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2.9 Úžasně humánní sociální řád 

(Ex 21; Dt 15) 
Kniha smlouvy (Ex 

21-23) 

Otroctví 

• Obecně 

• V Izraeli 

• Vazba na 
Hospodina vede k 
sociálním 
opatřením 

• Jubilejní rok 

• Kritika proroků 



2.10 „Nebudeš utiskovat cizince“ 

(Ex 23,9; Lv 19,33n aj.) 

Izrael – vyvolený lid, s 

minulostí v otroctví 

Kniha smlouvy, Zákon 

svatosti – láska i k 

cizincům 

Pravidla chování vůči 

cizincům 

„Jsem zde na zemi  

    jenom hostem“ 

 



2.11 „Oko za oko, zub za zub“ (Ex 

21,22-27; Lv 24,19-20) 

„Oko za oko“ = SZ? 

Zákon krevní msty 

Za zranění finanční 

odškodnění – pokrok 

vůči zákonu msty 

Instituce Krevního 

mstitele 

Pomsta v Žalmech a v 

jiných textech SZ  



2.12 Smlouva zpečetěná krví (Ex 24) 

Ex 24,3-8,  

   v náboženství 

nevídaný obřad 

Krev smlouvy – národ 

smlouvy 

Hostina jako 

předchůdce liturgie  

Ježíšova krev jako nová 

smlouva 



2.13 Může se Bůh i rozhněvat? (Ex 32) 

Zlaté tele jako symbol 

Boží hněv: 

• příčinou je hřích 

• Bůh nechce nechat 

člověka na pospas 

sobě samému 

• Nejvyšší výraz lásky: 

sám sebe jako trest 

za hřích 

 



2.14 Čistý a nečistý – zdroj 

nedorozumění? (Lv 11 – 15) 

Co je „nečisté“ a „svaté“ 

Tabu 

Oblast pohlavní 

Oblast smrti 

Malomocní 

Zvířata 

Ježíš proti kultickému 

výkladu čistoty 



2.15 Rozhodnutí na život a smrt  

(Dt 4 – 11) 

Nová formulace 

Mojžíšova dědictví 

Vyvolení Izraele 

Ne pouhé zachovávání 

Zákona, ale láska 

nerozděleného srdce 

Smluvní formule: „Vy 

mým lidem, já vaším 

Bohem“ 



2.16 Příchod do Kanaánu – 

skandál? (Joz 6 – 8; 12) 

Válečná tažení? (Joz) 

Osídlování země (Sdc) 

Archeologické  

    poznatky 

Kniha Jozue: text k 

povzbuzení ze 7.-6. 

století 



2.17 Hospodin není Bůh války – 

chce mír (války ve starém Orientě) 

SZ: kniha o válkách? 

Palestina:  

  3 kontinenty 

Válečné hrůzy 

„Bůh řekl…“ 

Porážky a úspěchy: 

   Teologická  

   interpretace 



2.18 „Vyhledává pokoj a snaží se o 

něj“ (Výchova k míru ve SZ) 

Víra proti válce 

   (Ex 14 a 17) 

Postavy SZ dějin: 

• Gedeon, David, 

Šalomoun 

• Abraham, Jákob, 

Josef, Mojžíš, David 

„Šalom“ jako plnost 

„Spása“ jako štěstí 



2.19 Úřad soudce zastávala i žena 

(Sdc 4-8; 1S 1-3) 

Doba Soudců (1200-

1020) 

Gedeon, Samson, 

Debora 

Samuel –  

    jako poslední  

    soudce pomaže 

prvního krále  

   Izraele 


