i moc,
			 svou rukou posiluješ a dáváš velikost.
13
Tobě, Bože náš, vzdáváme díky,
			 tvé slavné jméno chválíme!
14
Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar?
To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! 15Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na
zemi jsou prchavý stín. 16Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost.
Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno – vše je to ale z tvé
ruky a tobě to náleží! 17 Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid,
zde přítomný, přináší své dary s radostí. 18Hospodine, Bože našich otců
Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! Ať
jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! 19Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal
a postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy.“

Předání trůnu
20
Potom David vyzval celé shromáždění: „Dobrořečte Hospodinu, svému
Bohu!“ a všechno shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otců,
padli na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem.
21
Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly – 1 000 býčků, 1 000
beranů a 1 000 jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý
Izrael. 22Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne
znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem.f Pomazali ho před
Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze.
23
Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého
otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. 24Také všichni

7 asi 170 tun   b7 asi 85 kg zlatých perských mincí  
tun   e7 asi 3 400 tun   f22 srov. 1.Let 23:1

a

7 asi 340 tun  

c

7 přes 610

d
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hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi
Šalomounovi. 25Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním
neměl žádný izraelský král.
26
David, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a 27jeho vláda nad Izraelem
trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let v Jeruzalémě. 28Zemřel v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvím i slávou
a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun.
29
Skutky krále Davida jsou od počátku až do konce popsány ve Slovech
vidoucího a Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech vidoucího
Gáda, 30stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se přihodilo
jemu, Izraeli a všem královstvím země.

a

29 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)

Druhá kniha

letopisů
L e t opi s Š a l omou n ů v
Nový král

D

avidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho
Bůh, byl s ním a obdařil ho velkolepou mocí.
2
Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek, soudce i všechny
vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. 3Celé to shromáždění se
s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan
setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. 4(David
sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni
připravil stan, 5ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna
Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina 6a na tom bronzovém oltáři u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí.
7
Té noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: „Žádej mě o cokoli a dám
ti to.“
8
Šalomoun Bohu odpověděl: „Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou
přízeň a mě jsi učinil králem po něm. 9Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi mě učinil králem
lidu početného jako zemský prach. 10Dej mi tedy moudrost a poznání,
abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal
spravovat tento tvůj nesmírný lid?“
11
Bůh Šalomounovi řekl: „Protože jsi chtěl právě toto – nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale
chtěl jsi moudrost a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž
jsem tě učinil králem – 12proto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu
ti přidám bohatství, poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi
v minulosti ani v budoucnu.“
13
Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do
Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem.
14
Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000
koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. 15Za jeho
vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých
fíků v podhůří. 16Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. 17 Vozy dováželi
z Egypta za 600 šekelů a stříbra a koně za 150 šekelů. b Také je vyváželi dál
pro všechny chetitské a aramejské krále.

Přípravy na stavbu chrámu
18
Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác.

a

17 necelých 7 kg  

17 asi 1,7 kg

b

2. L e t o p i s ů 2
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Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače
kamene. Dozíralo na ně 3 600 předáků. 2Šalomoun pak poslal zprávu
týrskému králi Chíramovi:a
„Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu
jeho paláce, když si stavěl svůj palác. 3Nuže, já stavím chrám
jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného
kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo.
4
Chrám, který chci postavit, má být veliký, neboť náš Bůh je veliký
nade všechny bohy.
5
Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem já, abych mu
směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? 6Proto
mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a železem, se šarlatem, karmínem a modří
a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům
v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil už můj otec David.
7
Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet
dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat mí služebníci,
8
aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět,
má být veliký a podivuhodný. 9Tvým dřevorubcům dodám 20 000
korů drcené pšenice, b 20 000 korů ječmene, c 20 000 batů vína d
a 20 000 batů oleje. d “
10
Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal:

„Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty.“
11

Dopis dále pokračoval:
„Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa
i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám
i královský palác.
12
Posílám ti nesmírně zručného a zkušeného člověka, Churamabiho, 13syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí
pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem i železem, s kamením i dřevem, se šarlatem, modří, kmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke
tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida.
14
Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl. 15My pokácíme v Libanonu tolik stromů,
kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a pošleme ti je po
moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma.“

a
b

2 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr, Vul a 1.Let 14:1 (MT: Chíram); též ve v. 10–11  
9 asi 3 300 tun   c 9 asi 2 700 tun    d 9 asi 440 000 litrů
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Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. a Bylo jich napočítáno
153 600. 17Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách
a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky.
16

Hospodinův chrám

3

Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře
Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi – na místě, které
David připravil, na mlatu Aravnyb Jebusejského. 2Stavbu zahájil druhého
dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády.
3
Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60
loktů na délku a 20 loktů na šířku c (měřeno podle staré míry). 4Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů d vysoké.
Vnitřek pokryl čistým zlatem. 5Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. 6Chrám
ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské zlato. 7Zlatem potáhl
trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby.
8
Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20
loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty e ryzího zlata;
9
jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů.f Zlatem potáhl i stropy.
10
Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je
pokryl zlatem. 11Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První
cherub se jedním pětiloktovým g křídlem dotýkal jedné stěny místnosti;
druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla druhého cheruba. 12Také
druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla protějšího cheruba. 13Takto
měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. 14Zhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal vyšít cheruby.
15
Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů h daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké. 16Zhotovil také řetězy podobné těm ve
svatostánku a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce
granátových jablek. 17Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo,
druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila.

Vybavení chrámu

4

Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů
vysoký.i
2
Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila
10 loktů, na výšku 5 loktů j a po obvodu 30 loktů.k 3Pod okrajem ji po celém
obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s nádrží. 4Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni
k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je
všechny zezadu přikrývalo. 5Bylo na dlaň l silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout
až 3 000 batů.m

16 1.Let 21:2   b1 podle 2.Sam 24:16 (MT: Ornana; jiná varianta téhož jména)  
3 asi 27 × 9 m (1 loket = asi 0,45 m; tak i dále)   d 4 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT:
120 loktů)   e 8 asi 20 tun   f 9 asi 580 g   g11 asi 2,3 m   h15 asi 16 m  
i
1 9 × 9 × 4,5 m   j 2 asi 2,3 m   k 2 asi 13,5 m   l 5 asi 7,5 cm   m 5 asi 66 000 litrů
a
c
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Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V nich
omývali, co se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v Moři se omývali
kněží. 7Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. 8Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto.
9
Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzem. 10Moře postavil napravo v jihovýchodním rohu. 11Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy.
Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu:
6

12
dva sloupy,
		dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů,
		dvoje mřížování pokrývající obě kulovité hlavice na vrcholech
sloupů,
13
čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady
granátových jablek ke každému mřížování přikrývajícímu obě
kulovité hlavice sloupů),
14
vyrobil podstavce,
		vyrobil umyvadla na podstavce,
15
jedno Moře,
		dvanáct býků nesoucích Moře,
16
kotlíky, lopatky a vidlice.

Všechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro
Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu. 17Král je nechal odlévat na
jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. a 18Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani
nebyla nikdy zjištěna.
19

Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám:

		zlatý oltář,
		stoly pro chleby předložení,
20
svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem,
jak náleží,
21
k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato),
22
dále kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata
		a vchod do chrámu – vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře
chrámové lodi – to vše bylo ze zlata.

5

Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce
Davida, b totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Božího chrámu.

Vnesení Truhly
2
Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele
a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu
a

17 podle 1.Král 7:46 (MT: Ceredou; jiná varianta téhož jména)  

1 2.Sam 8:7–12

b
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Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži
se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. a
4
Když přišli všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu 5a vynesli
ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží
a levité vynášeli, 6král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se
k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo
počítat ani sledovat, kolik toho bylo.
7
Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. 8Cherubové
totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu
i její tyče. 9Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět
před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam až dodnes. 10V
Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když
Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta.
11
Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez
ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili), 12levitští zpěváci – synové Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni
kmentem východně od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet kněží
k tomu troubilo na trubky. 13Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní:
3

„Je tak dobrý!
			 Jeho láska trvá navěky!“b
V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. 14Kněží se
kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám
naplnila Boží sláva. c

6

Tehdy Šalomoun prohlásil:

„‚Zůstávám v mračnu,‘ pravil Hospodin. d
2
Já jsem ti ale postavil chrám vznešený,
				 místo, kde bys bydlel už navěky!“

			

3
Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: 4„Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil
k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: 5‚Ode dne, kdy jsem
svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil
město k postavení domu, v němž by zůstávalo mé jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. 6Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo mé jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl
můj lid Izrael.‘e
7
Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. 8Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit
chrám. 9Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder.
Ten vystaví chrám mému jménu.‘ 10A Hospodin dodržel slovo, které dal.
Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak
a
3 Slavnost stánků v září/říjnu (Lev 23:33–36; Deut 16:13–15)   b13 1.Let 16:34, 41; Žalm
118:1–4, 29; 136   c14 Exod 40:34–35   d1 Lev 16:2 (Exod 20:21)   e 6 2.Sam 7:6–9
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řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele.
11
V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele.“

Vyslýchej z nebe
12
Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. 13Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5
loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké bronzové podium, a které dal
umístit doprostřed prostranství. Postavil se na ně, před celým izraelským
shromážděním poklekl na kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl:
14
„Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není
Boha podobného tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství
svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem.
15
Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil.
16
Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi
svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na
izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví
synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede
mnou žil ty.‘b 17Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím
potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi.
18
Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa,
ba ani nebesa nebes tě nemohou obsáhnout – čím méně tento
chrám, který jsem postavil! 19Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání
a modlitbu, kterou ti tvůj služebník předkládá. 20Kéž jsou tvé oči
dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že
tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu. 21Kéž vyslyšíš prosby
svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit
směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchej
a odpouštěj.
22
Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým
oltářem v tomto chrámu, 23vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své
služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky,
a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu za jeho spravedlnost.
24
Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé
jméno, modlili se a prosili tě v tomto chrámu, 25vyslýchej z nebe.
Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi
dal jim a jejich otcům.
26
Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl
déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé
jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů, 27vyslýchej
na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich
a

13 asi 2,3 × 2,3 × 1,4 m  

16 2.Sam 7:12–16; 1.Král 2:4

b
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hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou
zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví.
28
Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky
nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi až u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc – 29kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu,
a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, 30vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce
– jen ty sám přece znáš srdce lidí – 31aby tě měli v úctě a chodili po
tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal
našim otcům.
32
Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce
a vztažené paži – kdyby přišli a modlili se směrem k tomuto
chrámu, 33i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše, oč by
tě ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno
a měly tě v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je
vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil.
34
Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili
by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu,
který jsem postavil tvému jménu, 35vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo.
36
Kdyby zhřešili proti tobě – vždyť není člověka, který by nehřešil
– a ty by ses na ně rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé
by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, 37kdyby si to
však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili
tě o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili
se, jednali jsme zle!‘ 38a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem
ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil,
a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, 39vyslýchej z nebe,
kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právo
a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili.
40
Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě.

41
Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí
			 společně s Truhlou síly své! a
		Tví kněží, Hospodine Bože, ať jsou spásou oblečeni,
			 tví věrní ať se radují z tvé dobroty.
42
Neodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář
			 od toho, kohos pomazal –
				 pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!“b

Zasvěcení chrámu

7

Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň
a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova, 2takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože

a

41 Num 10:35  

b

42 Žalm 132:8–10
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Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Všichni synové Izraele
viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem,
poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili Hospodinu:
3

„Je tak dobrý!
			 Jeho láska trvá navěky!“
4
Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. 5Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. 6Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali
Hospodina Davidovou písní: „Jeho láska trvá na věky!“ Kněží troubili naproti levitům před celým nastoupeným Izraelem.
7
Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem.
Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože bronzový oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout všechny ty zápalné
a moučné oběti a obětní tuk.
8
Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a a s ním všechen Izrael od
Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění.
9
Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších
sedm dní slavili. 10Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid
propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které
Hospodin prokázal Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli.
11
Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše, co
chtěl uskutečnit, ať už šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. 12Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu:

„Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům
oběti. 13Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. 14Jestliže se pak
můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit,
bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je
vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.
15
Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. 16Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm mé
jméno zůstalo navěky. Mé oči i mé srdce tam zůstanou navždy.
17
Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co
jsem ti přikázal, a dodržovat má ustanovení i má pravidla, 18potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi:
‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.‘b
19
Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež
jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, 20potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto
chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své
přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek.
21
A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne
a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?‘
a

8 viz 2.Let 5:3  

18 2.Sam 7:12–16  

b
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A dostanou odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha
svých předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohy, jimž se
klaněli a jimž sloužili – to proto na ně uvedl všechno to zlo!‘“a
22

Šalomounovy úspěchy

8

Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během
dvaceti let. Po jejich uplynutí 2stavěl města, která Šalomounovi dal
Chíram, b a osídlil je Izraelci. 3Šalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji.
4
Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města
skladů. 5Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami a závorami; 6dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, ať v Jeruzalémě, v Libanonu anebo
kdekoli v celé své říši.
7
Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k Izraeli, 8totiž jejich potomky, kteří po
nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun
podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. 9Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce. 10Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid.
11
Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který
pro ni postavil. Prohlásil totiž: „Má žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou
svatá.“
12
Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, 13jak to Mojžíš určil pro každý
den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti – Svátek nekvašených
chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků. c
14
Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili,
a levitů, aby střežili, chválili a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro
každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David,
muž Boží. 15Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem,
ani ve správě pokladnic. d
16
Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů
Hospodinova chrámu až do jeho dokončení. Tak se završila stavba Hospodinova chrámu.
17
Tenkrát se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském
pobřeží v edomské zemi. 18Chíram mu po svých zkušených námořnících
poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s Šalomounovými služebníky
vydali do Ofiru. Přivezli odtud 450 talentů e zlata, které dopravili králi
Šalomounovi.

Královna ze Sáby

9

Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti, a tak
přijela do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách. Když
dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími
vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi
a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. 2Šalomoun všechny její otázky
22 Deut 29:23–27   b 2 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr, Vul (MT: Churam); srov.
1.Let 14:1   c13 Num 28–29   d15 1.Let 23–26   e18 asi 15 tun

a
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zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl.
3
Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, 4pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král přináší
v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena 5a řekla mu: „To, co jsem
u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. 6Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že
mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou
jsem slyšela. 7Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří
stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. 8Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si tě oblíbil a dosadil tě na svůj trůn, abys byl králem
pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a navěky ho upevňuje,
a tak tě učinil jejich králem, abys zjednával právo a spravedlnost.“
9
Poté darovala králi 120 talentů a zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. Takové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze
Sáby, se ještě nikdy neobjevily. 10(K tomu také Chíramovi a Šalomounovi
služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato, dovezli santálové dřevo a drahokamy. 11Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův
chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Nic takového
se předtím v Judsku neobjevilo.)
12
Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal jí mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se
svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti.

Sláva a bohatství
13
Král Šalomoun ročně získával 666 talentů b zlata, 14nepočítaje příjmy od
pocestných, kupců a obchodníků i ode všech arabských králů a krajských
hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro.
15
Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu
pavézu vynaložil 600 šekelů c tepaného zlata) 16a 300 štítů z tepaného zlata
(na jeden štít vynaložil 300 šekelů d zlata). Král je umístil v Paláci Libanonského lesa.
17
Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem.
18
K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny
k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli
lvi. 19Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic
takového nebylo vyrobeno v žádném království.
20
Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak
všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra – to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno
za cenné. 21Král totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými, e
plující do zámoří. Byly to nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři
roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy.
22
Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny
krále světa. 23Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho
moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. 24Všichni mu přinášeli dary,

9 asi 4 tuny  
2.Let 8:2

a

13 asi 23 tun  

b

15 téměř 7 kg  

c

d

16 asi 3,5 kg  

e

21 viz pozn.
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stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky – a tak
tomu bylo rok co rok.
25
Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které umístil do
vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. 26Vládl všem králům od řeky Eufrat
po filištínskou zem až k hranici s Egyptem. 27Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. 28Koně si
Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí.
29
Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku až do konce
sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve
Vidění vidoucíhoa Ida o Jeroboámovi, synu Nebatovu. 30Šalomoun kraloval
v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. 31Potom ulehl ke svým otcům
a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal
kralovat jeho syn Rechoboám.

L e t opi s j u d sk ýc h k r á l ů
Odtržení severního království

10

Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael,
aby ho prohlásili králem. 2Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dověděl
v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta,
3
protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem
za Rechoboámem a společně mu řekli: 4„Tvůj otec na nás vložil těžké jho.
Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil,
a budeme ti sloužit.“
5
„Vraťte se ke mně za tři dny,“ odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy
rozešel.
6
Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce
Šalomouna, dokud ještě žil. „Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?“
7
„Pokud se k lidu zachováš dobrotivě,“ řekli mu, „pokud k nim budeš
přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky.“
8
On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří
s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. 9„Co radíte vy?“ zeptal se
jich. „Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od
jha, které nám naložil tvůj otec‘?“
10
Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: „Lidem, kteří ti říkají:
‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,‘ odpověz takhle:
		Já mám silnější malík,
			 než měl můj otec pupík!
11
Můj otec vám naložil těžké jho?
			 Já vám ho ještě ztížím!
		Můj otec na vás brával bič,
			 já na vás vezmu karabáč!‘“
12
Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim
totiž: „Vraťte se ke mně za tři dny.“) 13Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám
totiž nedbal na radu starců, 14ale odpověděl jim podle rady mladíků:
a

29 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)
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„Můj otec vám naložil těžké jho?
			 Já vám ho ještě ztížím!
		Můj otec na vás brával bič,
			 já na vás vezmu karabáč!“
15
Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze
Achiáše Šíloského. a
16
Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:

„Co máme společného s Davidem?
			 S Jišajovým synem mít podíl nebudem!
		Jen ať se vrátí domů Izrael,
			 ty si hleď svého domu, Davide!“b
A tak se celý Izrael rozešel do svých domů.
17
Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve
městech Judových. 18Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, c který velel
nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. 19Tak zůstává
Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu až dodnes.

Rechoboám, král judský

11

Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův
a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi.
2
Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: 3„Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy
a Benjamína: 4Tak praví Hospodin – Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte
se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě.“ Uposlechli tedy Hospodinova
slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi.

5
Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná
města. 6Vystavěl Betlém, Etam, Tekou, 7Bet-cur, Socho, Adulam, 8Gat, Marešu, Zif, 9Adorajim, Lachiš, Azeku, 10Coreu, Ajalon a Hebron – všechna tato
opevněná města v Judovi a Benjamínovi. 11Zesílil jejich opevnění a dodal
jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína 12a také štíty a kopí. Všechna ta
města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína.
13
Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. 14Levité opustili
své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám
totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství 15a ustanovil si vlastní
kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. 16Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha
Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých
otců. 17Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil d cestou Davidovou
a Šalomounovou.

15 1.Král 11:29–39   b16 2.Sam 20:1   c18 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT:
Adorama); srov. 1.Král 4:6; 5:28   d17 podle LXX (MT: chodili)

a
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Rechoboám se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova,
a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova. 19Ta mu porodila Jeuše, Šemariáše
a Zahama.
20
Po ní si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje,
Zizu a Šelomita. 21Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní
manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer). 22Proto upřednostnil Abiáše, syna
Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem.
23
Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských
krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral
pro ně mnoho žen.
18

Egyptský vpád

12

Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným,
opustil Hospodinův zákon a celý Izrael a ho následoval.
2
Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. 3Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců
a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta: Libyjci, Sukité a Habešané.
4
Dobyl opevněná města v Judsku a pronikl až k Jeruzalému.
5
Rechoboáma i judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: „Tak praví Hospodin: Vy jste
zanechali mě, i já tedy zanechávám vás v rukou Šišakových.“
6
Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli: „Hospodin je spravedlivý!“
7
Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: „Pokořili se, a tak je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na
Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknout. 8Stanou se ale jeho služebníky,
aby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa.“
9
Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a pobral poklady
Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal
i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. 10Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala
vchod do královského paláce. 11Kdykoli král chodíval do Hospodinova
chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní
komory.
12
Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil
je úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobrého.
13
Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které
Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho
jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama. 14Jednal zle
a nijak netoužil hledat Hospodina.
15
Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku až do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucíhob Ida.
Mezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala neustálá válka. 16Rechoboám
pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho
místě začal kralovat jeho syn Abiáš.
a

1 míněn Juda (pod. i jinde v 2.Let)  

15 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)

b
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Abiáš, král judský

13

Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš.
2
Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, a
dcera b Uriela z Gibeje.
Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. 3Abiáš se vypravil do boje
s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků. Jeroboám se vypravil
s vojskem čítajícím 800 000 vybraných bojovníků.
4
Abiáš se postavil na horu Cemaraim v Efraimském pohoří a prohlásil:
„Jeroboáme a všechen Izraeli, poslouchejte! 5Copak nevíte, že Hospodin,
Bůh Izraele, uzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou
vládnout Izraeli navěky? 6Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. 7K němu
se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a vzepřela se Šalomounovu
synu Rechoboámovi, protože Rechoboám byl ještě mladý a nezkušený
a nedokázal se jim postavit.
8
Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království,
které je v rukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto,
že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? 9Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste
si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si
s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, už je z něj kněz
těch vašich nebohů. 10Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levité. 11Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým
zápalných obětí a vonného kadidla. Předkládají mu chleby na neposkvrněném stole a večer co večer zažehují zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili. 12Bůh je s námi!
Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele! Nebojujte
s Hospodinem, Bohem našich otců! Neuspějete!“
13
Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezadu. 14Jakmile zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky
15
a všichni judští muži vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik, Bůh
před Abiášem a Judskými porazil Jeroboáma a celý Izrael. 16Synové Izraele
se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, 17takže je Abiáš se
svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných
bojovníků. 18Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli na Hospodina, Boha svých otců.
19
Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el, Ješanu a Efron
i s jejich vesnicemi. 20Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády už nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. 21Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct
manželek a zplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer.
22
Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i činy – jsou sepsány ve Výkladu
proroka Ida. 23Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě
Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země
zažívala deset let míru.

a

2 podle LXX, Syr (MT: Michaja); srov. 1.Král 15:2; 2.Let 11:20  

b

2 nebo vnučka
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Asa, král judský

14

Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha. 2Odstranil cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel
Ašeřiny kůly. 3Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců,
a dodržoval jeho Zákon i přikázání. 4Ze všech judských měst odstranil
obětní výšiny a kadidlové oltáříky. Království v jeho době zažívalo mír.
5
Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města.
Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu Hospodin dopřál odpočinutí. 6„Vybudujme ta města!“ vybídl Asa Judu. „Opevněme je hradbami
s věžemi, branami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali
Hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze
všech stran!“ Stavěli tedy a dařilo se jim.
7
Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000
Benjamínců vládnoucích štítem a lukem, samé statečné bojovníky.
8
Tehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi
sty vozy a pronikl až k Mareše. 9Asa mu vytáhl naproti. Když se sšikovali
k bitvě v údolí Cefata u Marešy, 10Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: „Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz
nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této
přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece proti tobě neobstojí smrtelník!“
11
Hospodin tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil,
takže se dali na útěk. 12 Asa je se svým vojskem pronásledoval až ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se už nevzchopili, protože je stihla drtivá
porážka před Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak odnesli velikou
spoustu kořisti. 13Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na ně a všechna ta města vyplenili; bylo v nich opravdu
nesmírné množství kořisti. 14Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu
ovcí, koz a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma.

Smlouva s Hospodinem

15

Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu. 2Vyšel Asovi vstříc
se slovy: „Slyš mě, Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude
s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když
ho opustíte, opustí vás. 3Izrael byl už dlouho bez pravého Boha, bez kněze,
který by je učil, a bez Zákona. 4Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim dá najít. 5V těchto dnech není bezpečné
cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. 6Národy
i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. 7 Vy se
však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha má odplatu.“
8
Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst Azariáše, syna Odedova, a vzchopil se a odstranil ohavnosti z celé judské a benjamínské země
i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu.
9
Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny přistěhovalce z Efraima, Manasese a Šimeona. Mnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když
viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním.
10
Třetího měsíce b patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v Jeruzalémě 11a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700
a

8 podle Syr, Vul (MT: z úst Odedových); srov. v. 1  

10 květen/červen

b
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kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat
Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou duší. 13Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, ať byl malý nebo velký, ať to
byl muž nebo žena. 14S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku
trubek a beraních rohů. 15Všechen judský lid se z té přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin
se jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran.
16
Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli té
zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil
na kusy a spálil u potoka Kidron. 17Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. 18Vnesl do Božího
chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro a zlato a další
předměty.
19
Až do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka.
12

Smlouva s Aramejci

16

V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo
odejít ani tam přijít.
2
Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovi, sídlícímu
v Damašku. Vzkázal mu: 3„Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ať ode mě odtáhne.“
4
Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny zásobovací sklady měst
v kraji Neftalí. 5Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce
tam ukončil. 6Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení
a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu
a Micpu.
7
V té době k judskému králi Asovi přišel vidoucí a Chanani a řekl mu: „Protože ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého Boha, vojsko aramejského krále ti uniklo z rukou. 8Neměli snad Habešané a Libyjci
ohromné vojsko s obrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale
spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou. 9Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses
teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám.“
10
Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se také k některým z lidu dopustil velikých krutostí.
11
Asovy skutky jsou od počátku až do konce zapsány v Knize judských
a izraelských králů. 12V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na
nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodina, ale
lékaře. 13V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl
ke svým otcům. 14Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat
ve Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými balzámy
a směsí rozmanitých mastí a k jeho poctě zažehli nesmírně veliký pohřební oheň.

7 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)

a
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Jošafat, král judský

17

Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu
proti Izraeli. 2Do všech opevněných judských měst umístil vojsko
a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa,
rozmístil posádky.
3
Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce
Davida a nevyhledával baaly. 4Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. 5Hospodin mu dal království pevně
do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné
bohatství a slávu. 6Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že
z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly.
7
Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše,
Zachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech. 8Poslal
s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela, Šemiramota,
Jonatana, Adoniáše, Tobiáše a Tob-adoniáše a s nimi také kněze Elišamu
a Jorama. 9Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid.
10
Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže
s Jošafatem nikdo nebojoval. 11Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700
kozlů.
12
Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města 13a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě
pak měl vojsko udatných bojovníků. 14Toto je jejich výčet podle otcovských domů:
Velitelé tisíců z Judy:
		velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků,
15
po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů,
16
po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho
200 000 bojovníků.
17
Z Benjamína:
		bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty,
18
po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců.
19
Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém
Judsku.

Spojenectví s Achabem

18

Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem
svého syna spojenectví s Achabem. 2Po několika letech Achaba
navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí,
koz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. 3„Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?“ ptal se izraelský král Achab judského
krále Jošafata.
„Udělám to, co ty,“ odpověděl mu Jošafat. „Můj lid je jako tvůj, mí koně
jako tví! Půjdu do boje s tebou.“ 4Jošafat ale izraelského krále požádal:
„Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo.“
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Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: „Máme
jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?“
„Jdi,“ odpovídali, „a Bůh je vydá králi do rukou!“
6
Jošafat ale naléhal: „To už tu není žádný Hospodinův prorok, abychom
se zeptali jeho?“
7
„Vlastně tu jeden takový je,“ řekl izraelský král. „Skrze něj se lze ptát
Hospodina, ale já ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen
samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův.“
„Tak by král neměl mluvit,“ odpověděl Jošafat.
8
Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: „Rychle,
Michajáše, syna Jimlova!“
9
Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých
trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci
prorokovali před nimi. 10Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy
a prohlásil: „Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!“
11
A všichni ti proroci prorokovali podobně: „Jdi na Rámot-gileád! Čeká tě
úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!“
12
Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: „Podívej se, všichni proroci
jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni
mu něco dobrého.“
13
„Jakože je živ Hospodin,“ odpověděl Michajáš, „budu mluvit jen to, co
řekne můj Bůh.“ 14 A tak přišel ke králi.
Ten se ho zeptal: „Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo
ne?“
„Jděte,“ odpověděl. „Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou.“
15
Král ho však přerušil: „Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi ve jménu
Hospodinově neříkal nic než pravdu!“
16
Michajáš mu tedy řekl:
5

„Viděl jsem všechen Izrael
			 jak ovce po horách rozptýlen,
				 jak ovce bez svého pastýře.
		Hospodin řekl mi: Pány nemají,
			 ať vrátí se domů každý v pokoji!“
17
„Vždyť jsem ti to říkal,“ obrátil se izraelský král k Jošafatovi. „Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí.“
18
Michajáš ale pokračoval: „Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem
Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici
a levici. 19Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?‘ Ten říkal to a ten zas ono. 20Vtom vyšel duch,
stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘
21
a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Nato Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘
22
Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
23
Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se
slovy: „Kudy asi přešel Hospodinův duch ode mě, aby mluvil k tobě?“
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„To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!“ odpověděl mu
Michajáš.“
25
Nato izraelský král rozkázal: „Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli
města Amonovi a královskému synu Joašovi. 26Řeknete: ‚Takto praví král:
Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se
v pořádku nenavrátím.‘“
27
Michajáš ale řekl: „Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze mě Hospodin.“ A dodal: „Slyšte to, všichni lidé!“
24

28
Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád.
Izraelský král Jošafatovi řekl: „Já půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu.“ A tak se král Izraele před bitvou přestrojil.
30
Aramejský král rozkázal svým vozatajům: „Nebojujte s malým ani
s velkým, jedině s králem izraelským!“ 31Když potom vozatajové uviděli
Jošafata, řekli si: „To je izraelský král.“ Obklíčili ho tedy, aby ho napadli.
Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu pomohl. Bůh je od něj odlákal.
32
Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být.
33
Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi
pláty a pancíř. „Zpátky!“ rozkázal král svému vozatajovi. „Odvez mě
z boje! Jsem raněn!“ 34Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel
zůstat před Aramejci podepřen na svém voze až do večera. Zemřel při západu slunce.
Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. 2Vyšel mu
ale vstříc vidoucí a Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: „Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými nepřáteli? Kvůli tomu na
tebe přijde Hospodinův hněv. 3Našlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť
jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha.“
29

19

Soudní reforma
4
Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. 5Po
celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. 6Těmto soudcům
nařídil: „Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale
pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi. 7Ať vás tedy provází
hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!“b
8
V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno odvolávat se do Jeruzaléma. 9Přikázal jim: „Tak jednejte – s úctou k Hospodinu,
věrně a s upřímným srdcem. 10U každého sporu, který k vám přijde od
vašich bratrů z jiných měst, ať už se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit, ať nehřeší proti
Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak
jednejte a buďte bezúhonní.
11
Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a Zebadiáš, syn Izmaelův, představený domu Judova, ve všech
záležitostech královských. Levité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte
stateční a pusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!“
a

2 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)  

7 Deut 16:18–20

b
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Ten boj není váš

20

Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity, a aby proti Jošafatovi vedli válku. 2Jošafatovi bylo oznámeno:
„Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře,
z Edomu,b a už jsou v Chasason-tamaru!“ (To je En-gedi.) 3Jošafat se bál
a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst 4a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat
Hospodina opravdu ze všech judských měst.
5
Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před
novým nádvořím v Hospodinově chrámu 6a promluvil:
„Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To
ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc.
Nikdo nemůže obstát před tebou! 7Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo
před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji
potomkům svého přítele Abrahama na věky. 8Poté, co ji osídlili,
postavili v ní svatyni pro tvé jméno a řekli: 9‚Přijde-li na nás
neštěstí, ať už meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento
chrám a před tebe samého – vždyť v tomto domě přebývá tvé
jméno – a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš
a vysvobodíš.‘c
10
Nuže, pohleď – jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír!
Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani
projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. 11A podívej se, jak nám
odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám
odkázal. 12Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu
ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!“
Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem.
Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela,
syna Zachariášova, syna Benajášova, syna Jehielova, syna Mataniášova,
levitu ze synů Asafových. 15Řekl: „Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma
i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani
se nelekejte té ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží.
16
Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a střetnete
se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. 17Boj ale nebude na vás. Stůjte
na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal.
Nebojte se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim
a Hospodin bude s vámi!“
18
Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma
padli před Hospodinem a klaněli se mu. 19Levité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým
zpěvem.
13
14

20
Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před
ně postavil a prohlásil: „Slyšte mě, Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!“ 21Poté,
a
1 podle někt. rukopisů LXX (MT: Amonci); srov. 2.Let 26:7  
rukopisu (MT: Aramu)   c 9 1.Král 8:33–40; 2.Let 6:28–31

b

2 podle jednoho hebr.
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co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby
při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti:
„Chvála Hospodinu!
			 Jeho láska trvá na věky!“
22
Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům,
Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. 23Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali
s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden druhému. 24Když Judští dorazili
k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném
vojsku a hle – země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl.
25
Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové
množství výzbroje, šatů a a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. 26Čtvrtého
dne se shromáždili do údolí Beracha (to je: Dobrořečení), aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá Emek-beracha, totiž
Údolí dobrořečení.
27
Všichni judští a jeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně
vrátili do Jeruzaléma, protože jim Hospodin dal radost z porážky jejich
nepřátel. 28Přišli do Jeruzaléma a s lyrami, citerami a trubkami zamířili do
Hospodinova chrámu.
29
Když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval
proti nepřátelům Izraele, padla na ně hrůza z Boha. 30Jošafatovo království
pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran.

Závěr Jošafatovy vlády
31
Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho.
32
Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových
očích správné. 33Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále
neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců.
34
Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku až do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy izraelských králů.
35
Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s izraelským králem
Achaziášem, což byl velmi špatný čin. 36Spolčil se s ním, aby si pořídil
zámořské loďstvo. Když ty lodě v Ecjon-geberu postavili, 37Eliezer, syn Dodavahův z Marešy, pak Jošafatovi prorokoval: „Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!“ Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří
sešlo.
Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým
předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn
Jehoram. 2Jeho bratři, synové Jošafatovi, byli: Azariáš, Jechiel, Zachariáš,
Azarjáh, Michael a Šefatiáš. Ti všichni byli synové izraelskéhob krále Jošafata. 3Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmi. Svěřil
jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi, svému
prvorozenému.

21
a
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Jehoram, král judský
4
Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc,
povraždil mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců. 5Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let.
6
Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově, a
neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích
zlé. 7Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny
nechá zářit svíci. b
8
V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si
krále. 9Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do
boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci
vstal a obklíčení prolomil. 10Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi až
dodnes.
V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha
svých otců, 11a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke
smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu.
12
Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis:

„Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, 13ale
vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma
jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi
povraždil vlastní rodinu – své bratry, kteří byli lepší než ty. 14Nuže,
pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé
jmění velikou ranou. 15Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou –
bude se zhoršovat den ode dne, až ti nakonec střeva vyhřeznou!“
16
Hospodin proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s Habešany. 17 Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění,
které našli v králově paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu
zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. c
18
Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. 19Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli té nemoci vyhřezla
střeva, takže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci. 20Stal se králem ve dvaatřiceti
letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval.
Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti.

Achaziáš, král judský

22

Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny totiž v táboře povraždila
horda arabských nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramův, stal judským králem. 2Stal se králem ve dvaadvaceti d letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho.
3
Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla
k hanebnostem. 4Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům

6 1.Král 16:29–33   b7 2.Sam 7:12–16; 1.Král 11:36   c17 podle 2.Let 22:1 (MT:
Joachaz; jiná varianta téhož jména)   d 2 podle někt. rukopisů LXX, Syr a 2.Král 8:26
(MT: dvaačtyřiceti)
a
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Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu.
5
Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem, Achabovým synem Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama
se svým králem Chazaelem porazili. 6Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se
léčil z ran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, a syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby
zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil.
7
Při té návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby
vyhladil dům Achabův. b 8Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž Achaziášovy příbuzné, c kteří
byli v jeho službách, a pobil i je. 9Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval
se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbili, neboť si řekli: „Byl to syn Jošafatův a ten hledal Hospodina celým
srdcem.“
V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout.

Atalia, královna judská
10
Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. 11Královské
dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici.
Tak tedy Achaziášova sestra Jošeba, d manželka kněze Jojady a dcera krále
Jehorama, schovala Joaše před Atalií, aby ho nezabila. 12Ukrýval se u nich
v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia.
Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky
Azariášem, synem Joramovým, Izmaelem, synem Jochananovým,
Azariášem, synem Obedovým, Maasejášem, synem Adajášovým, a Elišafatem, synem Zichriho. 2Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do Jeruzaléma.
3
Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem.
Jojada jim řekl: „Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových
bude kralovat králův syn. e 4Provedete to takhle: Třetina z vás kněží a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude hlídat u dveří, 5další třetina
u královského paláce a další u Brány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. 6Ať do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože
jsou svatí. Ať všechen lid dodržuje Hospodinův řád. 7Levité obklopí krále,
každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat
při králi, kamkoli se pohne.“
8
Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý
vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich oddílů přijít. 9Rozdal setníkům
kopí, pavézy a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. 10Potom
všechny muže rozestavěl, aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od
pravé strany chrámu až k jeho levé straně, u oltáře před chrámem.

23

6 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr, Vul (MT: Azariáš); srov. 2.Král 8:29  
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Jojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali,
začali volat: „Ať žije král!“
12
Jak se všichni sbíhali a oslavovali krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla
za nimi do Hospodinova chrámu, 13a hle – u svého sloupu vedle vchodu
stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil
na trubky a zpěváci a hudebníci vedli chvály. Atalia roztrhla své roucho
a vykřikla: „Spiknutí! Spiknutí!“
14
Kněz Jojada za ní poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: „Odveďte ji
mezi oddíly. Kdo bude s ní, toho popravte.“ (Kněz totiž nechtěl, aby byla
zabita u Hospodinova chrámu.) 15Chopili se jí, a když prošla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji.
16
Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. 17 Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho
oltáře i sochy a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři.
18
Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně
Mojžíšově. 19K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl
vstoupit nikdo jakkoli nečistý.
20
Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli
krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam
krále usadili na královský trůn. 21Všechen lid země se radoval a ve městě
zavládl klid, protože Atalia byla popravena.
11

Joaš, král judský

24

Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet
let. Jeho matka se jmenovala Cibia a byla z Beer-šeby. 2Po celý život
kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné. 3Jojada mu
našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery.
4
Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. 5Shromáždil
tedy kněze a levity a řekl jim: „Rozejděte se do judských měst a vybírejte od
celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha.
Pospěšte si s tím.“ Levité ale nespěchali.
6
Král si tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: „Proč ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým služebníkem Mojžíšem, totiž daň izraelského shromáždění pro
Stan svědectví?“a 7(Stoupenci té hanebné Atalie totiž pronikli do Božího
chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali
baaly.)
8
Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do
Hospodinova chrámu. 9V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, ať všichni
přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti.
10
Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly,
až ji naplnili. 11Levité truhlici pravidelně odnášeli do královského úřadu,
kde královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak
to dělali den co den a vybrali veliké množství stříbra. 12Král s Jojadou je
a

6 Exod 30:11–16; 2.Král 12:5
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předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na
obnovu Hospodinova chrámu najímali kameníky, tesaře spolu s kováři
železa i bronzu, aby opravovali Hospodinův chrám. 13Mistři byli pilní,
takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního
stavu a ještě ho zpevnili.
14
Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu. Ten
z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu
i pro oběti, nádobí a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život
se v Hospodinově chrámu konaly pravidelné oběti.
15
Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel.
16
Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům.
17
Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi.
A král jim začal naslouchat. 18Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých
otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si
Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. 19Hospodin k nim posílal proroky,
aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali.
20
Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: „Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova
přikázání? Neuspějete. Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!“
21
Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. 22Král Joaš nepamatoval na oddanost, kterou
mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho syna. Ten, když
umíral, řekl: „Hospodin to vidí a zúčtuje.“
23
Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli
do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist
odeslali damašskému králi. 24 Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda
opustil Hospodina, Boha svých otců. Když Joaše jaksepatří potrestali,
25
odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného.
Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli, protože prolil krev syna kněze
Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově,
ale ne na královském pohřebišti. 26Spiklenci proti němu byli Zabad, syn
Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn Moábky Šimrít.
27
O jeho synech, o mnoha proroctvích vznesených proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě
pak začal kralovat jeho syn Amaciáš.

Amaciáš, král judský

25

Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě
dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. 2Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce.
3
Jakmile měl království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany,
kteří zabili jeho královského otce. 4Jejich syny ale nepopravil, neboť
v Knize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: „Rodiče
nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí
životem za svůj vlastní hřích.“a
a

4 Deut 24:16
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Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého
Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od
dvaceti let výše a zjistil, že má 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích
kopím a štítem. 6Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků
z Izraele.
7
Přišel však za ním Boží muž a řekl: „Králi, neber s sebou izraelské vojsko.
Bůh není s Izraelem, není s nikým z Efraima. a 8Pokud vytáhneš, můžeš si
v boji vést jakkoli statečně, Bůh tě ale před nepřítelem srazí. Bůh přece
dokáže pomoci, ale i srazit!“
9
„A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?“ namítl
Amaciáš Božímu muži.
„Hospodin ti může dát mnohem víc,“ odpověděl mu.
10
Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy
na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku.
11
Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde
pobil 10 000 obyvatel Seíru. 12Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých
a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili.
13
Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se svým vojskem do války, mezitím
napadali judská města od Samaří až po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000
obyvatel a pobrali spoustu kořisti.
14
Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidlo. 15Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu proroka,
který mu řekl: „Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit
z tvých rukou?“
16
Král mu na to odpověděl: „Že bychom tě jmenovali královským rádcem?
Jestli je ti život milý, přestaň!“
Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: „Vím, že Bůh už si s tebou
poradil a zahladí tě, protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš.“
5

17
Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova: „Pojďme se utkat!“
18
Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal:

„Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu:
			 Dej svou dceru mému synu za ženu!
		Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo
			 a ten bodlák pošlapalo.
19
Říkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději
ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?“
20
Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich
rukou, protože uctívali edomské bohy. 21Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl
a utkal se s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. 22Juda byl
Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. 23Izraelský král
Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, b
u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány až

7 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izraelské království  
23 podle 2.Král 14:13; 2.Let 22:1 (MT: Joachazova; jiná varianta téhož jména)

a
b
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k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400
loktů a širokou. 24Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se
našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského
paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří.
25
Judský král Amaciáš, syn Joašův, přežil izraelského krále Jehoaše, syna
Joachazova, o patnáct let. 26Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku až
do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. 27Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo
spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili.
28
Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidověb k jeho předkům.

Uziáš, král judský

26

Všechen judský lid pak vzal Uziáše, c kterému bylo šestnáct let,
a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. 2To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků.
3
Uziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát
dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. 4Dělal, co je
správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. 5Hledal
Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, d a dokud ho hledal, Bůh
mu dopřával úspěch.
6
Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu
a vystavěl v okolí Ašdodu i jinde na filištínském území města. 7Bůh mu
pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti Meunitům. 8Také Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo
až k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv.
9
V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad Nárožní a Údolní
branou a také v rohu hradeb. 10Rovněž na poušti postavil věže a vykopal
mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu.
11
Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po jednotlivých oddílech, sečtených kancléřem Jehielem a správcem Maasejášem pod velením
Chananiáše, jednoho z královských vojevůdců. 12Vůdců otcovských rodů
bylo celkem 2 600 – samí hrdinové. 13Pod jejich velením bylo vojsko čítající
307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli.
14
Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancíři, luky a praky
na vrhání kamenů. 15V Jeruzalémě vyrobil důmyslná zařízení k metání
střel a balvanů z věží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc, až získal značný vliv.
16
Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého
Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři
pálil kadidlo. 17Kněz Azariáš a osmdesát statečných Hospodinových kněží
tam šli za ním. 18Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu: „Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť ses dopustil přestoupení. Takto
slávu od Hospodina Boha nezískáš.“
19
Uziáš zuřil, kadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu
23 asi 180 m   b 28 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr, Vul (MT: Judově); srov.
2.Král 14:20   c1 týž jako Azariáš (2.Král 14:21)   d 5 podle mnoha hebr. rukopisů,
LXX a Syr (MT: Božím viděním)
a
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u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kněz Azariáš
s ostatními kněžími se na něj podíval a hle – na čele měl malomocenství!
Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil.
21
Král Uziáš pak byl až do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel
v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský
palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu.
22
Ostatní Uziášovy skutky od počátku až do konce sepsal prorok Izaiáš,
syn Amosův. 23Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho poblíž
jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: „Byl přece malomocný!“
Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam.
20

Jotam, král judský

27

Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě
šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. 2Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na
rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně.
3
To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce
na hradbě Ofelu. 4Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže.
5
Bojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli
odvést 100 talentů a stříbra, 10 000 korů pšenice b a 10 000 korů ječmene. c
Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok. 6Tak Jotam upevnil svou moc, neboť
žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem.
7
Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány
v Knize izraelských a judských králů. 8Stal se králem v pětadvaceti letech
a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. 9Když pak Jotam spočinul u svých
předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho
syn Achaz.

Achaz, král judský

28

Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě
šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné,
jako kdysi jeho otec David, 2ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal
dokonce odlít sochy baalů, 3sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní
syny prováděl d ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin
vyhnal před syny Izraele. 4Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem.
5
Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku.
Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou
porážku. 6Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských
mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha
svých otců. 7Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maasejáše,
správce paláce Azrikama i králova pobočníka Elkánu. 8Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou
si odnesli do Samaří.
a
5 asi 3,4 tuny  
16:3 (MT: pálil)

b

5 asi 1 600 tun  

c

5 asi 1 350 tun  

d

3 podle LXX, Syr, Tg a 2.Král
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Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko
vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. „Hleďte,“ řekl jim. „Hospodin, Bůh
vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost,
s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! 10A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte
před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? 11Proto mě teď poslechněte
a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!“
12
Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové – Azariáš, syn Jochananův,
Berechiáš, syn Mešilemotův, Jezechiáš, syn Šalumův, a Amasa, syn Chadlajův – a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. 13„Nevoďte sem ty zajatce!“ řekli jim. „Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak
aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? Už jsme se přece provinili dost
na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!“
14
Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti. 15Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli
všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít, ošetřili je, všechny
vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového
města Jericha. Potom se vrátili do Samaří.
16
V té době poslal král Achaz k asyrskému králi a žádost o pomoc. 17Edomci
totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce. 18Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon,
Gederot a také Socho, Timnu a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se tam.
19
Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému b králi Achazovi, protože
sváděl Judu na scestí a zcela zradil Hospodina. 20Asyrský král Tiglat-pilesar c sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. 21Achaz
vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl
obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu.
22
I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl
král Achaz. 23Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si
myslel: „Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně.“ Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael.
24
Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení. d Potom
zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží
si zřídil oltáře. 25V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení
kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců.
26
Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku až do
konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. 27Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště
králů Izraele ho nevnesli. 28Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš.
9

Ezechiáš, král judský

29

Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. 2Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi
jeho otec David.
3
Už v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova
chrámu a opravil je. 4Přivedl kněze a levity, shromáždil je na východním

a
16 podle jednoho hebr. rukopisu, LXX, Syr, Vul (MT: asyrským králům); srov. 2.Král
16:7   b19 tj. judskému (pod. i jinde v 2.Let)   c 20 Tiglat-pilesar III. (744–727 př. n. l.)  
d
24 2.Král 16:8
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prostranství a řekl jim: „Slyšte mě, levité! Posvěťte se a posvěťte chrám
Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! 6Naši
otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé.
Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se
k němu zády. 7Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a už nezažehli kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. 8Proto
na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím
příkladem pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. 9Hle,
proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v zajetí.
10
Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu,
aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. 11Synové moji, neberte to teď na
lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili
mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo.“
12
Levité tedy začali:
5

		ze synů Kehatových Machat, syn Amasajův, a Joel, syn Azariášův;
		ze synů Merariho Kiš, syn Abdiho, a Azariáš, syn Jehalelela;
		ze synů Geršonových Joach, syn Zimův, a Eden, syn Joachův;
13
ze synů Elicafanových Šimri a Jehiel;
		ze synů Asafových Zachariáš a Mataniáš;
14
ze synů Hemanových Jechiel a Šimei;
		ze synů Jedutunových Šemajáš a Uziel.

Očista chrámu
15
Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu
očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. 16Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili. Veškerou nečistotu, kterou v Hospodinově chrámu našli, vynášeli na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další
levité a odnášeli to za město k potoku Kidron. 17S posvěcováním začali
hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce postoupili
do předsíně Hospodinova chrámu. Dalších osm dní posvěcovali Hospodinův chrám a šestnáctého dne prvního měsíce byli hotovi.
18
Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: „Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s veškerým
náčiním. 19Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně
zbavil, jsme zhotovili a posvětili. Už jsou před Hospodinovým oltářem.“
20
Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do Hospodinova chrámu. 21Za království, za svatyni a za Judu přivedli k oběti za
hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z Áronových synů přikázal, ať je obětují na Hospodinově oltáři. 22Poráželi tedy
býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s ní oltář. Když poráželi berany,
kropili oltář jejich krví, a když poráželi jehňata, kropili oltář jejich krví.
23
Pak přivedli kozly k oběti za hřích před krále a před celé shromáždění,
aby na ně vložili ruce. 24Kněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář
od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael
nařídil obětovat zápaly i oběti za hřích.
25
Král postavil v Hospodinově chrámu levity s činely, lyrami a citerami
podle pokynů Davida, králova vidoucíhoa Gáda a proroka Nátana (toto
a

25 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)  
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přikázání totiž přišlo od Hospodina skrze jeho proroky). a 26Když se levité
postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží s trubkami, 27Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť,
začalo se zpívat a troubit Hospodinu za doprovodu hudebních nástrojů
izraelského krále Davida. 28Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali,
trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. 29Jakmile
byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekli a klaněli se. 30Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, ať oslavují Hospodina
písněmi Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou radostí, padali
na kolena a klaněli se mu.
31
Potom Ezechiáš promluvil: „Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámu s pokojnými a děkovnými
oběťmi.“
Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné oběti.
Každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, 32jejichž počet
činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat – to vše jako zápalná oběť Hospodinu. 33Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. 34Kněží ale bylo málo,
takže to množství zvířat k zápalné oběti nestačili stahovat. Museli jim
proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se
nezasvětili další kněží (levité se totiž posvěcovali svědomitěji než kněží).
35
Obětovalo se veliké množství zápalů a také tuku z pokojných obětí a úliteb doprovázejících zápalné oběti.
Tak byla v Hospodinově chrámu obnovena bohoslužba. 36Ezechiáš i všechen lid se radovali z toho, co pro ně Bůh přichystal. Všechno se totiž
seběhlo velmi nenadále.

Hod beránka

30

Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal
totiž dopisy také do Efraima i Manasese), ať přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka.
2
Král se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví
Hod beránka v druhém měsíci, 3protože ho nemohli uspořádat v patřičný
čas, b neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě neshromáždil
do Jeruzaléma. 4Takové řešení se líbilo králi i celé obci. 5Proto rozhodli,
že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby až po Dan, ať přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Dlouho jej totiž
neslavili, jak je předepsáno.
6
Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto
dopisem od krále a jeho hodnostářů:
„Synové Izraele, vraťte se k Hospodinu, Bohu Abrahama, Izáka
a Izraele! On se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklým z moci
asyrských králů. 7Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili
Hospodina, Boha vašich otců, a ze kterých udělal odstrašující
příklad, jak sami vidíte. 8Nebuďte už tvrdošíjní jako vaši otcové.
Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně, kterou posvětil
navěky! Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj
planoucí hněv. 9Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové
a

25 1.Let 25  

b

3 tj. v prvním měsíci (Exod 12:1–3; Lev 23:5–8)
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dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí se do této země. Hospodin, váš Bůh, je přece milostivý a soucitný. Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!“
10
Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu
až k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a pohrdání. 11Někteří z Ašera, Manasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. 12Na Judovi ovšem
spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim král a hodnostáři
podle Hospodinova slova přikázali.
13
Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci
zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů. Celé to veliké množství 14nejdříve
zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také všechny kadidlové oltáříky
a naházeli je do potoka Kidron.
15
Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží
a levité se zastyděli, posvětili se a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti. 16Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže
Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité podávali. 17Mnozí ve
shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich
velikonoční beránky levité, aby je posvětili Hospodinu. 18Mnozí z Efraima,
Manasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního
beránka, ačkoli to nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za ně modlil:
„Kéž dobrotivý Hospodin očistí 19každého, kdo se v srdci rozhodl hledat
Boha – Hospodina, Boha svých otců – ačkoli nejsou čistí podle předpisů
svatyně.“ 20Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil.
21
Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili
sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji zasvěcenými Hospodinu. 22Ezechiáš
také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili
Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti
a děkovali Hospodinu, Bohu svých otců.
23
Celé shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších
sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dní. 24Judský král Ezechiáš
totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí a koz. Hodnostáři pak
věnovali 1 000 býčků a 10 000 ovcí a koz. Posvětilo se veliké množství kněží
25
a celé judské shromáždění se radovalo spolu s kněžími a levity, se všemi
příchozími z Izraele i se všemi cizinci, ať už dorazili z izraelské země
anebo bydleli v Judsku. 26V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť
od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo. 27Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je
vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku.
Když to celé skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešli. Cestou
v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly
a bourali obětní výšiny a oltáře všude v Judovi a Benjamínovi, ale i v Efraimovi a Manasesovi, dokud je nevymýtili. Teprve pak se všichni Izraelci
vrátili do svých měst, každý do svého kraje.
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Příděly kněžím a levitům
2
Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle kterých pak všichni
plnili své kněžské či levitské úkoly, ať už šlo o zápalné a pokojné oběti,
o pomocné práce nebo o děkování a chvály v branách Hospodinova tábora. 3Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak
ranní, tak večerní a také o sobotách, novoluních a slavnostech, jak jsou
předepsány v Zákoně Hospodinově. a 4Obyvatelům Jeruzaléma přikázal
odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu.
5
Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele začali přinášet množství
prvotin z obilí, vína, oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý
desátek ze všech věcí; 6synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli desátek z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze
své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromady.
7
Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili až v sedmém měsíci.
8
Když přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a viděli ty hromady, dobrořečili
Hospodinu i jeho lidu Izraeli.
9
Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a levitů. 10Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: „Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě hodně
zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá.“
11
Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když
je připravili, 12svědomitě do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené
dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho zástupcem
byl jeho bratr Šimei. 13Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího
chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě přibrali úředníky
Jechiela, Azaziáše, Nachata, Asaela, Jerimota, Jozabada, Eliela, Jismachiáše, Machata a Benajáše.
14
Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému
Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci.
15
V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina, Ješuu, Šemajáše, Amariáše a Šechaniáše, kteří svědomitě rozdělovali příděly bratřím
v jednotlivých kněžských směnách, mladým stejně jako starým. 16Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných
seznamech – všem, kteří přicházeli do Hospodinova chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce, služebního zařazení a směny.
17
Rozdělovali příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých
otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního
zařazení a směny. 18Rodové seznamy zahrnovaly celé rodiny – manželky,
nemluvňata, syny i dcery, celé to množství. Ti všichni se museli svědomitě
posvěcovat, aby byli svatí. 19Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali
příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím na obecní půdě na předměstích.
Přidělovali je každému knězi mužského pohlaví a každému levitovi, uvedenému na jejich rodovém seznamu.
20
Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně
před Hospodinem, svým Bohem. 21Ve všem, co si předsevzal, ať už šlo
o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se
tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo.
a

3 Num 28–29
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Asyrská hrozba

32

Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt.
2
Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout
Jeruzalém, 3svolal poradu svých hodnostářů a velitelů. Navrhl, ať se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. 4Sešla se spousta
lidí, takže zasypali všechny prameny i potok protékající krajem. Říkali si:
„Proč by měl asyrský král, až přijde, b najít tolik vody?“
5
Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa
v městské hradbě, postavil na ní věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil
také terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. 6Lid
svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě na prostranství u městské brány a povzbuzoval je: 7„Buďte silní a stateční! Nebojte se
ani se nelekejte asyrského krále ani té spousty, která táhne s ním. S námi
je někdo větší nežli s ním! 8S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj.“ A lid se na ta slova
judského krále Ezechiáše spolehl.
9
Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále
Ezechiáše a pro všechen judský lid v Jeruzalémě:
10
„Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v Jeruzalémě? 11Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš
Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,‘ myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní! 12Mluví snad Ezechiáš
o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi
a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete klanět
a na něm pálit oběti!‘
13
To nevíte, co jsem provedl já i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z mých
rukou? 14Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl
z mých rukou vysvobodit vás? 15Nenechte se od Ezechiáše klamat
a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z mé ruky ani z rukou mých
otců. Ani váš bůh nemůže z mé ruky vysvobodit vás!“
16
Jeho služebníci vedli proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku
Ezechiášovi ještě další řeči. 17Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o něm: „Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z mé ruky, tak svůj lid z mé ruky nevysvobodí ani Bůh
Ezechiášův!“ 18Hlasitě křičeli v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbách, aby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. 19Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů, vyrobených lidskýma
rukama.
20
Král Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volali
k nebi. 21Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdce v táboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své
a
b

1 nejmocnější z asyrských vládců (704–681 př. n. l.), nazývaný Král světa či Král králů  
4 podle LXX, Syr (MT: měli asyrští králové, až přijdou)
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země s ostudou. Když vešel do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho
tam srazili mečem.
22
Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou
asyrského krále Senacheriba i z rukou všech ostatních a dopřál jim odpočinutí a ze všech stran. 23Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu
a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl
v očích všech národů.

Ezechiášova nemoc
24
V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten
k němu promluvil a udělal pro něj zázrak. b 25Ezechiáš ale za prokázané
dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. 26Potom se však z té pýchy kál, stejně jako obyvatelé
Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl.
27
Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů a všemožných klenotů. 28Měl sklady
obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda. 29Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil
nesmírným bohatstvím. 30Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene
Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se
dařilo všechno, co dělal.
31
Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali
na ten zázrak, který se v zemi odehrál, Bůh ho v té zkoušce nechal, aby se
poznalo, co všechno má v srdci.
32
Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění
proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí Knihy judských a izraelských králů. 33Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho
v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé
Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho
syn Menaše.

Menaše, král judský

33

Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě
padesát pět let. 2Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se
ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.
3
Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil
také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. 4Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: „Mé jméno bude v Jeruzalémě navěky.“c 5Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům.
6
Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinom. Věštil, čaroval, kouzlil, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal
v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. 7Nechal vyrobit
modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin
Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: „V tomto domě, v Jeruzalémě, dám
navždy spočinout svému jménu. 8Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna
přikázání, Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše,
22 podle LXX, Vul (MT: a vedl je); srov. 2.Let 15:15; 20:30  
4 2.Let 6:6; 7:16

a
c

b

24 2.Král 20:8–11  
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nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům.“a 9Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě
horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil.
10
Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. 11Proto
na ně Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho
zajali. Vrazili mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do
Babylonu. 12Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců 13a modlil se k němu, takže
se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do
Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh.
14
Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka až ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji
o hodně zvýšil. Po všech opevněných městech v Judsku rozmístil vojenské velitele. 15Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny
oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel
na skládku za městem. 16Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu, ať slouží Hospodinu, Bohu Izraele.
17
Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze Hospodinu, svému
Bohu.
18
Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova vidoucích,b kteří
k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve
Skutcích izraelských c králů. 19Jeho modlitba, která pohnula Hospodina,
a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se
ponížil, vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůly a sochy – to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. d 20Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon.

Amon, král judský
21
Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva
roky. 22I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec
Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše,
a sloužil jim. 23Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec,
ale hřešil ještě mnohem víc. 24Jeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho
v jeho vlastním domě. 25Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše.

Jošiáš, král judský

34

Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet
jedna let. 2Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po
cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo.
3
V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce
Davida.
Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků. 4Pod jeho dohledem se bořily oltáře
baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal na třísky. Ašeřiny kůly, sochy
a odlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačů 5a kosti kněží spálil
a
8 2.Sam 7:10   b18 starší označení proroků (viz 1.Sam 9:9); též ve v. 19   c18 tj.
judských (pod. i jinde v 2.Let)   d19 podle jednoho hebr. rukopisu a LXX (MT: Chozajových)
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na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonce i ve městech na
území Manasese, Efraima i Šimeona až po Neftalího bořil jejich chrámy,
7
porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a rozsekal kadidlové oltáříky
po celé izraelské zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma.
8
V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil
Šafana, syna Acaliášova, se správcem města Maasejášem a kancléřem Joachem, synem Joachazovým, aby opravili Hospodinův chrám. 9Ti přišli za
veleknězem Chilkiášem a předali mu stříbro, které levitští strážci prahu
vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních Izraelců, kteří je přinášeli
do Božího chrámu spolu s Judou, Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma.
10
Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na Hospodinově
chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a obnově Hospodinova chrámu. 11Dávali je tesařům a stavitelům na nákup opracovaného
kamene, trámů a stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali
zpustnout.
12
Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš,
levité ze synů Merariho, a Zachariáš a Mešulam ze synů Kehatových.
Tito levité, samí znamenití hudebníci, 13měli na starosti nosiče a dozírali
na veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři, další úředníci
a další tvořili chrámovou stráž).
a

6

Kniha Zákona
14
Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám, kněz Chilkiáš
nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. 15Chilkiáš
tedy ohlásil písaři Šafanovi: „Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu
Zákona.“ A předal knihu Šafanovi.
16
Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: „Tví služebníci plní vše, co jim
bylo uloženo. 17Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno
mistrům i dělníkům na stavbě.“ 18Dále písař Šafan králi ohlásil: „Kněz
Chilkiáš mi dal jistou knihu,“ a začal z ní králi číst.
19
Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho 20a přikázal Chilkiášovi, Achikamovi, synu Šafanovu, Achborovi, synu Michajášovu, b písaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: 21„Jděte se za mě a za
zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov té nalezené
knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti
nám, protože naši otcové neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se
vším, co je psáno v této knize.“
22
Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města,
kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna Tokhatova, syna Chasry,
strážce rouch. Když s ní o tom promluvili, 23odpověděla: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: 24Tak praví
Hospodin – Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí
a všechna zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. 25Protože mě opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli mě veškerým
dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!‘
26
Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina:
‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: 27Když jsi
uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své
a

5 1.Král 13:1–2; 2.Král 23:16  

b

20 podle 2.Král 22:12 (MT: Abdonovi, synu Míkovu)
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srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své
roucho a plakals přede mnou. Proto jsem tě také vyslyšel, praví Hospodin.
28
Hle, připojím tě k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé
oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele dopustím.‘“
S touto zprávou se tedy vrátili ke králi.
29
Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. 30Král vešel
do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma,
kněží i levité – všechen lid od největších po nejmenší. Král jim předčítal
všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu.
31
Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou,
že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho
příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této
knize. 32Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž
smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy, kterou
jim vydal Bůh jejich otců.
33
Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území. Každého,
kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu
jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců.

Hod Beránka

35

Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu. Velikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. 2Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu. 3Levitům
zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: „Složte Truhlu svatosti
v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď už ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte službě Hospodinu, svému Bohu,
a jeho lidu Izraeli. 4Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun. a 5Postavte se ve svatyni
tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový
oddíl levitů. 6Posvěťte se, porážejte velikonoční beránky a připravujte je
pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše.“
7
Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro
velikonoční hod a také 3 000 býčků – to vše z vlastního majetku. 8Také
jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží i levity: Chilkiáš, Zachariáš
a Jechiel, správcové Božího chrámu, věnovali kněžím 2 600 velikonočních
beránků a 300 býčků. 9Levitští předáci – Konaniáš se svými bratry Šemajášem a Natanaelem a také Chašabiáš, Jehiel a Jozabad – věnovali levitům
5 000 velikonočních beránků a 500 býčků.
10
Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu
zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. 11Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří s ní kropili oltář, zatímco levité
stahovali zvířata. 12Oddělovali, co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali
to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak
je předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. 13Beránky pekli
na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části vařili v hrncích, kotlích
a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen lid. 14Teprve potom připravili
hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk až
a

4 1.Let 23–26; 2.Let 8:14
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do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale i pro kněží ze
synů Áronových. 15Zpěváci, synové Asafovi, stáli na svých místech podle
příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova vidoucího a Jedutuna. Také
strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i pro ně.
16
Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba
Hospodinu, a to slavením Hodu beránka a obětováním zápalů na Hospodinově oltáři. 17Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. 18Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil takový
Hod beránka, jako slavil Jošiáš s kněžími, levity, obyvateli Jeruzaléma a se
všemi přítomnými z Judy i z Izraele. 19Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování.

Jošiášova smrt
20
Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce
Nekó do bitvy u Karkemiše na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němu, 21ale on
za ním vyslal posly se vzkazem:

„Já s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě,
ale proti národu, se kterým válčím. A Bůh mi řekl, ať si pospíším.
Bůh je se mnou, proto se mu nestav do cesty, aby tě nezničil!“
22
Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl
Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido. 23Tam
krále Jošiáše zasáhli lučištníci. „Odvezte mě!“ řekl Jošiáš svým mužům.
„Jsem těžce raněn!“ 24Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na jiný
vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v Judsku a v Jeruzalémě ho oplakávali.
25
Jeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž až dodnes všichni zpěváci
a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvů.
26
Ostatní Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, 27a veškeré jeho počínání je od počátku až do konce popsáno
v Knize izraelských a judských králů.

Joachaz, král judský

36

Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otce.
2
Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři
měsíce. 3Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů b stříbra a talent c zlata. 4Vládce Egypta ustanovil
za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Jeho bratra Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta.

Joakim, král judský
5
Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. 6Přitáhl proti
a

15 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)  

b

3 asi 3,4 tuny  

c

3 asi 34 kg zlata
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němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy,
aby ho odvlekl do Babylonu. 7Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámu.
8
Ostatní Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil,
to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských králů. Na jeho místě pak
kraloval jeho syn Joakin.
a

Joakin, král judský
9
Joakin se stal králem v osmnácti b letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. 10Na jaře ho pak
dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova
chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce c
Cidkiáše.

Cidkiáš, poslední král judský
11
Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě
jedenáct let. 12Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. 13Nakonec
se vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal
slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátit k Hospodinu,
Bohu Izraele. 14Také všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za
druhou. Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili tak
Hospodinův chrám v Jeruzalémě, který on posvětil.
15
Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas
a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. 16Oni se ale Božím
poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, až
Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že už nebylo pomoci. 17Přivedl na ně babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo
ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu
padli do rukou. 18Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho
velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. 19Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny cennosti
v nich zničili. 20Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu,
kde pak jemu a jeho synům otročili až do nástupu Perské říše.
21
Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po
celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala
plných sedmdesát let. d

Kýrův edikt
22
Prvního roku perského krále Kýra e se Hospodinovo slovo řečené ústy
Jeremiáše splnilo. d Hospodin podnítil perského krále Kýra, aby po celé své
říši dal rozhlásit slovem i písmem:

a
6 Nabukadnezar II. (604–562 př. n. l.)   b 9 podle jednoho hebr., někt. LXX rukopisů,
Syr a 2.Král 24:8 (MT: osmi)   c10 podle 2.Král 24:17 (MT: bratra, tj. příbuzného)  
d
21 Lev 26:34–35; Jer 25:11–12; 29:10   e 22 Kýros II. Veliký (559–530 př. n. l.), zakladatel
Perské říše; jeho první rok se zde počítá od jeho dobytí Babylonu, tedy 538 př. n. l.  
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„Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi
dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám
v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít.“
23

ezdráš
Nov ý z ač át e k
Kýrův edikt

P

rvního roku perského krále Kýra a se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. b Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra,
aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem:
2
Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal
všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. 3Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď
s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě. 4Kdokoli z jeho
vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej obyvatelé
v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem
spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě.

5
Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. 6Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými
a zlatými předměty, zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti.
7
Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma c a které uložil v chrámu svého boha. 8Perský
král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi.
9
Zde je jejich výčet:
nádoby zlaté
30
nádoby stříbrné
1 000
síta
29
10
mísy zlaté
30
mísy stříbrné dvojité
410
nádoby ostatní
1 000.
11
Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma.

První navrátilci

2

Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako
vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. d Vrátili
se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku 2pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše, Reelajáše, Mordechaje, Bilšana, Mispara, Bigvaje, Rechuma a Baany.
1 Kýros II. Veliký (559–530 př. n. l.), jeho první rok se zde počítá od jeho dobytí Babylonu 538 př. n. l.   b1 Jer 25:11–14; 29:10–14 (srov. 2.Let 36:22–23)   c7 2.Král 25:13–17  
1 2.Král 25:1–12  

a

d
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Toto je soupis izraelského lidu:
3
synové Parošovi
4
synové Šefatiášovi
5
synové Arachovi
6
synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi,
7
synové Elamovi
8
synové Zatuovi
9
synové Zakajovi
10
synové Baniho
11
synové Bebajovi
12
synové Azgadovi
13
synové Adonikamovi
14
synové Bigvajovi
15
synové Adinovi
16
synové Aterovi, totiž Chizkiášovi,
17
synové Becajovi
18
synové Jorovi
19
synové Chašumovi
20
synové Gibarovi
21
obyvatelé Betléma
22
muži z Netofu
23
muži z Anatotu
24
obyvatelé Azmavetu
25
obyvatelé Kiriat-jearimu, a Kefiry a Beerotu
26
obyvatelé Rámy a Geby
27
muži z Michmasu
28
muži z Bet-elu a Aje
29
obyvatelé Nebó
30
obyvatelé Magbiše
31
obyvatelé jiného Elamu
32
obyvatelé Charimu
33
obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu
34
obyvatelé Jericha
35
obyvatelé Senay				
36
Kněží:
		synové Jedajášovi z domu Ješuova
37
synové Imerovi
38
synové Pašchurovi
39
synové Charimovi				

E z dr á š 2
2 172
372
775
2 812
1 254
945
760
642
623
1 222
666
2 056
454
98
323
112
223
95
123
56
128
42
743
621
122
223
52
156
1 254
320
725
345
3 630.
973
1 052
1 247
1 017.

40
Levité:
		synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74
41
zpěváci, synové Asafovi
128
42
strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi,
			 Chatitovi a Šobajovi, celkem			
139.

a

25 podle LXX (MT: Kiriat-arimu); srov. Neh 7:29

E z dr á š 2
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Chrámoví sluhové:
		synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,
44
synové Kerosovi, synové Siahovi, synové Padonovi,
45
synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Akubovi,
46
synové Chagabovi, synové Šalmajovi, synové Chananovi,
47
synové Gidelovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,
48
synové Recinovi, synové Nekodovi, synové Gazamovi,
49
synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi,
50
synové Asnovi, synové Meunitů, synové Nefusitů,
51
synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,
52
synové Baclutovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,
53
synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,
54
synové Neciachovi, synové Chatifovi.
43

55
Synové Šalomounových služebníků:
		synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Perudovi,
56
synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,
57
synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amiho.
58
Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem
392.
59
Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale
nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:
60
Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi:		
652.
61
Z kněží to byli:
synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer
Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno).
62
Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. 63Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz
nepostaví k urim a tumim. a
64
Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. 65Bylo s nimi také
7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. 66Měli 736 koní, 245
mezků, 67435 velbloudů a 6 720 oslů.
68
Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé
otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na
jeho původním místě. 69Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností
61 000 drachem b zlata, 5 000 hřiven c stříbra a 100 kněžských suknic.
70
Kněží, levité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech.

Obnovení oltáře

3

S příchodem sedmého měsíce d už byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, 2neboť Jošua, syn
Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými
bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné
oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. e 3Obnovili oltář na
63 losy k dotazování na Boží vůli (Exod 28:30; 1.Sam 14:41–42)   b69 asi 500 kg  
69 asi 2 900 kg   d1 září/říjen 538 nebo říjen/listopad 537 př. n. l.   e 2 Deut 12:5–6

a
c
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původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na
něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti.
4
Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. a Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti 5a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při
všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně přinášel
oběť Hospodinu. 6Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního
dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy.

Základy chrámu
7
Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům
a za jídlo, pití a olej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové
dřevo z Libanonu do Jafy.
8
Druhého měsíce druhého roku b po svém příchodu k Božímu domu do
Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův,
stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojil a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu
pověřili levity starší dvaceti let. 9Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua
se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny (potomky Hodaviášovými)c
a potomci Chenadadovi se svými syny a bratry – samí levité.
10
Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení
do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité,
synové Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského
krále Davida. 11Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky:

„Je tak dobrý!
			 Jeho láska k Izraeli trvá navěky!“
Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu. 12Mnozí ze starších kněží, levitů a rodových
vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na
vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli
radostí, 13takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, až
se to rozléhalo široko daleko.

Protivenství

4

Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám
Hospodinu, Bohu Izraele, 2přišli za Zerubábelem a za představiteli
otcovských rodů s návrhem: „Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha
stejně jako vy; obětujeme mu od té doby, co nás sem přesídlil asyrský král
Esar-chadon.“
3
Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů
jim ale odpověděli: „Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král
Kýros.“
4
Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. 5Po celou dobu
vlády perského krále Kýra d až do vlády perského krále Dareia e podpláceli
rádce, aby zmařili jejich úmysl.
4 Lev 23:33–36; 39–43   b 8 duben/květen 536 př. n. l.   c 9 podle Ezd 2:40; Neh
7:43 (MT: Judovými; varianta téhož jména)   d 5 viz pozn. Ezd 1:1   e 5 Dareios I.
(521–486 př. n. l.)

a
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Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. 7Také za vlády Artaxerxe napsal
Bišlam s Mitredatem, Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky. b 8Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali
králi Artaxerxovi následující dopis:
a

6

9
Kancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich druhové soudci, zmocněnci a další představitelé perských, uruckých, babylonských,
súských (to jest elamských) 10i všech ostatních národů, které veliký a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě Samaří
i jinde za Eufratem.

(Toto je znění dopisu, který mu poslali:)

11

Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem.
Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se
usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a už opravili základy. 13Oznamujeme
králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny,
přestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu
královské pokladně. 14Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci,
nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a posíláme
králi toto oznámení. 15Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi
záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna vznikají povstání a vzpoury.
Právě proto bylo to město zbořeno. 16Oznamujeme králi, že pokud
to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své
území za Eufratem.
12

17
Král pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich společníkům
v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď:

Pokoj.
Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi
doslovně přečten. 19Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že
dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm
vznikají povstání a vzpoury. 20V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní
králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky,
daně i poplatky. 21Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby města,
dokud nerozhodnu jinak. 22Vyvarujte se při tom každé nedbalosti,
aby snad králi nevznikla další škoda.
18

23
Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi
a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. 24Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila až do
druhého roku vlády perského krále Dareia. c

a
6 hebr. Achašveroš, perský král (486–465 př. n. l.)  
štině   c 24 520 př. n. l.

7 text Ezd 4:8–6:18 je v aramej-

b
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Stavba chrámu

5

Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům v Judsku
a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. a 2Zerubábel,
syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám
v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je.
3
Hned nato za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj se svými společníky a ptali se jich: „Na čí pokyn stavíte ten dům
a shromažďujete ten materiál?“ 4Ptali se b jich také na jména stavitelů
chrámu. 5Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali,
dokud o tom nebude zpraven Dareios a dokud od něj nepřijde odpověď.
6
Toto je znění dopisu, který poslal Tatenaj, hejtman zaeufratského
kraje, a Štar-boznaj s dalšími úředníky zaeufratského kraje králi Dareiovi.
7
Poslali mu následující hlášení:
Králi Dareiovi hojný pokoj.
Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu
velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají
trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. 9Ptali jsme se jejich stařešinů: „Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten
materiál?“ 10Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele.
11
Odpověděli nám těmito slovy: „Jsme služebníci Boha nebe
i země a stavíme chrám, který tu stával už kdysi před lety a který
stavěl a dokončil veliký izraelský král. 12Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského
krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. 13Babylonský král Kýros pak v prvním roce
své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. 14Zlaté
a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl
z jeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámu v Babylonu,
král Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži jménem
Šešbacar, kterého jmenoval správcem. 15Přikázal mu: ‚Vezmi toto
náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům
vystavěn na svém původním místě!‘ 16Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od té doby se až dodnes
staví a ještě není dokončen.“
17
Nuže, bude-li král ráčit, ať dá vyhledat v babylonském královském archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího
domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli
v té věci.
8

Dareiův edikt

6

Král Dareios tedy nařídil, ať jsou prohledány záznamy uložené v babylonské archivní knihovně. 2 Až v Ekbataně, hlavním městě médské
provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam:
3
Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím
domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se

a

1 Ageus 1:1; Zach 1:1  

b

4 podle LXX, Syr (MT: jsme se)

E z dr á š 6

540

přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů
vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. a 4Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z královské pokladny. 5Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu,
které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl
do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do
chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě.
6

Odpověď zněla:
Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufratem: Nevměšujte se! 7Nerušte práci na
Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují
Boží dům na původním místě.
8
Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě
Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně
propláceny z královského majetku, totiž z daní zaeufratského
kraje, aby se práce nezdržovala. 9Cokoli dalšího bude potřeba – ať
býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice,
sůl, víno či olej – cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť
jim je denně bez prodlení dodáváno, 10aby přinášeli Bohu nebes
příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů.
11
Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu
vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům ať
se pak stane hnojištěm. 12Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě,
nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil
či poškodil tamější dům Boží.
Já, Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladně.

Chrám dokončen
13
Hejtman zaeufratského kraje Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci
se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. 14Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn
Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. 15Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. b
16
Synové Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně
zasvětili. 17K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů
a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů
podle počtu izraelských kmenů. 18K Boží službě v Jeruzalémě postavili
kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize
Mojžíšově. c
19
Čtrnáctého dne prvního měsíce d slavili navrátilci Hod beránka. 20Kněží
se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí,
porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. 21Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil

3 asi 13,5 × 27 × 9 m; podle Syr a 1.Král 6:2 (MT: Nechť je 60 loktů vysoký a 60 loktů široký.)  
15 12. března 515 př. n. l.   c18 Num 3:5–10   d19 21. dubna 515 př. n. l.

a
b
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od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. 22Po
sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je Hospodin
obšťastnil, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci
na Božím chrámu, na domě Boha Izraele.

E z dr á šova k ron i k a
Učenec znalý Zákona

7

Později, za vlády perského krále Artaxerxe, přišel Ezdráš, syn Serajáše,
syna Azariášova, syna Chilkiášova, 2syna Šalumova, syna Sádokova,
syna Achitubova, 3syna Amariášova, syna Azariášova, syna Merajotova,
4
syna Zachariášova, syna Uziho, syna Bukiho, 5syna Abišuova, syna Pinchasova, syna Eleazarova, syna prvního velekněze Árona. 6Tento Ezdráš
přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od
Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin,
jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. 7Sedmého roku krále Artaxerxe s ním
do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci,
strážní a chrámoví sluhové.
8
Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. 9Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a a do Jeruzaléma dorazil prvního
dne pátého měsíce, b neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku.
10
Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon
a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli.

Artaxerxův edikt
11
Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze
Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael:c
12
Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha
nebes, dokonalý pokoj.
13
Tímto nařizuji, že každý, kdo v mé říši patří k izraelskému lidu
– včetně kněží a levitů – a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít
s tebou. 14Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na
Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen.
15
Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele
přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo 16spolu se stříbrem
a zlatem, jež získáš kdekoli v babylonské provincii, stejně jako
dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží.
17
Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, berany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho
Boha v Jeruzalémě. 18Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se
svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. 19Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního
vrať jeruzalémskému Bohu. 20Cokoli dalšího budeš potřebovat pro
dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny.
21
Já, král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem:
Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes,
a
9 8. dubna 458 př. n. l.  
štině

b

9 4. srpna 458 př. n. l.  

11 text Ezd 7:12–26 je v aramej-

c
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nechť je bezodkladně vykonáno, a to až do 100 talentů stříbra,
100 korů b pšenice, 100 batů c vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. 23Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je
vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv.
24
Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků, strážných,
chrámových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky.
25
Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov
správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti
všichni ať znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte.
26
Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku
nebo žalářem.
22

a

27
Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce,
aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! 28Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů. Protože nade mnou
Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce
Izraele, aby šli se mnou.

Další navrátilci

8

Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za
vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu:

2
Ze synů Pinchasových: Geršom;
		ze synů Itamarových: Daniel;
		ze synů Davidových: Chatuš, 3syn Šekaniášův;
		ze synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů;
4
ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním
			 200 mužů;
5
ze synů Zatuových:d Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů;
6
ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů;
7
ze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů;
8
ze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů;
9
ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů;
10
ze synů Baniho:e Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů;
11
ze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů;
12
ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů;
13
ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš
a s nimi dalších 60 mužů;
14
ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů.
15
Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili.
Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel.
16
Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba,
Elnatana, Nátana, Zachariáše a Mešulama spolu s učeným Jojaribem
a Elnátanem 17a poslal jsem je za Idem, představeným levitů v Kasifii.
Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii:

22 asi 3,4 tuny   b 22 asi 10 tun   c 22 2 000 l   d 5 podle LXX (Zatuových v MT
chybí); srov. apokryfní 3.Ezd 8:32   e10 podle LXX (Baniho v MT chybí); ; srov. apokryfní 3.Ezd 8:36
a
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Ať nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel
svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova,
nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich
bylo osmnáct. 19Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich
bratry a syny jich bylo 20. 20Poslali také některé chrámové sluhy, které
David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo
220; všichni jsou na jmenném seznamu.
21
Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se
před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. 22Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby
nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: „Náš Bůh dobrotivě
drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti
všem, kdo ho opouštějí.“ 23Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha,
a vyslyšel nás.
24
Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše
a dalších deset jejich bratrů. 25Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které
jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři
jakož i všechen přítomný Izrael. 26Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče:
18

		650 talentů a stříbra,
		100 talentů b stříbrného náčiní,
		100 talentů zlata,
27
20 zlatých mis za 1 000 dareiků, c
		 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato.
28
Řekl jsem jim: „Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto
zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. 29Pečlivě
je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům
a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova
chrámu.“ 30Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato
i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha.
31
Dvanáctého dne prvního měsíce d jsme se od průplavu Ahava vydali
na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na
cestě před nepřáteli a lupiči. 32Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali.
33
Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu
Pinchasovu, za přítomnosti levitů Jozabada, syna Ješuova, a Noadiáše,
syna Binuiho. 34Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned
zapsány.
35
Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti:

		
		
		
		

a
d

12 býčků za celý Izrael,
96 beranů,
77 jehňat,
12 kozlů jako oběť za hřích.

26 asi 22 tun   b 26 asi 3,4 tuny  
31 19. dubna 458 př. n. l.

c

27 asi 8,5 kg zlatých perských mincí  
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To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Královským satrapům
a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali.
36

Smíšená manželství

9

Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy: „Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů – Kananejců,
Chetejců, Perizejců, Jebusejců, Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců.
Přejímají jejich ohavnosti a 2žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté
símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v té nevěrnosti
příkladem!“
3
Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy.
V naprostém zděšení jsem usedl 4a zůstal zděšen sedět až do večerní oběti.
Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch
navrátilců shromáždili kolem mě.
5
Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještě
v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, 6se slovy:
„Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože
můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla
k nebi. 7Ode dnů našich praotců až dodnes hromadíme svou vinu,
a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni
do rukou okolních králů. Až dodnes jsme zakoušeli meč, zajetí,
plenění i zjevné zostuzení.
8
Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost,
takže hrstka z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém
místě; náš Bůh nám rozjasnil oči a dal nám v našem zotročení
maličko pookřát. 9I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví
neopustil. Milostivě nám naklonil krále Persie a dal nám pookřát,
abychom vystavěli dům našeho Boha, obnovili jeho trosky a našli
útočiště v Judsku a v Jeruzalémě.
10
Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme
tvá přikázání, 11jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky,
kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou
okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce až po druhý. 12Nevdávejte proto své
dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich dcerami. Nikdy
neusilujte o mír s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete
moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné
dědictví.‘a
13
Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění,
víme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. 14Jak bychom mohli znovu
porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy páchajícími
ohavnost? Což by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do posledního, takže by nikdo nevyvázl a nepřežil?! 15Hospodine, Bože
Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vya

12 Lev 18:24–30; Deut 7:1–6; 23:7; 1.Let 28:8
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vázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí.“

Náprava

10

Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen
i dětí a všichni usedavě plakali. 2Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn
Jechielův ze synů Elamových: „Zradili jsme svého Boha, když jsme se
ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však má Izrael ještě naději.
3
Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi
propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před
přikázáním našeho Boha. Ať se stane podle Zákona. 4Vstaň a splň svůj
úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!“
5
Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli, 6Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic
nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců. 7Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, ať se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě. 8Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených
a stařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění
navrátilců.
9
Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce a všichni seděli na prostranství
před Božím chrámem a chvěli se – kvůli té věci i kvůli dešti. 10Tu povstal
kněz Ezdráš a promluvil k nim: „Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřili
a rozmnožili jste vinu Izraele. 11Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců,
přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od
těch cizinek.“
12
Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: „Ano! Musíme
udělat, co říkáš. 13Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát
venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. Té věci se dopustilo příliš
mnoho z nás. 14 Ať tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli
se v našich městech oženil s cizinkami, ať se sem v určený čas dostaví se
stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho
Boha, který kvůli této věci vzplál.“
15
Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpory
levitů Mešulama a Šabataje. 16Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš
vybral b za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě,
a prvního dne desátého měsíce c zasedli, aby tu věc vyšetřili. 17Sňatky
všech mužů s cizinkami řešili až do prvního dne prvního měsíce. d
18

Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži:

Kněží:
Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů:
Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš. 19(Ti všichni slíbili, že své ženy
propustí a na odškodnění své viny obětují berana.)
20
Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš.
a
9 19. prosince 458 př. n. l.   b16 podle LXX a Syr (MT: byl vybrán)  
458 př. n. l.   d17 27. března 457 př. n. l.

16 29. prosince

c
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22

Ze synů Charimových: Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel, Uziáš.
Ze synů Pašchurových: Eljoenaj, Maasejáš, Izmael, Netanel, Jozabad, Elasa.

23
Levité:
		Jozabad, Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda, Eliezer.
24
Zpěváci: Eliašib.
		Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri.
25
Ostatní Izrael:
		Ze synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš, Mijamin, Eleazar,
Malkiáš, Benajáš.
26
Ze synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot, Eliáš.
27
Ze synů Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeremot, Zabad,
Aziza.
28
Ze synů Bebajových: Jochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj.
29
Ze synů Baniho: Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Šeal, Jeramot.
30
Ze synů Pachat-moábových: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš,
Mataniáš, Becaleel, Binui, Menaše.
31
Ze synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimeon,
32
Benjamín, Maluch, Šemariáš.
33
Ze synů Chašumových: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše, Šimei.
34
Ze synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel, 35Benajáš, Bediáš, Keluhu,
36
Vaniáš, Meremot, Eliašib, 37Mataniáš, Matenaj, Jaasaj.
38
Ze synů Binuiho:a Šimei, 39Šelemiáš, Nátan, Adajáš, 40Machnadbaj, Šašaj, Šaraj, 41Azarel, Šelemiáš, Šemariáš, 42Šalum, Amariáš,
Josef.
43
Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel,
Benajáš.

Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti.

44

a
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38 podle LXX (MT: Bani a Binui)

nehemiáš
Obnova J e ru z a l é m a
Modlitba královského číšníka

S

lova Nehemiáše, syna Chakaliášova.				
V měsíci kislev dvacátého roku a jsem byl v královském paláci v Súsách.
2
Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak
jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém.
3
Odpověděli mi: „Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve
veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny.“
4
Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal.
Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes 5těmito slovy:
„Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu
a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání, 6nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky,
syny Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě
zhřešili; i já a můj otcovský dům jsme zhřešili! 7Zachovali jsme se
k tobě hrozně – nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákony, jež
jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi.
8
Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. 9Pokud
se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit má přikázání,
pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás
shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro
své jméno.‘b 10Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží!
11
Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka
i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej,
ať tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka.“
Byl jsem totiž královským číšníkem.

Vyslán do Jeruzaléma

2

V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova c jsem obsluhoval krále.
Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý.
2
Proto se mě král zeptal: „Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný.
Asi tě něco tíží.“
Ve velikém úleku 3jsem králi odpověděl: „Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je
rozbořeno a jeho brány zničil oheň.“
4
„Co tedy žádáš?“ zeptal se král.
a
1 začátek zimy 446 př. n. l. (20. rok vlády Artaxerxe I.)  
4:25–29; 28:64; 30:1–5   c1 jaro 445 př. n. l.

b

9 Lev 26:33–45; Deut
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Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: „Kdyby
král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost, pošli mě do Judska, do
města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl.“
6
Král, po boku s chotí, se mě zeptal: „Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se
vrátíš?“ Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že mě vyšle.
7
„Kdyby král ráčil,“ řekl jsem ještě králi, „mohl bych dostat doporučující
listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili bezpečný průchod do
Judska? 8Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra,
aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské
hradby a na dům, kde bych bydlel?“ A král svolil, neboť můj Bůh nade
mnou držel svou laskavou ruku.
9
Když jsem přišel k zaeufratským místodržícím, předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu. 10Jakmile se to doslechl Sanbalat Choronský a úředník Tobiáš Amonský, popadla je strašná
zlost, že přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele.
5

Pojďme stavět
11
Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, 12vstal
jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi
můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem
nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. 13Tu noc jsem se vydal Údolní
branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem prohlížel
pobořené jeruzalémské hradby a brány poničené ohněm. 14Došel jsem
ke Studniční bráně a až ke Královskému rybníku, tam už ale zvíře pode
mnou nemělo kudy projít. 15Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél
potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou
a vrátil se.
16
Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do té
doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům
ani jiným úředníkům. 17Teď jsem jim ale řekl: „Sami vidíte, jak bídně na
tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu
vystavět jeruzalémské hradby, ať skončí naše potupa!“ 18Potom jsem jim
vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke
mně pronesl král.
„Pojďme stavět!“ řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu.
19
Když se to doslechli Sanbalat Choronský, úředník Tobiáš Amonský
a Gešem Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi nás: „Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?“
20
„Bůh nebes nám pomůže,“ odpověděl jsem jim na to. „My jsme jeho
služebníci a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl,
právo ani nárok!“

Obnova hradeb

3

Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a postavili
Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea,
a když ji zasvětili, postupovali až k věži Chananel. 2Vedle nich stavěli muži
z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho.
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Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili vrata,
zámky a závory. 4Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kocova.
Vedle nich opravoval Mešulam, syn Berechiáše, syna Mešezabelova. Vedle
nich opravoval Sádok, syn Baanův. 5Vedle nich opravovali muži z Tekoje,
urození mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána.
3

6
Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a Mešulam, syn Besodiášův. Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. 7 Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský, muži z Gibeonu a z Micpy,
kde bylo sídlo zaeufratského místodržitele. 8Vedle něj opravoval zlatník
Uziel, syn Charhajášův, a vedle něj mastičkář Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém až k Široké hradbě. 9Vedle nich opravoval Refajáš, syn Churův,
správce poloviny jeruzalémského okresu. 10Vedle nich opravoval Jedajáš,
syn Charumafův, naproti svému domu. Vedle něj opravoval Chatuš, syn
Chašabnejášův. 11Další část včetně Pecné věže opravoval Malkiáš, syn
Charimův, a Chašub, syn Pachat-moábův. 12Vedle nich opravoval se svými
dcerami Šalum, syn Lochešův, správce poloviny jeruzalémského okresu.
13
Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů a hradby až
k Hnojné bráně.
14
Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu Bet-kerem. Když ji vystavěl, osadil vrata, zámky a závory.
15
Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu
Micpa. Když ji postavil a zastřešil, osadil vrata, zámky a závory. Opravil
také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady až ke schodům
dolů z Města Davidova. 16Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův,
správce poloviny okresu Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu až
u vodní nádrže a Domu hrdinů.
17
Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho; vedle něj opravoval za
svůj okres Chašabiáš, správce poloviny okresu Keíla; 18za nimi opravovali
jejich bratři vedení Binuim, b synem Chenadadovým, správcem poloviny
okresu Keíla. 19Vedle něj Ezer, syn Ješuúv, správce Micpy, opravoval další
část od stupňů ke zbrojnici až do rohu hradby. 20Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu
nejvyššího kněze Eliašiba. 21Za ním Meremot, syn Uriáše, syna Kocova,
opravoval další část od vchodu do Eliašibova domu až po místo, kde dům
končil.
22
Za ním opravovali kněží z blízkého okolí. 23Za nimi opravovali naproti
svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu Azariáš, syn Maasejáše, syna Ananiášova. 24Za ním opravoval další část Binui,
syn Chenadadův, od Azariášova domu až k baště v rohu hradby. 25Palal,
syn Uzajův, opravoval naproti rohové baště a horní věži vysunuté před
královským palácem u strážního nádvoří. Za ním opravoval Pedajáš, syn
a

13 asi 450 m  
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Parošův. Chrámoví sluhové bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. 27Další část za ním opravovali Tekojští naproti velké předsunuté věži až ke zdi Ofelu.
26

28
Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému
domu. 29Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za
ním opravoval Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. 30Další
část za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a Chanun, šestý syn
Calafův. Za ním opravoval Mešulam, syn Berechiášův. 31Za ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš až k budově chrámových sluhů
a kupců naproti Strážné bráně a až k rohové terase. 32Od rohové terasy
k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci.

Nepřátelské úklady
33
Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo
zuřil, a začal Židy urážet. 34„Co to ti bídní Židé provádějí?“ vykřikoval
před svými soukmenovci a před samařským vojskem. „Chtějí opevňovat?!
Chtějí obětovat? Chtějí to dnes dodělat? Chtějí křísit z prachu ty ohořelé
sutiny?“
35
Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: „Jen ať klidně stavějí. Ta
jejich kamenná zeď spadne, jen co po ní liška přeběhne!“
36
Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich
hlavu! Ať se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. 37Nepřikrývej
jejich hanebnosti, jejich hříchy ať nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti stavitelům.
38
A tak jsme stavěli hradby. Už byly z poloviny zaceleny a lid pracoval
celým srdcem.

4

Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s Araby, Amonci a Ašdoďany doslechli,
že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to rozhněvalo. 2Ti všichni se
společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj.
3
Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne
i v noci stavěli stráž.
4
Tehdy se v Judsku začalo říkat: „Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty
hradby nezvládneme postavit.“ 5Naši nepřátelé si říkali: „Než si něčeho
všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi ně. Pobijeme je a dílo se zastaví.“ 6Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám
vykládali: „Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás.“
7
Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle
jejich rodů s meči, kopími a luky. 8Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu řekl: „Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého
a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!“
9
Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh
zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. 10Od
toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve
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zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, 11který
stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou
svírali zbraň. 12Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle mě stál trubač na beraní roh.
13
Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: „Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe daleko. 14Kdekoli uslyšíte
troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!“
15
Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, až dokud nevyšly hvězdy. 16Tehdy jsem řekl lidu: „Všichni ať přespávají se svými
mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat.“ 17Já
ani mí bratři a mládenci a strážní, kteří mě provázeli, jsme se nesvlékali
a neodkládali zbraň ani u vody.

Odíráte své bratry!

5

Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry.
2
Jedni říkali: „Máme tolik synů a dcer, že za ně pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili.“ 3Jiní říkali: „Musíme svá pole, vinice i domy
dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí.“ 4Další říkali: „Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. 5Nejsme
snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví! Některé z našich dcer
už jsou v porobě a my jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice už nám
nepatří.“
6
Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi mě to rozhněvalo.
7
Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. „Vy všichni
odíráte své bratry!“ řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění.
8
Tam jsem jim řekl: „Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváte, aby
je zase prodali nám?!“ Nato zmlkli a neměli co říci.
9
„Co děláte, není správné,“ pokračoval jsem. „Nemáte raději žít v bázni
před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? 10I já
se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme už toho
odírání! 11Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok
z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!“
12
„Všechno vrátíme,“ odpověděli na to. „Už od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš.“
Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se
tak zachovají. 13Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: „Každého,
kdo nedodrží své slovo, ať Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto ať zůstane vytřesen a prázdný.“
Celé shromáždění na to odpovědělo: „Amen,“ a chválili Hospodina. Lid
se pak zachoval podle tohoto slova.
14
Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím
v Judsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe, a jsem se
svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. 15Všichni místodržící přede
mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra b na jídlo
a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali. Já jsem ale z úcty k Bohu nic
takového nedělal. 16Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali
a

14 445–433 př. n. l.  
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jsme pozemky, naopak, všichni mí muži se zapojili do díla. U mého
stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci
z okolních národů. 18Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest
vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky,
protože lid tížily jiné povinnosti.
17

19
Pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem
pro tento lid vykonal.

Další úklady

6

Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), 2tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: „Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono.“
Zamýšleli mi totiž provést něco zlého.
3
Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: „Pracuji na velikém díle. Nemohu
se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel
k vám?“
4
Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a já jsem jim podobně odpovídal.
5
Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. 6V něm stálo:
„Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš
být jejich králem. 7Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě
v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko má krále!‘ Král se o tom všem určitě
dozví, proto přijď a poradíme se spolu.“
8
Vzkázal jsem mu toto: „Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to
vymyslel.“ 9Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabneme
a necháme dílo nedokončené, ale já jsem se modlil: „Dej mi sílu!“

10
Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova,
byl zaražený a řekl mi: „Pojďme se sejít v Božím domě, uvnitř v chrámě.
Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí tě totiž zavraždit. V noci tě přijdou
zavraždit!“
11
„Člověk jako já by měl utíkat?“ řekl jsem na to. „A copak někdo jako já
může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam.“ 12Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat.
13
Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal
příležitost k pomluvám, aby očernili mé jméno.
14
Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další proroky, kteří mě chtěli
zastrašit.
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Hradby dokončeny
15
Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne
měsíce elul. a 16Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha.
17
Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. 18Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou,
protože byl zetěm Šekaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jochanan si vzal
dceru Mešulama, syna Berechiášova. 19Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na mě. Tobiáš pak psal dopisy, aby mě zastrašil.
Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni
strážní, zpěváci a levité. 2Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému
bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný
muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. 3Řekl jsem jim: „Ať jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo
konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak ať drží
hlídky; každý ať hlídá naproti svému domu.“

7

Osídlení Jeruzaléma
4
Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly
obnovené domy. 5Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil
urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis
prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující:b
6
Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. c Vrátili
se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku 7pod vedením
Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho,
Mordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany.

Toto je soupis izraelského lidu:
8
synové Parošovi
9
synové Šefatiášovi
10
synové Arachovi
11
synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi,
12
synové Elamovi
13
synové Zatuovi
14
synové Zakajovi
15
synové Binuiho
16
synové Bebajovi
17
synové Azgadovi
18
synové Adonikamovi
19
synové Bigvajovi
20
synové Adinovi
21
synové Aterovi, totiž Chizkiášovi,
22
synové Chašumovi
23
synové Becajovi
24
synové Charifovi
a

15 2. října 445 př. n. l.  

b

5 Neh 7:6–73 = Ezd 2:1–70  

c

6 2.Král 25:1–12

2 172
372
652
2 818
1 254
845
760
648
628
2 322
667
2 067
655
98
328
324
112

554

Ne h e m i á š 7
obyvatelé Gibeonu
muži z Betléma a Netofu
27
muži z Anatotu
28
muži z Bet-azmavetu
29
muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu
30
muži z Rámy a Geby
31
muži z Michmasu
32
muži z Bet-elu a Aje
33
muži z Nebó a
34
obyvatelé jiného Elamu
35
obyvatelé Charimu
36
obyvatelé Jericha
37
obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu
38
obyvatelé Senay				

95
188
128
42
743
621
122
123
52
1 254
320
345
721
3 930.

39
Kněží:
		synové Jedajášovi z domu Ješuova
40
synové Imerovi
41
synové Pašchurovi
42
synové Charimovi 				

973
1 052
1 247
1 017.

25
26

43
Levité:
		synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74
44
zpěváci, synové Asafovi
148
45
strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi,
			 Chatitovi a Šobajovi			
138.
46
Chrámoví sluhové:
		synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,
47
synové Kerosovi, synové Siaovi, synové Fadonovi,
48
synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Šalmajovi,
49
synové Chananovi, synové Gidelovi, synové Gacharovi,
50
synové Reajovi, synové Recinovi, synové Nekodovi,
51
synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paseachovi,
52
synové Besajovi, synové Meunitů, synové Nefušsitů,
53
synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,
54
synové Baclitovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,
55
synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,
56
synové Neciachovi, synové Chatifovi.
57
Synové Šalomounových služebníků:
		synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Peridovi,
58
synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,
59
synové Šefatiášovi, synové Chatilovi,
		synové Pochereta Cebajimského, synové Amona;
60
Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo
		 celkem				
392.

a

33 podle LXX, Syr a Ezd 2:29 (MT: jiného Nebó)
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Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru,
ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:
62
Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642.
63
Z kněží pak:
synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou
z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno).
64
Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství
odsvěceni. 65Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí,
dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. a
61

66
Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. 67Bylo s nimi
také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. 68Měli 736
koní, 245 mezků, b 69435 velbloudů a 6 720 oslů.
70
Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem c zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. 71Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla
20 000 drachem d zlata a 2 200 hřiven e stříbra. 72Zbytek lidu daroval
20 000 drachem zlata, 2 000 hřivenf stříbra a 67 kněžských suknic.
73
Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové
a všechen Izrael se usadili ve svých městech.

Obnova b oho sl u ž b y
Čtení Zákona
S příchodem sedmého měsíce už synové Izraele bydleli ve svých městech.
Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před
Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova
zákona, který Hospodin přikázal Izraeli.
2
Tohoto prvního dne sedmého měsíce g tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon
před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. 3Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání až do poledne
všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně
naslouchal Knize Zákona.
4
Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném.
Vpravo od něj stál Matitiáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš, Maasejáš,
vlevo Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. 5Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen
lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. 6Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: „Amen,
amen!“ Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi.
7
Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub,
Šabetaj, Hodiáš, Maasejáš, Kelita, Azariáš, Jozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. 8Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět.

8

a
65 losy k dotazování na Boží vůli (Exod 28:30; 1.Sam 14:41–42)   b 68 podle někt.
hebr. rukopisů a Ezd 2:66 (v MT verš chybí)   c70 asi 8,5 kg   d71 asi 170 kg (též ve
v. 72)   e71 asi 1,2 tuny   f72 asi 1,1 tuny   g 2 8. října 445 př. n. l.
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Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim
proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal:
„Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha! a
10
Jděte,“ řekl jim, „jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic
připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova
radost je vaše síla!“
11
Podobně lid těšili také levité: „Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se.“
12
A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst.
13
Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. 14V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové
Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v přístřešcích.
15
Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: „Vyjděte do hor a přineste ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z myrt, palem
a listnatých stromů a postavte si přístřešky, jak je předepsáno.“b
16
Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili přístřešky – na střechách, na dvorcích, na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvích
u Vodné a Efraimské brány. 17Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali už od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost. 18Každý den
od začátku slavnosti až do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní
slavili svátek a osmý den měli sváteční shromáždění, jak je předepsáno. c
9

Kajícná modlitba

9

Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce d se synové Izraele shromáždili
k postu, zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. 2Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali
své hříchy i nepravosti svých předků. 3Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a klaněli se
Hospodinu, svému Bohu. 4Na levitských stupních stál Ješua, Binui, e Kadmiel, Šebaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani a Kenani a hlasitě volali k Hospodinu,
svému Bohu.
5
Levité Ješua, Kadmiel, Bani, Chašabnejáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš
a Petachiáš pak zvolali: „Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu:
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš,f od věků až na věky! Tvé
slavné jméno ať je požehnané, nad všechno požehnání i chválu
vyvýšené. 6Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes
i všechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na ní, všechna moře
i se vším, co je v nich. Ty sám všemu dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský!
7
Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru
jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. 8Když jsi poznal, že je ti v srdci
věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o zemi Kananejců, Chetejců,

9 míněn Den troubení (Lev 23:24; Num 29:1)   b15 Lev 23:39–43; Deut 16:13–15  
18 Num 29:12–38   d1 31. října 445 př. n. l. (po skončení Slavnosti stánků)  
e
4 podle Neh 10:10 (MT: Bani)   f 5 část věty v MT chybí; doplněno podle 1.Let 16:36;
29:10; Žalm 41:14; 106:48  
a
c
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Emorejců, Perizejců, Jebusejců a Girgašejců a sice, že tu zemi dáš
jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý.
9
Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel
jejich křik. 10Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany
i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis
jméno, jaké dodnes máš. 11Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši. Jejich pronásledovatele jsi však smetl do
hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! 12Ve dne jsi je
vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils jim
na cestu, po které měli jít.
13
Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal
jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazy. 14Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízení a zákony. 15Chléb z nebe
jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály.
Řekl jsi jim, ať jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš.
16
Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat
tvé příkazy. 17Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi
pro ně vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře
vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý a velmi laskavý. a Neopustil jsi je, 18když si odlili
tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta.‘ Jak velice se
rouhali!
19
Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné
tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v noci, svítil jim na cestu, po
které měli jít. 20Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil.
Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. 21Čtyřicet let ses o ně na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv
nechátral, nohy neotekly.
22
Vydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil.
Získali zemi Sichona, krále Chešbonu, i zemi Oga, krále Bášanu.
23
Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do
země, o níž jsi řekl jejich otcům, ať ji obsadí. 24Synové pak do té
země vešli a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi
porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy země, takže s nimi
naložili podle libosti. 25Dobyli hrazená města i úrodnou zemi,
obsadili domy plné cenností, už vykopané studny, vinice, olivy
i ovocné sady. Jedli až do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali
tvé velké dobroty.
26
Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za
hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě vrátili.

a

17 Exod 34:6–7
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Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům,
a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe
v nesmírném slitování, dával jsi jim zachránce z rukou nepřátel.
28
Když si však vydechli, znovu tě popouzeli, a proto jsi je nechával
v područí nepřátel. Když potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchal z nebe v nesmírném slitování a vždy znovu jsi je zachránil.
27

29
Varoval jsi je, ať se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli
a nechtěli poslouchat tvé příkazy. Provinili se proti tvým řádům,
z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji,
slyšet nechtěli. 30Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem
jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. 31V nesmírném slitování jsi ale
s nimi neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivý a soucitný.
32
A tak, Bože náš, Bože veliký, mocný a hrozný, zachovávající
smlouvu a milosrdenství, nepovažuj za nicotné všechny ty útrapy,
které nás potkaly – naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky,
naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů až dodnes 33jsi byl
spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme
se provinili 34i naši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon
neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. 35Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi
jim prokazoval, když ještě měli tu širou, úrodnou zemi, kterou jsi
jim dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit.
36
A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům,
aby jedli její plody a užívali její dobroty – v té zemi jsme dnes otroci! 37Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy
podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co se jim zlíbí – ocitli
jsme se ve velkém soužení!“

Smlouva poslušnosti

10
2

„Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou
pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží.“

Svou pečeť připojili:
Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův.

		Cidkiáš, 3Serajáš, Azariáš, Jeremiáš,
4
Pašchur, Amariáš, Malkiáš,
5
Chatuš, Šebaniáš, Maluk,
6
Charim, Meremot, Obadiáš,
7
Daniel, Gineton, Baruch,
8
Mešulam, Abiáš, Mijamin,
9
Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš.
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		To byli kněží.
Levité:
Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel
11
a jejich bratři:
		Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,
12
Míka, Rechob, Chašabiáš,
13
Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš,
14
Hodiáš, Bani a Beninu.
10

15
Vůdcové lidu:
		Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani,
16
Buni, Azgad, Bebaj,
17
Adoniáš, Bigvaj, Adin,
18
Ater, Chizkiáš, Azur,
19
Hodiáš, Chašum, Becaj,
20
Charif, Anatot, Nebaj,
21
Magpiaš, Mešulam, Chezir,
22
Mešezabel, Sádok, Jadua,
23
Pelatiáš, Chanan, Anajáš,
24
Hošea, Chananiáš, Chašub,
25
Halocheš, Pilcha, Šobek,
26
Rechum, Chašabna, Maasejáš,
27
Achiáš, Chanan, Anan,
28
Maluk, Charim a Baana.
29
Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové
a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy,
synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, 30ti všichni se připojovali
ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho
zákony a pravidla:
31
„Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny.
32
Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je
prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve
svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.
33
Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu a ročně na dílo Božího domu: 34na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné
i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na
smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho
Boha.
35
Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem.
Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha,
plál oheň, jak je psáno v Zákoně. b
a

33 asi 4 g  

b

35 Lev 6:5
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Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své
prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. 37Jak je psáno
v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého
dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím
sloužícím v jeho domě. a 38Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha.
Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. 39Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou
desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu.
40
Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní
příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci.
Dům svého Boha nebudeme zanedbávat.“
36

Osidlování Jeruzaléma

11

Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého
desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých
devět zůstalo v ostatních městech. 2Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě.
3
Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v Jeruzalémě.
V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách, Izrael, kněží, levité, chrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových. 4Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale usadili v Jeruzalémě.
Ze synů Judy:
Atajáš, syn Uziáše, syna Zachariáše, syna Amariáše, syna Šefatiáše, syna Mahlalelova ze synů Perecových, 5a Maasejáš, syn
Baruka, syna Kol-chozeho, syna Chazajáše, syna Adajáše, syna
Jojariba, syna Zachariáše, syna Šílonského. 6Ze synů Perecových
bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů.
Ze synů Benjamínových:
Salu, syn Mešulama, syna Joedova, syna Pedajášova, syna Kolajášova, syna Maasejášova, syna Itielova, syna Ješajášova. 8Po něm
Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. 9Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho.
Druhým velitelem města byl Juda, syn Senuy.
7

Z kněží:
Jedajáš, syn Jojaribův, Jakin, 11Sarajáš, syn Chilkiáše, syna Mešulamova, syna Sádokova, syna Merajotova, syna Achitubova,
správce Božího chrámu. 12Dále 822 jejich bratří, konajících službu
v chrámu. Dále Adajáš, syn Jerochamův, syna Pelaliášova, syna
Amciho, syna Zachariášova, syna Pašchurova, syna Malkiášova,
13
a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna Achzajova, syna Mešilemotova, syna Imerova. 14S ním b
10

a

37 Exod 13:2; Lev 27:26–27; Num 18:15–16  

14 podle LXX (MT: s nimi)  

b
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bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl Zabdiel, syn Gedolimův.
Z levitů:
Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikamova, syna Chašabiášova,
syna Buniho. 16Dva z předních levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu. 17 Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho, syna Asafova, který zahajoval
chvály modlitbou. Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn
Šamuy, syna Galalova, syna Jedutunova. 18Celkem bylo ve svatém
městě 284 levitů.
15

19

Strážní:
Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran.

20
Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve
všech judských městech.
21
Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu.
22
Levité v Jeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna Chašabiášova, syna Mataniášova, syna Míkova ze synů Asafových, což byli
zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. 23Platil pro ně královský
výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat.
24
Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna Judova, byl k ruce
králi ve všech záležitostech lidu.
25
Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě
a jejích vesnicích, v Dibonu a jeho vesnicích, v Jekabceelu a jeho usedlostech,26v Ješuovi, Moladě, Bet-peletu,27Chacar-šualu, v Beer-šebě a jejích
vesnicích,28v Ciklagu, v Mekoně a jejích vesnicích, 29v En-rimonu, Coreji,
Jarmutu, 30Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho polnostech, v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby až k údolí Hinom.
31
Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, 32v Anatotu, Nobu, Ananji, 33v Chacoru, Rámě, Gitajimu, 34v Chadidu,
Ceboimu, Nebalatu, 35v Lodu, Onu a v údolí řemeslníků. 36K Benjamínovi
byly přičleněny také některé levitské oddíly z Judy.

Kněží a levité

12

Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se Zerubábelem, synem
Šealtielovým a s Jošuou:a

Serajáš, Jeremiáš, Ezdráš, 2 Amariáš, Maluk, Chatuš, 3Šekaniáš,
Rechum, Meremot, 4Ido, Gineton, b Abiáš, 5Mijamin, Mahadiáš,
Bilga, 6Šemajáš a Jojarib, Jedajáš, 7Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš –
to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových.
8
Dále levité: Ješua, Binui, Kadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš.
Ten se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdání. 9Jejich bratři
Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim.
a

1 Ezd 2:1–2  

b

4 podle řady hebr. rukopisů a Vul (MT: Ginetoj); srov. v. 16
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Jošua zplodil Joakima,
		Joakim zplodil Eliašiba,
		Eliašib zplodil Jojadu,
11
Jojada zplodil Jonatana,
		Jonatan zplodil Jaduu.
10

Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových:
		v Serajášově rodu Merajáš,
		v Jeremiášově rodu Chananiáš,
13
v Ezdrášově rodu Mešulam,
		v Amariášově rodu Jochanan,
14
v Melukiho rodu Jonatan,
		v Šekaniášově a rodu Josef,
15
v Charimově rodu Adna,
		v Meremotově b rodu Chelkaj,
16
v Idově rodu Zachariáš,
		v Ginetonově rodu Mešulam,
17
v Abiášově rodu Zikri,
		v Minjaminově rodu,
		v Moadiášově rodu Piltaj,
18
v Bilgově rodu Šamua,
		v Šemajášově rodu Jonatan,
19
v Jojaribově rodu Matenaj,
		v Jedahiášově rodu Uzi,
20
v Salajově rodu Kalaj,
		v Amokově rodu Eber,
21
v Chilkiášově rodu Chašabiáš,
		v Jedahiášově rodu Netanel.
12

22
Levité za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských
rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. 23Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů až do doby
Jochanana, syna Eliašibova.
24
Přední levité: Chašabiáš, Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky
naproti nim střídavě sbor po sboru.
25
Mataniáš i Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž
při branách a hlídky při skladech v branách. 26Ti působili za dnů Joakima,
syna Jošuova, syna Jocadakova, a za dnů místodržitele Nehemiáše a učeného kněze Ezdráše.

Zasvěcení hradeb
27
Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech
míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně oslavovali
zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyry a citery. 28Zpěváci byli
shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma – z netofských usedlostí, 29z Bet-gilgalu a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí
Jeruzaléma. 30Kněží a levité se očistili a očistili také lid, brány a hradby.

14 podle řady hebr. rukopisů, někt. rukopisů LXX, Syr (MT: Šebaniášově); srov. v. 3  
15 podle někt. rukopisů LXX (MT: Merajotově); srov. v. 3

a
b
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Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. 32Šel
s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů, 33Azariáš, Ezdráš a Mešulam, 34Juda, Benjamín, Šemajáš a Jeremiáš. 35Z kněžských synů s trubkami
tu byl Zachariáš, syn Jonatana, syna Šemajášova, syna Mataniášova, syna
Mikajášova, syna Zakurova, syna Asafova; 36a rovněž jeho bratři Šemajáš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Mahaj, Netanel, Juda a Chanani s hudebními
nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. 37Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova
vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně.
38
Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i já s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a až k Široké hradbě, 39podél
Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel, věž Mea až k Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brány.
40
Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také já a se
mnou polovina hodnostářů 41a rovněž kněží: Eliakim, Maasejáš, Minjamin, Míka, Eljoenaj, Zachariáš a Chananiáš s trubkami, 42dále Maasejáš,
Šemajáš, Eleazar, Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli
hlas, vedeni Jizrachiášem. 43Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni
se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy
a děti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko daleko.
31

Chrámové odvody
44
Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice,
obětiny, prvotiny a desátky, aby shromažďovali zákonné příděly obecních polností pro kněze a levity. Všechen Juda se radoval z toho, že kněží
a levité byli postaveni do služby. 45Ti konali službu svému Bohu a dbali
na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako
zpěváci a strážní. 46(Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli
ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.) 47 Všechen Izrael
tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěváky
a strážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také levitům zasvěcovali odvody
a levité zasvěcovali odvody synům Áronovým.

13

Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam
zapsáno: „Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani
z Moábců, 2protože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu
v požehnání.“a 3Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny, kdo
se mezi ně přimísili.
4
Ještě předtím se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho
Boha, spříznil s Tobiášem 5a poskytl mu velikou komoru, kde předtím
ukládali obětiny, kadidlo, nádoby a desátky z obilí, vína i oleje, předepsaného pro levity, zpěváky a strážné, jakož i obětiny pro kněze.
6
V té době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce b
babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi. Potom jsem krále
znovu požádal o svolení 7a vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděl,
jakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří
a

2 Deut 23:4–6  

b

6 433 př. n. l.  
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Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem všechny Tobiášovy rodinné
věci vyházel ven z komory. 9Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam
nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo.
10
Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity, takže se všichni
levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. 11Vytkl jsem to
hodnostářům. „Jak to že je zanedbáván Boží dům?!“ ptal jsem se. Povolal
jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místa. 12Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje.
13
Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi
Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chanana, syna Zakurova, syna Mataniášova. Byli spolehliví lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým
bratřím.
8

14
Pamatuj za to na mě, Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho službám!

Další reformy
15
V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí
obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny,
fíky a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty potraviny
prodávali, jsem je varoval. 16Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby
a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě.
17
Vytýkal jsem to judské šlechtě. „Co to děláte za špatnost?!“ ptal jsem
se jich. „Vždyť znesvěcujete sobotu! 18Právě tohle dělali vaši otcové, a náš
Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!“ 19Když se tedy
v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, ať
zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Do bran
jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet
náklad. 20Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého
zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. 21Já jsem je ale varoval. „Co
tady nocujete před hradbami?“ říkal jsem jim. „Ještě jednou, a vztáhnu na
vás ruku!“ Od té doby už v sobotu nechodili. 22Levitům jsem nařídil, aby se
očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý.

I za to na mě pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj
nade mnou.
23
V té době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky
a Moábky. 24Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů.
25
Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim
vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: „Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani sebe s jejich dcerami! 26Copak právě kvůli nim nezhřešil
izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on – Boží
miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do
hříchu. a 27Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami!“
a

26 1.Král 11:1–5
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Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm Sanbalata
Choronského. Proto jsem ho vykázal ze své blízkosti.
28

29
Pamatuj na ně, Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu
kněžskou i levitskou.
30
Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské
služby, každému jeho úkol. 31Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin.

Pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém.

ester
Králova slavnost

S

talo se to za dnů krále Xerxe, a toho Xerxe, jenž kraloval nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie až po Habeš. 2Xerxes toho času trůnil
v královském sídelním paláci v Súsách. 3Tehdy, třetího roku své vlády,
uspořádal slavnost pro všechny své velmože a dvořany, mocné Peršany
a Médy jakož i přítomné hodnostáře a představitele provincií. 4Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu.
5
Na závěr král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. 6Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných
tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z bělostného
mramoru, těch lůžek zlatých i stříbrných na dláždění z porfyru, bělostného mramoru i perleti a drahých kamenů! 7Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. 8Dle nařízení
se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, ať každého
obsluhují, co hrdlo ráčí.
9
Královna Vašti zatím v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu
pro ženy.

10
Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana, Bizta,
Charbona, Bigta, Abagta, Zetara a Karkasa. Těmto sedmi eunuchům, kteří
ho obsluhovali, 11nařídil, ať před něj přivedou královnu Vašti v královské
koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice!
12
Když jí ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla.
Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. 13Poradil se však s mudrci znalými
postupů (královské záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv a řádů;
14
nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena a Memuchan – sedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v říši): 15„Jak se má podle práva naložit s královnou Vašti za to, že neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když
za ní poslal eunuchy?“
16
Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: „Královna Vašti se
neprov inila jen proti králi, ale i proti všem velmožům a všem národům
ve všech provinciích krále Xerxe. 17Když se ta zpráva o královně donese
všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes
poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!‘ 18Ještě dnes se manželky perských
a médských velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem královským velmožům odmlouvat! Jako by nebylo dost nevážnosti a hádek!
19
Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti už nesmí přijít před krále
a

1 hebr. Achašveroš, perský král (486–465 př. n. l.)
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Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král
vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ať ctí své manžely, vznešené i prosté!“
21
Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy
rady 22a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem:
„Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem!“
20

Ester a Mordechaj

2

Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti,
na to, co provedla a jak se proti ní zakročilo. 2Právě ho obsluhovali
královští panoši a ti mu poradili: „Nechť se pro krále dají vyhledat krásné
mladé panny. 3Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky,
kteří shromáždí všechny krásné mladé panny do harému paláce v Súsách,
kde o ně bude pečovat královský eunuch Hegaj, strážce žen, a nechá je
krášlit. 4Dívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto
Vašti.“ To se králi zalíbilo a učinil tak.
5
V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna
Šimeiho, syna Kišova z pokolení Benjamínova. 6Ten byl spolu s dalšími
vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem Jekoniášem, a kterého odvlekl do zajetí babylonský král Nabukadnezar. 7Mordechaj se staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani
matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky
ji Mordechaj přijal za vlastní.
8
Když bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se do paláce v Súsách
do Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali
do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje. 9Ta dívka se mu
líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit, obstaral jí přednostní
příděly a zařídil, aby se jí věnovalo sedm děvčat z králova domu. Navíc ji
i s děvčaty přemístil do lepší části harému. 10Ester neprozradila nic o své
národnosti a původu, protože jí Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela.
11
Mordechaj se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se
Ester daří a co se s ní děje.
12
Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti
měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem a dalších šest měsíců balzámy a ženskou kosmetikou.
13
Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových
komnat, cokoli chtěla, a bylo jí vyhověno. 14Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce
konkubín. Ke králi už nevcházela, ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána jménem.
15
Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než
to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji
oblíbil. 16Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, b byla Ester uvedena do královských komnat. 17Král si Ester zamiloval
nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona.
Nasadil jí královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti. 18Král
a

6 varianta jména Joakin (viz 2.Král 24:12–17)  
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pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože
a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary.
19
Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v královském
kancléřství. 20Ester stále ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak
jí Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl
jejím pěstounem.
21
V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se dva
nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to Bigtan a Tereš, královští eunuchové ze strážců prahu. 22Když se o tom doslechl Mordechaj,
pověděl to královně Ester, která to Mordechajovým jménem oznámila
králi. 23Věc se vyšetřila a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky.

Hamanův edikt

3

Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce. Povýšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní velmože.
2
Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se,
neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklaněl se.
3
Dvořané z královského paláce Mordechajovi říkali: „Proč porušuješ
královské nařízení?“ 4Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal,
pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim
totiž, že je Žid.
5
Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, 6že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen
na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu národnost, usmyslel si, že
vyhladí všechny Židy v celé Xerxově říši, všechen ten mordechajský národ.
7
Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku a krále Xerxe, nechal
Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na
dvanáctý měsíc zvaný adar.b
8
Haman potom řekl králi Xerxovi: „Je tu jeden národ mezi národy všech
provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech
národů odlišné a královské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. 9Kdyby král ráčil, může se napsat, ať jsou vyhlazeni. Osobně
vyplatím správcům deset tisíc talentů c stříbra, aby je uložili do králových
pokladnic.“
10
Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. 11„Stříbro je tvé,“ řekl král Hamanovi,
„a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš.“
12
Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně
podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím
každé jednotlivé provincie a představitelům jednoho každého národa. Do
každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich
jazykem. Psalo se jménem krále Xerxe a pečetilo se královým prstenem.
13
Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy:

Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit,
pobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého
7 duben 474 př. n. l.  

a

7 březen 473 př. n. l. (téměř o rok později)  

b

c
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měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, ať si nechá. Tento
edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii
a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit.
14

15
Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen
i v súském paláci. Král s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě
Súsách zavládl rozruch.

Zahynu-li, zahynu

4

Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem
vyšel do města. 2Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo
oblečený v pytlovině nesměl. 3(V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek.
Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.)
4
Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby jí to oznámili. Královna
se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu,
ale on odmítl. 5Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který
jí byl osobně přidělen. Přikázala mu, ať od Mordechaje zjistí, co se děje
a proč se tak chová.
6
Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác.
7
Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. 8Dal mu
i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. Ať
ho ukáže Ester a všechno jí poví. Ať jí vzkáže, že má jít za králem orodovat
u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost.
9
Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. 10Ester pak poslala
Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: 11„Kdokoli, ať muž či žena, se bez
pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni
královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal
zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už třicet dní!“
12
Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, 13poslal jí tuto odpověď:
„Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš.
14
Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty
i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě
pro chvíli, jako je tato.“
15
Ester na to Mordechajovi odpověděla: 16„Jdi a shromáždi všechny Židy
v Súsách. Ať se za mne postí tři dny – ať nejedí ani nepijí ve dne ani v noci.
I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to
proti zákonu. A zahynu-li, zahynu.“
17
Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala.

Esteřina slavnost

5

Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní
dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské
síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. 2Když spatřil královnu Ester,
jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem,
Ester přistoupila a dotkla se jeho konce.
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„Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno,“ řekl
jí král.
4
„Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?“ odpověděla Ester.
5
„Hned jděte pro Hamana,“ král na to, „ať se Ester splní, co žádá!“
Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester připravila. 6Nad pohárem vína se král Ester otázal: „Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej
půl říše a stane se.“
7
„Mé přání?“ odvětila Ester. „Co žádám? 8Ráčí-li král laskavě vyhovět
mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu,
kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku.“
3

9
Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se nepohnul. Haman se na
Mordechaje rozlítil, 10ale ovládl se a šel domů.
Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, 11a vykládal jim, jaký je proslulý
boháč a kolik má synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil
nad velmože i královské dvořany. 12„Dokonce,“ povídá Haman, „královna
Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále už nikoho, jenom mě! Dokonce jsem k ní spolu s králem pozván i na zítra! 13Jenže to
všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí
na královském dvoře!“
14
Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: „Nech postavit kůl na padesát loktů a vysoký a hned ráno řekni králi, ať na něj Mordechaje pověsí.
Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu.“ Ta rada se Hamanovi zalíbila,
a tak dal postavit ten kůl.

Královské vyznamenání

6

Té noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, ať mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z ní králi předčítali, 2narazili na zápis o tom,
jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy ze
strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále Xerxe. 3Král se
otázal: „Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a povýšen?“
„Vůbec nijak,“ odpověděli panoši obsluhující krále.
4
„Je někdo v předsálí?“ zeptal se král. (Do vnějšího předsálí královských
komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj připravil.)
5
„Ano, v předsálí čeká Haman,“ odpověděli panošové králi.
„Ať vejde,“ řekl král.
6
Když Haman vešel, král se ho zeptal: „Co se má udělat, když král chce
někoho vyznamenat?“
Haman si pomyslel: „Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než
mě?“ 7a tak tedy králi odpověděl: „Chce-li král někoho vyznamenat, 8ať
přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém
jezdí král, s královskou korunou na hlavě. 9To roucho i koně ať svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů. Ať je to roucho oblečeno
tomu, koho král chce vyznamenat; ať je na tom koni proveden po náměstí
a ať se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!‘“
a
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„Rychle vezmi to roucho i koně!“ odpověděl král Hamanovi. „To, co jsi
řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor, ať
nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš.“
11
A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po
náměstí a volal před ním: „Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat.“ 12Mordechaj se pak vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal
domů sklíčený a s hlavou zahalenou.
13
Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno
ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš: „Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně.“ 14Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi
eunuchové a spěšně Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester.
10

Daruj mi život!

7

Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. 2Král se nad pohárem
vína stejně jako včera Ester otázal: „Tak jaké máš přání, královno
Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se.“
3
„Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost,“ odpověděla královna Ester,
„daruj mi prosím život – to je mé přání! Ušetři i můj lid – to je má žádost.
4
Já i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen
prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl
král obtěžován.“
5
„Kdo to je?“ přerušil ji král Xerxes. „Kde je ten, kdo by se odvážil provést
něco takového?“ ptal se královny Ester.
6
„Ten zavilý padouch,“ řekla Ester, „je tenhle zlosyn Haman!“
Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. 7Král v návalu
hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby
královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále už nemá naději.
8
Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. „Tak on se ještě u mě doma bude
vrhat na královnu?!“ zvolal král.
Jakmile to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. 9Charbona,
jeden z nich, před králem poznamenal: „A co s tím kůlem, který Haman
postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát a loktů.“
„Pověste ho na něj!“ rozkázal král. 10A tak Hamana pověsili na kůl, který
postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl.

Mordechajův edikt

8

Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně
Ester a Mordechaj získal přístup k samému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. 2Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral
Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem Hamanova majetku.
3
Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem
ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval
proti Židům. 4Král na ni ukázal zlatým žezlem, ať vstane. Ester se postavila před králem 5a řekla: „Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to
a
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král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, ať nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby
vyhladil Židy ve všech provinciích říše. 6Jak bych se mohla dívat na pohromu, která má potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých
blízkých?“
7
Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: „Hamana
jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl
ruku na Židy. 8Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým
prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za
vhodné; pište královým jménem a zapečeťte to královým prstenem.“
9
Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, a byli
svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo
jak Židům, tak satrapům, místodržícím a představitelům sto sedmadvaceti provincií od Indie až po Habeš. Do každé provincie se psalo jejich
písmem, jednomu každému národu jejich jazykem a Židům také jejich písmem a jejich jazykem. 10Po jízdních poslech na rychlých koních z říšského
hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem:
11
Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit
se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či provincie, kteří by napadli je nebo
jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, ať si ponechá. 12Tak se
staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého
dne dvanáctého měsíce zvaného adar. b 13Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech
národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti
svým nepřátelům.
14
Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci.
15
Mordechaj vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou
čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré
veselí. 16Židům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. 17 V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů
veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy požidovštili, protože na ně padl strach z Židů.

Vše se obrátilo

9

Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit
královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale
vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky. 2Ve všech provinciích krále
Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti
těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z nich
padl na všechny národy. 3Také všichni představitelé provincií, satrapové,
místodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na ně padl strach
z Mordechaje. 4Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postaa

9 25. června 474 př. n. l.  

12 7. března 473 př. n. l.
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vení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl
stále víc.
5
Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při té řeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. 6V samotném sídelním městě
Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. 7Mezi nimi byli:
		Paršandata,	 
		Aspata,	 
		Adalia,	 
9
Parmašta,	 
		Aridaj,	 

Dalfon,
8
Porata,
Aridata,
Arisaj,
Vajzata,

10
deset synů židobijce Hamana, syna Hamedatova. Pobili je, kořisti se
však ani nedotkli.
11
Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl až ke
králi. 12„V samotných Súsách,“ řekl král královně Ester, „Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v ostatních
provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího
a stane se.“
13
„Kdyby král ráčil,“ odpověděla Ester, „nechť je Židům dovoleno, aby
v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset
Hamanových synů nechť pověsí na kůly.“
14
Král přikázal, ať se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. 15Židé v Súsách se shromáždili ještě
čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však
ani nedotkli.
16
Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své
životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků,
kořisti se však ani nedotkli. 17To se stalo třináctého dne měsíce adaru.
Následujícího čtrnáctého dne už měli klid, a tak toho dne pořádali hody
a veselice. 18Židé v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého
dne téhož měsíce. Klid měli až patnáctého, a tak pořádali hody a veselice
teprve toho dne.
19
A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají
veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají
výslužku.

Purim
20
Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, 21aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. 22V tyto dny si
Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil
v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice,
navzájem si posílat výslužku a dávat dárky chudým.
23
Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal
Mordechaj:
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Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si usmyslel vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je má zničit a vyhladit. 25Ester ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby se
ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět
na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech. 26Proto se
těm dnům říká purim, od toho slova pur.
24

Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se jim vyprávělo, 27Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechny, kdo se k nim připojí. Přijali, že budou každoročně
zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. 28Tyto
dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím pokolení, v každé
rodině, každé provincii a každém městě. Tyto dny purim v Židovstvu nepominou a jejich památka mezi jejich potomky nevymizí.
29
Tuto druhou listinu psala spolu s Židem Mordechajem také královna
Ester, dcera Abichailova, aby purim potvrdila s veškerou vážností. 30On
pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říše.
Přál jim pokoj a bezpečí, 31a ať se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a naříkání. 32Slova
ohledně purim stvrdil i rozkaz královny Ester, a tak to bylo zaneseno do
knihy.

Závěr

10

Král Xerxes podrobil povinným odvodům celé vnitrozemí i mořské ostrovy. 2Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král vyznamenal, to vše je
sepsáno v Kronice králů médských a perských.
3
Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro
svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva.

