
Ex 23 a iné zákonodarné texty 

Právo v starovekom orientálnom svete 

7 kódexov: 

1. Zbierka Ur-Namma (LU) 
2. Lipit-Ištárova zbierka (LL) 
3. Zákonník z Ešnunny (LE) 
4. Chammurapiho zákonník (LH) 
5. Stredoasýska zbierka (MAL) 
6. Chetitské zákony (CH) 
7. Novobabylónska zbierka (LNB) 

Dva poznáme z Biblie: Ex 21, 2 - 22, 6; Dt 12, 1 - 25, 11 a k týmto sa priraďuje aj najstarší Rímsky 
kódex. 

Príkaz milovať nepriateľa Ex 23, 4-5; Lv 19, 17-18; Dt 22, 1-4 

„Ak natrafíš na býka alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť! Ak zbadáš, že osol 
tvojho odporcu padol pod svojím bremenom, neobídeš ho, ale pomôžeš mu ho zdvihnúť!” (Ex 23, 4-5) 

• Zákon odplaty: „Oko za oko a zub za zub” (tzv. lex talionis; porov. Mt 5, 32-42). 

• Spojenie „láska k nepriateľovi” a SZ bežne ani neprichádza do úvahy. Predsa však sa na stránkach 
SZ nachádza niekoľko miest, ktoré výslovne a konkrétne formulujú tento zákon, ktorý je jedným 
zo základov biblickej zvesti. Tieto miesta sa nachádzajú v zákonodarných textoch. 

• Je ťažko odpovedať na otázku, prečo sa postupne vytratilo spomedzi kresťanov vedomie o 
zákonoch v SZ. Je paradoxom, že najznámejšie texty NZ majú svoje korene v skoro nepoznaných 
Starozákonných textoch. 

Ex 23,4-6 

 Text sa nachádza v tzv. Knihe zmluvy (Ex 20, 23 - 23, 9). Kniha zmluvy pravdepodobne slúžila 
ako právna báza pre prevedenie Ezechiášovej reformy (725-697).  

• prvé zákazy uctievania podôb a obrazov cudzích bohov - kontrolovať kultovú činnosť v rozličných 
svätyniach 

• sociálne problémy - odstránenie úplatkárstva a nadržiavania pri súdoch (Ex 23, 1-8), o 
obmedzenie otroctva z dlžníctva, ktoré mohlo trvať najviac 6 rokov (7 ročný cyklus), dôstojné 
postavenie dievčaťa, ktoré rodičia predajú za otrokyňu (21, 7-11), ochrana otroka, ktorý sa 
nesmie brať ako úplne vlastníctvo svojho pána, čím s otrokom nemôže robiť, čo sa mu zachce 
(21, 21) 

• silná náboženská motivácia - príčinou pádu Izraela bola JHVH odpoveď na nárek utláčaných 
bedárov (22, 22.26); skúsenosť Izraela s otroctvom, ktorú zažil v Egypte a na situáciu utečencov 
zo Severného kráľovstva (22, 20; 23, 9) 

• obnovenie starého zákona o nepaberkovaní a o oddychu pôdy v každom siedmom roku - pomoc 
chudobným (utečenci), ktorí nemali možnosti zabezpečiť si obživu dopestovaním (23, 10n); 
zákon o jednodňovom odpočinku v týždni (sobota) sa rozšíril aj na otrokov a cudzincov a 
domáce zvieratá 

• slovo „nepriateľ” sa v tomto texte má chápať ako „človek, s ktorým sa práve súdim” 

• somár - typické zviera pre poľnohospodársku oblasť; kradnúť somára alebo vola je typické 
správanie sa nepriateľa; Jób 24, 3 pripomína dôležitosť týchto zvierat pre chudobných 
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• Vrátiš mu ho - (šub - podľa Hollaya je základným významom slovíčka vráť „po odídení do určitej 
vzdialenosti, hýbať sa opačným smerom, tu sa myslí, navrátiť sa do bodu, z ktorého sa vzdialil”) v 
hebrejčine je zámeno tretej osoby až na konci vety - čo je znakom zvýraznenia tohto slova; dôraz 
tu nie je daný na zviera, ktoré má byť vrátené, ale na človeka, ktorému má byť zviera navrátené 

• nehovorí o majiteľovi, nepriateľovi, ktorý hľadá svoje stratené zviera a ktorému má byť takéto 
zviera na jeho žiadosť vrátené a dokonca nehovorí nič o „náleznom”, o odmene za nájdenie 

• Nachádzame tu normu, ktorá predstavuje vysoký stupeň solidarity - ak porovnáme toto miesto s 
desiatym prikázaním, do popredia vystúpi jeho pozitívne znenie 

Spoločné pozoravania 

1. Príkaz milovať nepriateľa je vo všetkých troch textoch veľmi jasne formulovaný. Nejde tu o 
nejakú emocionálnu sympatiu, ale o konkrétne skutky solidarity a pomoci nepriateľovi. (Lv 19, 
17-18 sa obyčajne prekladá ako „...miluj svojho blížneho ako seba samého!” Správnejší preklad je: 
„...Miluj ho: on je ako ty.” (M. Buber), to znamená: slabý, potrebujúci pomôcť ako ty; obraz boží 
ako ty. 

2. V Ex 23 a Lv 19 ide o lásku k nepriateľovi, alebo príkazy a zákazy, ktoré majú bdieť nad 
spravodlivosťou právnych sporov; predpísané ďalšie doplňujúce príkazy: spravodlivosť a 
milosrdenstvo.  V Dt táto myšlienka chýba.  

3. Lv 19, 19 a Dt 22, 9-11 predstavujú príkaz lásky k nepriateľovi v súvislosti s tromi zákazmi 
„miešania” (zvieratá, rastliny a tkaniny). Nezapadá do oblasti problematiky lásky k priateľovi alebo 
nepriateľovi. Avšak tieto príkazy majú svoju úlohu v tomto texte, ak si uvedomíme ich miesto v 
SZ. Tieto miesta privádzajú k pochopeniu myšlienky rôznosti a variácií, ktorá je jednou zo 
základných charakteristík stvorenia a sveta. 

4. Ex 23, 9 a Lv 19, 33-34 povzbudzujú k spravodlivej a solidárnej pomoci „nepriateľovi”. Sú veľmi 
podobne formulované. (Problém prisťahovalcov a utečencov dnes - západná Európa, USA… a v 
mnohých ohľadoch aj na Slovensku: Rusíni, Maďari, Rómovia…). Preto sa má s týmito ľuďmi 
zaobchádzať ako s domácimi, narodenými v krajine a ľude, na ktorých sa vzťahuje príkaz z Lv 19, 
18: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.” Tento príkaz je motivovaný spomienkou na Egypt, 
kde Izrael sídlil ako cudzinec. 

• Súdiť malo v starej spoločnosti význam „znovu nastoliť situáciu šalom” tam, kde sa nejakým 
spôsobom narušila. Köhler hovorí: Súdiť neznamená určiť viny…, ale v hebrejčine „súdiť” a 
„pomôcť” sú paralelné pojmy.
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