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9 BOJUJÚCI“ BOH V STAROM ZÁKONE – „POSVÄTNÁ“ VOJNA V IZRAELI 

 

Boh v Starom Zákone stojí na strane vyvoleného Izraelského národa a bojuje proti 

pohanským národom a teda proti pohanským božstvám. Boh je Bohom moci a zničenia 

všetkého zlého. On ním je, hoci je zároveň Bohom pokoja a nabáda svojich, aby sa zriekli 

násilia (napr. v prikázaní z Desatora nezabiješ). Pokúsime sa zamyslieť nad problematikou 

vojenských konfliktov na stránkach Starého Zákona, ktoré viedol Izraelský národ proti 

pohanským národom.  

Izrael má meno podľa svojho praotca Jakoba, ktorý dostal od Hospodina meno Izrael. 

(1Mjž 32, 29)
1
. Zmysel tohto mena je podľa biblickej etymológie „Boh bojuje“. Novší 

vedecký výklad sa prikláňa k prekladu „Boh vládne“
2
. V Jakobovi/Izraelovi, dostal svoj 

názov aj charakter národ Izrael: ľud, ktorý zápasí s Bohom
3
 (čoho pripomienkou je meno 

Izrael) a s ľuďmi (čoho pripomienkou je meno Jakob) a vyhráva.
4
 

                                                           
1
 Zápas je skutočný, jeho zmysel je náznačný. Jakub sa nemá čoho obávať, zvíťazí. Jakubovi sa vykĺboval 

bedrový kĺb, pravdepodobne uvoľnila sa mu šľacha v nohe, a tak sa nemohol riadne opierať o nohu. Preto pri 

ďalšom zápolení drží sa pevne svojho záhadného súpera. – Slovami Pusť ma....“ anjel doznáva, že je 

premožený, víťazstvo prenecháva Jakubovi. Lenže Jakub poznáva, že muž je nadprirodzený zjav, a preto prosí 

od neho požehnanie ako záruku mieru (Oz 12, 4) Jakub dostáva požehnanie a nové meno Izrael, t.j. „bojovník 

s Bohom“, alebo Boží bojovník. Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 95. (Pozri HELLER, J. 

a PRUDKÝ, M.: Obtížné oddíly knih Mojžišových. Kostelní Vydří 2007, s. 112-125). 

„Izrael“ čo pravdepodobne znamenalo „nech sa Boh ukáže silným“ sa tu vysvetľuje ako: „bol silný proti Bohu“ 

je to ľudová etymológia. Táto zmena mena sa vyskytne aj v 35, 10, kde sa zdá pôvodnejšou. Je možné, že 

vyjadruje splynutie dvoch rôznych skupín, „Jakubovej skupiny“ a „Izraelovej skupiny“ (porov. 33, 20: „El, 

Izraelov Boh“) Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava 2004, s. 48. 

2
 NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník. Praha 1956, s. 257. 

3
 Treba však poznamenať a to na rozličné chápania tejto formulácie. Môže to znamenať, že Boh nám pomáha 

v boji proti komusi. Alebo ak nechápeme vôľu Božiu môžeme sa postaviť ako bytosti obdarované slobodnou 

vôľou a zápasiť so samotným Bohom a to znamená bojovať proti Bohu. Napr. Izraelský národ, keď povraždil 

Božích prorokov, ktorí boli Jeho poslami a hlásali Jeho vôľu to znamená, že bojovali proti Bohu. (Pozn. a).  

4
 Študijná Biblia. Banská Bystrica 2015, s. 65.  
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Termín „ svätá vojna“ podobne ako ju nachádzame v mohamedánskom slovníku pod 

pojmom „džihád“
1
, ktorý dnes tak často média opakujú v Starom Zákone neexistuje

2
. Ďalší 

autori však tento termín v súvislosti s Izraelským národom používajú. Máme tu aj známu 

trestnú formulu „oko za oko, zub za zub“(2Mjž 21, 24)
3
, ktorá sa používala už od čias 

veľkého zákonodarcu – babylonského kráľa Chammurabiho
4
 a Mojžiš pravdepodobne túto 

praktickú formulku prebral a ponechal.  

„Svätá vojna“. Už samotné pomenovanie na prvý pohľad môže byť pre čitateľa 

problematické. Pretože logicky si človek môže zadať otázku: „Môže byť zabíjanie sväté“? 

Nesmieme zabudnúť na citát z Evanjelia: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život 

položí za svojich priateľov “(Jn 15, 13). Toto je novozákonné biblické stanovisko, o ktoré sa 

                                                           
1
 Arabsky - svätá vojna vedená v záujme rozšírenia alebo na obranu islamu; svätý zápas (Pozri ŠALING, S. 

a kol.: Veľký slovník cudzích slov. Bratislava 2003, s. 312). Džihád –arabsky úsilie, boj, svätý zápas (nepresne 

svätá vojna). V islame práve povinnosť usilovať sa o vlastné zdokonaľovanie a rozvoj štátu. Často je chápaný 

ako ozbrojený boj za islam alebo za národné ciele; môže byť vedený aj pokojnými prostriedkami. (Pozri 

PAULIČKA, I. a kol.: Všeobecný encyklopedický slovník A-F. Bratislava 2005, s. 806). 

2
 BRAULING, G.: Rozumieť Starému Zákonu. Svit 2002, s.36-37. Pozri LOHFINK, N.: „Svätá vojna“ a 

„kliatba“ v Biblii.  

3
 Trestné právo. Mojžišovský trestný zákon spočíval na starobylej zásade tzv. ius talionis: „Čím sa kto previnil 

tým bude aj potrestaný“. Na rovnakom základe bol založený Chammurabiho i sumerský zákoník Lipit – Ištar. 

Motívom nebola pomsta (ani v prípade krvnej pomsty), ale spravodlivá odplata. Táto zásada ľudové nazývaná 

„oko za oko, zub a zub“ nebola vždy dôsledne uplatňovaná a v niektorých zákonoch sa objavuje motív 

náhrady. V porovnaní z mezopotámskymi zákonmi nachádzame predovšetkým v majetkových predpisoch 

nespochybniteľnú závislosť. Trestný zákon je u Izraelitov miernejší.  

Tresty. Ťažké previnenia boli trestané smrťou a to väčšinou kameňovaním. Tento trest bol určený za 

nasledujúce previnenia: rúhanie, rušenie sobotného pokoja, modloslužbu, čarodejníctvo, ťažké previnenia proti 

rodičom, porušenie manželskej vernosti, znásilnenie. Trest kameňovania vychádzal z princípu, že celé 

spoločenstvo je zodpovedné za plnenie zákona. Trest smrti upálením bol určený pre krvismilstvo a znásilnenie 

kňazovej dcéry. Ďalším trestom bolo palicovanie. 5Mjž 25, 3 určuje 40 ran. Zakonník Chammurabiho 

predpisuje 60 rán. Neskôr bolo zvykom dávať 39 rán. Trestať väzením Mojžišova zákon nepoznal. Potrestanie 

kladou a železnými okovmi patrilo skôr do série policajných trestov. Bežného orientálneho trestu odseknutie 

ruky bolo možné použiť iba v jedinom prípade (5Mjž 25, 11-12). Pri majetkovo právnych previneniach boli 

tresty založené na princípe náhrady škody. DUKA, D.: Úvod do Písma Svatého Starého Zákona. Praha 1992, s. 

115 

4
 Niektorí odborníci toto meno udávajú ako Chammurapi, Chamurabi. (Pozn. a). 



57 
 

môžeme oprieť v prípade obrannej vojny. My sa však vráťme naspäť k starozákonnému 

pohľadu, ktorý nepozná termín obrannej vojny. V prípade obsadenia zasľúbenej zeme - 

Kanaánu má skôr vojna charakter útočný. Obranný charakter vojny v Starom Zákone môžeme 

vidieť iba z pohľadu viery t.j. že si bránili svoju vieru v jediného Boha pred pohanskými 

národmi, ktoré boli polyteistické.  

Deuteronomium stanovilo zásady svätej vojny, za ktorých sa mal Izrael pustiť do boja, 

(7, 1-26; 20, 1-20; 21, 10-14; 25, 17-19). Kniha Jozue ilustruje zásady svätej vojny na 

správach o dobíjaní Jericha a Aja (kap. 2; 6; 8; 10; 11) a na naplnení týchto zásad pri prvom 

útoku na Aj a zmluve s Gibeoňanmi (kap. 7; 9). Tieto správy zahŕňajú údaje o bojoch (Joz 

1,6.9; 6, 2; 8, 1; 10, 8; 11, 6), Jahveho boj za Izrael a vyvolanie hrôzy v srdciach nepriateľov 

(Joz 2, 9.24; 10, 21) a rozprávanie o poslušnosti národa voči Božím prikázaniam. 

Nedodržanie Božieho príkazu vedie k porážke a k Božiemu súdu nad Akánom a jeho rodinou 

(5Mjž 7, 25-26; Joz 7). Jahve bol prítomný v bojoch Izraela, keď Jozue stretol veliteľa 

Hospodinovho nebeského vojska (5, 13-15). Okrem Gibeončanov a niekoľko ďalších malých 

národov, ktoré zostali boli Kanaančania postavení pod kliatbu a vyhladení zo zeme (5Mjž 7, 

1-5; Joz 6, 21; 8, 24-25; 10,10.28-40; 11,11.14.21; porov.9, 16-18)
1
. 

Prvou zlomovou udalosťou, o ktorej hovorí deuteronomistické historické dielo, bolo 

zaujatie krajiny. V prípade Izraela ide pri zaujatí krajiny o niečo iné, ako v prípade nomádov. 

Nomádov hnal vpred vždy hlad a na krajinu, to ktorej mohli vstúpiť (obyčajne pre slabosť jej 

obyvateľov), hľadeli ako na miesto, ktoré možno vyrabovať, a z ktorého potom treba čo 

najrýchlejšie odísť. Izrael vstupuje do Kanaánu s iným úmyslom. Prichádza, aby sa tu usadil 

a aby obrábal pôdu. Izrael hľadel na Kanaán ako na svoju Bohom darovanú vlasť. Na 

rozdiel od svojich dovtedajších prechodných bydlísk hľadel na Kanaán ako na cieľ svojho 

putovania. Príchod do cieľa znamenal aj nutnú zmenu v hospodárskych, spoločenských, 

                                                           
1
 DILLARD, R.: Úvod do Starého zákona. Praha 2003, s. 106. 
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politických i náboženských pomeroch. Po zaujatí krajiny sa stal otáznym vzťah 

k Hospodinovi. V myšlienkovom svete človeka starovekého Orientu patrilo božstvo a krajina 

nerozlučne spolu. Každá krajina mala svoje božstvo či božstvá. Po príchode do Kanaánu 

prišiel Izrael na teritórium kanaánskych božstiev. Otázka teda znela: netreba vymeniť 

božstvo? Netreba začať uctievať božstvá novej krajiny? Nestala sa viera v Hospodina 

zastaralou?
1
 

Na to, aby sme pochopili, čo znamená starozákonná svätosť si uvedieme citát z proroka 

Ezechiela 28, 22-23: „Takto vraví Hospodin Pán: Hľa, ja som proti tebe, Sidón, 

a ukážem na tebe svoju slávu. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď na ňom 

vykonám súd a ukážem na ňom svoju svätosť. Zošlem naň mor, krv bude na jeho 

uliciach a padnú pobití uprostred neho a to mečom proti nemu zo všetkých strán – 

i poznajú, že ja som Hospodin“. Posvätenie, ktoré tu Jahve sľubuje nám pomôže objasniť 

pojednanie Rudolfa Otta „Idea svätosti“ z r. 1917. Otto odkazuje, že v staroveku nemala 

predstava „svätosti“ moderný obsah morálneho dobra. Hebrejské slovo prekladané ako 

„svätý“ v Biblii znamená iba rituálnu čistotu. Vyššie spomenutý autor tvrdil, že v pôvodnej 

podobe znamenalo „svätý“ to čomu sa hovorilo „numinózne“ – nadprirodzenu silu, ktorá 

vyvoláva hrôzu a strach, „bázeň naplňujúci majestát“. 
2
 

Všetky antické národy spájali vojnu s náboženskými úkonmi. Takže každá antická 

vojna bola v širšom zmysle slova svätá. Gréci nazývali svätou vojnou, keď ju predchádzalo 

veštenie v Delfách. Taktiež starí Semiti dávali vojne sakrálny charakter. Avšak musím 

priznať, že Izraeliti ináč chápali svätú vojnu. V Izraeli sa všetky vzťahy dotýkali náboženstva. 

Izraeliti nebojovali iba za svoju vieru, ale za aj za svoju existenciu
3
. Iba pokolenie Levitov – 

                                                           
1
 BÁNDY, J.: Teológia Starej Zmluvy. Bratislava 2003, s. 105. 

2
 WRIGHT, R.: Evoluce Boha. Lidové Noviny, 2011, s. 148.  

3
 V tomto kontexte nie je div, že druhú svetovú vojnu nazvali sovietski agitátori, ktorí na jednej strane chceli 

väčšinovú Ruskú pravoslávnu cirkev zlikvidovať a na druhej strane paradoxne v záujme dosiahnutia cieľa 
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kňazov bolo oslobodené od aktívnej vojenskej služby s výnimkou nesenia archy zmluvy, 

ktorú niesli v boji. Podľa zmluvy počítali s pomocou Jahveho. Tieto vojny boli vlastne 

vojnami Jahveho. Aby Boh neopustil svoj ľud mali sa Izraeliti pred bojom očistiť (Joz 3, 5; 

Joel 4, 9; Jer 6, 4). Viditeľným znamením prítomnosti Jahveho v boji bola archa zmluvy
1
. 

                                                                                                                                                                                     
použili cirkevnú terminológiu v známej piesni „Vstavaj strana agromnaja“ kde svoju obrannú vojnu nazvali 

svätou vojnou. Brutálna fyzická i materiálna likvidácia Ruskej pravoslávnej cirkvi bola uskutočňovaná od r. 

1917 až do začatia druhej svetovej vojny. Štatistiky hovoria o 200 000 fyzicky zlikvidovaných biskupoch, 

kňazoch, diakonov, mníchov a mníšok. Keď Stalin videl, že vojnu s Nemeckom prehráva, zmenil a „zjemnil“ 

politiku vo vzťahu k Ruskej pravoslávnej cirkvi. Prestalo sa s fyzickou likvidáciou biskupov a kňazov 

(zastrelenie do zátylka priamo na ulici bez akéhokoľvek súdu), nezakazovalo sa ľuďom chodiť do chrámov, 

otvárali sa zatvorené chrámy, ktoré skonfiškoval štát, otvorili sa niektoré teologické školy, ktoré boli na príkaz 

štátu zatvorené. Ruská pravoslávna cirkev vyhlásila finančnú zbierku a za zozbierané peniaze zakúpila tanky 

a vytvorila tankovú brigádu sv. Dimitria Donského. Tento dar odovzdala štátu. Komunistická vláda si v tom 

čase veľmi dobre uvedomovala hamletovskú otázku „ byť či nebyť“, o existencii či neexistencii ruského ho 

národa, ktoré hrozilo v prípade prehratia vojny. (Pozn. a). 

1
 Americký film „Dobyvatelia stratenej archy“ nebol natočený podľa skutočných udalosti, ale išlo o napínavý 

dobrodružný film. Zaujímavá bola myšlienka, ktorá v tom filme zaznela a to, že Nemci počas druhej svetovej 

vojny našli biblickú archu zmluvy a chceli využiť Boha vo svoj prospech a zvrátiť priebeh vojny. 

S fetišistickým magickým postojom ohľadne Božieho mená a využitie Boha vo svoj prospech sa stretávame aj 

v samotnom Izraeli a to v termíne „ŠemHammeforaš“, ktorý vraj používal Mojžiš pri konaní zázrakov napr. 

keď sa palica premenila na hada, alebo pri prechode cez Červené More. (Pozri SCHUBERT, K.: Židovské 

náboženství v preměnách věků. Vyšehrad 1999, s. 26-28.)Pravdepodobne takto magicky mohol byť podľa 

všetkého chápaný aj nadpis „Boh s nami“ na každej pracke vojenského remeňa nemeckého vojaka. Jahve pre 

Izraelský národ totiž znamenal, že On je pre všetky časy „Boh s nami“ (pozri: STRUPPE, U.-

KIRCHSCHLÄGER, W.: Úvod do Starého a Nového zákona. Jak porozumět Bibli, Vyšehrad 2000, s. 41. Išlo 

možno o akýsi psychologický efekt, ktorý mohol povzbudzujúco vplývať na vojaka, ako keby išlo o vojnu, 

ktorej žehná Boh, alebo skôr božstva. Myšlienka ohľadne archy zmluvy mohla skrsnúť v hlave Hitlera, alebo 

niektorého z jeho najbližších spolupracovníkov (Himmler, Görring sa týmito dávnymi mýtami vážne a 

oduševnene zaoberali.) Je známe, že nemeckí archeológovia ešte pred prvou svetovou vojnou robili vykopávky 

v Palestíne (napr. bolo objavené mesto Pergamon (Zjav 2, 12-17). Dodnes táto expozícia sa nachádza 

v Berlíne) či Egypte a našli mnoho zaujímavých biblických objavov. Ohľadne hľadania predkov tzv. čistej 

arijskej rasy boli uskutočnené vedecké výskumné expedície do Tibetu.  

Hitler bol vylúčený z cirkevnej strednej školy, „pretože zadával učiteľom veľa otázok“, čo bolo v tom čase 

neprijateľné. Vtedy sa kládol dôraz na memorovanie a opakovanie jasne formulovaných vieroučných právd 

Cirkvi. Keď sa stal Hitler na čelo strany pohŕdal nemeckými biskupmi ako slabochmi hoci na druhej strane ako 

človek rozumejúci moci obdivoval organizáciu Cirkvi, dogmatickú neochvejnosť a liturgickú nádheru 

dvojtisicročnej rímskej cirkvi. Veľmi sa mu páčili kázne jezuitov. Osobný priateľ bývalý rímskokatolícky 
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Víťazstvo je konečným aktov vojny, ale najvyšším bodom svätej vojny bolo vykonanie 

kliatby nad nepriateľom tzv. cherem, o ktorej bude reč neskôr. Kliatba je Božím príkazom 

a znamená úplné zničenie všetkého živého, ľudí i zvierat a vypálení mesta (Joz 6, 11-24; 1 

Sam 15). Neskoršie vojny i napriek jasnému náboženskému charakteru (makabejské) nemali 

pravých charakter svätej vojny. Cherem – kliatba pramenila v starosemitskej minulosti 

Izraela.
1
 

V starom Oriente zvlášť u Izraelitov ako aj neskôr u mohamedánov bola vojna 

náboženskou záležitosťou. Izraeliti viedli boje Hospodinove (4Mjž 21, 14). Hospodin 

zástupov bol Bohom izraelských vojsk (1S 17, 45)(Jahve Sebaot (Sabaoth) v ruštine 

Саваоф–Boh nebeských vojsk, ktorý vedie vojnu proti bezbožníkom
2
) jeho prítomnosť 

v boji niekedy symbolizovala archa zmluvy (2S 11, 11 – porov. 1S 4, 3). Preto sa do boja 

                                                                                                                                                                                     
rehoľník Bernahrad Stepmfle mu pomáhal pri redigovaní „ Mein Kampfu“. (KÜNG, H.: Židovství, Brno 2016, 

s. 227). Toho napokon omylom zabil SS pri tzv. Römovom prevrate r. 1934. Keď sa to dozvedel Hitler 

rozhorčene reagoval slovami: „Tie svine zabili môjho dobrého patera Stemfla“. 

O Hitlerovi by sme mohli povedať z náboženského pohľadu, že prešiel akýmsi duchovným vývojom. Po 

odvrhnutí kresťanstva sa z neho stal okultista a špiritista, ktorý chcel založiť - zrodiť „nové nemecké 

náboženstvo“ akési neogermánske pohanstvo s orientáciou k prírode, ohňu, znovuzrodeniu a 

k starogermánskym bájam. Bosorky upálené na hraniciach v stredoveku katolíckou inkvizíciou začali uctievať 

ako „prvé mučeníčky germánskeho národa, ktoré sa postavili proti Cirkvi“. Nemecko sa malo stať 

pokračovateľom Veľkej rímskej impérie pretože pôvodne tvorila jednu z mnohých provincii Ríma s názvom 

Germanika – Germanska marka. Preto chcel Hitler dobiť svet a podrobiť si ho podobne ako to robil kedysi 

slávny Rím. Treba ešte poznamenať ako to tvrdia súčasní odborníci, ktorí podrobne preskúmali jeho život tohto 

psychicky chorého človeka, že Hitler okrem toho, že bral narkotika mal ešte zvláštne intuitívne („veštecké“) 

schopnosti a vedel vycítiť kedy sa stane niečo zlé. Už v prvej svetovej vojne kde aktívne bojoval si to všimli 

jeho najbližší spolubojovníci, ktorých viedol veľakrát do útoku. Počas druhej svetovej vojny bolo na neho 

páchaných okolo 30 atentátov, ktorým zväčša unikol. Tesne pred výbuchom bomby zväčša nečakane opustil 

miestnosť kde výbuch nastal. Nezabudol pritom podotknúť na prozreteľnosť, „akúsi vyššiu moc“ (alebo skôr 

nižšiu moc), ktorá mala s ním veľké plány.  

„Hajlovanie“ – fašistický pozdrav vztýčenou pravou rukou ( heil Hitler, Siegheil) priveľmi pripomína pozdravy 

rímskych cisárov keď dvíhali svoju pravú ruku pri pozdravovaní ľudu na verejnosti. Treba však zdôrazniť, že v 

prípade fašistického Nemecka a druhej svetovej vojny išlo o útočnú a agresívnu vojnu. Pozn. a. 

1
 DUKA, D.: cit. dielo, s. 117-118.  

2
 CAP, A.: Úvod do Starého Zákona I., Prešov 2015, s, 32. 
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nehodil každý, ale iba ten, ktorý sa preto posvätil (Joz 3, 5) a prešiel očistnými obradmi a stal 

sa zasväteným – posväteným Bohu (Iz 13, 3), aby sa mohol zúčastniť boja. Bojovníci mali 

zakázaní styk s ženami (1S 21, 5 porov. 2S 11, 11)
1
, aby si uchovali kultickú čistotu k boju. 

Každé vojenské ťaženie bolo pripravované modlitbou a obetami (1S 7, 8; 13, 9; 2Pa 20, 5-12) 

takže začať, alebo vyhlásiť vojnu je vyjadrené v hebrejčine slovami „posvätiť vojnu“ (Jer 6, 

4; Joel 4, 9-10). Možno aj mazanie štítov olejom bolo viac kultickým počínaním než iba 

zvlhčením a vyhladením kože, aby nepriateľské šípy ľahšie sa skĺzavali, alebo odskakovali (Iz 

21, 5 porov. 2S 1, 21). Aj vojenský tábor bol podrobený prísnym požiadavkám kultickej 

čistoty (5Mjž 23, 14). K zaisteniu správneho okamžiku, na započatie boja bolo potrebné sa 

„pýtať Hospodina“ a to losom (Sud 1, 1; 20, 23.27; 1S 14, 37; 23, 2; 28, 6;30, 8), alebo skrze 

proroka (1Kr 22, 5 porov. 2Pa 18, 5; Ez 21, 21). Aj v dobách Makabejských bol vojenské 

ťaženie začaté modlitbou a pôstom (1Mak 3, 47). Vypovedať formálne vojnu nebolo 

zvykom...Krátko pred bitkou kňaz, alebo vojvodca povzbudzoval ľud uistením Božej 

prítomnosti a pomoci. Tí, ktorí sa báli, alebo si postavili dom a ešte sa do neho nenasťahovali, 

tí, ktorí si nasadili vinicu a ešte z nej nezbierali úrodu a tiež tí, ktorí sa zasnúbili, ale ešte 

nemali sobáš boli prepustení domov (5Mjž 20, 2-9; 2Pa 20, 14-20; porov. Sud 7, 3). Miloš 

Bič
2
 spája tieto nariadeniami a predstavami prastarých náboženstiev, podľa ktorých každý kto 

podnikal s vyššie vymenovanými „vecami“ bol vo vzťahu s inými božstvami, alebo démonmi 

a tak sa takýto človek staval pre Hospodina nečistým. Taktiež v ustráchanosti bol videný proti 

božský prvok.  

Vojnová taktika bola jednoduchá. Vojsko stálo proti vojsku v súvislej línii takže 

nakoniec stal muž proti mužovi. Niekedy k bitke ani nedošlo. Obe strany si vybrali 

zápasníkov, ktorí pri vzájomnom zápase mali bitku rozhodnúť (1S 17; 2S 2, 14). Na dané 

znamenie posvätnými polnicami (4Mjž 10, 9) spustili vojaci vojnový pokrik (Joz 6, 5; 1S 17, 

                                                           
1
 NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník, Praha 1956, s. 1168. – 1169. Pozri heslo: Válčení, válčiti, válečník, válečný. 

2
 BIČ, M.: Ze světa Starého Zákona I. Praha 1986, s. 320. 
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52) a vrhli sa na nepriateľov (Sud 7, 20; porov. Iz 42, 13; Jr 4, 19; Ez 21, 22; Am 1, 14). Juda 

Makabejský namiesto divokého pokriku zaviedol spievanie žalmov (2Mak 12, 37 porov. 2Pa 

20, 21). Hlavne išlo o to prekvapiť nepriateľa nepripraveného (1Mjž 14, 15). Zvyčajne sa 

vojsko delilo na tri skupiny pričom sa snažili obkľúčiť nepriateľa (Sud 7, 16.20; 1S11, 11; 2S 

18, 2). Niekedy bol takticky predstieraný útek, zatiaľ čo zo zálohy, ktoré ostali ukryté, aby nič 

netušiaceho nepriateľa, ktorého vylákali k prenasledovaniu, aby ho napadli zozadu (Joz 8, 2-

7.15; Sud 20, 36)...Pri prenasledovaní nepriateľa sa nepoznalo zľutovanie. Jeho zničenie bolo 

výrazom prekliatia Hospodinovho (prekliaty– hebrejský „cherem
1
). Všetko muselo byť 

spálené. Bola to vlastne obeta, pri ktorej všetko pripadlo Bohu (1S 15, 9; Joz 7, 24) 

i zajatci...Časť z koristi bola prinesená aj do svätyne (4Mjž 31, 50) a iná časť bola rozdelená 

kňazom a levitom (Nu 31, 26-30). Koniec boja i prenasledovania, drancovania bol vyhlásený 

vojnovým rohom (2S 2, 28; 18, 16; 20, 22)...Vracajúcich bojovníkov tancujúce a spievajúce 

ženy (2Mjž 15, 20; Sud 5,1; 11, 34). Niektoré žalmy boli neskôr spievané pri novoročnej 

slávnosti nastolenia Hospodina a vznikli asi pri takýchto príležitostiach (2S 22,1). Zvlášť 

v dobe Makabejcov bolo vo zvyku spievať žalmy pri návrate z boja (1Mak 4, 24). Bojovníci 

sa museli podrobiť novému kultickému očisťovaniu spolu s odevom a zbraňami.  

                                                           
1
 Kliatba hebrejský herem. Starozákonný výraz kliatba označuje v praxi „kliatba, vyhubenie alebo vydanie 

Bohu“. Tak mali byť zničení ľudia, ktorí sa oddali modloslužbe (napr. Kaančania Ex 23, 31; 34, 13; Dt 7, 2; 20, 

10-17) alebo mesto (Jericho, Joz 6, 17-21; porov.Dt 2, 34; Joz 11, 14). Kliatba sa vzťahovala aj na izraelskú 

domácnosť (Achán, Joz 7, 24; porov. Dt 20, 10) a hrozila Izraelu kvôli jeho modloslužbe (Dt 8, 19; Joz 23, 15). 

Kliatba má prvky tabu, ktorá nedovoľuje kontakt s ohavnosťou (Dt 7, 26) čí vecou svätou (Lv 27, 28). V Izraeli 

sa jednalo predovšetkým o náboženskú záležitosť, predmety boli vydelené pre Hospodina a jeho službu (Nu 18, 

14). 

Podobné uvalenie tabu na vojnovú korisť, ktorá mala byť venovaná božstvám poznáme aj z mimobiblických 

prameňov z Mari a Moabského kmeňa. Po nastolení monarchie sa od tejto praxe upúšťalo i keď proroci boli 

proti tomu (1 S 15, 9; 1 Kr 20, 31.42; Mi 4, 13;Iz 34, 5). O kliatbe v zmysle vylúčenia píše Ezd 10, 8. Napr. 

kresťania boli vylučovaní zo synagóg (Jn 9, 22; 12, 42; 16, 2 Sk 28, 16-22. DOUGLASS, J.: Nový biblický 

slovník. Praha 1996, s. 503. 
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Predstava Hospodina ako bojovníka (Ž 24, 8) stojí v pozadí takmer všetkých vojen 

starého Izraelu. Hospodin bojových zástupov učinili z Izraela svoj ľud tým, že porazil 

Egypťanov (2Mjž 15, 1-18; 5Mjž 4, 34) udržuje tento ľud tým, že bojuje za nich a učí ich 

bojovať (2S 22, 35; Ž 144, 1), Izrael je jeho vojsko (2Mjž 12, 41) a víťazstva Izraelského 

národa sú víťazstvami Hospodinovými. Niekedy to vyzeralo tak ako keby nebolo rozdielu 

medzi nepriateľmi Izraelského národa a nepriateľmi Božími (5Mjž 7; Sud 5). Ale už v 1S 4, 3 

je varovanie pred takým stotožňovaním. Ak odpadne Izrael od Hospodina stáva sa Boh 

jeho nepriateľom a bojuje proti nemu (Iz 63, 10; Jer 21, 5) a to cez prorokov (Jer 1, 10-19) 

alebo prostredníctvom cudzích národov (Iz 10, 5; Jer 25, 1-9.27; Ez 21, 2-23). V takomto 

prípade sa vojna stáva trestom za neposlušnosť a nevernosť a proroci, ktorí za takýchto 

okolností predpovedajú bezpečnosť a víťazstvo sú vyhlasovaní za falošných prorokov (Jer 28; 

Ez 13, 8-16). Vojna je zlom, najmä keď bojuje Izrael proti Judovi. Pekným príkladom je 

rozprávanie o prorokovi Odedovi (2Pa 28, 9). Proroci očakávajúci Božie kráľovstvo, keď 

ľudia prekujú meče na motyky a svoje oštepy na srpy“ „keď národ proti národu nepozdvihne 

meče a nebudú sa ľudia už viac učiť bojovať (Iz 2, 2-4; Mich 4, 1-4) a budú vyrabované 

vojnové vozy a zničené vojnové luky (Za 9, 9). Nástroje Božieho hnevu budú pokorené (Iz 

10, 12-15; Jer 51; Ez 38-39) a Boží ľud bude vyslobodený od všetkých nepriateľov (Iz 49, 22-

26; 59, 17). Konečná spása bude dosiahnutá víťazstvom Hospodina a jeho Mesiáša a bude to 

doba pokoja v Božej vlády nad pravým Izraelom (Ž 110; Iz 9, 1-8; Dan 7-12; Za 14). 

Dokonca aj v prírode nastane pokoj (Iz 11, 6-9; 65, 25). Niekedy je záverečný boj 

Hospodinov s nepriateľskými silami opisovaný mytologickými farbami ako boj s chaosom. (Ž 

104, 6; Iz 27, 1) alebo svetla s tmou (Jb 26, 10-13). Vojnové konflikty na Zemi sú opisované 

ako predzvesť konečného kozmického boja Hospodinovho.  

Mier – (šalom) u Izraelitov neznamenal iba neprítomnosť vojny, ale predovšetkým 

dobré a priateľské vzťahy medzi národmi. Tieto vzťahy boli zmluvou – paktom (berit). 
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Porušenie zmluvy znamenalo to isté ako vyhlásenie vojny. Inakšie povedané vojna sa 

skončila obnovením priateľských vzťahov.  

Dnešné vojny je niekedy ťažké – alebo takmer nemožné kvôli ideologickej mašinérii 

rozlišovať či ide o obrannú, alebo útočnú vojnu t.j. či je spravodlivá, alebo nespravodlivá. Do 

istej miery aj dnešné vojny sú vojny náboženské len súčasné média tento fakt z politického 

uhla pohľadu už nezvýrazňujú. Alebo si ho všímajú až prílišne napr. boj proti islamu, ktoré by 

sa malo vyšpecifikovať skôr na boj proti fundamentalistickej a radikálnej forme islamu a nie 

z neznalosti zovšeobecňovať a hádzať všetkých mohamedánov do jedného vreca.  

 


