
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

“Ohavnost“ služby jiným božstvům 

Náboženská identita Izraele a její 

ohrožení v perspektivě 

deuteronomistické teologie 

 (podle Dt 13) 
 

Debora Hurtová 
 

 

 

 

 

 

Katedra Starého zákona 

Vedoucí práce doc. ThDr. Martin Prudký 

Studijní program Evangelická teologie 

 

 

Praha 2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem “Ohavnost“ služby 

jiným božstvům napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených 

pramenů. 

Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu           

a soukromého studia.  

 

 

V Praze dne 23. června 2009                   Debora Hurtová 

 

 



Bibliografická citace 

„Ohavnost“ služby j iným božstvům [rukopis] :  Náboženská identita  

Izraele a její ohrožení v perspektivě deuteronomistické teologie (podle 

Dt 13) : diplomová práce / Debora Hurtová  ;  vedoucí práce: doc. 

ThDr. Martin Prudký. Praha, 2009. 66 stran 

 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá tématem „Ohavnost“ služby j iným 

božstvům.  

V první části se snaží o důkladné zpracování termínu „ohavnost“. 

Věnuje se danému termínu nejprve obecně - z jakého slovesa je výraz 

odvozen, kde se vyskytuje a v jakých významech. Potom se věnuje 

výskytu a významu termínu v jednotlivých částech Starého zákona, 

nejprve v Deuteronomiu, potom konkrétně v 13. kapitole, v 

deuteronomistické literatuře,  u proroků a nakonec v knize Přísloví.   

Druhá část je zaměřena na exegezi 13. kapitoly.  Práce postupuje 

klasickým exegetickým způsobem. Exegeze začíná vlastním pracovním 

překladem 13. kapitoly, zpracováním kritického aparátu a 

různočtením. Dále práce obsahuje synopsi   celé kapitoly a jazykový 

rozbor textu. Další části exegeze obsahují určení literární formy a 

druhu textu. Potom následuje zařazení textu do historického, 

literárního a kanonického kontextu a popis funkce této kapitoly v 

širším literárním kontextu. Následuje výklad po jednotlivých verších a 

vytěžení z komentářů. V závěrečné části  je ještě zpracováno srovnání 

oddílu Dt 13 a Dt 17,2-7. Práce je uzavřena závěrem, ve kterém jsou 

shrnuty výsledky bádání.    

 

Klíčová slova 

Ohavnost,  Deuteronomium, j iní bohové, modlářství 



Summary 

This master thesis deals with the theme called „Abomination“ of the 

service to other gods.  

The main goal of the first part is to elaborate properly the term 

„abomination“. In the beginning it focuses generally on this topic - 

which verb is  the term derived from, where does the term appear and 

in what kind of meanings. Next it  pays attention to the occurences and 

meanings of the term in individual parts of the Old Testament: firstly 

in the book of Deuteronomy, then particularly in chapter 13, in the 

deuteronomistic literature, in the Prophets and till  the end in the 

Proverbs. 

Second part is  orientated on exegesis of chapter 13. The thesis 

proceeds clasical exegetical way of doing exegesis. The exegesis starts 

with own translation of chapter 13,  working on a critical apparatus 

and lection. The  thesis also contains a synopsis of the whole chapter 

and a language analysis of the text. Next parts of the exegesis contain 

a designation of the literary form and  a designation of  the kind of the 

text. Categorization of the text into the historical,  literary and 

canonical kontext and the description of the functions of this chapter 

in a wider literary context follows. After that the exegesis of 

component verses and gaining from the commentaries comes. Yet in 

the final  part  the comparism of chapter 17 and chapter 13 is  compiled. 

The whole thesis closes up with the conclusion in which the results of 

the research are summed up.  
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1. Úvod 

Téma, které jsem si  zvolila pro svou diplomovou práci nese název 

„Ohavnost“ služby j iným božstvům – náboženská identita Izraele a její  

ohrožení v perspektivě deuteronomistické teologie (podle Dt 13). Toto 

téma se mimo jiné také zabývá vztahem k jiným náboženstvím.  

V jakém smyslu se tu užívá termínu ohavnost? Co tím má Bible na 

mysli a jak si  to máme vykládat? Těmto otázkám bych se chtěla v této 

práci věnovat.  

Co se má dělat, když se výzva jako „pojďme sloužit jiným bohům“ 

ozve v Izraeli?  13. kapitola knihy Deuteronomium na to odpovídá.  

Uvádí tři možné případy, tři  možnosti, které mohou v životě izraelské 

společnosti nastat a jak se v takových případech zachovat. Izraelský 

lid se dostal až na práh země zaslíbené a stojí  před vstupem do ní.  

Hospodin dal svému vyvolenému lidu kenaanskou zemi jako  dědictví.  

Udělil jim smlouvu. A proto má být Izrael svému Bohu věrný.  Jen jeho 

samého má ctít  a jen jemu sloužit . Proto je zapotřebí stanovit  pravidla 

pro život v budoucí zemi zaslíbené, kterou Hospodin dává svému lidu. 

Izraelský lid čeká v nové zemi mnoho lákavých pokušení. Hospodin 

proto uděluje skrze svého služebníka Mojžíše nařízení, kterých se má 

lid držet. 13. kapitola knihy Deuteronomium patří mezi tzv.  

kazuistické zákony, které začínají formulí „Jestliže“, po níž následuje 

popis vzorové situace a její soudní řešení. Kniha smlouvy je sbírkou 

vzorových případů, ke kterým dochází nejčastěji.  Není vyhlášením 

nových zákonů, nýbrž písemnou kodifikací zákonů již existujících      

a platných, ale ústně tradovaných.   

 

1.1 Metoda  

Metoda, jíž je napsaná tato diplomová práce je vesměs exegetická.  

Formou exegeze  a podrobného zpracování termínu ohavnost jsem se 

snažila přiblížit více k tématu .  V exegezi si nedělám nárok podat 

vyčerpávající výklad, spíš se snažím poukázat na to nejdůležitější,  

tedy to, co nějakým způsobem odkazuje k pojmu ohavnost.   
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2. Termín hb' î[ eAT  obecně   

Tento výraz překládají slovníky jako ohavnost , ohavný, odporný,  

hnusný, odporná věc1.  Podstatné jméno hb' î[ e AT se v Bibli  vyskytuje 

117x a je jasně koncentrované na jednu stranu v exilních,  zvláště 

deuteronomistických textech (Dt 17x, 1 a 2 Kr 5x, Jr 8x)                    

a v Ezechielovi (43x), a na druhou stranu v mudroslovné literatuře (Př  

21x)2.  Pozornost si  zaslouží absence tohoto termínu ve starších 

zákonech. Chybí například v Knize smlouvy (srov. 6 prohlašujících 

formulí v Lv 18,22-30 a Lv 20,13), dále v předexilních vyprávěních 

(jen v Gn 43,32; 46,34; Ex 8,22)3.  J inak se v Izraeli  používal také 

výraz hl'b 'N >  „hanebný čin“ a formule „jeden nedělá takovou věc         

v Izraeli“ (2 S 13,12), který se vyskytuje i  u proroků (vlastně jen 

Izajáš 1,13; snad také Jr 2,7; 6,15; 8,12) a v různých žalmových 

žánrech (jen Ž 88,9). Citově zatížené vymezení předmětů a osob, jaké 

se termín hb' î[ e AT  zdá mít , se událo v pozdějších časech. Z největší  

části se objevuje v těch li terárních dílech, která jsou orientována  

teologicky se zaměřením na okolnosti tabu.  

Odvozené sloveso b[t v nifalu znamená být ohavný, v  pielu být 

ohavný, mít  za ohavnost a v  hifílu jednat ohavně, páchat ohavnosti
4.   

Termín hb' î[ e AT v podstatě označuje osoby, věci  nebo činy, které 

porušují  něčí rituál  nebo morální nařízení5.  Zatímco sloveso b[t 

vymezuje odpor člověka, věci nebo činu. Ohavná nebo odporná 

vlastnost je určena charakterem osoby, hodnot nebo kultury.  Například 
                                                 
1 PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha: Kalich, 2006. s. 178; 

VANGEMEREN, Willem A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & 

Exegesis, Volume 4, Paternoster press, UK, 1997. s. 314-318; JENNI Ernst, WESTERMANN 
Claus. Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 3, Translated by Mark E. Biddle, 
Hendrickson publishers, USA, 1997. 1428-1431; NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, díl 1. A-R, 
Praha: Edice Kalich, 1956. s. 541-542. 

2 JENNI Ernst, WESTERMANN Claus. Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 3, s. 
1429 

3 JENNI E., WESTERMANN C. Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 3, s. 1429 
4 PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, s. 178. 
5 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4, s. 314. 
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pro Egypťany bylo odporné pastevectví (Gn 46,34) a stolování             

s cizinci (Gn 43,32).  Jako součást své prosby, aby faraón dovolil  

Izraelcům obětovat Hospodinu v poušti  (pryč od Egypťanů), ukáže 

Mojžíš svou starost týkající se násilných praktik egyptské bohoslužby. 

I když v textu není určena přesná záminka jeho zájmu, je myslitelný 

následující scénář. Jestliže Egypťané byli svědky toho, jak Izraelci  

obětují býky - zvíře,  které považovali za posvátné (Apis byl býčí bůh), 

mohli Egypťané ukamenovat izraelské věřící (Ex 8,22).  Cassuto6 

navrhuje, že hb' î[ e AT  mohlo znamenat Mojžíšův opovržlivý termín     

pro egyptské idoly,  spíše než popis možných egyptských reakcí         

na izraelské oběti.  Konečně žalmista si stěžuje ve své krajnosti, že se 

stal  předmětem zhnusení svým přátelům (Ž 88,9). 

 

2.1 Výskyt termínu v Deuteronomiu 

V Bibli je největší počet věcí, které jsou ohavností pro Boha,  uváděn 

v knihách Deuteronomium a Přísloví. Činy zvláště odsuzované jako 

ohavnosti Hospodinu se vyskytují ve skupinách po sedmi.   

V Deuteronomiu to jsou: 1. tavení cizích model kvůli jejich stříbru 

nebo zlatu (Dt 7,25) 

2. obětování vadného zvířete (Dt 17,1) 

3. všechny druhy magie, kouzel a věštění, zvláště černokněžnictví    

(Dt 18,12) 

4. dětská oběť (Dt 12,31) 

5. transvestitismus (Dt 22,5) 

6. kultická prostituce (nebo její užívání na dodržování slibů)            

Dt 23,18n. 

7. výtváření soch anebo tavených model (Dt 27,15) 

V Deuteronomiu mají všechny ostatní ohavnosti kultický charakter     

a hlavní mezi nimi jsou přesně ty kult ické praktiky, které jsou nejvíce 

posvátné cizím božstvům. 

                                                 
6 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4, s. 314. 
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Již výše zmíněné kultické praktiky okolních národů, které obdržely 

pozornost deuteronomisty, shrnuje samotné Deuteronomium asi takto:  

pokud jsi vykořenil  národy země Zaslíbené, dávej si pozor, aby ses 

vyhnul jejich kultickým praktikám, protože oni provádí pro své bohy 

každou ohavnost Hospodina, které si On oškliví a je to kvůli těmto 

ohavnostem, že byly vykořeněny (ty národy). Omez se (budeš se muset 

omezit), abys poslouchal má přikázání (12,29-13,1;  18,9.12). 

 

2.2 Význam  hb' î[ eAT  konkrétně v Dt 13 

Deuteronomium, kapitola 13, 15. verš: „Budeš pátrat a zkoumat          

a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost       

ve tvém středu stala,” konkrétně na tomto místě je výraz ohavnost užit  

pro charakteristiku činu, který byl spáchán. V Izraeli  se našli muži 

ničemní, vydali se mezi lidi a snažili se je svést z cesty, kterou jim 

ukázal Hospodin. Naléhali na obyvatele města, aby začali  sloužit  

jiným neznámým bohům. Takovéto nabádání ke svodu, ať už se jedná  

o neznámého člověka nebo o bratra, sestru,  proroka, je považováno    

za odporný čin, za ohavnost. 13.  kapitola je návodem, jak se má lid    

v takovéto situaci zachovat, jak se má takového zla zbavit.  Protože 

Hospodin mluvil skrze Mojžíše jasně:  „Až Hospodin, tvůj Bůh, před 

tebou vyplení pronárody, které si jdeš podrobit, a až si je podrobíš      

a usadíš se v jejich zemi, dej si pozor,  abys neuvízl v léčce, která     

po nich zbude, až budou před tebou už vyhlazeny: abys nevyhledával 

jejich bohy a neřekl:  "Jak sloužily tyto pronárody svým bohům, tak to 

budu dělat i  já!" Něco takového nesmíš udělat pro Hospodina, svého 

Boha, neboť všechno, co ony činily pro své bohy, Hospodin nenávidí 

jako ohavnost.. .” 

 

2.3 Výskyt termínu v deuteronomistické literatuře 

V deuteronomistické literatuře se termín hb' î[ eAT vyskytuje hlavně     

v knihách Královských (5x). V knihách Jozue a Soudců a v knihách 
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Samuelových se nevyskytuje vůbec. Do deuteronomistické redakce je 

zahrnována i kniha Jeremiáš, kde se náš termín objevuje celkem 8x.  

V knihách Královských se termín  hb' î[ e AT vyskytuje především       

ve spojení s ohavnými modlami, které svádějí k hříchu. Nejvíce se 

ovšem používá ve spojení ohavnosti pronárodů:  1 Kr 14,24: „V zemi 

bylo také plno modlářského smilstva; páchali je podle všelijakých 

ohavností těch pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal .” (také 

2 Kr 16,3; 21,2).   

Jeremiáš přirovnává izraelské znásobení neživých idolů k zaplnění  

země mršinou (16,18). Kromě toho duchovní vůdcové Izraele 

nezamezili přílivu modlářství. Místo toho vedlo kněžské vedení svůj 

úřad, jako by byl vztah Hospodina s Izraelem  harmonický (6,15)        

i  přes rostoucí prasklinu, která existovala mezi Izraelem a jeho Pánem 

smlouvy. Co se týče jejich podvodu, byli kněží navíc zapojeni             

v modlářských praktikách a současně vedli Izraelce k uctívání 

Hospodina (7,10; 8,12). Stejně jako kněží vykonával lid izraelský své 

obětní povinnosti jako krutý rituál. 

 

2.4 Výskyt termínu u proroků  

Hospodin poslal své proroky, aby svůj vazalský národ konfrontoval     

s jejich odchylkami od podmínek smlouvy. Proroci  varovali  před 

přicházejícím soudem kvůli izraelské zradě smlouvy a někdy nabízeli  

naději , když se národ vrátil  a podrobil se smlouvě. V kontextu jej ich 

úřadů obviňují různí proroci Izrael za různé ohavné praktiky, vytýkají  

národu zvláště jejich rozsáhlé praktikování modlářství.   

V Izajášově době  pokládal Hospodin za ohavnost izraelské oběti        

s kadidlem (Iz 1,13). Nejvíce prorocké výskyty termínu hb' î[ e AT 

odsuzují hanebnost účasti Izraele na modlářství (41,24). Nemnoho 

pasáží vyčítá Izraeli  jeho podíl  na dětské oběti ( Iz  44,19; Jr 32,35; 

44,4.22). 

Termín hb' î[ eAT  se vyskytuje nejhojněji  u proroka Ezechiele (43x).  
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hb' î[ e AT  slouží jako vyčerpávající termín různých aspektů kultické 

nečistoty, odporné praktiky, které překypovaly jak uvnitř chrámu, tak 

ve všech okolních oblastech Izraele7. 

 

2.5 Výskyt termínu v knize Přísloví 

V knize Přísloví se termín hb' î[ e AT  vyskytuje 21x a popisuje to, co je 

ohavné lidstvu nebo Hospodinu, ale postrádá explicitní pozadí 

smlouvy příkladů Pentateuchu a Deuteronomia. Několik příkladů 

hb' î[ e AT  jednoduše vyjadřuje odpor, který člověk cítí  vůči něčemu 

odpornému. Spravedlivý člověk si oškliví lži (Př 8,7), posměvače 

(24,9) a muže podlého (29,27).  Spravedlivému se hnusí podlý člověk 

(29,27) a myšlenka oddělující od zla (směřující pryč od zla – 13,19),  

opatrují hb' î[ e AT  ve svých srdcích (26,25). Fráze  hw "hy > tb;[ ]At  (12x) 

nastiňuje praktiky odporné Hospodinu (3,32; 11,1.  20; 12,22; 

15,8.9.26; 16,5; 17,15; 20,10.23): zvrácenost , překroucení (falešné 

váhy a měření), podvod, pokrytectví , zlo a pýcha. Tento výraz je 

docela podobný frázi několikrát nalezené v egyptské „moudrosti 

Amenemopa“8. Prolhaná řeč a dokumentace o falšování opisovače9 

jsou vnímány jako „ohavnost boží“10. Weinfeld11 tvrdí,  že obecná 

povaha přestupků vymezených frází hw"hy > tb;[ ]At  zvýrazňuje 

pokrytecký přístup pachatele, ať už v lidských vztazích (Př 11,1; srov. 

6,16-19), nebo v bohoslužbě (21,27; 28,9), což znamená ohavnost před 

Bohem. 

V knize Přísloví také najdeme celý katalog věcí, který je nadepsán 

                                                 
7 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4, s. 317, Zimmerli, 190. 
8 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4, s. 317,  „Wisdom of Amenemope“, Simpson, 242-65. 
9 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4, s. 318,  Wisdom of Amenemope 15,20-21; srov. Př 17,15; Washington, 93. 
10 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4, s. 318,  Wisdom of Amenemope  13,16; srov. Př 6,16-17; 12,22. 
11 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4, s. 318. 
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„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností“. Těmi 

věcmi jsou: „přezíravé oči,  zrádný jazyk, ruce, které prolévají  

nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající    

za zlem,  křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry 

sváry.“ (Př 6,16-19 – srov. 26,25: „Mluví-li přívětivě, nevěř mu. 

Vždyť v jeho srdci je sedmerá ohavnost”.) 

Kromě toho ještě vyčleňuje jako odporné Hospodinu následující:  

vychytralý muž (3,32),  muži zvrácené mysli (11,20), lživá řeč (12,22), 

oběť svévolníků (15,8, srov. 21,27; 28,9) a cesta svévolníků (15,9), 

zlé myšlenky (15,26), každý povýšený člověk (16,5), zprostit  viny 

vinného a usvědčit nevinného (17,15). 

Nejčastější odsouzení je adresováno nepoctivosti ve věcech vážení      

a měr, což je prohlášeno za odporné Hospodinu minimálně  třikrát 

odděleně v Přísloví (11,1; 20,10; 20,23) a znovu v Deuteronomiu 

(25,12-16).   

 

2.6 V jakých významech se tento termín vyskytuje 

Termín se používá pro vyjádření různých porušení smlouvy               

(v Levitiku a Deuteronomiu).  Za pentateuchálním, historickým           

a prorockým výskytem hb' î[ e AT  stojí v pozadí smluvní vztah mezi 

Izraelem a Hospodinem12.  Hospodinův požadavek na upřímnou 

poslušnost Izraele v mnohých oblastech opatřoval Izrael konkrétními 

prostředky, aby se naplnilo Boží pověření být „vzácným 

majetkem...královstvím kněží a svatým národem“ (Ex 19,5-6). Část  

těchto Božích očekávání měla za následek vyhýbání se a odpor           

k jistým zakázaným věcem a praktikám. Tyto zakázané záležitosti byly 

vymezeny Hospodinem samotným, musí být odmítnuty a musí být  

odporné každému, kdo věří v  Hospodina. Všechny tyto ohavnosti 

znamenají hrozbu pro harmonii  a existenci  Izraele,  Hospodinovu 

smluvní komunitu. Základním problémem se zdá být Hospodinova 

                                                 
12 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 315. 
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touha zachovat čistotu svého vyvoleného lidu, stejně jako umožnit mu 

jasně odrážet jeho charakter okolním pohanským národům.  

Pohanské bohoslužebné praktiky, podvod a neposlušnost uvnitř národa 

smlouvy a povrchní bohoslužba Hospodinu vytvořila tři  hlavní oblasti  

ohavných aktivit13.  

2.6.1 Pohanské bohoslužebné praktiky 

Slovní obrat „ohavnost národů“ (~y IAGh ; tbo[ ]At  -  Dt 18,9; 1 Kr 14,24; 

2 Kr 16,3; 21,2; 2 Par 33,2; 36,14; srov. Ezd 9,1.11.14) slouží jako 

souhrnná fráze v pasážích, které varují  Izraelce před přizpůsobením se 

bezbožným praktikám okolních národů. V několika případech  hb' î[ eAT  

stojí sama bez žádných explicitních zmínek o pohanském chování jako 

shrnující obvinění kenaanských praktik (Lv 18,26,27,29,30; Dt 18,12; 

20,18). Specifičtěji,  prostituce kultu, která tvořila základní část  

Baalovy bohoslužby, byla Izraelci vnímána jako ohavnost  (Dt 23,18-

19; 1 Kr 14,23-24).  Mužští a ženští  prostituti byli nazýváni qádéš       

a  q
e
dešá14. Jako zaměstnanci chrámu byli vysvěceni k funkci podílení  

se na ohavných sexuálních rituálech s věřícími, aby přiměli pantheon 

bohů, aby jim zajistil  plodnost  pro věřící, jej ich pole a jejich 

zvířata15. Pro Izraelce takováto prostituce kultu znamenala zapřít  

Hospodinovu schopnost dodržet svůj slib požehnat svému lidu 

plodností .  

Izraelská účast na jakémkoliv prvku idolatrie je také vnímána jako 

hb' î[ e AT .  Hospodin nařídil svým dětem zničit všechny modly. Ten, kdo 

ignoroval toto varování a hájil  modly (za jakýmkoliv účelem), 

provokoval Hospodinův hněv (Dt 32,16) a uváděl svoji domácnost pod 

klatbu (7,25-26).  Mojžíš nařídil Levitům vyslovit kletbu nad každým, 

kdo si vytvořil modlu pro osobní uctívání. Kletbu, která byla součástí  

                                                 
13 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 315. 
14 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 315. 
15 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 315. 
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národního shromáždění v Šekemu během izraelského dobývání 

Kenaanu (Joz 8,30-33). Každé město,  jež následovalo vedení mužů, 

kteří se snažili  obrátit  své izraelské druhy k modlářství,  musí být 

úplně zničeno (mrh ,  Dt 13,13-19). 

Jako součást své reformy přesunul Jošiáš různá modlářská místa, která 

byla vybudována králem Šalomounem (2 Kr 23,13; 2 Par 34,33).  2 Kr 

23,13 specifikuje modlářská místa Sidónu, Moábu, Ammónu, ale 

používá #Quvi  (ohavnost –  BKR, ohyzdná modla – ČEP) pro první dva 

a  hb' î[ eAT  pro poslední16. Tyto dva termíny se objevují  společně v pěti 

jiných pasážích (Jr 16,18; Ez 5,11; 7,20; 11,18, 21). Není jasné, zda 

tyto termíny nesly rozdílné nuance v těchto pozdějších pasážích či  

nikoli . Obecně je hb' î[ e AT  širší termín, který označuje něco odporného 

lidským hodnotám, kultuře nebo náboženství , a kořen cqv  je více 

technický termín, který označuje ty věci , které narušují Hospodinovu 

bohoslužbu. Termín hb' î[ e AT v podstatě označuje osoby, věci nebo 

činy, které porušují něčí rituál  nebo morální  nařízení17.  

Lidská oběť,  ohavné praktiky potvrzené v několika starověkých 

náboženstvích Blízkého východu jsou také ohavností,  z nichž 

nejnápadněji praktikované bylo zřejmě uctívání Molocha18 (Dt 12,31; 

srov. Lv 18,21-22; 20,2-5). Bohužel případy dětské oběti se 

objevovaly i během pozdějších odpadlických období izraelské historie  

(2 Kr 16,3;  17,17-18; 21,6; 2 Par 28,3). 

2.6.2  Podvod a nekázeň 

Odsouzení falešných vah a měr jako ohavnosti před Hospodinem (Dt 

25,16; výraz hw "hy > tb;[ ]At  se objevuje jen v Dt a Př) má egyptskou 

                                                 
16 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 315. 
17 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 316 
18 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 316 
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paralelu19, kde je bušl20 postaven na roveň oku Re a ubírání z  této 

míry znamená ohavnost před Re21.  V Deuteronomiu je vždy fráze 

hw"hy > tb;[ ]At  spojena s požadavkem výlučné oddanosti Hospodinově 

bohoslužbě, zatímco v Přísloví se to hlavně týká morální  deviace        

a mezilidských vztahů bez zvláštního smluvního pozadí22.  

V souladu s jeho vlastními volenými záměry vymezil Hospodin určitá 

zvířata jako vhodná a jiná jako nevhodná pro izraelskou stravu. Tato 

nepatřičná zvířata jsou nazývána hb' î[ e AT  (Dt 14,3). Podrobení se 

těmto stravovacím předpisům přispělo k izraelské svatosti a osobitosti  

před okolními pohanskými národy. Tudíž porušit  tyto předpisy byl akt 

zrady smlouvy.  

Nový sňatek muže a ženy po jej ich rozvodu a nový sňatek ženy s 

jiným mužem  (který buď umřel, anebo se s ní rozvedl) je pokládán            

za hb' î[ e AT  (Dt 24,4). Učenci vedou debaty o přesném smyslu něčeho  „  

neboť na ní shledal něco  odporného“ (24,1) o důvodu, proč je dovolen 

druhý sňatek, ale ne nový sňatek s původním manželem. Několik jich 

tvrdí, že tento zákaz se snaží  chránit legalizovanou formu 

cizoložství23.  

2.6.3  Povrchní uctívání Hospodina  

Hospodin ustanovil  obětní  systém, aby poskytl  svému vyvolenému 

národu hmatatelné prostředky, jejichž pomocí by mohl prožít  rozdílné 

stránky jeho vztahu s Hospodinem. Hospodin požaduje, aby mu jeho 

lid nabídl pouze zvířata bez vady nebo závady (Dt 15,19-23). Obětovat 

                                                 
19 VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology & Exegesis, 

Volume 4,  s. 316, (Wisdom of Amenomope 18,15-19,3; srov. 17,18. 21; 18, 1-5; Washington, 92) 
20  objemová jednotka používaná v USA a Velké Británii 
21  VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology 

& Exegesis, Volume 4,  s. 316, Washington, 88. 

22  VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology 

& Exegesis, Volume 4,  s. 316, McKane, 301. 

23  VANGEMEREN, W. A. New International Dictionary of Old Testament, Theology 

& Exegesis, Volume 4,  s. 316, Merrill, 318; Craigie, 305. 
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podřadné zvíře Hospodinu byla hb' î[ e AT  a ukazovalo to na nedostatek 

úcty k Bohu (srov. Mal 1,6-8) a k pokrytectví  věřících (Dt 17,1). 

Pasáž, která popisuje prostituci  kultu jako ohavnost (Dt 23,18-19) také 

zakazuje každému Izraelci použít mzdu vydělanou z prostituce kultu 

jako část oběti Hospodinu. Protože peníze vydělané v tomto stylu 

nemohly být dány jako výraz vděčnosti věřícího Hospodinově 

milostivému opatření, tyto peníze byly odporné.  

2.7 Sémantický vývoj 

Představení sémantického vývoje se musí soustředit na podstatné 

jméno hb' î[ e AT ,  protože sloveso je z významové perspektivy odvozeno 

každopádně. Světské i náboženské užití tohoto slovního spojení  

nemůže být podstatně odlišné. Předpokládané světské užití může 

zahrnovat náboženské (nebo magické) tabu a podle všeho mohou 

náboženské idiomy zprostředkovat jednoduše „světský“ významový 

obsah24.  
Starý zákon tak může naznačovat, že co je vyloučeno svou samotnou 

povahou, to se zdá být nebezpečné, hrozivé – tedy ohavností. Př 29,27 

vhodně uvádí příklad nesnášenlivosti dvou skupin lidí, dvojí   hb' î[ e AT  

- „Spravedlivým se hnusí podlý člověk, svévolníkovi se hnusí , kdo jde 

přímou cestou.“ Termín hb' î[ e AT  byl  nejprve užíván docela neutrálně 

pro věci , které v zásadě nepatřily k definovanému problému, ale svým 

zahrnutím jaksi vyvolával otázku25.  Společenství kolem stolu s 

Hebrejci pro Egypťany nebylo možné (Gn 43,32; 46,34; srov. Ex 8,22;  

Ž 107,18), protože každá skupina by byla ohrožena. Zákaz zní:  

„Egypťané nemohou jíst dohromady s Hebrejci“ (Gn 43,32; srov.       

Dt 14,3:  „Nesmíš jíst  nic ohavného“). 

„Do záhuby vrháš ty,  kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lst ivě, 

toho má Hospodin v ohavnosti”.  (  b[t  pi.)  (Ž 5,7;  srov. Ž 106,40).   

Běžný paralelní  výraz je:  „Hospodin nenávidí  (anf)“ nebo 

                                                 
24 JENNI E., WESTERMANN C. Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 3, s. 1429. 
25 JENNI E., WESTERMANN C. Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 3, s. 1429. 
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„opovrhuje/pohrdá“ (sam).  (srov. Dt 12,31; Iz  61,8; Jr 12,8; Am 5,21; 

6,8 atd.). Formule hw"hy > tb;[ ]At v Dt a Př  je shodná s frází yl i ayhi 

hb'[ eAT  (je mi ohavností) v Iz 1,13. Hospodin nenávidí podvod, lži     

a další asociální chování (srov. 6,16-19; 17,15; 20,20: číselná rčení,  

série: 11,1.20; 12,22; 16,5 atd.),  stejně tak jako kultické narušování    

a modlářství  (srov. Dt 7,25; 17,1; Př 15,8;  28,9). 

Ezechiel často referuje o izraelských nestydatých činech - „tvé ohavné 

činy“ (Ez 5,9; 11,7; 7,3n. 9;  14,6;  16,22 atd.) 

Odmítnutí nebo vyloučení toho, co bylo cizí povahy, bylo zřejmě 

zamýšleno jako zaručení homogenity a funkčnosti skupiny. Kultické    

a zákonické společenství, skupiny příbuzných a ti ,  kteří  bydleli 

společně,  jsou zvláště zajímavé v charakterizování jako hb' î[ e AT ,  a tak 

vylučující  cizince.   

V kult ické oblasti  byly zvláštní kultické praktiky a předměty 

považovány za tabu26 (srov. zvláště Dt a Ez):  placení za prostituci     

(Dt 23,19), obrazy model (7,25n.), sexuální rity (Ez 22,11),  obětování 

dětí  (Dt 12,31),  nesprávná zvířecí oběť (17,1) nebo jídlo (14,3) atd.  

Co se týče kulticky relevantních přestupků proti etickým principům 

viz. dříve hb' î[ e AT  (sg. nebo pl.), je často užívána retrospektivně         

a souhrnně pro „spáchané kultické chyby“; srov. výrazy %y It 'b o[ ] AT-lK'  

„všechny tvé ohavné činy“ (Ez 5,9; 7,3 atd.), tAb[]AT-lK'  „všechny 

zlé kultické přestupky“ (Ez 6,11; srov. 8,9 atd.), hb' î[ e AT   hf[ 

„spáchat kultický přestupek“ (Dt 12,31; 18,9.12; Jr 32,35; 44,22; Ez 

16,47.50; 22,11 atd.). Lidé, kteří byli  zapojeni v zakázaných 

záležitostech, se stal i kulticky nesnesitelní a byli vykázáni z komunity 

(srov. Dt 18,12; 22,5; 25,16). 

Zákoníci a rodinné skupiny také používali hb' î[ e AT  jako vymezení pro 

                                                 
26 JENNI E., WESTERMANN C. Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 3, s.  1430. 
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svou vlastní bezpečnost27. Tento prvek je vyjádřen v kmenových nebo 

místních komunitách např. v Př 26,24n: „člověk se nemohl zaplést      

s nenávistnými osobami, protože skrývají sedm „neřestí“, tj .  

vlastností, které ničí skupinu (tAb[]AT,  srov. 6,16-19).  „Vymýšlet  

pošetilost je hřích, posměvač se lidem hnusí .” (Př 24,9). To samé je 

pravda pro ty,  co falšují váhy (Př 11,11; 20,10.23),  pro ty, co jsou 

zákeřní (11,20), lháři (12,22), arogantní  (16,5) a zlí  soudci (17,15).  

Takoví lidé jsou „ohavní a zkorumpovaní“ (Jb 15,16 ni. ptcp. b[t       

a xla;  xla ni. „být zkorumpovaný“ takto v Ž 14,3= 53,4) a jsou 

izolováni (srov.. Jb 19,19; 30,10 b[t  pi.) .  Za jistých okolností je 

komunita zákona vyhnala s  hb' î[ eAT  rčením. Například v Dt 22,5:  

„Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. 

Hospodin, tvůj  Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.  

Tudíž slovo  hb' î[ e AT  původně naznačovalo to, co bylo považováno za 

nebezpečné na základě norem-zákonů skupiny a proto i to,  co 

vyvolávalo úzkost a odpor. Kultické užití mohlo předcházet legální     

a etické užit í.  Slovo mohlo být  užito zároveň, nicméně v některých 

oblastech života tak,  aby chránilo před tím, co bylo cizí nebo zvláštní . 

Sloveso b[t  v participiu nifalu provází podstatné jméno, v pielu 

naznačuje emocionální odpor k tomu, co je cizí; a v hifílu (1 Kr 21,26; 

Ez 16,52; Ž 14,1=53,2) to popisuje způsob chování, který 

koresponduje s hb' î[ e AT .  

 

  

 

 

 

                                                 
27 JENNI E., WESTERMANN C. Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 3, s.  1430. 
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3. Exegeze Dt 13 

3.1 Vlastní pracovní překlad s textovými poznámkami a textovou kritikou 

 

                                                                                                                                   rb'ªD"h;-lK' taeä 1 Všechno to slovo,  

                                                                     Atao 
~k,t.a, hW<c;m.    ‘ykinOa' rv<Üa] 

 které já přikazuji vám, 

                                      tAf+[]l; Wrßm.v.ti  budete střežit číníce (to) 

                      p `WNM,(mi [r:Þg>ti al{ïw> wyl'ê[' @sEåto-al{  vůbec nic k tomu nepřipojíš a nic z toho neubereš 

                   ~Al+x] ~leäxo Aaß aybiên" ‘^B.r>qiB. ~WqÜy"-yKi( 2 Povstal-li by ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo snívá sen 

                             `tpe(Am Aaï tAaß ^yl,²ae !t:ïn"w>  a dal ti znamení nebo zázrak 

                                  tpeêAMh;w> ‘tAah' ab'ÛW  3 a to znamení a ten zázrak,  

                                     ^yl,Þae rB<ïDI-rv,a  o kterém ti říkal by přišel, 

                      ~yrI±xea] ~yhiól{a/ yrE’x]a; hk'úl.nE¥ rmo=ale  řka: pojďme za jinými bohy,  

                             `~dE(b.['n")w> ~T'Þ[.d:y>-al{) rv<ïa]  které neznáš a služme jim. 

                   Aa± aWhêh; aybiäN"h; ‘yrEb.DI-la, [m;ªv.ti al{å 4 Neuposlechneš slov toho proroka nebo  

                               aWh+h; ~Alßx]h; ~leîAx-la,  toho, který snívá sen, 
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                              ‘~k,yhel{)a/ hw"Ühy> hS,ún:m. yKi  neboť vás zkouší Hospodin Bůh Váš, 

                         ‘~ybih]ao) ~k,Ûv.yIh] t[;d:ªl'  ~k,êt.a,  aby poznal, že milujete 

  ~k,Þb.b;l.-lk'B. ~k,êyhel{a/ hw"åhy>-ta,, 
 

 Hospodina svého Boha celým svým srdcem 

`~k,(v.p.n:-lk'b.W 
 

 a celou svou duší. 

                 War"_yti Atåaow> WkleÞTe ~k,²yhel{a/ hw"ôhy> yrE’x]a;  5 Za Hospodinem svým Bohem choďte a jeho  se bojte 

                                  Wrmo’v.Ti wyt'ÛwOc.mi-ta,w>   a jeho přikázání střežte 

`!Wq)B'd>ti AbïW Wdboß[]t; Atïaow> W[m'êv.ti Alåqob.W 
 

 a jeho hlas poslouchejte a jemu služte a k němu se přimkněte. 

                   aWhøh; ~Al’x]h; •~lexo Aaå aWh‡h; aybiäN"h;w> 6 A takový prorok nebo ten, kdo snívá sen (mívá) 

                   ~k,øyhel{)a/ hw"“hy>-l[; hr"s'û-rB,dI yKiä 
tm'ªWy 

 bude muset zemřít/bude usmrcen, neboť navrhoval/přemlouval k 

odpadnutí od Hospodina Boha vašeho, 

                          ~yIr:ªc.mi #r<a,äme ~k,ät.a, ayciîAMh;  který vás vyvedl ze země egyptské 

                                 ~ydIêb'[] tyBeämi ‘^d>Po)h;w>  a vykoupil tě z domu služby,  

                                   %r<D<êh;-!mi ^x]yDI(h;l.  aby tě odehnal/svedl z cesty, 

                         tk,l,äl' ^yh,Þl{a/ hw"ïhy> ±̂W>ci rv<ôa]   kterou ti přikázal Hospodin Bůh tvůj, abys chodil  
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                             `^B<)r>Qimi [r"Þh' T'îr>[;bi(W HB'_ 
 

 po ní a  odstranil to zlo ze svého středu. 

                ø̂T.bi-Aa) ’̂n>bi-Aa) ^M,aiû-!b, ^yxiäa' ‡̂t.ysi(y> yKiä  7 Kdyby tě naváděl tvůj bratr, syn tvé matky  nebo tvůj syn nebo 

tvá dcera 

ß                    ^v.p.n:K. rv<ïa] ±̂[]rE( Aaô ^q,ªyxe tv,aeä Aaå  nebo žena tvého klína nebo tvůj přítel, který by byl jako duše 

tvá, 

                           ‘hd"b.[;n:)w> hk'ªl.nE) rmo=ale rt,SeäB;  potají řka: pojďme a služme 

            `^yt,(boa]w hT'Þa; T'[.d:êy" al{å ‘rv,a] ~yrIêxea] ~yhiäl{a/  bohům jiným, které jsi neznal ty ani tví otcové. 

                                 ‘rv,a] ~yMiª[;h'¥ yheäl{a/me  8 Z bohů lidu (pohanských), kteří 

                  ~yqIåxor>h' Aaß ^yl,êae ~ybiäroQ.h; ~k,êyteboåybis. 
                `#r<a'(h' hceîq.-d[;w> #r<a'Þh' hceîq.mi &'M<+mi 

 jsou kolem vás, blízko tebe nebo daleko od tebe, od konce země 

do konce země 

                        wyl'_ae [m;Þv.ti al{ïw> Alê hb,äato-al{  9 Nepovolíš mu a nebudeš ho poslouchat 

                               wyl'ê[ ‘^n>y[e( sAxÜt'-al{w>    a nebudeš ho litovat ve svém oku 

                          `wyl'([' hS,Þk;t.-al{)w> lmoïx.t;-al{)w>  a budeš jednat bez lítosti a  nebudeš ho zatajovat. 

                                     WNg<ër>h;T;( ‘groh' yKiÛ  10 Neboť opravdu ho musíš zabít, 

                       At=ymih]l; hn"ßAvarI)b' ABï-hy<h.Ti( ±̂d>y")  tvá ruka bude na něj nejprve vztažena, aby ho zabil 

 `hn")rox]a;B' ~['Þh'-lK' dy:ïw>  a ruka celého lidu potom. 

tme_w" ~ynIßb'a]b' ATïl.q;s.W 11 A ukamenuješ ho kameny a zemře 
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                    ^yh,êl{a/ hw"åhy> ‘l[;me ‘^x]yDI(h;l. vQeªbi yKiä  neboť se tě snažil odvést od Hospodina, Boha tvého, 

                  `~ydI(b'[] tyBeîmi ~yIr:ßc.mi #r<a,îme ±̂a]yciAMh;   který tě vyvedl ze země egyptské, z domu služby. 

                                         laeêr"f.yI-lk'w>  12 A celý Izrael ať slyší a ať se bojí 

                       tAfª[]l; WpsiäAy-al{)w> !Wa+r'yI)w> W[ßm.v.yI  ať slyší a ať se bojí a ať se nikdy více nešíří konání 

                           s `^B<)r>qiB. hZ<ßh; [r"²h' rb"ïD"K;  jako tohoto zlého slova/věci ve tvém středu. 

                                ^yr<ª[' tx;äa;B. [m;úv.ti-yKi(   13 Kdybys uslyšel o některém svém městě,  

                   ~v'Þ tb,v,îl' ±̂l. !tEïnO ^yh,øl{a/ hw"“hy> •rv,a] 
`rmo*ale 

 

 které Hospodin, Bůh tvůj dá tobě, aby ses tam usadil,  

že praví: 

                              ‘l[;Y:’lib.-ynE)B. ~yviÛn"a] Waúc.y"  14 Vyšli muži, synové neschopní  

                   rmo=ale ~r"Þy[i ybeîv.yO-ta, WxyDI²Y:w: ^B,êr>Qimi   ze tvého středu a svádějí obyvatele města řkouce: 

          `~T,([.d:y>-al rv<ïa] ~yrIßxea] ~yhiîl{a/ hd"²b.[;n:w> hk'ªl.nE{  pojďme a služme jiným bohům, které jste neznali. 

                ‘tm,a/ hNEÜhiw> bje_yhe T'Þl.a;v'w> T"ôr>q;x'w> T"ôv.r:d"w> 15 Budeš pátrat a prohlížet a dobře se ptát a hle, pravda 

              `^B<)r>qiB taZOàh; hb'î[eATh; ht'²f.[,n< rb'êD"h; !Akån"  jistá ta věc, že učiněna taková ohavnost ve tvém středu. 

                       aWhh; ry[iîh' ybe²v.yO*-ta, hK,ªt; hKeäh; 16 Vskutku vybiješ obyvatele toho města 

                 HB'²-rv,a]-lK'-ta,w> Ht'óao ~rE’x]h; br<x'_-ypil.  
`br<x'(-ypil. HT'Þm.h,B.-ta,w> 

 ostřím meče, zničíš je jako klaté/vyhubíš je jako klaté – a 

všechno, co je v něm i dobytek ostřím meče. 
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                                      Hl'ªl'v.-lK'-ta,w> 17 A všechnu kořist jeho 

                                Hb'xor> %ATå-la, é#Boq.Ti  shromáždíš doprostřed jeho náměstí 

                   Hl'l'v.-lK'-ta,w> ry[iÛh'-ta, vaeøb' T'’p.r:f'w>  a spálíš ohněm to město i všechny jeho kořisti, 

                                 ^yh,_l{a/ hw"ßhyl; lyliêK'   celek/celopal Hospodinu, tvému Bohu,  

                      `dA[) hn<ßB'ti al  ~l'êA[ lTeä ‘ht'y>h'w>  a bude pahorek navěky, nebude více postaveno. 

                      ~r<xe_h;-!mi hm'Waßm. ±̂d>y"B. qB;ód>yI-al{)w> 18 Nepřidrží se ruky tvé nic z kořisti (kletby), 

                          APªa; !Aråx]me hw"÷hy> bWv’y" •![;m;l.  aby se odvrátil Hospodin od svého rozhořčeného hněvu 

                               å̂m.x;rI)w> ‘~ymix]r: Ü̂l.-!t;n")w>  a dal ti slitování, a slitoval se nad tebou 

                         `^yt,(boa]l; [B;Þv.n rv<ïa]K; ^B,êr>hiw>  a rozmnožil tě, jak  přísahal otcům tvým. 

                         ^yh,êl{a/ hw"åhy> ‘lAqB. [m;ªv.ti yKiä   19 Proto budeš poslouchat hlasu Hospodina, Boha svého, abys dbal  

                                wyt'êwOc.mi-lK'-ta, ‘rmov.li   abys dbal všech jeho přikázání, 

                                ~AY=h; ß̂W>c;m. ykiînOa' rv<±a]   která ti já přikazuji dnes, 

                    s `^yh,(l{a/ hw"ïhy> ynEßy[eB. rv'êY"h; tAf[]l;  abys činil to správné ( to, co je přímé) v očích Hospodina, Boha 

tvého.  
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3.1.1. Kritický aparát 

1.a-a.  Samaritanus, Syriaca, Vulgáta i LXX čtou %wcm „(které já)  

přikazuji tobě“ (sg.); Samaritanus a LXX přidávají ~wyh  „dnes“; 1.b.  

Syriaca, Vulgáta i  LXX čtou jako 2.sg.;  

1.c. kodex manuscriptus Hebraicus a Samaritanus má [r: Þ g >t i v plurálu 

4.b.  LXX a Targum Pseudo-Jonathae čte 2. pl.   

4.c-c. DSS hawhh ybnh ,“toho proroka” srov. v. 6. a-a 

4.d.  Samaritanus  ~lxh srov. 6.b 

5.b-b. Samaritanus  čte !waryt wtaw !wklt ,  DSS čte  b[t wtwaw 

!wklt   

5.c. DSS čte jako sg.  rmvt 

6 .a-a. srov. 4. c-c. 

6.b.  Samaritanus čte  jako ~lxh srov. 4.d. 

6.c-c. Samaritanus a LXX čte %aycwmh %yhla „tvůj Bůh, který tě 

vyvedl“ 

6.d-d.  LXX čte jako 2. pl .  

7.a. Samaritanus a LXX přidává  wa %yba !b ,  „ syn tvého otce nebo 

(syn tvé matky)“ 

8.a-a.  pravděpodobně plurál , ale LXX čte jako singulár „kteří jsou 

kolem tebe“ 

9.a. Samaritanus čte wyla ,  „mu“ 

9.b.  Samaritanus a jeden hebrejský manuscript chybí waw-conj.  

10.a-a. LXX čte jako avnagge,llwn avnaggelei/ j  peri. auvtou/ „určitě 

ho oznámíš“ =  dgeh;  WNde e yg iT ;  

10 .b.čtení  %ydy ,  „tvé ruce“, LXX (ai` cei/re,j  sou); Targum Pseudo-

Jonathae čte ~kydy ,  „vaše ruce“ 

10.c. LXX v plurálu „budou“ 
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10.d. LXX v plurálu „ruce“     

11.a. LXX čte jako 3.pl. „a ukamenují ho“, Syraica   whwTl.q ;s .W  srov.   

Targum Pseudo-Jonathae 

12.a. některé hebr. manuscripty, Samaritanus, LXX a Vulgáta přidávají  

dw[ ,  „znovu“, což je vlastně nadbytečné, protože twv[l wpswy 

znamená „znovu učinit“ 

12.b. LXX, Syraica, Targum Pseudo-Jonathae čte jako 2. pl . 

13.a. DSS čte hkyr[   

14.a. LXX,  Targum Pseudo-Jonathae čte 2.pl.  „z vašeho středu“ 

14.b. DSS čte hmry[  „jejich město“ ? 

15.a-a.  LXX má dvě slovesa místo třech  

15.c. LXX,  Targum Pseudo-Jonathae čtou 2.  pl. ,  ve Vulgáta vypouští 

16.a. LXX avnaqematiei/te  

16.b-b. LXX vypouští celou frázi „i dobytek ostřím meče“, Vulgáta 

vypouští  „ostřím meče“; Tg. vypouští  „i jeho dobytek“ 

18.a. LXX a Tg. vypouští  waw-conj. 

19.a. Samaritanus, LXX přidávají bwjhw  „a dobré“; srov. Dt 12,25 

 

3.1.2. Různočtení/interpretační překladatelské variace 

10.verš: LXX:  avnagge,llwn avnaggelei/j  peri. auvtou/ („určitě ho 

oznámíš“) 

BHS: WNg <r >h ;T ; gr oh ' („musíš ho zabít”) 

BKR: „Ale bez milosti zabiješ jej“ 

ČEP: „musíš ho zabít“ 

KJV: „But thou shalt  surely kill  him” 

RSV: „but you shall  kill  him” 

15.verš: LXX: kai. evrwth,seij kai.  evraunh,seij  (pouze dvě slovesa) 

BHS: bjeyh e  T'l .a ;v 'w > T 'r >q ;x ' w > T 'v .r :d " w > 

VUL: quaere sollicite et diligenter 

KJV: Then shalt  thou enquire, and make search, and ask diligently 
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RSV: then you shall  inquire and make search and ask diligently 

BKR: Tedy vyhledej  a vyzvěz a dobře se na to vyptej 

ČEP: budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat 
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3.2 Synopse Dt 13 

I. Podmínková věta: možnost propagandy cizího náboženství 

1. svůdce 

  prorok   bratr   městské společenství 

    13  kdybys uslyšel 

      o některém svém městě, 

      které Hospodin, Bůh Tvůj 

      dá Tobě, 

      aby ses tam usadil, 

      že praví: 

2a  povstal-li by ve tvém středu 7a  kdyby tě naváděl 14a  vyšli 

  prorok   tvůj bratr, syn tvé matky   muži, synové neschopní 

  nebo někdo, kdo mívá sen   nebo tvůj syn   ze tvého středu 

    nebo tvá dcera   

    nebo žena tvého klína   

    nebo přítel, který je jako duše tvá   

    potají   

2b  a dal ti     

  znamení nebo zázrak     

3a  a přišel by     a svádějí 

  - to znamení nebo ten zázrak,     obyvatele města 

  o kterém ti říkal     
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2. jeho řeč 

  řka:   řka:   řkouce: 

3b  pojďme 7b  pojďme 14b  pojďme 

  za     

    a služme   a služme 

  jinými bohy,   bohům jiným,   bohům jiným, 

  které neznáš   které jsi neznal   které jste neznali 

    ty ani tví otcové   

  8a  z bohů pohanských,   

    kteří jsou kolem vás   

    blízko tebe   

    nebo daleko od tebe   

  8b  od konce země   

    do konce země   

  a služme jim     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hlavní věta podmínkového souvětí: předepsané chování 
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1. nepodlehnout svůdci 

  9a  nepovolíš mu 

4a  neuposlechneš   a nebudeš poslouchat 

  slov toho proroka   ho 

  nebo toho, který snívá sen   

4b  neboť vás zkouší Hospodin, Bůh Váš,   

  aby poznal, že milujete   

  Hospodina, svého Boha   

  celým svým srdcem a celou svou duší.   

5  Za Hospodinem, svým Bohem choďte   

  a jeho se bojte   

  a jeho přikázání střežte   

  a jeho hlas poslouchejte   

  a jemu služte   

  a k němu se přimkněte   

 

 

2. podat o něm zprávu/zjistit jeho zločin 

9b  a nebudeš ho litovat ve svém oku   

  a budeš jednat bez lítosti   

  a nebudeš ho zatajovat   

10a  neboť opravdu ho musíš zabít   

  15a  budeš pátrat 

    a prohlížet a dobře se ptát 

  15b  a hle, pravda, jistá to věc, 

  

 

  že učiněna taková ohavnost ve tvém středu 
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3. popravit ho 

    16  vskutku vybiješ 

6a  a takový prorok     obyvatele toho města 

  nebo     ostřím meče 

  ten, kdo mívá sen     

  10a   tvá ruka bude na něj nejprve vztažena,   

    abys ho zabil   

  10b  a ruka celého lidu potom   

  11a  a ukamenuješ ho kameny   vyhubíš je jako klaté 

  bude usmrcen/bude muset zemřít   a zemře   a všechno, co je v něm 

      i dobytek 

      ostřím meče 

    17a  a všechnu kořist jeho 

      shromáždíš doprostřed jeho náměstí 

      a spálíš ohněm 

      to město 

      i všechny jeho kořisti. 

      Celopal Hospodinu, Tvému Bohu 

    17b  A bude pahorek navěky 

      nebude více postaveno 

    18a  nepřidrží se ruky tvé 

      nic z kletby 
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III. důvodové/příčinné věty 

1. specificky: odporný charakter navádění k odpadnutí 

6a  neboť 11b  neboť 

  přemlouval k odpadnutí   se snažil 

  od Hospodina, Boha vašeho,   

  který vás vyvedl ze země egyptské   

  a vykoupil tě z domu služby,   

  aby tě odehnal z   odvést tě od 

  cesty, kterou ti přikázal   

  Hospodin, Tvůj Bůh,   Hospodina, Tvého Boha, 

  abys chodil po ní.   

    který tě vyvedl ze země egyptské 

    z domu služby. 

 

2. obecně 

  zničit zlo   jako odstrašující případ   usmířit Hospodina 

 6b  a odstranil to zlo 12  a celý Izrael ať slyší 18b  aby se odvrátil Hospodin 

    a ať se bojí   od svého rozhořčeného hněvu 

    a ať se nešíří   a dal ti slitování 

    konání jako této zlé věci   a slitoval se nad tebou 

  ze svého středu   ve tvém středu   a rozmnožil tě, 

      jak přísahal tvým otcům. 
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3.3 Jazykový rozbor textu  

Překlad a analýza textu: Dt 13, 1-19 

r b'ªD "h;- l K' taeä    1a   Všechno to slovo,  

Atao ~k,t .a, h W< c;m. y kinO a' r v,a]    b pi 

ptcp 
 které já přikazuji vám,  

 Wr m.v.ti    c q 

impf 
 budete střežit,   

tAf []l ;  d q inf  činíce (to)  

wy l 'ê[' @sEåto- al {  e hi 

impf 
 vůbec nic k tomu nepřipojíš   

             p `W NM ,( mi [r :Þg>ti al {ïw>  f q 

impf 
 a nic z toho neubereš  

                           ‘^B.r >qiB . ~W qÜy "-y Ki(  2a q 

impf 
 Povstal-li by ve tvém středu navádění 

                        ay biên "    b   prorok  

~Al +x] ~l eäxo A aß    c   nebo někdo, kdo snívá sen  

tAaß ^y l ,²ae !t:ïn" w>    d   a dal ti znamení  

                    tpeAm  Aa                                    e   nebo zázrak  

‘tAah ' ab'ÛW    3a w-cs 

pf 
 a to znamení  

tpeêAM h ;w>    b   a ten zázrak,  

                  ^y l ,Þae r B<ïD I-r v,a]    c pi pf  o kterém ti říkal, by přišel,  

r mo=al e    d q inf  řka:  

~y rI±xea] ~y h iól {a/ y r E’x]a; h k'úl.nE¥    e q 

impf 
 pojďme za jinými bohy,  
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~T'Þ[.d:y >-al {) r v<ïa ]  f q pf  které neznáš k 

`~dE(b.[ 'n")w >    g ho 

impf 
 a služme jim.  

 ‘y r Eb.D I-l a, [m;ªv.ti al {å    4a q 

impf 
 Neuposlechneš slov  modlářství 

aWh êh ; ay biäN"h ;  b   toho proroka  

                            
aWh +h ; ~Al ßx]h ; ~l eîAx-l a, Aa±            

 c   nebo toho, který snívá sen,  

                                          ‘~k,y h el {)a/ h w"Üh y > h S,ún:m. y Ki    d pi 

ptcp 
 neboť vás zkouší Hospodin Bůh Váš,  

t[;d:ªl ' ~k,êt.a ,  e q inf  aby poznal,  

‘~y bih ]ao) ~k,Ûv .y Ih ]    f q 

ptcp 
 že milujete  

~k,êy h el{a/ h w"åh y >-ta,,    g   Hospodina 

svého Boha  

 

~k,Þb.b;l .-l k'B    h   celým 

svým 

srdcem 

 

~k,Þb.b;l .- l k'B    i   a celou 

svou duší. 

 

~k,²y h el{a/ h w"ôh y > y r E’x]a;    5a   Za Hospodinem svým Bohem  

 Wkl eÞTe   b q 

impf 
 choďte  

War "_y ti Atåa ow>    c q 

impf 
 a jeho se bojte  

Wr mo’v.Ti wy t'Û wOc. mi- ta, w>  d q 

impf 
 a jeho přikázání střežte  

W[m'êv .ti Al åqob .W    e q  a jeho hlas poslouchejte  
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impf 

Wdboß[]t; Atïao w>    f q 

impf 
 a jemu služte  

`!Wq)B 'd>ti Ab ïW  g q 

impf 
 a k němu se přimkněte.  

aWh ‡h ; ay biäN"h ;w>  6a   A takový prorok uskutečnění- 

aWh øh ; ~Al ’x]h ; •~l exo A aå  b    nebo ten, kdo snívá (mívá) sen „odstraníš 

tm'ªWy   c ho 

impf 
 bude muset zemřít/bude usmrcen zlo ze  

~k,øy h el{)a/ h w"“h y >- l [; h r "s'û -r B,dI y Kiä  d pi pf  neboť navrhoval/přemlouval k odpadnutí 

od Hospodina Boha vašeho, 

svého 

~k,ät.a, ay ciîAM h ;  e ptcp 

hi 
 který vás vyvedl středu“ 

~y Ir :ªc.mi #r <a,ä me   f   ze země 

egyptské 

 

‘^d>Po)h ; w>  g ptcp 

q 
 a vykoupil tě  

~y dIêb'[] ty Beämi  h   z domu služby,  

^x]y D I(h ;l   i hi inf  aby tě odehnal/svedl  

%r <D <êh ;-!mi  j   z cesty,  

^y h ,Þl {a/ h w"ïh y > ±̂W>ci r v<ô a  k pi pf  kterou ti přikázal 

Hospodin Bůh 

tvůj, 

 

HB' tk,l ,l '  l q inf  abys chodil po ní  

`^B<)r >Q imi [r "Þh ' T'îr >[;bi( W   m w-cs/ 

pi pf 
 a odstranil to zlo 

ze svého středu. 

 

‡̂t.y si(y > y Kiä  7a hi  Kdyby tě naváděl navádění 
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impf 

^M ,aiû - !b, ^y xiäa'  b   tvůj bratr, syn tvé matky od blízkého 

ø̂T.bi-Aa ) ’̂n> bi- Aa)   c   nebo tvůj syn nebo tvá dcera příbuzného 

^q,ªy xe tv,ae ä Aa å  d   nebo žena tvého klína  nebo 

^v.p.n:K.  r v<ïa] ±̂[]r E( Aaô   e   nebo tvůj přítel, který by byl jako 

duše tvá, 

milého 

r t,SeäB;  f   potají  přítele 

r mo=al e  g q inf  řka:  

‘h d"b.[;n:) w> h k'ªl .nE)  h q 

impf 
 pojďme a služme  

~y rIêxea] ~y h iäl {a  i   bohům jiným,  

`^y t,(boa] w:  h T'Þa; T'[.d:êy " al {å ‘r v,a  j q pf  které jsi neznal ty ani tví 

otcové 

 

~y M iª[;h '¥  y heäl {a/me  8a   Z bohů lidu (pohanských),  

~k,y teboy bis. r v,a]  b   kteří jsou kolem vás,  

        ~y qIåx or >h ' Aaß  ^y l ,êae ~y biär oQ .h ;       c   blízko tebe nebo daleko od 

tebe, 

 

`#r <a'(h ' h ceîq.-d [;w> #r < a'Þ h ' h ceîq.mi & 'M <+mi  d   od konce země do konce 

země 

 

Al ê h b,äato- al {  9a q 

impf 
 Nepovolíš mu  

wy l '_ae [m;Þ v.ti al {ï w>  b q 

impf 
 a nebudeš ho poslouchat  

wy l 'ê[' ‘^n >y [e( s AxÜt'- al {w   c q 

impf 
 a nebudeš ho litovat ve svém oku  
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                             l mox.t;-a l {w>  d q 

impf 
 a budeš jednat bez lítosti  

`wy l '([' h S,Þk;t.- al {)w >  e pi 

impf 
 a nebudeš ho zatajovat.  

WNg<ër >h ;T;( ‘gr oh ' y KiÛ  10a q 

inf/q 

impf 

 Neboť opravdu ho musíš zabít, uskutečnění- 

h n"ßAvar I)b' ABï- h y <h .Ti( ±̂d>y   b q 

impf 
 tvá ruka bude na něj nejprve 

vztažena, 

 

At=y mih ]l   c hi inf  aby ho usmrtila  

`h n")r ox]a;B' ~ ['Þh '-l K' dy :ïw>  d   a ruka celého lidu potom.  

~y nIßb'a]b' ATïl .q;s.W  11a w-cs 

q pf 
 A ukamenuješ ho kameny  

tme_w"   b w-cs 

q pf 
 a zemře  

^y h ,êl {a/ h w"åh y > ‘l [;me ‘^ x]y DI(h ;l . vQ eªbi y Kiä  c pi pf  neboť se tě snažil odvést od Hospodina, Boha tvého,  

~y Ir :ßc.mi #r <a,î me ±̂ a]y ciAM h ;   d ptcp 

hi 
 který tě vyvedl ze země egyptské,  

`~y dI(b'[] ty Beî mi  e   z domu 

služby. 

 

l aeêr "f .y I- l k'w>  12a   A celý Izrael „celý Izrael 

W[ßm.v .y I  b q 

impf 
 ať slyší ať o tom 

uslyší 

!Wa+r 'y I)w>   c q 

impf 
 a ať se bojí a ať se bojí“ 

 tAf ª[]l  Wpsiä Ay -al {)w>  d hi 

impf 
 a ať si nikdy více nešíří konání   

s  `^B<)r >qiB.  h Z<ßh ; [r "²h ' r b"ïD "K  e   jako tohoto zlého  
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slova/věci ve tvém středu. 

                      ^y r <ª[' tx;ä a;B. [ m;ú v.ti-y Ki(   13a q 

impf 
 Kdybys uslyšel o některém svém městě, ohlášení 

^y h ,øl{a/ h w"“h y > •r v,a]  b   které Hospodin, Bůh tvůj  převratu  

±̂l . !tEïnO   q 

ptcp 
 dá tobě, celého 

~v'Þ tb,v,îl '  c q inf  aby ses tam 

usadil, 

města 

`r mo*al e  d q inf  že praví:  

~y viÛn"a] Waúc.y "  14a q pf  Vyšli muži,   

‘l [;Y:’l ib.-y nE)B  b   synové neschopní  

^B,êr >Q imi  c   ze tvého středu  

~r "Þy [i y beîv.y O- ta, Wxy D I²Y:w   d w- cs 

hi 

impf 

 a svádějí obyvatele města  

r mo=al e  e q inf  řkouce:  

                               h k'ªl .nE    f q 

impf 
 pojďme   

~y rIßxea] ~y h iîl {a/ h d"²b.[;n: w>  g q 

impf 
 a služme jiným bohům,   

             ` ~T,([.d: y >-al { r v<ïa]  h q pf  které jste neznali.  

                                    T"ôv.r :d"w>  15a w-cs 

q pf 
 Budeš pátrat  

T"ôr >q;x'w  b w-cs 

q pf 
 a prohlížet  

bj e_y he T'Þl .a;v' w  c w-cs 

q pf 
 a dobře se ptát  
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 r b'êD "h  !Akån" tm, a/ h NE h iw  d   a hle, pravda jistá ta věc,  

                     taZOàh ; h b'î[ eATh ; h t'²f .[,n<    e ni pf  že učiněna taková ohavnost  

                         `^B<)r >qiB.  f   ve tvém středu.  

                                h K,ªt;  h Keäh ;    16a hi 

inf/im

pf 

 Vskutku vybiješ  

                           y bev.y O-ta ,  b   obyvatele  

                   ¿aWh h ;À r y [iîh '  c   toho města  

                   br <x'_- y pil .  d   ostřím meče,  

                               Ht'ó ao ~r E’x]h   e hi 

imper 
 zničíš je jako klaté/vyhubíš je jako klaté  

HB'² -r v,a]-l K'-ta,w  f   a všechno, co je v něm  

         `br <x'(- y pil . HT'Þm.h ,B.-ta, w>  g   i dobytek ostřím meče.  

                       #Boq.Ti  Hl 'ªl 'v.-l K'-ta,w>  17a q 

impf 
 A všechnu kořist jeho shromáždíš  

   èHb'xor > % ATå-l a                              b   doprostřed jeho 

náměstí 

 

                               va eøb' T'’p.r :f 'w>  c w-cs 

q pf 
 a spálíš ohněm  

       Hl 'l 'v.-l K'-ta, w> r y [iÛh '- ta,  d   to město i všechny jeho kořisti,  

           ^y h ,_l {a/ h w"ßh y l; l y liêK'  e   celek/celopal Hospodinu, tvému Bohu,  

                          ~l 'ê A[ l Teä ‘h t'y >h 'w>  f w-cs 

q pf 
 a bude pahorek navěky,  

             `d A[) h n<ßB'ti al   g ni 

impf 
 nebude více postaveno.  

            ~r <xe_h ;-! mi h m'W aßm. ±̂d>y "B. qB;ód>y I -al {)w>  18a q  Nepřidrží se ruky tvé nic z kořisti (kletby),   
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impf 

           APª a; ! Ar åx]me h w"÷h y > bWv’y " ![; m;l   b q 

impf 
 aby se odvrátil Hospodin od svého 

rozhořčeného hněvu 

 

                      ‘~y mix]r : Ü̂l .-!t;n") w>  c w-cs 

q pf 
 a dal ti slitování,  

                             å̂ m.x;r I)w  d w-cs 

pi pf 
 a slitoval se nad tebou  

                             ^B,êr >h iw  e w-cs 

hi pf 
 a rozmnožil tě,  

`^y t,(boa]l ; [B;Þv.n I r v<ïa]K    f ni pf  jak přísahal otcům tvým.  

                ‘r mov.l i ^y h ,êl {a/ h w"åh y > ‘l AqB. [m;ªv.t i y Kiä  19a q 

impf 
 Proto budeš poslouchat   

                               l AqB.   b   hlasu  

                   ^y h ,êl {a/ h w"åh y >  c   Hospodina, Boha 

svého, 

 

                              r mov.l i  d q inf  abys dbal  

                  wy t'êwOc. mi-l K'-ta,  e   všech jeho přikázání,  

       ~ AY=h ; ^ ßW>c; m. y kiînOa' r v<± a  f pi 

ptcp 
 která ti já 

přikazuji 

dnes, 

 

                  y nEßy [eB. r v'êY"h ; ‘t Af []l ;  g q inf  abys činil to správné (to, co 

je přímé) v očích  

 

   s  `^y h ,(l {a/ h w"ïh y >  h   Hospodina, Boha 

tvého 
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3.4 Literární forma a druh, Sitz im Leben 

Kapitola obsahuje tři jasně definované části ,  ve kterých je napadáno 

svádění k odpadlictví a uctívání model. Co se má dělat, když se výzva 

jako „pojďme sloužit  jiným bohům“ ozve v Izraeli  (13,3.7.14)? 

Tři  oddíly 13. kapitoly,  které jsou v blízkém vztahu co se týče obecné 

terminologie, mohou být čteny jako jediný literární útvar, jak navrhuje 

následující náčrt1:  

A   modlářství podněcované prorokem nebo tím, kdo mívá sny    13,2-

5 

B      ukamenování -  „odstraníš zlo ze svého středu“       13,6 

X     navádění od blízkého příbuzného nebo milého přítele    13,7-

9 

B´     ukamenování -  „celý Izrael ať o tom uslyší a ať se bojí 13,10-12 

A´  ohlášený převrat celého města - „úplně jej znič“   13,13-19 

 

Není žádný rozdíl  v tom, jak přesvědčiví lidé mohou být ve svých 

prohlášeních, když mluví jménem Boha (v. 2-5),  ani jak daleko je 

proces jejich převratu (v. 13-19) – musí být vymýceni a úplně zničeni. 

Lid nemá těm, kdo by se pokoušeli vést k modlářství,  prokázat žádné 

milosrdenství, dokonce ani nejbližším příbuzným a přátelům. 

„Odstraníš zlo ze svého středu“ (v.6) tak, že „celý Izrael o tom uslyší  

a bude se bát“ (v.  10-12). 

Tato tři nařízení patří všem, kteří  se provinili t ím, že vedli lid            

k modlářství. Zdají se být spojena s vyprávěním o Áronovi a jeho roli  

v incidentu se zlatým teletem (Ex 32) nebo s příběhem o zničení města 

Jericha a Akánovu osudu (Joz 6-7) a s příběhem Davida jako uprchlíka 

před Saulem (1 S 26).  

 

 

                                                 
1 CHRISTENSEN, Duane L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, 

Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001. s. 267. 
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3.4.1 Forma, struktura, prostředí 

Našemu oddílu předchází úvodní část zákonů, které se týkají  uctívání 

v centrální  svatyni a zaopatření porážky a konzumace masa uvnitř 

měst (12,1-13,1). 12. kapitola je zakončena zopakováním přikázání 

neuctívat bohy Kenaanců (12,29-13,1). V úvodu 13. kapitoly se 

nachází jakýsi sumář kanonické sankce nepřidat a neubrat nic z toho, 

co Bůh nařídil v této záležitosti .  Dt 13,1 je takto jakoby propojeno      

s Dt 12,1 v jakémsi menorovém vzorci ,  který by mohl být načrtnut asi  

takto2:  

A  shrnutí: toto jsou nařízení a práva       12,1 

B    žádní jiní bohové: zničíte pohanské svatyně a budete uctívat 

pouze  Hospodina               

12,2-7 

C     uctívejte Hospodina svými oběťmi v centrální svatyni 12,8-12 

X   rozlišení posvátných a profánních porážek  12,13-22 

C´  můžeš jíst maso, ale ne krev; tu vyliješ na zem  12,23-28 

B´   žádní jiní bohové: nesluž jiným bohům těch, které jsi odstranil  

12,29-31 

A´ kanonická sankce: nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš   13,1 

 

Závěrečná část tzv.  oltářního zákona v kap. 12,1-13,1 je stručně 

shrnuta do dvou oddílů (12,29-13,1), které jsou také zahrnuty v 12,1-

7.  Dt 12,1-7 v podstatě opakuje první a druhé přikázání (zákaz jiných 

bohů než Hospodina a zákaz modlářství; viz. Dt 5,6-10).  Uvnitř tohoto 

rámce najdeme často opakovanou strukturu,  která zaměřuje pozornost 

na věc veřejného uctívání v centralizované svatyni („místo, které 

vybere Hospodin“) a zejména na věc zvířecí oběti (12,8-12,23-28). 

Vnější rámec jednoduše opakuje základní téma knihy Deuteronomium. 

Až se usadíš v zemi Zaslíbené, pamatuj ,  abys dodržoval Tóru (12,29; 

13,1). Vnitřní rámec je negativní přikázání: lid nemá sloužit bohům 

lidí, které připravili o zem (12,30). 

                                                 
2 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 263. 
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Zákon vznáší otázku pravého a falešného proroctví , která se stává 

významným tématem jak v Předních, tak v Zadních prorocích uvnitř 

kánonu Písma svatého. Pokud vládne nesoulad mezi psaným textem 

Desatera a ústním prohlášením falešných proroků, pak je autoritativní 

psané slovo3.  

3.5 Zařazení do historického kontextu  

První verze Dt 13,2-18 nebyla vyloženě rétorická. Nebyla ani  

manifestem okruhu disidentů, kteří ještě nebyli konfrontováni             

s odpovědností  za praktické věci . První verze reflektovala vůli vládce, 

který chtěl svou smlouvu s Hospodinem vzít smrtelně vážně a jehož 

inklinace k přísným iniciativám je evidentní,  když vezmeme v potaz,  

že vymýtil  kněží z místních Hospodinových svatyní (2 Kr 23,8-9).  

Dalšími důkazy této inklinace mohou být  jím prováděné masakry 

kněží v někdějším izraelském království (2 Kr 23,19-20) a jeho 

bezohledný a osudný střet  s mocí Egypta v Megiddo (2 Kr 23,29)4.  

Asi je důležité také zdůraznit,  že zákony – přikázání v Dt 13 nejsou 

ničím jiným než mechanickým překladem nějakého cizího archetypu5. 

Podle Paula E. Diona6 a jeho studia frazeologie je Dt 13 napsané 

jazykem pozdního judského království. Z hlediska zákona jsou některé 

z rozhodujících formulací  typické pro Deuteronomium a jeho pozdní  

redaktory7.  To platí  o všech pobuřujících řečech, které se týkají  

„cizích bohů“. 

Pokud v přikázání v Dt 13 jen nahradíme „cizí bohy“ za „cizí krále“, 

získáme kousek zákona proti politickému převratu, což by dávalo 

                                                 
3  CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 
269 
4  DION, Paul E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 206, in LEEB, Carolyne S. Law and Ideology in Monarchical Israel, Continuum 

International Publishing, 2000. 

5 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 
Monarchical Era, s. 196. 

6 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 
Monarchical Era, s. 196. 

7 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 
Monarchical Era, s. 196. 
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perfektně smysl v autoritářských monarchiích starověkého Blízkého 

východu.   

3.5.1 Autor 

Autorovi Deuteronomia 13 byla důvěrně známa tradiční hebrejská 

frazeologie a uměl i dobře zacházet s původní náboženskou rétorikou. 

Aby ochránil svůj národ od ubírání se zpět k postojům, které 

převládaly před Jošiášovou reformou, navrhnul zákony tak, že těžce 

zapadaly do tisíciletého státnictví stále praktikovaného                      

v Mezopotámii8.  Byl zřejmě dobře obeznámen s literaturou                a 

pravděpodobně se pohyboval velmi blízko samotného krále 

reformátora9.  

 

3.6 Zařazení do literárního a kanonického kontextu 

13. kapitola má nepopiratelný vztah k Dt 17,2-7. Strukturou je 

kapitola 13 spojená s předcházející  kapitolou, a to sice verši 12,29-31, 

které ustanovují přechod od přikázání uctívat jen způsobem, jak je 

tomu řečeno v kapitole 12, až k záležitostem kapitoly 13. Otázka v Dt 

12,30 ukazuje ke službě „jejich bohům“, což je téma 13. kapitoly. 

Sloveso „sloužit“ ve 12. kapitole v. 2 a 30 se pojí k Dt 13, 3.5.7.14. 

Tři podobné kazuistické zákony popisují tři  situace. V každé se 

vyžaduje mimořádná oddanost  Hospodinu. Jsou zarámovány do typicky 

deuteronomistické formule „jestliže“ .  Sekce podmínkových vět jsou 

plné ideologické rétoriky (v. 2-3,7-8,13-14). Hlavní věta 

podmínkového souvětí nejprve napomíná „neuposlechneš“ (v. 4,9),  

předtím než zmíní to, co je potřeba dělat ve vztahu k Hospodinu. Tyto 

případy jsou vzorové, hraniční situace, které ilustrují spiknutí , agitaci  

a odpadlictví. Jsou popsány, aby definovaly problém a objasnily 

požadavek totální a nekompromisní oddanosti a věrnosti. Ani prorocká 

autorita dokládaná různými znameními, familiární důvěrnosti              

                                                 
8 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 204 
9 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 204 
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a náklonnosti, ani etnická solidari ta nestojí v cestě nelítostnému 

vyhlazení náboženské zrady.  

Tyto tři případy jsou uspořádány podle sociálních situací svých 

pachatelů. První případ (v. 2-6) popisuje veřejné svádění proroka, 

který úspěšně dokládá svou prorockou autoritu nějakým znamením. 

Druhý případ (v. 7-12) se týká skrytého pokoušení od příbuzného nebo 

od přítele. Ve třet ím případě (v.  13-19) vede vzpurný živel  celé město 

k  nevěrnému uctívání. Každý krok je jakýmsi rétorickým zesílením: 

nejen prorok nebo příbuzný, nejen jedinci , ale celé město. Nejen 

svádění, ale samotné odpadlictví. Trest se také vystupňoval z 

„usmrtit“ na kamenování, které začnou přátelé nebo příbuzní až do 

úplného zničení města. 

Společná řeč a struktura drží tyto tři případy pohromadě. Zve čtenáře,  

aby je posoudil. Struktura a slovní zásoba prvních dvou sekcí si jsou 

podobné. Třetí má tendenci jít  svou vlastní cestou:   

podmínková věta: 1.pachatelé zla (v. 2-3,  7a, 13-14a) 

2. svádění (v. 3, 7b,  14b)                                    

hlavní věta podmínkového souvětí: 1. varování: „neuposlechneš“ 

(v. 4-5, 9) 

2. násilné zlikvidování (v. 6, 10-11, 16-18a) 

3. podnět – motivace – a závěr (v.  6b, 12, 18b-19)10 

Tyto případy jsou vzájemně propojeny také jinými způsoby. 

Emocionální vztah zahrnující v p , n < ,  která je zkoušena Hospodinem     

ve verši 4. Tento emocionální vztah spojuje s milovanou rodinou        

a přáteli ve verši 7.  (přítel, který by byl  jako duše tvá). „Celý Izrael     

o tom uslyší“ ve verši 12. vede k vyslechnutí zprávy ve v. 13. Tyto 

případy sdílí jakýsi motivační argument, který se zakládá                 

na Hospodinově  milosrdenství , odkazující k exodu ve verši  6 a 11       

a k daru měst ve verši 13. (město, které ti  dává Hospodin). První        

a druhý případ jsou provázány charakteristickými důvodovými větami 

                                                 
10  NELSON, Richard D. Deuteronomy, A Commentary, Louisville, London: Westminster John 
Knox Press, 2002. s. 167. 
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ve verších 6 a 12 (které se vždy objevují  ve stejném pořadí                

v Deuteronomiu: 17,12-13; 19,19-20; 21,21). Všechny tři případy sdílí 

kontext mluvení (v.  3,6,7,13,14) a slyšení („neuposlechneš“, v. 4,9;  

také v.  12,13,19).11 

Procedurální záležitosti se objevují v dalších dvou případech (v.  10-

11.15). Ale v prvním případě zabraňují veřejná povaha a čistá 

skutečnost porušení zákona, jakékoliv potřebě vyšetřování nebo popisu 

provedení procedury. Ve třetím případě není žádné varování před 

svolením k lichocení, protože to není adresováno těm, kteří jsou 

pokoušeni, ale těm, kteří slyšeli o konání hanebností u druhých. Pouze 

ve třet ím případě se vyžaduje řádné vyšetřování toho, co se stalo,        

o čem se lidé doslechli, neboť v prvních dvou případech nemůže být 

žádných pochyb12.   

3.6.1 Žánr a rétorika 

Tato kapitola vdechuje atmosféru asyrských smluvních dokumentů. 

Podobají se především v požadavcích věrnosti,  které v nich byly 

nalezeny. Podobnosti mezi touto kapitolou a Vassal Treaties of  

Esarhaddon  (VTE) jsou velké až tak,  že záměrné napodobení 

asyrských forem je skoro jisté.13 Deuteronomium tak proměnilo 

požadavek naprosté věrnosti asyrskému králi na požadavek věrnosti  

Hospodinu. Kniha nastiňuje analogii mezi politickou zradou a druhem 

náboženské zrady a nařizuje stejně nemilosrdnou odpověď. Spiknutí  

proti Hospodinu mají  být rázně potlačena.  

Každý ze tří případů je malé hypotetické drama. Styl  formule 

„jestliže“  zamýšlí vytvořit osobní zapojení se ze čtenářovy strany.     

Ve skutečnosti je ve druhém případě adresát zároveň předmětem 

pokusu o svedení.  Opakování výrazu „ve tvém středu“ také usiluje      

o osobní zapojení ze čtenářovy strany. První dva případy zdůrazňují, 

jak těžké by bylo takovým pokušením odolávat.  V prvním případě je to 

nepopiratelný znak dokazující  prorockou autoritu. Ve druhém je 

                                                 
11  NELSON, R. D. Deuteronomy, A Commentary, s. 167. 
12  NELSON, R. D. Deuteronomy, A Commentary, s. 167.  
13  NELSON, R. D. Deuteronomy, A Commentary, s. 168. 
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podněcovatelův vztah k adresátovi osobní a intimní. Poslední drama je 

vrcholné. Masové odpadnutí,  po kterém následuje masový akt  

potrestání a očištění.  Přitažlivost těchto pokušení  a jejich si lný efekt 

jsou podtrženy užitím slovesa hdn  v hifí lu (vv. 6,11,14). To  vyjadřuje 

„odehnat, rozehnat, vyhnat, zahnat, odvést, svádět“ (srov. Př 7,21), ale 

také to znamená  víc rozhodné „odpadnutí, odvrácení“ od Hospodina 

nebo jeho cesty14.    

Rétorika emotivního jazyka se snaží  přesvědčit čtenáře, jako by 

odolnost vůči těmto drsným požadavkům byla očekávána. Sloveso 

„milovat“ (v. 4) se odvolává na něco silnějšího než prorockou autoritu.  

Hospodinovým slitováním jsou ujištěni ti ,  kteří poslouchají .  Opakem 

toho je „planoucí hněv“ (v. 18). Nepřítomnost nějakého předchozího 

vztahu k těmto cizím bohům („nikdy neznal“ v. 3,7,14) je v kontrastu 

k Hospodinovým milostivým činům v minulosti (v. 6,11,13,18). 

Poslušnost  je podporovaná jazykem vztahu: „následovat“,  

„přilnout/přimknout“ (v. 5). 

 

3.7 Výklad po verších, komentáře  

12,29: Jak formou, tak obsahem má tento verš spoustu paralel j inde     

v Pentateuchu (Ex 2,25; 13,5.11; 23,23; Lv 14,34; 19,23 atd.).  Tato 

slova „až Hospodin,  tvůj Bůh, před tebou vyplení pronárody,  které si 

jdeš podrobit , a až si je podrobíš a usadíš se v jejich zemi“, fungují  

jako uvedení zvláštního přikázání, které je třeba dodržovat v této nové 

situaci15.  

12,30-31: kenaanské praktiky jsou mezi ohavnostmi, které Hospodin 

nenávidí, včetně dětské oběti. Izraelskému lidu je přikázáno 

neadoptovat žádné pohanské rity uctívání, protože Hospodinovo 

uctívání nemůže být „vylepšeno“ imitací jiných. Kenaánská 

bohoslužba zahrnuje ohavné praktiky, jako je spalování dětí.  

13,1:  nic k tomu nepřipojíš a nic z toho neubereš –  tato formule (4,2; 

                                                 
14  NELSON, R. D. Deuteronomy, A Commentary, s. 168. 
15 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 265. 
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13,1) se objevuje v kontextu polemiky proti cizím bohům. Výraz 

zdůrazňuje důležitost poslušnosti , dále také toho, co se stalo předtím   

a co bude v textu následovat.  Přidání a ubrání odkazuje k přikázáním, 

která má člověk „pečlivě dodržovat“. Záměr této formule je tedy 

povzbudit,  aby člověk přesně vyhověl všemu, co Mojžíš ustanovil.   

Zákaz přidání něčeho k textu je užit  k prevenci přijetí  nových 

náboženských praktik, dokonce k poštvání proroka. Je možné, že se 

formule objevuje zvláště zde, aby čelila tvrzením, že lidská oběť (Dt 

12,31) byla přikázána od Hospodina (srov. Ez 20,25-26)16.  Izraelskému 

lidu není dovoleno uctívat Hospodina, jejich Boha, rituály nebo 

praktiky, které používají  jiné národy, když slouží svým bohům. Ani se 

nemají po jejich bozích dotazovat (v. 30). Nejlepší je ignorovat vše,  

co by je mohlo nakazit. 

 

13,2-6: prorok a ten, kdo mívá sen – (v. 2) mnoho o nich nevíme, ale 

jisté je, že jejich slova mají autoritativní vliv na základě zvláštního 

pověření. Zde je si tuace navíc ještě komplikovaná tím, že prorok 

dokonce může dokázat autori tu, která mu byla udělena pomocí 

„znamení“, které se podaří. V Izraeli to také bylo běžné. Muži boží 

dokazovali věrohodnost svých slov tak,  že poukázali na nějaký typ 

zázračného dění. Taková znamení byly události nápadného charakteru, 

občas nepochybně zázračné. Ale někdy se zázrak vztahoval ke 

skutečnosti, že boží muž mohl předpovědět znamení skrze 

jasnovidnost ( 1S 10,1nn; 1 Kr 13,3; 2 Kr 19,29 atd.)17.  Jenomže 

deuteronomistický kazatel promlouvá v období, které již bylo zatíženo 

různými matoucími zkušenostmi (srov. také Ex 7,22; 8,3)18. 

Prohlašuje, že lid nepotřebuje být nezbytně ohromen zprávami 

potvrzenými, které jsou dokonce potvrzeny i znameními.  

Srov. Jr 23,25.27.28.32; 27,9; 29,8; Za 10,2. Sen může být kanálem 

                                                 
16 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 170. 
17 VON RAD, Gerhard. The Old Testament Library, Deuteronomy, A Commentary, Translated by 

Dorothea Barton, Philadelphia Pennsylvania: The Westminster Press, 1966. s. 96. 
18 VON RAD, G. The Old Testament Library, Deuteronomy, A Commentary, s. 96. 
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opravdového zjevení  (Nu 12,6; Jo 3,1 srov. Gn 20,3; 31,11). Ale může 

se také stát pramenem sebeklamu. V citovaných pasážích jsou sny 

považovány, jako tady, za zneuctění. A nabídl by ti  znamení nebo 

zázrak –  Ex 4,8.9.30; 7,9. 

Výraz „prorok nebo ten, kdo hádá ze snů“ odkazuje k typickému 

náboženskému vůdci, protože sny byly normální a legit imní prostředky 

přijímání prorockého zjevení od Boha ve starověkém Izraeli  (viz.  Nu 

12,6; 1S 28,6). „Prorok“ byl Božím vyslancem, který mluvil Božím 

jménem jako posel (viz. 18,18).  Kořen abn v hebrejšt ině znamená 

„volat“,  „prohlašovat“ nebo „oznamovat“.   „Znamení“ (twa) nebo 

„zázrak“ (tpwm), které prorok dává, by měly být posuzovány 

skepticky.   

Proroku by se mělo věřit a zkouška (v.  4) přichází jako potvrzující  

znamení, které se skutečně stalo (Dt 18,21-22). Zdá se, že podstatné 

jméno „znamení“ (v. 3) zdůrazňuje potvrzení (Ex 3,12; Sd 6,17).  

Zatímco slovo „zázrak“ klade důraz na zázračný rys prorockého skutku 

(Ex 4,21; 1 Kr 13,3.5).  Výraz „nikdy neznali“ znamená „nezkusili“,  

„neměli žádný blízký vztah“. Popisuje to pravý opak Boha známého 

skrz exodus. Slovní spojení „Chodit  za jinými“ y r E x ] a ;     % l ; h '  odráží 

jazyk vztahové a manželské věrnosti  (Rt 3,10; Jr 2,2.5; Oz 2,7)           

a očekávané vojenské role podřízeného (Sd 9,4.49; 1 Sam 17,13-14)19.   

Zmíněné „Bůh tě zkouší“ (v. 4) připomíná prolog ke knize Jób, kde 

ten, který je zodpovědný za „zkoušení“ je také „žalobce, udavač“, 

který se postupně stává figurou „Satana“. Bůh povolí zkoušku, ale 

není podněcovatelem (to můžeme porovnat s příběhem svázání Izáka v 

Gn 22, kde je sloveso hsn použito pro konečnou „zkoušku“ 

Abrahamovy víry).   V ostrém kontrastu se slovy falešného proroka, 

který naléhá na lid,  aby „chodili za j inými bohy“ (Dt 12,3),  užívá 

Mojžíš stejného slovesa %lh jako když jim přikazuje, aby chodili s  

                                                 
19 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 170. 



50  

Hospodinem, svým Bohem20.  Mayes - „toto je jediné místo v korpusu 

zákonů, kde je fráze „chodit za“ užita se slovem Hospodin jako 

předmět; jinak to je „za jinými bohy“ (1981,233)21.  Text pokračuje 

základním přikázáním „milovat Hospodina,  svého Boha, celým svým 

srdcem a celou svou duší“ (srov. Dt 6,5 - „velké přikázání“) a 

přikázáním „bát se“ Boha střežením „jeho přikázání“, která se objevují 

dříve v Dt 6,13-14; 10,12-13 a jinde. Hospodinův nárok na lásku a 

poslušnost Izraelců (Dt 6,5) je nejdůležitější a nejzákladnější princip 

jejich náboženství:  tedy naplnění tvrzení falešného proroka je 

průzkumný test upřímnosti ,        s jakou Izrael drží tento princip22.   

Výraz „sloužit“  v tomto kontextu znamená, že pravá služba 

Hospodinu se neskládá tak moc z určitých kult ických úkonů, jako 

spíše z poslušnosti Božím přikázáním. Séri i šest i imperativních sloves 

ve verši 5 následuje obyčejná a efektivní rétorická struktura 

pareneze23.   

Slovní spojení „přemlouval k odpadnutí“ (v. 6) podněcuje rozsudek 

smrti  a znovu odráží jazyk asyrských slibů věrnosti24.  „Odstranit zlo“ 

- tolerovat takovou vzpouru by vedlo ke společné vině, proto tu musí 

být společná odpověď na vyhlazení. „Zlo“ referuje o skutcích, které 

znečišťují společnost a ničí  její vztah k Hospodinu. Takové „zlo“ je  

objektivní, skoro materiální nebezpečí, předmět aktu odstranění, jako 

by to byl exkrement (srov. 1 Kr 14,10). Deuteronomium běžně 

doplňuje zákony, které chrání sociální pořádek a rodinu, tímto 

výrazem (17,7.12; 19,19; 21,21; 22,21.22.24; 24,7), nejčastěji jej  

používá,  když klade odpor pocitům slitování, když je voláno             

po hrdelním trestu25.  

Falešný prorok musí být usmrcen pro svá slova, protože nabádal         

                                                 
20 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 271. 
21 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 271. 
22 DRIVER, Rev. S. R., D. D. The International Critical Commentary, A Critical and Exegetical 

Commentary on Deuteronomy, Third edition, Edinburgh: T. & T. Clark, 59 George Street, 1986. s. 
151. 

23 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 170. 
24 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 170. 
25 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 171. 
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k odpadnutí od Hospodina, svého Boha.  h r " s ' û - r B , d I  “přemlouval      

k odpadnutí” znamená pronést lež o Hospodinu26.  „Znamená to 

prohlásit falešně,  že Bůh něco řekl27“. „Vyvedl ze země egyptské        

a vykoupil tě z domu služby“ – srov. Dt 8,14; také 7,8; 9,26: přidání 

dvou vztažných vět zde zdůrazňuje skutečnost,  že odpadnutí             

od Hospodina je také nevděk.  

Slova „odstraníš zlo ze svého středu“ se objevují několikrát                

v instrukcích pro popravování zločince ( viz. Dt 17,7.12; 19,19; 

21,21.22.24; 24,7). Tato formule je Deuteronomiu vlastní. Jej í pomocí 

je povinnost položena na společenství, aby se očistilo od spoluviny    

na zločinu spáchaném v jeho středu a předcházelo, jak je to možné, 

šíření . Ačkoli r[b  pravděpodobně znamená „spálit“, přinejmenším     

v přeneseném smyslu (srov. 1 Kr 14,10), komentátor toto sloveso 

přeložil slovem „zbavit/vymýtit/očistit“, aby jej odlišil od hebrejského 

slova  prf  „spálit“ (srov. Dt 12,31)28.  

  

13, 7-12: Druhá část začíná předpokladem, že navádění k odpadnutí 

zaznělo v kruhu nejbližší rodiny. Je to záležitost osobního rozhodnutí,  

pro všechny členy rodiny. Každý se musí postavit pokušení sám ze 

sebe. Je to tak důležitá věc, že za j istých okolností může dojí t            

k rozbití  rodiny. Jsou zde evidované kategorie lidí v sestupném 

pořádku příbuzenství  a blízkosti. Od „tvého bratra“ k „tvému synovi či  

dceři,“ k „ženě tvého klína,“ k „tvému příteli“. Označení „syn tvé 

matky“ naznačuje, že pisatel má na mysli nejbližšího příbuzného - 

bratra (nebo sestru) – stejně jako „přítel, který je jako tvá vlastní 

duše“, někdo tak blízký, že by se člověk zdráhal proti němu 

podniknout legální zákrok. Kromě toho byl jejich návrh „sloužit jiným 

bohům“ udělán potají.  Text je přímo adresován muži, hlavě rodiny, 

                                                 
26 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 271, 

(viz. E. Jenni, FS H. Cazzelles, 207) 
27 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 271, 

(Tigay, (1996) 130) 
28 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 272. 



52  

který má ženu a děti a má moc jak skrývat, tak  iniciovat popravu.  

Přesto je to adresováno i kolektivu (v. 8 „národy, které jsou kolem 

vás“, v. 12 „mezi vámi“). Výrazem „potají“ (v. 7) se text posunuje     

do možností  soukromého, podzemního, alternativního kultu.   

Každý sociální a rodinný instinkt vyžaduje, aby příjemce tohoto textu 

chránit ty, kteří jsou jeho nejbližší a nejdražší. Verš 8 rozšiřuje 

perspektivu domorodých bohů za ty sousedních národů. Může j ít          

o asyrské bohy jako byla Královna Nebes, Tammuz a astrální 

božstva29.  Verš 9 zvyšuje laťku varování z  verše 4. („neuposlechneš“) 

přidáním dalšího slovesa, „nepřivolíš mu a neuposlechneš ho“. 

„Nebudeš ho litovat  ani s ním mít soucit ani ho krýt“ –  Dt 7,16 

(„Pohltíš každý lid,  který ti  vydá Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš ho 

litovat,   nebudeš sloužit jeho bohům; bylo by ti to léčkou“) .    

Verš 10: „musíš ho zabít“ - tento drsný požadavek se zdá být nezvyklý 

oproti legálnímu procesu nastíněnému ve verších 13-19 (férové 

vyšetřování) a v 17,2-7 (dva svědci). Nicméně srovnatelné požadavky 

asyrských vazalských smluv rovněž navrhují okamžitou exekuci,  

pokud je život panovníka ohrožen zradou30.  Přesně to, co je zamýšleno 

tady. „Jasné a pří tomné nebezpečí“ odpadlictví vyžaduje radikální 

měřítka, protože Hospodinu jsme povinováni absolutní a bezprostřední 

věrností.  Příběh z exodu 32, 25-29 ilustruje právě takovou situaci.  

Lidu je přikázáno „nelitovat“ nebo „neušetřit“ takového člověka – 

jakkoli mohou být v pokušení to udělat  z lásky. „Musíš ho zabít“ - 

svědek se má účastnit popravy - „nejprve se proti  němu pozdvihne 

tvoje ruka“. Ve světle toho, co je řečeno v Dt 13,13-19 a 17,2-7,  

předcházelo popravě důkladné vyšetřování, po kterém svědci první 

hodili kameny. (srov. 17,7). Trest ukamenováním je nejběžnější  

formou popravy v Bibli . Takový trest byl symbolickým aktem 

veřejného pobouření ze strany celé populace v reakci na hrozbu, 

kterou ten zločin představoval pro blaho společenství .  

Kamenování demonstruje nezapojení se společenství a jeho nesouhlas 
                                                 
29 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 172. 
30 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 172. 
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se zločinem a vylučuje nebezpečí kolektivní viny, která ohrožovala 

bezpečí celé komunity.   

Ve verši 12: poprava je motivovaná specifickou deuteronomistickou 

formulí odstrašování (všechen lid ať to uslyší a bojí se Dt 17,13; 

19,20; 21,21). Tento zločin je spojen s prvním případem označení 

„něco tak zlého mezi vámi“ (také podobné „zlo ve tvém středu“ v. 6).  

Účast „celého Izraele“ na kamenování obžalovaného byla zamýšlena 

jako něco odstrašujícího pro ostatní: „ať se bojí a nikdy ať se mezi 

vámi nestane něco tak zlého“. Smrt kamenováním je předepsána jen 

tady, v Dt 17,5 a v Dt 22,21, 24. Mělo by být poznamenáno, že           

v každém z těchto jiných příkladů najdeme tuto formuli „odstraníš zlo 

ze svého středu“. 

 

13, 13-19: Třetí část se zabývá nejvážnějším případem, ovládnutím 

celého města hnutím  odpadlíků. V severním království byla taková věc 

docela možná31.  Je otázka, jestli  se ve velkých městech, která byla 

dříve kenaánská, jako Megiddo, Taanach, Beth-shean, vůbec někdy 

opravdu ujala víra v Hospodina32.   Starý kult Baala, který byl zděděn 

po předcích, mohl znovu zesílit  a v takovém případě mohl být Izrael  

svolán v kampani proti tomu. Je to každopádně stále forma svaté 

války, kterou Izrael  musí podniknout pokud se něco takového stane. 

Každá žijící  věc v tom místě bude prokleta, místo samo bude zničeno   

a všechna kořist spálena „jako celopal pro Hospodina“.   Takové 

vzbouření se celého svazku kmenů proti neposlušnému členu velkého 

kultického společenství se již stalo ve starodávných dobách, jak 

ukazuje příběh války ostatních kmenů proti Benjamíncům v knize 

Soudců kap. 20.   

Závěrečný oddíl 13. kapitoly začíná způsobem odhalení – jako novinka 

nebo fáma (srov. 17,4). Zmínka o Hospodinově daru – město, které ti  

dává Hospodin  – jen podtrhuje hříšnost a zpustlost toho činu.  

Verše 13 a 14:  Zákon zde stanovený se odlišuje od prvních dvou 
                                                 
31 VON RAD, G. The Old Testament Library, Deuteronomy, A Commentary, s. 97. 
32 VON RAD, G. The Old Testament Library, Deuteronomy, A Commentary, s. 97. 
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případů v tom, že tam nejsou žádní svědci, kteří by vznesli obžalobu 

proti jednotlivcům. Fráze přeložená „kdybys uslyšel“ [ m ; ú v . t i - y K i  

označuje běžnou zprávu o tom, že se objevil incident. „Ze tvého středu 

vyšli“ tedy naznačuje, že takoví lidé vycházeli ze samotných Izraelců. 

„Synové neschopní/ničemní“ ‘ l [ ; Y : ’ l i b . - y n E ) B .  byli úspěšní a „získali 

náskok před obyvateli jejich města“ v uctívání „cizích bohů“. Termín  

l [ ; Y : ’ l i b  (často prostě překládaný přeneseně jako „Beliál“) je oblíbené 

jméno pro satana ve Svitcích Černého moře z Qumránu33.  Tento úzus 

vznikl pravděpodobně z dřívějšího používání termínu k označení 

personifikovaného vůdce nepřátelských sil,  například jako král Asýrie 

v metaforickém jazyce týkající  se mocností chaosu34.  I když mnoho 

badatelů vidí termín jako odvozený z i i i ylb  „ne“,  Dahood35 

argumentoval, že je to odvozeno z [lb „polykat“, tedy „polykač“     

v narážce na „zahlcující kapacitu spodního světa“. (Viz. také 2 Kor 

6,15, kde Pavel používá odpovídající  řecký termín, když mluví           

o ďáblu.) „Synové Beliála“ jinde v Bibli zahrnují vrahy, násilníky,  

falešné proroky, zkorumpované kněze,  opilce a jiné nespolečenské 

typy. Je to zkrátka označení bezcharakterních a vulgárních povah 

(např. Sd 19,22; 1 S 10,27; 25,25; 30,22; 1 Kr 21,10.13).  

Verš 15:  Třikrát opakovaný důraz k tomu, aby se prošetřila daná 

záležitost,  zřejmě podtrhuje pečlivé vyšetřování:  „budeš pátrat  vrd    

a zkoumat rqh  a dobře se vyptávat“ lav . Oproti tomu Dt 17,4  

uživá jen jediné sloveso (vrd).  „Hle, je to pravda, věc je j istá )!wkn 

bylo to uděláno“. Tato fráze ukazuje, že obžaloba je závažná a že 

vyšetřování této obžaloby bude důkladné. Slovo !wkn  znamená „jistý,  

důvěryhodný“.  

„Bude-li to pravda a jistá věc, že se taková ohavnost ve tvém středu 
                                                 
33 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 280. 
34 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 280. 
35 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 280, 

(pozn. Dahood, Psalms I: 1-50, AB 16, Garden City, NY: Doubleday, 1966, 105). 
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stala“  –  stejná slova v Dt 17,4.  Ohavnost  – h b ' î [ e A T  – modlářské 

praktiky jako v 17,4; 18,9; 20,18; Jr 32,35 („Baalovi vybudovali 

posvátná návrší,  která jsou v Údolí  syna Hinómova, a prováděli své 

syny a dcery ohněm Molochovi. To jsem jim nepřikázal, ba ani mi      

na mysl nepřišlo,  že se budou dopouštět takových ohavností, a tím 

svedou Judu k hříchu.“) srov. Dt 7,26 („Nevneseš do svého domu 

ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji  mít v opovržení, 

budeš j i  mít  za hnusnou ohavnost,  neboť je klatá.“). 

verš 16: Příkaz zní „úplně zničíš/vybiješ“ (hta ~rxh). Je to 

extrémní příklad tzv. ~ r < x e  („kletby“) svaté války36.  Ponechání si 

„kořisti“ bylo normálně dovoleno, ale zde „město i všechnu kořist       

z něho spálíš jako celopal pro Hospodina“, tj .  spálíš jako „oběť 

zápalnou“. Uměle vytvořený kopec - „tel“ l T e ,  utvářený 

nahromaděnými troskami během staletí okupace37.  Zničené město mělo 

zůstat  troskami navždy. Nebude nikdy znovu vystavěno. Děj se 

posouvá od hrdelního trestu ke svaté válce, jelikož se tento případ už 

nevyrovnává s individuálním pachatelem, ale s celou společností,  

která je schopná odolnosti. Soudců 20 reflektuje podobnou vnitřní  

svatou válku proti  Izraelcům, kteří  poškodili základní normy 

komunity.  

Požadavek naložit s  městem ostřím meče  se vztahuje k Ex 22, 19,        

i  když tam  se to vztahuje pouze na jedince („Kdo by obětoval bohům 

a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě“). Tento výlučný postoj 

ke všem cizím kultům je součástí nejpodstatnějšího rysu víry              

v Hospodina a táhne se zpátky ke svým počátkům. Můžeme rozumět, 

že se jazyk stává zvláště důrazným v případech, kde se otázka bytí pro 

Hospodina nebo proti Hospodinu řeší v rámci úzké sféry rodiny. Zájmy 

Hospodinovy musí být nadřazeny nad všechny lidské a rodinné zřetele. 

Když bylo něco zařazeno jako ve stavu ~ r < x e ,  tak se to stalo výlučně 

                                                 
36 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 280. 
37 CHRISTENSEN, D. L. World Biblical Commentary, Deuteronomy 1:1-21:9, Volume 6A, s. 280. 
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Hospodinovým majetkem a veškeré l idské užit í bylo zakázáno. 

Zacházení s městem jako s kořistí - ~ r < x e  znamenalo úplné vyhlazení 

jeho lidské populace38.  

Slovní spojení „ostřím meče“ – b r < x ' - y p i l .  – lit .  ústy meče, vyjadřuje, 

jak meč může pohlt it  (2 S 2,26; 11,25), bez milosti.  Tato fráze je 

běžná. To, že byla kořist prokleta, bylo nejtvrdším a nejpřísnějším 

typem (Joz 6-7 Jericho; 1 S 15,3). Běžnější bylo, že byla kořist  

ponechána Izraelcům k jejich vlastnímu užití (Dt 2,34n;  Joz 8,2.26n).  

Verše 17-18 se týkají naložení s kořistí.  Dopad ~ r < x e  pokračuje 

dokonce do budoucnosti až tak, že ve městě se už nikdy nebude žít.  

(srov. Joz 6,26; 8,28) 

„Na jeho prostranství“ –  bx o r >   byl široký otevřený prostor              

ve východních městech, něco jako moderní tržiště,  kde byla držena 

veřejná setkání a někdy tam byla vykonávána spravedlnost39 (srov. 2 

Par 32,6; Ezd 10,9; Neh 8,1.8; Iz  59,14; Jb 29,7).   

„Jako celopal  – l y l i K '  – Hospodinu“  – jinde se objevuje nejvíce jako 

termín buď popisující něco, nebo s něčím shodné (h l ' [ o  – oběť 

zápalná).  Tady je použit přeneseně, aby označil oběť jiného druhu, 

jejíž charakteristikou bylo,  že se podobala té,  jež měla být předložena 

úplně Hospodinu40.  Srov. Sd 20,40, kde se naráží alespoň na stejný 

smysl slova; pro Hospodina –  srov. Nu 25,4; Joz 6,17; 2 S 21,6; „před 

Hospodinem“ 2 S 21,9.  

„Bude navěky ruina,  troska“ – jenom pustý pahorek bude připomínat 

jeho místo; tak Joz 8,28; Jr 49,2. 

verš 18: zákaz zmocnění se kořisti – je založen na pojetí,  že stav ~ r < x e  

je nakažlivý, pokud z toho chce člověk pro sebe vytěžit  nějakou 

výhodu (srov. Joz 6,18; 7,10-26). 

                                                 
38 NELSON, R. D. Deuteronomy, A commentary , s. 173. 
39 DRIVER, Rev. S. R., D. D. The International Critical Commentary, A Critical and Exegetical 

Commentary on Deuteronomy, s. 154. 
40 DRIVER, Rev. S. R., D. D. The International Critical Commentary, A Critical and Exegetical 

Commentary on Deuteronomy, s. 155. 
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Verše 18 a 19: Záměr těchto drsných činů, které byly vykonány proti  

provinilému městu,  měl zmírnit  Boží hněv - „aby se Hospodin           

od svého planoucího hněvu odvráti l a udělil ti  slitování“. Příběh 

Akánova hříchu v Joz 7 ilustruje,  co bylo zamýšleno zde.  

„Hospodinovo sl itování“ se nevztahuje v tomto případě na pachatele 

zločinu. Stále trvající požehnání Izraele je závislé na jeho jednání       

s odpadlým městem v jeho středu - „slituje se nad tebou a rozmnoží tě, 

jak přísahal tvým otcům“. 
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3.8  Vlastní překlad Dt 17,2-7 

                   ^y r <['v. dx;a;B . ^B.r >qi b. aceM 'y I-y Ki 2 Nalezne-li se ve tvém středu v některých z tvých bran, 

                       %l ' !ten O ^y h ,l {a/  h w"h y >-r v,a  které Hospodin, Bůh Tvůj dává Tobě, 

                                   h V'ai-Aa vy ai  muž nebo žena, 

            ^y h ,l {a/- h w"h y> y nEy [eB. [r :h '-ta, h f ,[]y : r v,a]  kteří by udělali to zlé v očích Hospodina, Boha Tvého, 

                                   A ty rIB. r bo[]l ;   přestupuje jeho smlouvu. 

                       ~y r Ixea] ~y h il {a/ dbo[]Y: w: %l ,YE w:  3 A odešel by a sloužil by jiným Bohům  

                                   ~ h ,l' WxT;v. YIw:  a klaněl se jim, 

             ~y Im;V' h ; ab'c.-l k'l . Aa x :r EY"l ;  Aa v m,V,l ;w>  slunci nebo měsíci nebo celému zástupu nebes, 

                                 y tiy WI ci- al { r v,a]  což jsem nepřikázal. 

                                T' [.m' v'w> ^l .- dG:h uw>  4 A bude-li Ti oznámeno a uslyšíš 

                                  bj e y he T'v.r :d"w>  i budeš dobře pátrat 

                           r b'D "h ; !Ak n"  tm,a/ h NEh i w>  a hle pravda, jistá věc, 

                   l aer "f .y IB. taZOh ; h b'[eA Th ; h t'f .[,n<  že byla učiněna taková ohavnost v Izraeli. 

       a wh ih ; h V'aih '-ta, Aa  aWh h ; vy aih '-t a, t'a ceAh w> 5 Přivedeš/vyvedeš toho muže nebo tu ženu, 

          ^y r <['v.-l a, h Z<h ; [r "h ' r b'D "h ;-ta, Wf [' r v, a]  kteří se dopustili té zlé věci k tvým (svým) branám 
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           ~y nIb'a]B ' ~T'l .q;s.W h V'aih '-ta, A a vy aih '-ta,  a toho muže nebo tu ženu budeš kamenovat kameny 

                                         Wt mew"  a zemřou. 

       tM eh ; tm; Wy  ~y dI[e h v'l {v. A a ~y dI[e ~y In:v. y Pi-l [;  6 Podle úst dvou svědků nebo tří svědků bude usmrcen, 

                        dx'a , d[e y Pi-l [; tm;Wy  al {  nebude usmrcen podle úst svědka jednoho. 

              Aty m i h ]l; h n"voar Ib' AB-h y <h .Ti ~y dI[eh ' dy : 7 Ruka svědků bude první v zabití jeho 

                           h n"r ox] a;B' ~ ['h '- l K' dy :w>  a ruka celého lidu potom, 

                          p  ^B,r >Q imi [ r "h' T'r >[;biW  a odstraníš to zlo ze svého středu. 
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3.9. Srovnání Dt 13 a Dt 17,2-7 

Třináctá kapitola Deuteronomia souvisí více s kapitolou 17,2-7, než s 

koncem 12. kapitoly.   

Mnoho moderních interpretů předpokládalo původní kontinuitu těchto 

dvou pasáží , jenomže obvykle umísťovali kapitolu 13 po kapitole 

17,2-7, jenž zahrnuje nejjednodušší případ idolatrie a nejobecnější 

pravidla k potrestání .1 Podle Merendino2 byla kapitola 13 přesunuta na 

konec kapitoly 12 deuteronomistickým redaktorem, který také napsal  

12,29-31. Zatímco text 17,2-7 zůstal v soudním kontextu, kam opravdu 

patří.  Jiní interpreti  (např. Rofé3) věří , že pasáž Dt 16,21-17,7 byla 

nesprávně umístěna jako celý sloupec textu v raném stádiu tradice 

manuskriptu  ze svého původního místa za kapitolou 12, nebo přesněji 

mezi 13,1 a 13,2. 

Nicméně neexistuje žádný konsensus, co se týče nedotčenosti jednoty 

Dt 13 a Dt 17,2-7.  König a Hölscher4 namítali,  že se záměr 

Deuteronomia 17,2-7 liší od záměru Dt 13.  Příkaz ve 13. kapitole je 

zaměřen na modlářskou propagandu, ale v Dt 17,2-7 je téma 

modlářství  pouze doplňkové k popisu vyšetřování.  Důraz je na 

postupu. Volba idolatrie např. ukazuje autorovu posedlost tímto 

tématem, ale jeho hlavním záměrem je poskytnout ilustraci                

pro fungování soudů v Dt 16,18.5 

Deuteronomium 17,2-7 se dost opírá o kapitolu 13 a další materiály     

v Deuteronomiu. Má stejné základní části jako Dt 13,2-18. Těmi 

základními podobnostmi je podmínková věta, která popisuje odhalení 

případu modlářství v Izraeli (v. 2-3; srov. 13,2-3.7-8.13-14). Dále 

hlavní věta podmínkového souvětí , která stanovuje zjištění viny 

                                                 
1 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 159. 
2 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 159. 
3 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 159. 
4 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 159. 
5 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 160. 
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podezřelého (v. 4; srov. 13, 9b-10a.15) a jeho popravení (v. 5.7a; srov. 

13,6a.10a-11a.16); a příčinná věta (v. 7b; srov. 13,6b.12.18b). 

Jediná část Dt 17,2-7 bez žádného protějšku v kapitole 13 je pravidlo,  

které požaduje dva svědky (v. 6) a které je téměř perfektně identické    

s Dt 19,15b. 

Tato podobnost struktury v protimodlářském zákonodárství je 

doprovázena dalekosáhlou identitou frazeologie.  Začátek 2. verše 

připomíná obojí – 13,2a ( y K i  + 3.  os. impf + ^ B . r > q i B .  ) a 13,13a          

( t x ; a ; B .  + slovo pro „své město“). Verš 2a  se rovná j iné části          

Dt 13,13a a verš 3a se změní ve vyprávění, které můžeme nalézt          

v 13,3b,7b,14b. Verše 4b,7a a 5b jsou prakticky identické                   

s Dt 13,15.10a,b a 11a.  Verš 7b  je stejný jako 13,6b. 

Ve skutečnosti je toho v Dt 17, 2-7 velmi málo, co by nemělo nějakou 

paralelu někde jinde v zákonech Deuteronomia. Seitz6 poukázal        

na propojení s příklady „nepsaného práva“ nalezeného v této knize.     

K jeho seznamu může člověk přidat příkaz předvést viníka do brány   

(v. 5a, srov. 21,19; 22,15.24), s (pouze zde) „bránou“ nešikovně         

v plurálu. 

Jediné prvky, které Dt 17,2-7 nesdílí s Dt 13 ani s kazuistickými 

zákony Deuteronomia, jsou koncentrovány ve verších 2b-3. Fráze 

nalezené v těchto verších připoutávají Dt 17,2-7 k pozdějším částem 

Deuteronomia i k historiografickým a profetickým textům napsaným 

pod jeho vlivem7:  

^ y h , l { a / - h w " h y >  y n E y [ e B .  [ r : h ' - t a ,  h f , [ ] y :  “dopustili  jste se toho, co je 

zlé v Hospodinových očích“ (17,2b): srov. Dt 4,25; Dt 9,18; Dt 31,29 

(ve vnějším rámci Mojžíšovy písně); Nu 32,13 (vliv dtr); Sd 2,11; 

3,7.12 (2x). Tato formule je hojná v deuteronomistických textech        

i  v pozdějších dílech, která jimi byla ovlivněna. V samém 

                                                 
6 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 160. 
7 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 160. 
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Deuteronomiu je pozdější vrstva zřetelně charakterist ická.  

A t y r I B .  r b o [ ] l ;  „přestoupili  jeho smlouvu“(v. 2b): srov. Joz 23,16;    

Sd 2,20; 2 Kr 18,12. 

~ y I m ; V ' h ;  a b ' c . - l k ' l .  A a  x : r E Y " l ;  A a  v m , V , l ; w >  ~ h , l '  W x T ; v . Y I w :  a klanět  

se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu“  (v. 3):  

srov. 4,19; Jr 8,2; srov. také 2 Kr 17,16; 21,3 

y t i y W I c i - a l {  r v , a ] „což jsem nepřikázal“ (v. 3b):  srov. Jr 7,22.31; 19,5;  

32,35. Na všech čtyřech místech je y t i y W I c i - a l {  propojeno s jiným 

negujícím slovesem, ale tyto paralely jsou bližší než Dt 18,20             

a Jr 29,23, kde je tématem prorocká inspirace spíš než příkazy          

pro národ.  

Hölscher8 myslel , že verš 3 je doplňkový,  protože dokonale patří před 

~ h , l '  W x T ; v . Y I w :  .  Ale uspořádání textu by mělo být vysvětleno jinak.    

V 3. verši je to celé y t i y W I c i - a l {  r v , a ]    ~ y I m ; V ' h ;  a b ' c . - l k ' l .  A a  

x : r E Y " l ;  A a  v m , V , l ; w >  ~ h , l '  W x T ; v . Y I w : ,  jež má být odlišeno                  

od      ~ y r I x e a ]  ~ y h i l { a /  h d " b . [ ; n : w >  h k ' l . n E  vzatým přímo z 13. 

kapitoly. Naneštěstí  není jasné, zda je druhá část  3. verše považována 

jako dodatek, nebo jestli  původní autor nejdříve napsal to, co si vzal          

z hlavní předlohy (Dt 13), a potom pokračoval s frázemi ze své vlastní  

doby.  

Takovou nejistota ovšem nemáme o verši 2b. ^ y h , l { a / - h w " h y >  y n E y [ e B .  

[ r : h ' - t a ,  h f , [ ] y :  r v , a ]  je absolutně nezbytný pro Dt 17,2-7 a zdá se 

bezdůvodné useknout jeho pokračování A t y r I B .  r b o [ ] l ; .  

Proto se zdá, že deuteronomistické fráze, které vstoupily později        

do knihy Deuteronomium, jsou neodlučitelné od původní osnovy 

tohoto příkazu. V Dt 13 převládá rozdílná situace, tam jsou takové 

fráze v úsecích, které mohou být prostě vynechány z hlavního obsahu 

                                                 
8 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 161. 
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textu. 

Tento nedostatek charakterist ické slovní zásoby a tato silná spojení      

s nejpozdějšími částmi Deuteronomia naznačují, že Dt 17,2-7 bylo 

sestavováno pozdním redaktorem, který napodoboval kapitolu 13         

a také se inspiroval kriminálními zákony již sesbíranými v knize. Tato 

autorova frazeologie a jeho zájem o astrální kulty ho staví velmi 

blízko autorovi 4.  kapitoly9.   

Na závěr, Dt 17,2-7 není zlomek kapitoly 13 – recyklovaný                

a přemístěný. Ale je to odvozenina této kapitoly. Jako taková 

napomáhá objasnit určité problémy textu a interpretace. Na druhou 

stranu ovšem ani Dt 17,2-7 nemá žádný přímý dopad na pozadí           

a původní  význam Dt 13.2-18. 

 

                                                 
9 DION, P. E. The Suppression of Alien Religious Prorpaganda in Israel During The Late 

Monarchical Era, s. 162. 
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4. Závěr   

„Až Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyplení pronárody, které si jdeš 

podrobit, a až si je podrobíš a usadíš se v jejich zemi, dej si pozor,  

abys neuvízl v léčce, která po nich zbude, až budou před tebou už 

vyhlazeny: abys nevyhledával jejich bohy a neřekl:  "Jak sloužily tyto 

pronárody svým bohům, tak to budu dělat i  já!" Něco takového nesmíš 

udělat  pro Hospodina,  svého Boha, neboť všechno, co ony činily       

pro své bohy, Hospodin nenávidí  jako ohavnost. . .” 

Izrael je výjimečný národ a má i výjimečnou náboženskou identitu.  

Vztah Izraele k j iným náboženstvím byl vždy komplikovaný.               

V deuteronomistických zákonech je evidentně přítomna vrstva 

náboženské intolerance. Židovské náboženství se zakládá na vztahu     

s Hospodinem, Bohem Izraele, jenž svůj lid vyvedl z otroctví  a dal mu 

zemi, kterou mu zaslíbil.  Aby se tento slib mohl naplnit, je zapotřebí, 

aby izraelský l id dodržel  určitá pravidla. Aby si zachoval svou 

výjimečnost a nebyl jako okolní národy. Podmínkou požehnání           

a dobrořečení od Hospodina je zachování věrnosti Hospodinu. Lid 

nesmí převzít vůbec nic od národů, které žili  v zemi před ním. Bohy, 

modly, zvyky, ba ani  kořist. Toto vše by mohlo vést k zapuštění kořenů 

zla. Deuteronomium 13 před tímto zlem varuje a podává návod, jak se 

zachovat,  když náhodou k takové situaci  dojde. 

V Dt 13 je slovo ohavnost užito v situaci, když prorok, člen rodiny 

anebo celá skupina lidí přemlouvá – pokouší druhé lidi , své nejbližší  

nebo zbytek města, aby se odvrátili  od Hospodina a začali uctívat jiné 

neznámé bohy. Takový čin je Hospodinu ohavností ,  takový čin působí  

zlo a proto se musí řádným vyšetřováním vypátrat, kdo to má             

na svědomí. Je to tak závažný přestupek, že je zapotřebí výpovědi 

dvou svědků. Trest je nemilosrdný. Za takovýto čin se zasluhuje smrt.  

Za přikázáním ve 13. kapitole se skrývá myšlenka, že idolatrie je 

zneuctění svatosti.  Zneuctění, které znečisťuje. Čistota může být 

obnovena, jen pokud je nečistota odstraněna ze středu širší komunity 

věřících.  
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Na závěr bych chtěla poznamenat, že se mi zdaleka nepodařilo uchopit  

zadané téma v celé své šíři,  nebo alespoň tak, jak jsem si to na 

počátku psaní práce představovala. Přesto však doufám,  že tento 

materiál , který jsem zpracovala  bude do budoucna někomu k užitku.    
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