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Anotace 
Disertační práce s názvem „Svoboda v listu Galatským: Eleutheria jako 
soteriologická metafora“ zkoumá starý řecký pojem svoboda (eleutheria) 
z pohledu jedné epištoly apoštola Pavla. Cílem studie je ověřit, zda a do jaké 
míry je svoboda v listu Galatským soteriologickou metaforou. 
    Exegeticko-teologickou analýzu všech eleutheria výroků v listu uvozují 
kapitoly: (§1.) přehled dějin bádání, (§2.) hledání definice mnohoznačného 
pojmu svoboda, (§3.) zasazení zkoumaného listu do jeho literárního a 
historického kontextu. V hlavní části práce (§4.)  je zkoumáno pět oddílů a 
argumentů, ve kterých se nachází celkem 11krát pojem eleutheria (Ga 2,3-5, 
3,26-29; 4,21-31; 5,1 a 5,13-15). Analýza všech eleutheria výroků má být 
základem pro ověření hlavní badatelské otázky: Je svoboda v listu Galatským 
soteriologickou metaforou? Pátá kapitola (§5.) se zaměřuje na pavlovskou 
soteriologii, základní vymezení metafory a zařazení svobody mezi jednu z 
klíčových soteriologických metafor v listu Galatským a v teologii apoštola 
Pavla vůbec. Závěry bádání shrnuji v šesté kapitole (§6.), kde se vyslovuji 
k základním otázkám bádání o svobodě v teologii apoštola Pavla.  

Předložená novozákonní studie se dotýká širšího okruhu témat: 
náboženský/biblický jazyk, soteriologické metafory v pavlovské teologii, 
biblická etika nebo vymezení křesťanské svobody.   

Klí čová slova 

Nový zákon, apoštol Pavel, svoboda, list Galatským, soteriologie, metafora, 
soteriologická metafora.  
 

Summary 
The dissertation entitled „Freedom in the Letter to the Galatians: Eleutheria as 
a Soteriological Metaphor“ deals with the old Greek notion of freedom 
(eleutheria) from the perspective of one epistle of the apostle Paul. The aim of 
the study is to examine the thesis if, and to what degree, freedom is a 
soteriological metaphor in the letter to the Galatians.  

An exegetical-theological analysis all eleutheria statements in the letter is  
preceded by chapters on (§1.) the history of research, (§2.) basic definitions of 



the polysemous notion freedom, and (§3.) setting the letter in its literary and 
historical context.  

In the main part of the thesis five sections and arguments are examined in 
which we find altogether 11 eleutheria statements (Ga 2,3-5, 3,26-29; 4,21-31; 
5,1 a 5,13-15). The analysis of all eleutheria statements provides the basis to 
answer the main research question: Is freedom in Galatians a soteriological 
metaphor? Chapter five  (§5.) focuses on Pauline soteriology, offering a 
fundamental delimitation of the metaphor and integrates freedom among the 
key soteriological metaphors in the letter Galatians and in Pauline theology. 
The conclusions of the research are summarized in chapter six (§6).   

The New Testament study presented here relates to broader themes of 
interest: the religious/biblical language, soteriological metaphors in the 
Paluline theology, biblical ethics and the definition of Christian freedom.  

 

Keywords 

New Testament, Apostle Paul, freedom, the letter Galatians, soteriology, 
metaphor, soteriological metaphor. 



 6 

Poděkování 

 „Není dobré theologu býti samotnému“, pravil prof. Jan Štefan.1 
Následující řádky mají být dokladem o tom, že ačkoli je předložená práce 
podepsána mým jménem, nebyl jsem při několikaleté práci osamocen. Tímto 
chci vyjádřit svoji vděčnost lidem, kteří různým způsobem přispěli 
k dokončení mého badatelského projektu na Evangelické teologické fakultě 
UK v Praze v letech 2003 - 2009.      

Především děkuji vedoucímu práce prof. Petru Pokornému za dlouhodobou 
spolupráci na disertačním projektu. Vážím si jeho otevřenosti při rozhovorech 
a konzultacích o tezích mé práce. Byl jsem opakovaně udivován jeho 
srdečností a kolegiálním přístupem. Prof. Pokornému vděčím za motivaci ke 
studiu Nového zákona jako takového.  

Dále jsem vděčný za podnětné impulsy prof. J. Herzerovi (Universita 
Lipsko), se kterým jsem mohl opakovaně konzultovat postup v bádání při 
svých dlouhodobých i krátkodobých studijních pobytech na místní universitě. 
Děkuji také prof. J. Schröterovi (Universita Lipsko) a prof. G. Theissenovi 
(Universita Heidelberk) za možnost konzultovat předpoklady a teze mé studie.   

Děkuji tímto také kolegům a přátelům z domova i ze zahraničí (zejména 
manželům Ruth a Hans-Georgovi Uhse), kteří mi všemožně pomáhali 
při  realizaci těchto pobytů.  

Dále děkuji za poskytnutí stipendia Komenského institutu v Praze (KIP) a 
za mentorskou podporu jeho ředitele Dr. Thomase K. Johnsona.  

Poděkování chci vyjádřit sboru Církve bratrské v Mladé Boleslavi, který mi 
vyšel vstříc při hledání studijního volna a dovolené v době mého vikariátu a 
kazatelské práce v letech 2005 - 2009. Za pečlivé pročtení textů děkuji Mgr. 
Evě Horákové.  

Děkuji širší rodině za jejich podporu a pochopení. Veliký dík náleží mé 
manželce Věře Cimalové, která se mnou nesla radosti i strasti dlouholetého 
badatelského projektu. Disertační práci bych nemohl dokončit bez jejího 
povzbuzování a trpělivosti.   

Závěrečný dík patří Tomu, který změnil příběh Saula z Tarsu i příběh můj. 
Předložená práce má doložit, že apoštol Pavel se mi stal trvalou inspirací nejen 
v otázce křesťanské svobody. Přidávám se k výroku apoštola pohanů, že 
„milostí Boží jsem to, co jsem“ (1K 15,10a).     
 

 
 
 

                                                 
1 Nadpis článku ŠTEFAN, Není dobré theologu býti samotnému, 5.  
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Úvod 
 

V průběhu psaní předložené práce o svobodě v listu Galatským jsem si začal 
postupně všímat událostí, které byly spojovány se svobodou. Během jednoho 
z mých studijních pobytů v Lipsku probíhala propagační kampaň města pod 
heslem: Leipziger Freiheit. Při úmrtí papeže Jana Pavla II. v roce 2005 byla 
nejčastějším slovem v projevech řady politiků, teologů i běžných lidí 
„svoboda“, zaznamenal jsem dokonce spojení „papež svobody“ (the pope of 
liberty). V jiném kontextu byla spojena svoboda s vojensko-politickou 
intervencí v Iráku pod názvem: Iraqi Freedom. Je tomu právě dvacet let od 
„sametové revoluce“, státním svátkem si připomínáme boj za svobodu a 
demokracii. To jsou čtyři příklady z různých oblastí života, které mě zaujaly a 
mají dokreslit škálu použití slova „svoboda“ v dnešní době. Mohl bych uvést 
celou řadu jiných příkladů z minulého století, kde se svoboda stala obdobným 
heslem.2 Svoboda je na počátku 21. století heslem aktuálním a populárním, 
nicméně také pojmem vágním.  

Svoboda se stala ideálem již ve starém Řecku, kde leží kořeny západní 
kultury i našeho zájmu o svobodu. Svoboda patří také mezi tradiční a klíčové 
pojmy pro filosofii, teologii, etiku, sociologii nebo psychologii. Každý z výše 
uvedených oborů nahlíží na svobodu z jiného úhlu pohledu a definuje její 
podstatu odlišným způsobem. Jan Sokol píše: „Idea svobody, tak drahá 
evropské kultuře, není totiž ani jasná, ani zřetelná. Právě naopak, je celá řada 
různých pojetí svobody, která někdy dokonce stojí proti sobě - aspoň na první 
pohled.“3 Neexistuje jednotná definice svobody a pojem „svoboda“ je sám o 
sobě mnohoznačný. Proto když se hovoří o svobodě, může velmi snadno dojít 
k nedorozumění, právě díky zmíněné vágnosti. Je proto potřeba se posunout od 
slova nebo hesla „svoboda“ k jeho obsahu a významu. Victor Ehrenberg tuto 
skutečnost dobře vystihl: „Indeed, freedom and freedom are not always the 
same, and many who use the word are by no means clear about its essential 
meaning.“4  

Můžeme říci, že neexistuje jedna svoboda nebo jeden přesně definovatelný 
ideál svobody. Nacházíme celou škálu významů svobody (svoboda politická, 
ekonomická, svoboda volby jako nezávislost jedince aj.), ve které potřebujeme 
blíže určit význam křesťanské svobody s jejími specifickými obrysy a obsahem. 
F. Bovon o takové snaze píše, že správně představit křesťanskou svobodu 

                                                 
2 Motiv svobody byl využit také ve velmi cynickém významu, jak dokládá nápis na vstupní 
bráně koncentračního tábora v Osvětimi: „ARBEIT MACHT FREI“.  
3 SOKOL, Pravidla jako podmínka konkrétní svobody, 146. 
4 EHRENBERG, Freedom - Ideal and Reality, 20.  
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znamená představit ji s respektem vůči ostatním definicím.5 Předložená práce 
zmíní některá pojetí svobody a dotkne se „dějin svobody“, ale nechce být 
obecným zamyšlením nad svobodou jako takovou. Cílem je pojednat o 
svobodě z perspektivy jednoho novozákonního listu, který je s křesťanskou 
svobodou spojován nejvíce.  

 
Křesťanská svoboda a svědectví apoštola Pavla 
Jestliže zúžíme náš zájem o svobodu na křesťanskou svobodu, znamená to, že 
je zmíněná mnohoznačnost překonána? Mám za to, že nikoliv. I když hovoříme 
o křesťanské svobodě, je potřeba blíže definovat, co máme na mysli. Přímo 
v Novém zákoně máme svědectví o Ježíšově sporu ohledně svobody (J 8,31-
36). Oddíl z Janova evangelia považuji za jedinečný příklad nedorozumění 
v diskusi o svobodě, který můžeme zobecnit (srov. 2Pt 2,19). O potřebě 
rozlišování svobod píše novozákoník Wolfgang Schrage. Neboť ne každá 
svoboda je pravou a křesťanskou svobodou, existuje totiž také eleutheria jako 
příležitost pro tělo (Ga 5,13).6  

Hledáme-li význam a obsah křesťanské svobody, musíme začít od Nového 
zákona. Protože řecký pojem eleutheria nacházíme nejčastěji v listech Pavla, 
není náhoda, že práce o křesťanské svobodě čerpají z jeho dopisů. Křesťanská 
svoboda je s listy apoštola Pavla spojena do té míry, že je označován za 
„apoštola svobody“ nebo „zvěstovatele křesťanské svobody“.7  

List Galatským je jedním z nejranějších a nejvýznamnějších písemných 
dokumentů křesťanství.8 Podle řady teologů se tento dopis dotýká podstaty 
křesťanské víry i teologie apoštola Pavla. Tento dopis je tradičně řazen mezi 
Hauptbriefe, tj. Pavlovy hlavní listy.9 Je v něm jedinečným způsobem 
propojena  historie, teologie a etika. A právě v tomto listu, který je někdy 
označován jako „Magna charta křesťanské svobody“10, nacházíme důležité 
výroky o křesťanské svobodě. Z těchto důvodů se zdá být list do Galacie 
dobrým začátkem pro zkoumání svobody v teologii Pavla i pro širší vymezení 
obsahu křesťanské svobody jako takové.  
 
 

                                                 
5 BOVON, Místo svobody, 11.  
6 SCHRAGE, Die konkreten Einzelgebote in der paulinischen Paränese, 160.  
7 SCHNACKENBURG, Christliche Freiheit nach Paulus, 34: „Unter den neutestamentlichen 
Theologen ist er wie kein anderer der Künder christlicher Freiheit, und unter seinen Briefen 
ragt der an die Galater als ‚Dokument der Freiheit‛ heraus.“ 
8 BETZ označuje list dokonce za jeden z nejvýznamnější náboženských dokumentů lidstva,  
Geist, Freiheit und Gesetz, 78.  
9 Za Hauptbriefe jsou tradičně považovány čtyři listy Ř,1,2K a Ga, které v kánonu NZ uvozují 
celou sbírku Pavlových listů – Corpus Paulinum. 
10 KERTELGE, Freiheitsbotschaft, 326.   
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Název práce a vymezení 
Z názvu práce lze odvodit jednotlivé její části, které budou představeny níže. 
Jisté doplnění si žádá první část titulu: „Svoboda v listu Galatským“.  Úvodní 
část názvu by mohla budit dojem, že bude pojednáno šířeji o svobodě na 
základě listu do Galacie. Ve skutečnosti je studie zaměřena výhradně na 
eleutheria výroky v daném listu. Jakkoli by pro přesnost měl název znít: 
Eleutheria v listu Galatským: eleutheria jako soteriologická metafora, rozhodl 
jsem se pro úvodní „svoboda“ jako český ekvivalent řeckého eleutheria - mimo 
jiné i z jazykových (estetických) důvodů.   

 
Jednotlivé části a jejich zaměření 
Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První tři jsou úvodní a především 
přehledové, zatímco 4. kapitola je analytická, 5. kapitola je syntézou 
předložených poznatků, 6. kapitola slouží jako shrnutí výsledků a tezí.  

Kapitola § 1. Dějiny bádání – spor o svobodu postihuje klíčové studie, které 
se týkají svobody v pavlovském bádání. Stručný přehled začíná prací 
německého novozákoníka J. Weisse z roku 1902 a končí pracemi z roku 2005. 
Přehled odhalí změny, které za posledních sto let v bádání nastaly, a to jak po 
stránce metodické, tak exegeticko-teologické. Zúžení práce na jeden z listů 
odpovídá současnému stavu bádání, ve kterém navzdory novým studiím 
nenastala shoda v odpovědích na klíčové otázky.  

V oddíle nazvaném § 2. Svoboda a svobody hodlám představit základní 
kontexty, které mohly hrát roli při formování pavlovského konceptu svobody, a 
to od řecko-helénistické eleutheria a římské libertas, přes starozákonní a 
židovské koncepty svobody, až po novozákonní zmínky. Vycházím 
z přesvědčení, že žádný z kontextů nemá být a priori odmítán. Oddíl má 
představit pojem eleutheria a jeho odvozeniny, ze kterých budou vycházet 
exegeticko-teologické sondy. Cílem této části je zasadit eleutheria výroky do 
širšího nábožensko-dějinného kontextu a na řadě příkladů prokázat vývoj 
v chápání svobody (pojem zůstává, ale jeho význam se mění nebo posouvá). 
Pokouším se poukázat na mnohoznačnost (polysémantičnost) svobody v době 
Pavla, se kterou musíme při našem výkladu počítat. Hodlám doložit, proč 
považuji za nejpřesvědčivější chápat svobodu u Pavla na pozadí starozákonním 
a raně křesťanském.  

Následující kapitola s názvem § 3. List Galatským jako součást příběhu  plní 
funkci uvedení do listu jako nejužšího kontextu eleutheria výroků. Zúžení 
těžiště práce na eleutheria výroky v jediném listu umožňuje věnovat pozornost 
listu jako takovému, dříve než budou analyzovány příslušné oddíly. Jedním 
z důvodů je skutečnost, že list do Galacie není samostatným pojednáním o 
svobodě a svoboda je jednotlivostí v celkové argumentaci. Snažím se také 
poukázat na vícero příběhů, které stojí za listem.  
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Po úvodu do listu následuje těžiště celé práce, kapitola  § 4. Eleutheria 
výroky v listu Galatským a jednotlivé exegeticko-teologické analýzy. Jde o 
rozbor (a) všech eleutheria výroků v rámci jejich nejbližšího kontextu; (b) 
v pořadí jak jsou doloženy v konečné podobě listu. Kapitola zahrnuje analýzu 
celkem pěti oddílů: Ga 2,3-5; 3,26-29; 4,21-31; 5,1; 5,13-15, které obsahují 
dohromady 11 eleutheria výroků. Jednotlivé analýzy mají obdobnou strukturu, 
vždy s ohledem na specifika vykládaného oddílu (subžánr, délka, povaha 
eleutheria výroku/-ů atd.). Vždy je zahrnuta strukturální analýza jednotky, 
vlastní výklad po verších, teologické vyhodnocení. Nedílnou součástí je 
přehled výsledků dvou klíčových monografií S. Jonese a S. Vollenweidera 
k danému eleutheria výroku. K výsledkům jsou připojeny kritické připomínky 
a případné protiargumenty.  

Na základě výsledků pěti exegetických analýz přechází práce k syntéze. 
Název kapitoly § 5. Eleutheria jako soteriologická metafora odpovídá druhé 
části názvu celé studie. Zde se snažím nejprve doložit oprávněnost této 
výpovědi a její limity. Hodlám ověřit platnost spojení „svoboda jako 
soteriologická metafora“.   

V závěrečné § 6. kapitole Svoboda v listu Galatským chci odpovědět na 
základní otázky bádání o svobodě u Pavla z perspektivy zkoumaného listu. Co 
lze říci k původu svobody u Pavla, jaké místo získává svoboda v jeho teologii, 
a je možné hovořit o svobodě od smrti, hříchu a Zákona? Platí v tomto listu, že 
svoboda je v Pavlově teologii klíčovým, nebo okrajovým pojmem?  

 
Metoda práce 
Název práce by mohl být rozšířen o druhý podtitul „exegeticko-teologická 
analýza eleutheria výroků“, který by zahrnoval také metodickou stránku 
zkoumání.11 Pod označením exegeticko-teologická analýza rozumím: (a) čtení 
listu jako teologického písemného svědectví, které bylo adresováno 
křesťanským obcím, text dopisu byl později přijat do kánonu NZ; (b) text bude 
vykládán pomocí exegetických nástrojů, a to jak synchronních, tak 
diachronních, které nepovažuji za alternativu, beru vážně také výsledky 
nábožensko-dějinného srovnání (viz práce Jonese, Vollenweidera), ale 
stanovená metoda práce je primárně exegeticko-teologická; (c) vycházím 
z konečné podoby textu; (d)  teologické vyhodnocení oddílu i eleutheria 
výpovědí je jedním z kroků exegetické analýzy a odpovídá povaze listu jako 
teologického spisu;  (e) pokusy o celkové vyhodnocení pojmu eleutheria 
v listu, potažmo hledání schématu (klasicky jako svoboda od něčeho nebo 
svoboda k něčemu) hodnotím jako postup oprávněný, nicméně až závěrečný; 

                                                 
11 Jak je zřejmé např. z titulu JONES, „Freiheit“ in den Briefen des Apostels Paulus: Eine 
historische, exegetische und religionsgeschichtliche Studie.  
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(f) ve výkladu sice sleduji intertextualitu v rámci kánonu, zvláště 
s přihlédnutím ke Corpus Paulinum, přesto budou eleutheria výroky vykládány 
jako specifická argumentace listu Gal, nikoliv přes teologické důrazy dalších 
Pavlových listů, především listu do Říma nebo listů do Korintu.  

Po metodické stránce postupuji jinak než studie Jonese, Vollenweidera nebo 
Dautzenberga (viz dějiny bádání), u kterých hraje významnou roli nábožensko-
dějinné srovnání Pavlových eleutheria výroků s helénistickou tradicí, u 
Vollenweidera rozšířené o židovské a raně křesťanské pozadí. I když volím 
odlišnou optiku, přijímám jejich postup, se kterým přišel již Dieter Nestle.12 
Zmiňovaní autoři vykládají  eleutheria výroky samostatně v rámci listů, nikoliv 
přes trojdílnou či jinou šablonu. Jak bude zřejmé níže, jde o členění tradičně 
trojdílné: svoboda od smrti, od hříchu a od Zákona, jak je tomu ve velké části 
studií (Bultmann, Niederwimmer, Mussner aj. - viz dějiny bádání). Tento 
teologicko-systematický krok neodmítám a považuji jej za oprávněný, má však 
být proveden až po samostatném výkladu eleutheria výroků v rámci listů a 
jejich vyhodnocení, čímž je umožněno vykládat eleutheria výroky, aniž by 
byly a priori  nivelizovány nebo kategorizovány.13   

Výsledky, které předložil Jones a Vollenweider, považuji za přínosné, 
nicméně nesouhlasím s některými postupy i závěry obou studií. Za slabinu 
studií považuji následující: (a) závěry jednotlivých exegetických analýz a jejich 
hodnocení staví na hypotézách, že Pavel byl ovlivněn  helénistickými texty 
(studiem, četbou atd.), což lze jen obtížně doložit; (b) v případě, že by se 
konkrétní domněnka prokázala jako oprávněná a paralela s některým 
helénistických výrokem byla prokazatelná nebo nepřehlédnutelná, stále není 
vyložen vlastní význam daného eleutheria výroku u Pavla, tedy jeho teologické 
ukotvení a jeho význam v rámci daného oddílu či argumentu; (c) na některých 
místech je v exegetické práci až příliš čitelná autorova agenda a preference 
jednoho kontextu, v případě Jonese a Vollenweidera výrazně helénistického, 
jak si všímá také Susanne Plietzsch14; (d) argumentace je na řadě míst založená 
na dataci a chronologii listů Pavla, protože jde o spornou otázku v pavlovském 
bádání, je nutné s tímto argumentem také takto zacházet.15 Zmíněné 
připomínky neplatí paušálně o obou studiích nebo jejich jednotlivých částech. 
Vyhodnocení závěrů analyzovaných oddílů je součástí každé exegeticko-
teologické analýzy. Jak bude patrné níže, oba autoři se ve svých výkladech i 
vyvozených závěrech rozcházejí.   
 

                                                 
12 NESTLE, Freiheit, 269 – 306.  
13 Podobně varuje STRECKER před harmonickou nivelizací výroků o svobodě u Pavla, 
Theologie des Neuen Testaments, 125.  
14 PLIETZSCH, Kontexte der Freiheit.  
15 Totéž platí o otázce příjemců a lokalizaci galatských sborů (pro obojí viz úvod do listu § 3.).   
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Přínos práce pro bádání a badatelská otázka 
Přínos předložené práce k tématu svobody u Pavla je jistě dílčí, což je dáno 
zaměřením na jeden z listů. Mám však za to, že stejnou metodou je možné 
zkoumat zbylé eleutheria výroky v dalších listech Pavla nebo v celém NZ. 
Podobným způsobem jsem se pokusil o analýzu eleutheria výroků v Janově 
evangeliu (J 8,31-36).16   

Titul práce prozrazuje hlavní badatelskou otázku: Je eleutheria 
soteriologickou metaforou v listu do Galacie? Název také předznamenává 
odpověď a závěr mého zkoumání. Pokusím se prokázat, že eleutheria v listu 
Galatským plní funkci soteriologické metafory. Exegeticko-teologická analýza 
příslušných oddílů i srovnání jednotlivých výroků mají prokázat, do jaké míry 
postihuje tato odpověď a teze mé práce celý výsledek předloženého zkoumání. 
Jinak řečeno, do jaké míry lze označení vztáhnout na všechny eleutheria 
výroky v listu Gal. Není mi známa práce, která by tímto způsobem zkoumala 
eleutheria výroky v listu do Galacie.    

Vedle hlavní teze práce je zde řada dílčích otázek, ke kterým musí každé 
zkoumání o svobodě u Pavla zaujmout určité stanovisko. Mezi dílčí cíle 
předložené práce je možno počítat: (1) Vlastní výklad eleutheria výroků v listu 
do Galacie a jejich samostatné exegeticko-teologické zkoumání v nejbližším 
kontextu, a to s přihlédnutím k nejnovějším studiím a komentářům. (2) Ověření 
starších exegetických i teologické závěrů posledních dvou monografií Jonese a 
Vollenweidera. Kladu si otázku nad některými předpoklady jejich prací, 
s ohledem na pavlovské bádání i novější studie k tématu (viz dějiny bádání). 
(3) Předložená studie má potvrdit nebo zpochybnit tradiční trojdílné členění 
svobody na svobodu od smrti, hříchu a Zákona. Především spojení „svoboda 
od Zákona“ se zdá být z několika důvodů problematické. 

 
Poznámky k formální úpravě  
Protože se v textu opakuje spojení „list Galatským“, bude nahrazeno zkratkou 
„list Gal“ nebo „Gal“. Při citaci biblických textů se držím normy pode 
ekumenického překladu „Ga“ (ČEP).17 Opakující se řecký pojem evleuqeri,a 
(eleutheria) bude v plynulém textu přepisován do češtiny kurzívou eleutheria. 
Podobně tomu bude u dalších často užívaných řeckých slov, kde je český 
přepis pro čtenáře jednoznačný (takto postupují také jiné novozákonní práce). 
V exegetických oddílech tomu však může být jinak, žádá-li si to zřetelnost a 
kontext. Spojení „eleutheria výroky“ zahrnuje v této práci výpovědi obsahující 
pojem eleutheria a odvozeniny. Zvolil jsem toto označní z několika možných 

                                                 
16 CIMALA , Syn vás osvobodí, 40-52.  
17 V českém katolickém prostředí je obvyklé označení List Galaťanům a zkratka „Gal“, srov. 
překlady nebo TICHÝ, Úvod do Nového zákona, překlad komentáře RADL, List Galaťanům.  
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podob, jakými jsou např.: „eleutheria-výroky“ nebo „eleuther-výroky“. Slovo 
„Žid“, „Židé“ bude v práci psáno s velkým počátečním písmenem, a to 
s ohledem na úzké spojení náboženské a národnostní roviny.18 Seznam 
použitých zkratek je uveden v rámci seznamu literatury na konci práce.  
 
 

* * * 

                                                 
18 Takto in FRYOVÁ, Čítanka židovsko-křesťanského dialogu.    



16 
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§ 1. Dějiny bádání: spor o svobodu19 
 
Úvodní část názvu „spor o svobodu“ vychází z titulu článku G. Dautzenberga 

„Streit um Freiheit“ z roku 1990,20 ve kterém autor srovnává dvě novozákonní 
monografie o svobodě publikované v rozmezí pouhých dvou let (1987 a 1989). 
Obě jím recenzované studie se věnují řeckému pojmu evleuqeri,a (dále jen 
eleutheria) ve čtyřech listech apoštola Pavla, tzv.  Hauptbriefe (Ga, 1, 2K a Ř). 
Proč nadepisuje své srovnání jako „spor o svobodu“, bude zřejmé z pozdějšího 
přehledu. Nás bude zajímat jiná otázka. Nastala za posledních několik let změna, 
nebo stále platí, že spor o svobodu v Pavlově teologii trvá?   

Cílem následujících oddílů je představit obsahovou i metodickou stránku 
sporu/sporů o svobodu u Pavla, s nimiž se musí vypořádat každá práce, hodlající 
pojednat o daném tématu. Na základě předložených výsledků bádání chci 
odpovědět na položenou otázku, zda spor o svobodu u Pavla trvá, nebo nikoliv. 
Vedle toho má studie poskytnout čtenáři seznam klíčových prací k tématu.21 Dále 
má sloužit jako uvedení do diskuse, ze kterého mají být zřejmé hlavní otázky 
spojené s pojmem svoboda (eleutheria) podle listů apoštola Pavla, a to ve světle 
staršího i současného bádání.22 Protože v Pavlových listech je svobodě věnován 
největší prostor ze všech novozákonních knih, dotýká se pozorování ve svém 
důsledku všech pokusů vyložit křesťanskou svobodu z pohledu Nového zákona.  

Přestože těžištěm následujících oddílů je posledních téměř 20 let bádání, pro 
ucelený pohled na vývoj bádání budou představeny a citovány také klíčové práce 
staršího data. Stručné uvedení do dějin bádání je členěno následujícím 
způsobem: I. Klíčové studie do roku 1987; II. Práce Jonese a Vollenweidera 
(1987 a 1989); III. Studie po Jonesovi a Vollenweiderovi; IV. Domácí bádání 
k tématu a překlady do českého jazyka; V. Klíčové otázky k bádání. Přehled je 
řazen primárně chronologicky (jak naznačují data vydání za jmény), nicméně u 
několika autorů je dána přednost ucelenosti jejich přínosu k tématu, a proto jsou 
přiřazeny studie nebo slovníkové články, které vyšly až s odstupem. Tím je také 
umožněno sledovat spojitosti mezi monografií a článkem.23  

                                                 
19 Tato kapitola byla v upravené podobě publikována pod názvem: CIMALA , Spor o svobodu: 
Svoboda v listech Pavla z pohledu dějin bádání,  62-85.  
20

 DAUTZENBERG, Streit um Freiheit und Gesetz, 265-276.  
21 Pro obsáhlý seznam literatury k tématu srov. VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 
409-443.  
22 Navazuji na přehled dějin bádání, který předkládá Stanley JONES v úvodu své publikované 
disertace z roku 1987. JONES, „Freiheit“ in den Briefen des Apostels Paulus, 11-16.  
23 Jak bude patrné z přehledu, autorům monografií bývá zpravidla svěřen odpovídající pojem ve 
standardních slovnících a lexikonech (ThWNT/TDNT, RGG, TRE, ABD, EWNT/EDNT, 
TBLNT aj.). Protože většina studentů i teologů začíná své bádání právě slovníkovým článkem 
k danému tématu, dostávají se jednotlivé důrazy (metodické i obsahové) k širšímu okruhu čtenářů 
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1.1. Klíčové studie do roku 1987 

Za nejstarší odborné pojednání zaměřené na téma svobody u Pavla můžeme 
považovat studii německého novozákoníka Johannese Weisse (1902).24 V této 
práci jsou stanoveny určující otázky pro následné bádání jako takové.25 Weiss 
začíná své pojednání dvojím postřehem: (a) myšlenka svobody se v listech Pavla 
nevyskytuje nikterak často; (b) v myšlence svobody je shrnut hlavní proud 
myšlenek apoštola.  

 
„Der Gedanke der Freiheit kommt in den Briefen garnicht so häufig vor. Es 
bedurfte schon eines tieferen und eindringenderen Verständnisses, um zu 
erkennen, daß in der That in dieser Idee die Hauptgedankenströmungern 
des Apostels zusammengefaßt werden können.“ (6) 
 
Cílem Weissovy studie je zasadit Pavlovy výroky do historického kontextu a 

otevřít otázku po původu této myšlenky.  
 
„Die Freiheitsidee des Apostels wollen wir heute ins Auge fassen. Wir 
suchen ein geschichtliches Veständnis zu erreichen, indem wir den 
besonderen und eigentümlichen Sinn, in welchem Paulus diese Ausdrücke 
braucht, uns vergegenwärtigen; wir fragen nach den verschiedenen 
Beziehungen und Verbindungen, durch die der Gedanke mit dem übrigen 
Gefüge seiner Anschauungen zusammenhängt. Vor allem aber müssen wir, 
um wirklich geschichtlich zu verfahren, die Frage nach der Herkunft der 
Idee anwerfen.“ (7) 
 
Weiss přichází s trojdílným členěním svobody, které je zároveň rozdělením 

celé studie: svoboda od Zákona, svoboda od hříchu a svoboda od světa.26 Na řadě 
příkladů autor dokládá paralely i odlišnosti v pojetí svobody u Pavla a stoiků, 
pozornost je věnována především Epiktétovi. Na konci studie shrnuje své 
pozorování následovně: 

 
„Die geschichtliche Vergleichung hat uns gezeigt, daß in der That eine 
große Verwandtschaft, oft bis in der Ausdruck hinein, mit dem Gedanken 

                                                                                                                                    
právě touto cestou. Monografie nebo samostatná studie přichází ke slovu až při hlubším zájmu o 
danou problematiku.  
24 WEISS, Die Christliche Freiheit, přednáška z roku 1901 přednesena ve Stockholmu.  
25 Klíčové postavení Wiessovy studie uznává také JONES, „Freiheit“ in den Briefen des Apostels 
Paulus, 11.  
26 Tamtéž, 11: „Im Wesentlichen können wir drei Wendungen des Begriffes bei Paulus 
unterscheiden: die Freiheit von Gesetz, die Freiheit von der Sünde, die Freiheit von der Welt und 
ihren Freuden und Leiden.“  
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der Stoiker verhanden ist. Wir haber aber auch gesehen, wie die Idee der 
Freiheit bei Paulus, in einen ganz anderen Zusammenhang verpflanzt, eine 
völlig neue Gestalt gewonnen hat. Sie ist eine durchaus religiöse Idee 
geworden.“ (33)  
 
Navzdory podobnostem mezi Pavlem a stoiky Weiss konstatuje, že svoboda u 

Pavla je zasazena do zcela odlišné souvislosti a získala novou podobu (Gestalt).  
Je odmítnuta dvojí krajnost, a to jak apologetický zápas, který se snaží prokázat 
naprostou originalitu Pavla a jeho nedotčenost helénistickým světem, tak také 
tendence odvozovat vše z prostředí helénistického (především stoického) a 
považovat Pavla za nekritického recipienta helénistické tradice.  

Ve svém obsáhlém článku volí Michael Müller (1926)27 pro popsání obsahu 
pojmu svobody dvojí hledisko: „svoboda od“ (Freiheit von) a „svoboda k“ 
(Freiheit zu). „Svobodu od“ chápe trojdílně jako svobodu od Zákona, hříchu a 
smrti (183). 
Článku Heinricha Schliera (1935)28 musí být věnována zvláštní pozornost již 

proto, že je obsažen v nejrozsáhlejším novozákonním slovníku, který byl určující 
po velkou část 20. století.  Oddíl je členěn následovně: (A) Der politische Begriff 
der Freiheit im Griechentum, (B) Der weltanschauliche Begriff der Freiheit im 
Hellenismus (Stoa); (C) Der Begriff der Freiheit im NT. O svobodě v NZ je 
pojednáno trojdílně: eleutheria jako svoboda od hříchu, Zákona a smrti (492).  
Ze struktury i obsahu Schlierova článku je zřejmé, že židovské pozadí je zcela 
vynecháno, také výskyt eleutheria výroků v LXX není zmíněn. Sdílím 
Lochmanovu kritiku Schlierova článku. Podle něj je článek neuspokojující a 
zmiňuje dva důvody. Hovoří jednak o hranicích metody sledující dějiny pojmu 
(Begriffsgeschichte), dále poukazuje na důležitost starozákonního pozadí, které 
v článku schází.29 Můžeme zde zmínit, že slovník TBNLT se snaží vyvážit tuto 
slabinu Kittelova slovníku, proto analyzuje slovní pole (sémantické pole), nikoliv 
izolované pojmy, pozornost je také věnována tématu ve SZ.   

Ernst Fuchs (1949)30 napsal článek Freiheit pro třetí vydání RGG (1958)31. 
Podle Fuchse nepřináší NZ učení o svobodě, nýbrž svobodu samu. Svoboda 
v NZ stojí v protikladu ke hříchu a vůbec ke každé starosti o naše sebeurčení. „Es 
läge nun nahe, die christliche F[reiheit] als F[reiheit] von Sünde, Tod und Gesetz 
zu beschreiben, wie das Paulus in Röm 5-8 tut.“ Opět můžeme sledovat 
trojdílnou strukturu, jakou má již článek Schliera.  

                                                 
27 MÜLLER, Freiheit, 177-236. 
28 SCHLIER, evleu,qeroj, 484-500. 
29 LOCHMAN, Versönung und Befreiung, 99.   
30 FUCHS, Die Freiheit des Glaubens. 
31 FUCHS, Freiheit, 1101-1104. 
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Přestože Rudolf Bultmann nenapsal monografii o svobodě, věnoval tématu 
několik samostatných studií32 a další bádání ovlivnil především skrze svou 
Teologii Nového zákona (Theologie des Neuen Testaments, 1. vydání 1958), kde 
eleutheria získala značný prostor. Pojednání o svobodě tvoří v jeho díle čtvrtou a 
závěrečnou část oddílu k Pavlově teologii (Die Theologie des Paulus), a to 
celkem tři paragrafy § 38-40 (331-353).33 V čem lze spatřovat jeho vliv na další 
bádání? Především v tom, že zařadil svobodu mezi hlavní pojmy v Pavlově 
teologii, a dále členěním jeho pojednání o svobodě.34 Druhá část kapitoly s 
názvem „Der Mensch unter der pi,stij“ je rozdělena následovně: (a) 
spravedlnost Boží; (b) milost; (c) víra; (d) svoboda. V jeho práci bylo potvrzeno 
trojdílné schéma, které se stalo určujícím pro popsání svobody: 

 
 § 38 Die Freiheit von der Sünde und der Wandel im Geist 
 § 39 Die Freiheit vom Gesetz und die Stellung zu den Menschen 
 § 40 Die Freiheit vom Tode 
 
Touto optikou začali pojem eleutheria u Pavla zkoumat také Bultmannovi 

žáci.35 Vliv jeho teologie na novozákonní bádání není třeba dokládat. Klíčové 
postavení křesťanské svobody pro interpretaci evangelia u Bultmanna je možné 
sledovat napříč jeho dílem.36 Bultmannův zájem je pochopitelný také na pozadí 
existenciální analýzy, pro kterou je podstatné svobodné a autentické rozhodnutí 
jedince, známé Bultmannovo „entweder-oder“. Jedním z opakujících se důrazů 
je svoboda od sebe sama a odmítnutí svobody jako svévole. „Pravá svoboda není 
subjektivní svévolí, je to svoboda v poslušnosti. Svoboda subjektivní svévole je 
sebeklamem.“37 Pro další bádání by bylo přínosné zpracovat Bultmannovo pojetí 
svobody napříč celým jeho dílem.  

Práce Maxe Pohlenze (1955)38 patří mezi základní studie k pojmu eleutheria 
v antice a helénismu. Jeho práce platí za hlavní zdroj při mapování možných 
kontextů, které měly vliv na pojetí křesťanské svobody. Ke svobodě v NZ se 
Pohlenz vyjadřuje pouze v závěru své studie. Jeho hodnocení je pro naše 
pozorování zajímavé. Dochází k tomu, že zatímco řecká svoboda je bytostně 
spojena se sebeurčením jedince, u Pavla je spjata se spásou a vysvobozením od 

                                                 
32 BULTMANN , Gnade und Freiheit, 149-161. Tentýž: Der Gedanke der Freiheit, 42-51. Tentýž: 
Die Bedeutung des Gedankens der Freiheit, 274-293. 
33 Čísla stran podle 6. vydání z roku 1968.  
34 Obdobně hodnotí svobodu již Bultmannův učitel WEISS (viz výše). 
35 Srov. CONZELMANN, Grundriss der Theologie, § 35 De libertate Christiana (Paulinische Ethik): 
I. Die Freiheit vom Gesetz; II. Die Freiheit vom Tode; III. Das neue Leben (Paränese). 
36 Lze dobře doložit na dílech, která nejsou zaměřena na svobodu, např.  Ježíš Kristus a 
mytologie nebo Dějiny a eschatologie.  
37 BULTMANN , Ježíš Kristus a mytologie, 30.  
38 POHLENZ, Griechische Freiheit. 
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hříchu. „Die griechische Freiheit ist die Selbstbestimmung des natürlichen 
Menschen; die paulinische ist die gottgewirkte Befreiung von der Macht der 
Sünde, ist Erlösung.“ (182) V závěru Pohlenz opakuje zjištění, že pavlovsko-
křesťanská svoboda je podle původu a podstaty odlišná od svobody řecké.  

 
„Das Entscheidende ist jedoch: Die paulinisch-christliche Freiheit ist nach 
Ursprung und Wesen von der grichischen ganz verschieden; aber es kann 
doch kein Zufall sein, daß sie in der praktischen Ethik sich so eng 
berühren. Und es gibt eins, das sie verbindet. Das ist das Bewußtsein, daß 
der Mensch seine Bestimmung nur erreichen kann, wenn er sich aus den 
Fresseln der Sinnlichkeit und der manteriellen Begehrungen löst und sich 
die Freiheit seines wahren Ich erringt, eine Freiheit, die ihren festen Halt 
gerade in der Bindung an eine höhere Macht sucht und findet.“ (187)  
 
Jednu z mála prací o svobodě u Pavla napsanou v anglickém jazyce 

představuje studie R. N. Longeneckera (1964).39 Jak naznačuje již název „Pavel: 
apoštol svobody“, jde o monografii zaměřenou obecněji k postavě a teologii 
Pavla. Svoboda se dostává do centra pozornosti až v 7. kapitole s názvem: 
„Liberty in Christ“ a 8. kapitole: „The Exercise of Liberty“, kde autor zkoumá 
nejdříve pozadí a paralely Pavlových výroků o svobodě, a poté uplatnění 
křesťanské svobody. Co se týče pozadí svobody v NZ, odmítá názor, že idea 
svobody je cizí židovskému myšlení. (160) Své tvrzení stručně dokládá a dochází 
k závěru, že na Pavlovo myšlení mělo větší vliv židovské pozadí, než pozadí 
řecké (stoické), jakkoliv si je vědom řady paralel mezi texty Pavla a řeckou 
filosofií.40 Zásadní odlišnost Pavlova užití pojmu eleutheria ve srovnání 
s dalšími autory a tradicemi shledává právě ve spojení svobody s Kristem a s 
formulí „v Kristu“ (160-170). „Christian liberty is constituted only „in Christus“, 
píše Longenecker (170). Vedle „indikativu svobody“ (170-174) si všímá také 
etických implikací a „imperativu svobody“ (174-180). Svoboda je také svobodou 
uplatňovanou a užívanou v křesťanském společenství i mimo něj.  Vlastním 
zdrojem i omezením křesťanské svobody je láska (agapé).  

Za první novozákonní monografii o svobodě můžeme považovat práci Kurta 
Niederwimmera (1966)41, která stále patří k hlavním pojednáním k našemu 
tématu. Podobně jako Weiss stanovuje dvojí úkol své studie o svobodě: (a) 
nábožensko-dějinné zasazení svobody,  (b) představení jejího obsahu. 
Niederwimmer postupuje od zkoumání pozadí svobody (Die Vorgeschichte des 

                                                 
39 LONGENECKER, Paul: Apostle of Liberty. Je překvapivé, že Jones, autor z anglofonní oblasti, 
tuto práci nezmiňuje. 
40 Tamtéž, 160: „Rather than Stoic thinking, probably the Jewish conviction of true liberty as 
being teocentric was more basic in the formulation of the Apostle’s thought.“ 
41 NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit. 
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Freiheitsbegriffes) k původu a problematice pojmu v NZ (Die Paradoxie der 
Freiheit). V závěrečné kapitole zkoumá eschatologickou svobodu (Die 
Eschatologische Freiheit), a to ve třech krocích: I. Die Frieheit der 
Gottesherschaft (Jesus); II. Die Freiheit im Heiligen Geist (Paulus); III. Die 
„wahre“ Freiheit (Johannes). Oddíl o Pavlovi, který nás zajímá nejvíce, začíná 
konstatováním, že základem svobody je Kristovo zjevení. Klade důraz na 
osvobození skrze Krista (178 - 187). Kapitola s názvem „Die Verwirklichung der 
Freiheit“ obsahuje trojdílné členění svobody, které známe z předešlého bádání 
(Schlier, Fuchs, Bultmann): Freiheit von der Sünde, Freiheit vom Gesetz, 
Freiheit vom Tod (188 – 220). Niederwimmer pojednává o svobodě v NZ 
systematicky, nikoliv po knihách. Obdobně zpracovává slovníkové heslo 
eleutheria a odvozeniny, které napsal pro známý exegetický slovník EWNT.42 
Věnuje pozornost eleutheria výrokům v listech Pavla, Jakuba a Petra, i ve dvou 
evageliích (Mt, J). Má za to, že dominantní postavení zaujímá svoboda 
v eschatologickém smyslu. „Als eschatologische Freiheit ist Freiheit universales 
Heilsgut“ (1055).  

Dieter Nestle (1967) napsal zaměřením i rozsahem obdobnou monografii jako 
Max Pohlenz.43 V této studii autor předkládá „Begriffsgeschichte“ pojmu 
eleutheros a jeho odvozenin, které mají sloužit jako krok k výkladu výrazu v NZ. 
Analyzuje etymologii pojmu, nejstarší doklady eleutheros u Homéra a dále vývoj 
svobody přes politické pojetí v polis až po náboženský význam svobody 
v kynicko-stoické tradici. Pro pavlovské bádání a diskusi o stoickém vlivu na 
jeho myšlení je důležitá kapitola věnovaná Epiktétovi, nazvaná: „Der Kampf um 
den religioösen Sinn von Eleutheria“ (120 – 135). 

Na studii navazuje článek  Freiheit v RAC (1972)44, který zahrnuje přehled o 
svobodě od řeckého pozadí až po dobu Konstantinovu (4.st. po Kr.). Zásadní pro 
dějiny bádání a naše zkoumání jsou následující teze. Podle Nestleho to byl Pavel, 
kdo vnesl svobodu jako „Heilswort“ (Ga 5,1) do křesťanského zvěstování (280). 
Dále se vyslovuje proti centrálnosti svobody v teologii Pavla, neexistuje tedy 
žádné pavlovské učení o svobodě. Proto se vyslovuje proti pojetí Bultmanna, 
Jüngela a Conzelmanna (výslovně zmiňuje tyto tři autory i jejich práce), kteří 
věnují svobodě celou kapitolu pavlovské teologie (281). Kritický postoj 
k dosavadnímu bádání odráží také metodika, kterou ve svém článku zvolil. 
Postupuje nikoliv tématicky (svoboda od smrti, hříchu a Zákona), nýbrž stručně 
analyzuje eleutheria  výroky v jednotlivých listech Pavla, a to v pořadí Ga, 1K, Ř 
a 2K (281-284). Jak bude patrno níže, až s odstupem času našel Nestleho postup 

                                                 
42 NIEDERWIMMER, evleu,qeroj, 1052-1058. První vydání roku 1980, druhé a doplněné vydání, ze 
kterého vycházím, bylo vydáno v roce 1992.  
43 NESTLE, Eleutheria: Studien zum Wesen der Freiheit.  
44 NESTLE, Freiheit, 269 – 306. 
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své místo v novozákonním bádání, taktéž jeho kritika centrálnosti svobody u 
Pavla byla některými badateli přijata a rozpracována.  

Velmi obsáhlý a podnětný článek o svobodě publikoval Heinz Schürmann 
(1971).45 Klade si otázku, zda je možno při hledání stručného vyjádření víry 
(Kurzformel des Glaubens) považovat svobodu za střed evangelia. Svobodu u 
Pavla úzce spojuje s ospravedlněním z víry (24). V druhé části nazvané „Die 
Befreiung aus der Unfreiheit“ (48-58) postupuje tradičně trojdílně, tedy svoboda 
jako osvobození od smrti, hříchu a Zákona.  

Deset let po vydání monografie Niederwimmera byla publikována další, a to 
z pera Franze Mussnera (1976).46 Jak bude patrné níže, jeho kniha stojí 
v protikladu k tezím Nestleho. Mussner nachází programovou větu pro 
pavlovskou „Freiheitstheologie“ v listu Gal, přesně ve výroku Ga 5,1 „K té 
svobodě nás Kristus vysvobodil…“. Tomuto verši pak věnuje samostatnou 
kapitolu (14-16). Název práce „Theologie der Freiheit nach Paulus“ odpovídá 
jedné z tezí Mußnera.  

 
„So ist die Idee der „Freiheit“ kein „Nebenkrater“ in der paulinischen 
Theologie, sondern steht in ihrem Zentrum, und sie kann, von Paulus her 
gesehen, geradezu als „die Mitte des Evangeliums“ angesprochen werden. 
Man darf sagen: Die paulinische Theologie ist in ihrem tiefsten Wesen 
„Theologie der Freiheit“.“ (14)  

 
Označením svobody jako „středu evangelia“ navazuje na studii H. 

Schürmanna (1971) a E. Käsemanna (1972). Všimněme si, že slovník je obdobný 
jako v diskusi o centrálnosti ospravedlnění v Pavlově teologii. Práce je 
strukturována tématicky, nikoliv po knihách. III. kapitolu s názvem „Freiheit als 
eschatologische Befreiung“ (14-29) člení takto:  

 
 1. Befreiung vom Gesetz als Heilsweg 
 2. Befreiung von der Macht der Sünde 
 3. Befreiung vom Tod als eschatologischer Unheilsmacht 
 4. Befreiung vom „Elementen“-Dienst 
 
Získaná svoboda je více než svobodnou vůlí, podle Mußnera je svobodou 

darovanou, tedy spásným děním (IV. kapitola: Freiheit als Heilszustand). 
Osvobození, o kterém pojednává, má své etické důsledky pro existenci křesťana 
(32-44).  V VII. kapitole (47-52) se věnuje vztahu Ježíše a Pavla, přičemž za 
původce křesťanské svobody považuje Ježíše samotného, nikoliv Pavla nebo 

                                                 
45 SCHÜRMANN, Die Freiheitsbotschaft des Paulus, 22-62. 
46 MUSSNER, Theologie der Freiheit.  
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jiného z apoštolů. V evangeliích se nemluví o svobodě v termínech eleutheria a 
jeho odvozenin, přesto Mussner připomíná mnohá místa, kde se osvobozování od 
svazujících sil uskutečňuje. Ježíš uvádí do svobody Božích dětí. „Die Freiheit, zu 
der Jesus den Menschen befreien will, ist die Freiheit der Kinder Gottes.“ (50) 
Svoboda leží v „logice“ evangelia a Pavel ji pouze učinil základním tématem své 
teologie, píše Mussner (52).  Ke srovnání s židovským, řeckým a gnostickým 
pojetím svobody se dostává až v za polovinou práce (53-60). Prostor je věnován 
svobodě a budoucnosti v IX. kapitole (Freiheit und Zukunft; Zukunft und 
Freiheit). Je akcentováno spásné dění a vyhlížení konečné svobody. Křesťanská 
svoboda je podle Pavla svobodou, ke které nás Kristus osvobodil (befreite 
Freiheit).  

Nové pohledy na téma svobody přináší H. D. Betz (1974 – 1977) ve svých 
dvou studiích. V první z nich autor podtrhuje pneumatologický důraz v listu 
Galatským.47 Podle Pavla Galatští prožili osvobození, ale potřebují v této 
svobodě také zůstat, píše Betz. Zachovat si svobodu/spásu spočívá ve spolehnutí 
se na Ducha svatého (91). Všímá si opakovaných odkazů na přijetí Ducha 
svatého. Betz má za to, že počátky galatských sborů i Pavla samotného byly 
ovlivněny intenzivním entuziasmem (93). 

Ve druhém článku se Betz zaměřuje na svobodu obecně.48 Analyzuje různé 
koncepty svobody, které byly aktuální a živé v Pavlově době. Studie přináší 
několik postřehů, které považuji za velmi podnětné pro dějiny bádání. Podle 
Betze je překvapivé, že svoboda u Pavla patří k hlavním pojmům jeho 
soteriologie.  

 
„Paul’s concept of freedom is peculiar for a number of reasons. In fact, it is 
a suprise to find him use the concept at all and even more for him to make 
it one of the major concepts of his doctrine of salvation. Why freedom 
plays such an important role in Paul’s soteriology is a puzzle.“ (1) 
 
Betzův postřeh vybočuje z předešlého bádání, ve kterém eleutheria k Pavlově 

teologii patří jako něco samozřejmého, a to v obou případech - jako centrální či, 
okrajová část jeho teologie. Nesamozřejmost a překvapivost vyplývá z Betzova 
pozorování, že svoboda  byla heslem propagandy (a propaganda-catchword), 
užívána a zneužívána k ospravedlnění různých politických a filosofických 
myšlenek (1). Betz neopomíjí také diversitu v helénistickém pojetí svobody a 
odlišné představy o řecké a římské svobodě, eleutheria a libertas (3-4). Přes 
doloženou mnohoznačnost spojil Pavel soteriologické výroky s tímto pojmem.  

 

                                                 
47 BETZ, Geist, Freiheit und Gesetz, 78-93.  
48 BETZ, Paul’s Concept of Freedom, 1-13. 



 

 25 

„…his doctrine of salvation is very cleary and consciously formulated as a 
doctrine of freedom. Paul’s ideas, however, indicate that he must have 
thought a great deal about the subject of freedom and that he had developed 
his ideas in discussion with other philosophical and religious alternatives 
current in his time.“ (6)  
 
Podle Betze je pojetí svobody v Ř odlišné od Ga a 1,2 K, avšak nejde pouze o 

taktické důvody (12). Ve své studii nepostupuje podle jednotlivých knih nebo 
výroků, vyhýbá se také schématům, pomocí kterých by se pokoušel Pavlovy 
výpovědi o svobodě utřídit nebo harmonizovat.  

Novozákoník François Bovon (1986)49 postupuje ve své útlé monografii 
tématicky, nikoliv po knihách, a nedrží se výhradně explicitních zmínek o 
svobodě (eleutheria a odvozeniny). Nejprve shrnuje rozdíly v pojetí svobody 
v kontextu řeckém i židovském a konfrontuje je se svobodou křesťanskou. 
Překvapivě neužívá strukturu „svoboda od smrti, hříchu a Zákona“. Zamýšlí se 
nad svobodou z různých pohledů, např. autority, Ježíšova svobodného jednání, 
odpovědnosti nebo svobody před Otcem. Stejně jako Mussner spatřuje zdroj 
křesťanské svobody, přes pojmovou chudobu evangelií, nikoliv u apoštola Pavla, 
nýbrž u samotného Ježíše. 

 
„Hledáme-li skutečný původ křesťanské svobody, dospějeme vždycky, 
přes námitky některých učenců, k tajemné a nedostatečně známé osobě 
Ježíše z Nazareta. Klíčem ke křesťanské svobodě není ani stoicismus, ani 
gnóze, nýbrž nakonec právě chování Ježíše samotného.“(36) 
 
Podle Bovona žil Ježíš jako svobodný člověk a Pavel je pouze 

pokračovatelem toho, co bylo u Ježíše započato (38-39). „Pavel užívá svoji 
autoritu v rozhovoru i v polemice, nikdy však despotickým způsobem.“ (50-51)  

V přehledu bádání nebyla zmíněna řada kratších pojednání nebo studií, které 
do značné míry odpovídají některému z výše uvedených důrazů.50  

 

1.2. Práce Jonese a Vollenweidera 

Shrneme-li dosavadní přehled, je zřejmé, že mezi odborné monografie 
k tématu svobody v NZ nebo u Pavla můžeme počítat do roku 1987 pouze práce 
Niederwimmera a Mußnera, ještě snad studii F. Bovona. Ostatní pojednání se 
dotýkají novozákonní problematiky pouze okrajově (Pohlenz, Nestle), nebo jsou 

                                                 
49 BOVON, Místo svobody. Vycházím z překladu francouzského textu Place de la Liberté od Jana 
Sokola.  
50 Z prací uveďme ještě DODD, Das Gesetz der Freiheit, KÄSEMANN, Der Ruf der Freiheit.  
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dílčími studiemi a články, jakkoliv podnětnými (Weiss, Schürmann, Betz). 
Označení „odborná monografie“ snesou až práce Jonese a Vollenweidera, které 
byly publikovány v rozpětí dvou let. Dnes můžeme říci, že ve 20. století byly 
také monografiemi posledními.51 

Metodický postup publikované disertační práce Stanleyho F. Jonese (1987) 52 
je naznačen v podtitulu: historická, exegetická a religionistická studie. V úvodu 
předkládá Jones stručný přehled bádání, ve kterém také definuje hlavní otázky 
ohledně svobody u Pavla (11-19). Ve třetí až páté kapitole (27-137) analyzuje 
jednotlivé eleutheria výroky, a to podle předpokládané chronologie listů, ke které 
se vyjadřuje ve II. kapitole (25-26), tedy 1,2K, Ga a Ř. Shrnutí vlastního 
pozorování je rozčleněno do čtyř bodů: Stellung und Bedeutung des 
Freiheitsbegriffs innerhalb der paulinischen Theologie (138-142),  
Theologiegeschichtlicher Ort der paulinischen Lehre von der Freiheit im 
Urchristentum (142-143), Der Zusammenhang des paulinischen 
Freiheitsgedankens innerhalb der antiken Religions- und Geistesgeschichte (143-
145).  Jones dochází k závěru, který stojí proti zažitému chápání svobody u Pavla 
jako svobody od Zákona: „„Freiheit vom Gesetz“ den Ursprung des paulinischen 
Freiheitsgedanken nicht darstellt.“ (141) Co se týče postavení svobody v Pavlově 
teologii, vyslovuje se jak proti její centrálnosti, tak okrajovosti (takto také 
Nestle). Narozdíl od předešlého bádání hodnotí roli eleutheria výroků podle 
jednotlivých listů, přičemž si všímá, že Pavel je schopen se obejít také bez tohoto 
pojmu, jak dokládají např. listy 1Te, Fp nebo Fm. Přesto podle Jonese  získala 
svoboda v Pavlově zvěsti velkou přitažlivost.  

V Jonesově článku Freedom pro ABD (1992)53 jsou dobře čitelné metodické 
postupy i závěry jeho studie. Zdůrazňuje zasazení křesťanské svobody do vztahu 
k historickému pozadí, přičemž vyzdvihuje pozadí helénistické a odmítá trojdílné 
členění (trifold schema).  „The observation that none of these views of freedom 
has anything to do with the conventional schema „freedom from law, sin, and 
death“…“. (857) Ani list Gal neobsahuje podle pojetí svobody od Zákona: 
„…Galatians contains no evidence for a sharply defined concept of freedom as 
„freedom from the (Jewish) law“, píše Jones (858).  

Jonesova práce se od předchozího bádání odlišuje jak po stránce metodické, 
tak svými závěry. Zatímco Bultmann, Niederwimmer, Mussner a jiní postupují 
„systematicky“, Jones odmítá trojdílné či jiné členění a analyzuje zvolené 
eleutheria výroky v rámci jednotlivých listů Pavla. Jeho přístup je výrazně 
exegeticko-religionistický, zajímá se tedy o srovnávání pavlovských výroků 

                                                 
51 Recenze k oběma knihám DAUTZENBERG, Streit um Freiheit, viz níže.  
52 JONES, „Freiheit“ in den Briefen des Apostels Paulus. Jedná se o disertaci, která byla 
předložena v roce 1984 v Göttingen, poté dopracována a publikována v řadě Göttinger 
theologische Arbeiten. 
53 JONES, Freedom, 856-859.  
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s antickými, potažmo helénistickými výroky a sleduje jejich blízkost, čímž 
ustupuje do pozadí teologické hledisko. Jones svou metodou i závěry „narušuje“ 
zaběhnutá schémata a provokuje k novému přezkoumání dosavadních postupů i 
výsledků, a to včetně vlastních.  

K přezkoumání Jonesových závěrů došlo velmi záhy, protože Samuel 
Vollenweider (1989)54 v úvodu své studie zmiňuje, že od června 1985 měl 
k dispozici dokončený rukopis disertační práce Jonese (21, pozn.č.42).  Po 
metodické stránce jsou si práce Jonese a Vollenweidera podobné, a to jak 
zkoumáním svobody v jednotlivých knihách Pavla (Hauptbriefe), tak v jejich 
chronologii i ve vymezení analyzovaných eleutheria výroků. Sdílejí také  důraz 
na helénistické pozadí pavlovské svobody. Rozcházejí se v závěrech svých 
analýz a především v otázce „svobody od Zákona“ u Pavla. Vollenweider k tomu 
píše: 

 
„Unsere Arbeiten treffen sich vor allem in der Betonung des hellnistischen 
Hintergrunds der paulinischen Freiheitsbotschaft, wärend sie sich 
grundlegend in ihrer Beurteilung der ‘Freiheit vom Gesetz’ unterscheiden.“ 
(21)  
 
Struktura knihy je následující: I. Einleitung (11-21). Autor vynechává dějiny 

bádání a odkazuje na přehled u Jonese. Obsáhlá kapitola  II. Freiheit in der Stoa 
(23-101).  Následuje III. kapitola zahrnující předpavlovskou tradici, a to ve třech 
okruzích  Freiheit in Gnosis, Judentum und Judenchristentum (105-189). Ve IV.  
kapitole se dostává k těžišti celé studie Eleutheria bei Paulus (199-382). 
Závěrečná část je shrnutím jednotlivých kapitol a nese zároveň název celé 
monografie  Freiheit als neue Schöpfung (Beschluss) (397-406). Práce je 
doplněna obsáhlou bibliografií (409-443) a rejstříkem citátů (449-451).  V hlavní 
části studie (IV. kapitola) se Vollenweider orientuje na slova: eleutheria, 
eleutheros a eleutheroun, avšak s ohledem na jejich sémantické pole (20). Tento 
okruh je zúžen na pasáže týkající se spásy: „…in denen Paulus ausdrücklich 
Eleutheria-Vokabeln zur Umschreibung der Heilswirklichkeit verwendet.“ (20) 
V nesporných listech Pavla jde o čtyři epištoly v pořadí 1,2K, Ga, Ř.  Jsou zde 
analyzovány oddíly v tomto pořadí: 1K 8-10; 1K 7; 2K 3; Ga 4,21-31; 2,4; 3-5; 
Ř 7,1-6; 7-8; 8,18nn.  

                                                 
54 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung. Práce byla přijata jako habilitace na Teologické 
fakultě University v Zurichu v roce 1987.  
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Vollenweider má za to, že některé myšlenky z helénistické tradice byly 
přijímány již v předpavlovském křesťanství a „svoboda od Zákona“ hrála 
důležitou roli, což Jones odmítá.55  

Podobně jako v případě Niederwimmera a Jonese je také Vollenweider 
autorem článků ve známých slovníkových řadách – eleutheria v TBLNT56, 
nejnověji Freiheit pro 4. vydání RGG.57 Mám za to, že v posledně jmenovaném 
článku můžeme spatřovat posun v bádání i v autorově hodnocení starozákonního 
vlivu na pojetí svobody v NZ. Dokazuje to skutečnost, že je zařazeno pojetí 
svobody ve SZ (z pera Otto Kaisera), na které Vollenweider navazuje.  

 

1.3. Bádání po Jonesovi a Vollenweiderovi 

Svým rozsahem a zaměřením zůstávají obě práce nepřekonány. Staly se 
milníky v dějinách bádání o svobodě u Pavla. Jakkoliv se objevily kritické ohlasy 
k jednotlivostem i celkovým závěrům obou studií (viz níže), musí se každá další 
studie s jejich závěry vyrovnat, a to jak po stránce obsahové, tak metodické. 
Zvoleným postupem autoři představili protiváhu tématickému pojetí i 
trojdílnému schématu, jak je známe z prací Bultmanna, Niederwimmera nebo 
Mussnera, čímž se vrátili k Nestleho postupu. Kriticky navázali na závěry J. 
Weisse, který začal srovnávat zmínky u Pavla s helénistickou filosofií před více 
než sto lety (1902), a rozpracovali to, co bylo načrtnuto v článku Nestleho v 
RAC (1976). Není mi známa další monografie, která by se v podobném rozsahu 
věnovala svobodě u Pavla.  

Ze studií po Jonesovi a Vollenweiderovi stojí za pozornost články a kratší 
studie, které mohou být zárodkem nového posunu v bádání. Brzy po uveřejnění 
práce Vollenweidera byla publikována recenze Gerharda Dautzenberga (1990)58, 
která byla zmíněna již v úvodu. Autor pečlivě srovnává postup i výsledky studií 
Jonese a Vollenweidera. Jakkoliv obě práce vyšly v rozpětí dvou let a postupují 
podobnou metodou, všímá si oblastí, v nichž autoři nedošli ke konsensu. 
Dautzenberg přijímá za přesvědčivé Jonesovo zpochybnění tradiční teze, že 
svoboda je úzce spjata se svobodou od Zákona a lze ji popsat trojdílně jako 
svobodu od hříchu, Zákona a smrti (276). Jak bude patrno níže, autor se 
opakovaně vracel k tématu svobody i metodickému postupu těchto monografií.  

                                                 
55 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 21: „Anders als Jones denke ich ausserdem an 
einer Rezeption dieser Gedankneformen bereits im vorpaulinischen Christentum, wo sie die 
Unterscheidung von Ritual- und Sittenegesetz beförderten.“ 
56 VOLLENWEIDER, evleuqeri,a, 499-505.  
57 VOLLENWEIDER, Freiheit, 2000, 306-308. 
58 DAUTZENBERG, Streit um Freiheit, 265-276. 
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Přední novozákoník James D. G. Dunn (1991)59 publikoval útlou práci o 
svobodě, nejedná se však o odborné pojednání, nýbrž soubor přednášek. Dunn 
postupuje tématicky a stručně popisuje specifika křesťanské svobody z pohledu 
NZ. Publikace je velmi blízká práci F. Bovona (1986). Pro naše pozorování je 
důležité zjištění, že Dunn užívá schématu „svoboda od hříchu, smrti a těla“ (62-
71). Svobodě od Zákona, jako nejkontroverznějšímu spojení, věnuje autor 
zvláštní pozornost, a to nejen rozsahem stran (71-76), ale také detailnějším 
rozpracováním. Svobodu od Zákona, o které mluví Pavel, rozděluje do čtyř bodů: 

 
„…freedom from the condemnation of the law, freedom from the law in its 
role as childhood governor, freedom from the self-deception in which the 
law has a part, and freedom to obey the law.“ (76) 
 
Dunn spojuje svobodu se životem ve společenství. V oddíle „Liberty and 

Community“ (78-105) předkládá spektrum křesťanské svobody (102). 
Křesťanská svoboda má svůj zdroj a projevy, které jsou cizí oběma krajnostem 
legalismu i libertinismu. Svoboda není pouhým individualismem, nýbrž zahrnuje 
zodpovědnost vůči společenství.  

Dalším zásadním zdrojem pro bádání je monografie k teologii apoštola Pavla 
(1998)60. Je zajímavé si všimnout, že Dunn, narozdíl od Bultmanna, nevěnuje 
svobodě ucelenou kapitolu. O svobodě  nicméně pojednává na vícero místech 
z odlišných perspektiv. Výrazné je hledisko soteriologické v kapitole The 
Process of Salvation (461nn), dále pak etické v oddíle Liberty and love (658nn).   

Ve svém článku se Gerhard Dautzenberg  (1996)61 vrací k monografiím 
Jonese a Vollenweidera, které recenzoval již v roce 1990. Po krátkém úvodu (65-
66) následují dvě kapitoly. V první srovnává výsledky analýz jednotlivých 
eleutheria výroků obou studií (66-73), ve druhé části shrnuje vztah svobody u 
Pavla a v učení stoiků podle Jonese a Vollenweidera (74-76).  

Z názvu třetího článku o svobodě z pera Gerharda Dautzenberga (2001)62 není 
jasné, na jaké pojetí svobody v helénistickém kontextu se autor hodlá zaměřit. 
Nicméně proporce druhé kapitoly s názvem „Freiheitsaussagen in den 
Paulusbriefen“ (58-81) prozrazují, že těžištěm práce je svoboda v listech Pavla. 
Metodicky postupuje stejně jako Jones a Vollenweider, tedy analyzuje eleutheria 
výroky v jednotlivých listech. Vychází také ze stejného chronologického 
předpokladu, tedy 1,2K, Ga a Ř. Autor v závěru odmítá centrálnost svobody u 
Pavla: „…die Freiheit trotz ihrer starken Betonung im Gal für Paulus nicht zu 
einer zentralen theologischen Konzeption geworden ist.“ (81)  Přiklání se tak k 

                                                 
59 DUNN, Christian Liberty. 
60 DUNN, The Theology of Paul.  
61 DAUTZENBERG, Die Freiheit bei Paulus, 65-76. 
62 DAUTZENBERG, Freiheit im hellenistischen Kontext, 57-81. 
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tezi, kterou vyslovil již Nestle a další, že svoboda není centrálním teologickým 
konceptem.  

Ke zmíněným článkům Dautzenberga můžeme říci, že mají obdobné důrazy a 
nepřinášejí příliš mnoho podnětného. Nicméně autor patří k několika málo 
novozákoníkům, kteří se soustavněji tématu věnují, a kriticky se vyrovnává 
s pracemi Jonese a Vollenweidera, přičemž potvrzuje jejich metodologii i některé 
z jejich závěrů. 

S novým přístupem přišla Susane Plietzsch (2005)63. Zatímco práce Jonese a 
Vollenweidera předpokládají především vliv helénistický a stoický na pojetí 
svobody u Pavla (takto také Dautzenberg), Plietzsch nabízí alternativu, po které 
nepřímo volá Jones, když píše: „Those who deny Stoic influence have 
themselves been unable to produce a coherent, convincing alternative.“64 
Autorka vytýká pracím Jonese a Vollenweidera jednak nepoměr, s jakým se 
věnují stoicismu a židovství, a dále to, že neberou vážně vlastní židovskou 
koncepci svobody (16). S tímto důrazem přišel již R. N. Longenecker (viz výše), 
avšak autorka jeho práci necituje. Plietzsch se neomezuje pouze na lexikální 
stránku pojmu  eleutheria (takto výrazně Jones),  nýbrž se pokouší zohlednit 
narativní a metaforické oddíly související se svobodou a vysvobozením. 
Dokazuje, že jakkoliv stojí pojem svoboda jako takový ve SZ v pozadí, zná 
hebrejská tradice motivy osvobození, které dokonce patří ke klíčovým událostem 
SZ (především exodus). Tuto skutečnost dokládá např. na svátku Pesach (87-91), 
který nadepisuje „Od otroctví ke svobodě“ (87). V jádru Pesachu je vyjádřena 
identita Izraele, která je spojena bezprostředně vysvobozením z Egypta.  Cituje 
Jacoba Neusnera, jenž spojuje svobodu oslavovanou při Pesachu se „svobodou 
od smrti“ (89). Na svobodu není pouze vzpomínáno, je také vyhlížena, což 
připomíná očekávání konečné svobody u Pavla.  

Práce Plietzschové nabízí alternativu k jednostrannému akcentování 
helénistického, potažmo stoického pozadí svobody u Pavla. Silnou stránkou této 
teze je Pavlova nepochybná znalost židovské tradice, ve které jsou motivy 
osvobození spojeny se spásou, a to jak (a) v písemné tradici, kterou představuje 
hebrejský text i LXX, tak (b) v tradici orální, tj. farizejské učení, později 
rabínské; tak (c) v  liturgické tradici. Naproti tomu musejí zastánci stoického 
pozadí jen s obtížemi dokazovat Pavlovu znalost stoiků na základě nejistých 
rekonstrukcí Pavlova dětství a vzdělání v Tarsu, potažmo jeho délky a úrovně. 
Zde se akcentuje vzdělání v Tarsu, které bylo proslulé stoickou tradicí. Sdílím 
s autorkou důraz na starozákonní a židovské pojetí svobody, které má být 
zohledněno při výkladu eleutheria výroků u Pavla.  

                                                 
63 PLIETZSCH, Kontexte der Freiheit. Publikovaná disertační práce z roku 1999, obhájená na 
universitě v Lipsku.  
64 JONES, Freedom, 856.  
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1.4. Domácí studie o svobodě u Pavla 

Přestože mi není známa žádná domácí novozákonní studie k pojmu svobody u 
Pavla,65 hodlám se zastavit u několika prací, které se této tématice věnují. 
Několik zajímavých postřehů ke svobodě nacházíme v monografii o Pavlovi od 
Františka Žilky.66 Svobodě u Pavla nevěnuje samostatný oddíl, nýbrž z různých 
úhlů pohledu se k ní navrací. Zařazuje svobodu/vysvobození nejprve mezi 
soteriologické pojmy, spolu s vykoupením a smířením (131n). Neopomíjí ani 
pneumatologicko-etický rozměr svobody, již řadí mezi ovoce Ducha. „Nakonec 
bych jako protějšek k přední ctnosti, k lásce, která je nejvyšším ovocem Ducha, 
postavil přední novou křesťanskou výsadu, která je plodem na témže stromu, 
totiž svobodu.“ (204)  

Z pera našeho předního novozákoníka J. B. Součka nemáme studii o svobodě 
u Pavla67, nicméně uceleněji se k tématu Souček dostává ve svém článku v 
Biblickém slovníku z roku 1956.68 V kontextu výše uvedeného bádání je 
zajímavé, že Souček neopomíjí svobodu ve SZ a všímá si různých sloves 
„vysvoboditi“,  jakkoliv v závěru konstatuje, že svoboda je chápána jako 
konkrétní záchranný čin Boží, nikoliv jako uplatnění obecné svobody (1044). Po 
stručném vykreslení řeckého pojetí svobody přechází ke svobodě v NZ, kde je 
pochopitelně věnován největší prostor Pavlovi. Vedle základního společenského 
rozdělení na svobodné a otroky věnuje zvláštní pozornost svobodě: „V 
přeneseném duchovním a př. mravním smyslu…“. (1045) Drží se tradičního 
členění svobody od hříchu, smrti a Zákona, největší pozornost věnuje svobodě od 
Zákona, kterou považuje za zvláštní Pavlovu myšlenku. Přestože se výrazně 
objevuje v polemice vůči obřízce, Souček píše: „Nejde tu o pouhou náhodnou 
polemiku, nýbrž o nejhlubší motivy apoštolovy víry i jeho bohosloveckého 
myšlení, které vyúsťují v jeho ústřední učení o ospravedlnění.“ Všímá si nejen 
negativního vymezení svobody, ale také pozitivního, které představuje život 
v Duchu a etický rozměr křesťanské svobody. Podle Součka má myšlenka 
svobody důležité místo „pro Pavlovo pojetí víry i pro jeho ethiku, soustředěnou 
v závazku lásky“, nevyslovuje se však pro centrálnost svobody u Pavla. Ve svém 

                                                 
65 Připomeňme práce LOCHMANNA, které se zaměřují na sledované téma z odlišné perspektivy: 
Desatero směrovky ke svobodě nebo do češtiny dosud nepřeložená práce Versöhnung und 
Befreiung, ve které se LOCHMANN věnuje biblickým soteriologickým konceptům. Je mi známo, 
že k tématu svobody byly vydány kratší inspirativní články, zamyšlení nebo kázání z pera 
českých teologů (HROMÁDKA , LOCHMANN, HEJDÁNEK, TROJAN aj.), ty však nejsou odbornými 
studiemi o pavlovském pojetí svobody, proto nebudou do přehledu zařazeny.   
66 ŽILKA , Pavel z Tarsu.  
67 Srov. SOUČKOVU bibliografii, kterou sestavil J. ROSKOVEC, in: Teologické a exegetické studie, 
253 – 275. Ke svobodě v NZ srov. publikovanou přednášku SOUČEK, Svoboda a řád v Novém 
Zákoně, 18-19.  
68 SOUČEK, Svoboda, 1043-1046.  



32 

článku se neomezuje pouze na řecké eleutheria výroky, nýbrž na celé sémantické 
pole: parrésia, exousia aj.  

V Součkově díle nacházíme k tématu ještě několik míst v jeho Teologii 
apoštola Pavla. Zde se zabývá svobodou jen okrajově a nevěnuje jí samostatnou 
kapitolu,69 přesto si všímá zvláštního postavení svobody v Pavlově myšlení. 

 
„Pavel je jedním, snad největším světovým klasikem svobody. Na tomto 
bodu však vznikají problémy – nejen pro nás, nýbrž už pro Pavla. To 
ukazuje jeho výstraha, abychom svobodu neměli za příležitost 
k bezuzdnosti těla...Pavel tomuto nebezpečí čelí, jak víme, tím, že chápe 
přijatý dar milosti jako závazek k poslušnosti, a lásku chápe jako syntésu 
svobody a vázanosti…“ (148-149) 
 
Na několika místech definuje podstatu svobody u Pavla. Blíže určuje svobodu 

tím, že v myšlení Pavla spojuje rovinu teologickou a mravní: „Svoboda je tedy 
typicky soteriologickým pojmem. Ale: svoboda má také podstatný vztah 
k mravní orientaci, k mravnímu rozhodování.“ (244) Vyváženost Součkova 
pohledu se projevuje v otázce hledání původu svobody u Pavla, která zůstává 
stále předmětem bádání. Odmítá obě krajnosti, které jsou tak typické pro některé 
badatele.70  Na jedné straně přiznává zásadní vliv stoické filosofie na helénistické 
myšlení i etiku v době Pavla. Hovoří o zřetelných paralelách ke stoické etice, 
přesto si všímá odlišných východisek. „Ale jak je to všecko jinak zařazeno, jak 
jiný je základní tón“, píše Souček. Nicméně odmítá myšlenku, že Pavel 
nekriticky přejímal stoické myšlenky a zastával stoické pojetí svobody jako 
nezávislosti a soběstačnosti. „Čili: helénistická, stoická tradice je bytostně 
přetvářena.“ (201)  

Je zajímavé si všimnout, že Součkovo zasazení svobody v Pavlově teologii ve 
vztahu k soteriologii a etice je velmi blízké nejnovějším studiím o Pavlovi, takto 
např. ve své monografii Dunn (viz výše). Tyto a další poznámky dokládají, že 
samostatná studie by byla jistě podnětným příspěvkem ke sledovanému tématu. 

V článku Problém svobody se Milan Salajka (1996) dotýká Pavlova pojetí 
svobody.71 Správně konstatuje, že „apoštol Pavel se nezabývá svobodou jako 
takovou. Neřeší problém svobodného lidského subjektu. Pojednává o svobodě 
nové víry, o soteriologické situaci člověka osvobozeného skrze víru pro jeho 
vlastní cíl.“ (4) Tímto článkem můžeme ukončit přehled domácího bádání o 
svobodě.  

                                                 
69 Zcela odlišně od prací BULTMANNA  nebo CONZELMMANA  (viz výše).  
70 Mám na mysli jednak snahu apologeticky obhajovat odlišnost Pavla od stoiků, ale také pokusy 
vykládat Pavla jako křesťanského stoika nebo kynika.  
71 SALAJKA , Problém svobody, 3-6.   
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Pouze se zmíním o článku Pavla Poly (2008), jenž se mi dostal do rukou až 
těsně před dokončením předložené práce. Autor zde shrnuje výsledky své 
diplomové práce s názevm Pojetí svobody v listech apoštola Pavla. 72  

 

1.5. Překlady v českém jazyce 

Nedostatek domácích studií k tématu svobody je částečně vyvážen překlady 
dvou kratších prací, především švýcarského novozákoníka F. Bovona (1993)73 a  
dále katolického autora Anselma Grüna (1997)74. Tyto práce nejsou 
exegetickými a odbornými studiemi, mají spíše srozumitelně a stručně představit 
křesťanskou svobodu. Novozákonní pohled na svobodu tvoří v práci Grüna jen 
úvodní část, poté autor přechází k řeckému pozadí svobody a k tradici církevních 
otců. Své pozorování zakončuje pojednáním o duchovní cestě vedoucí ke 
svobodě. Překlad Bovonovy knihy můžeme tedy považovat za jedinou 
monografii novozákoníka, která je v českém jazyce dostupná, pokud nepočítáme 
kratší zmínky o svobodě v knize Günthera Bornkamma.75    

 

1.6. Klíčové otázky bádání 

Představme nejprve klíčové otázky bádání, které přetrvávají od studie 
Weisse:76 (a) Hledání původu (Herkunft) křesťanské svobody, potažmo svobody 
u Pavla. Zkoumání helénistického a stoického vlivu na Pavlův koncept 
křesťanské svobody, nověji také role židovské a starozákonní tradice.  (b) Jaký 
obsah svoboda získává (Gestalt) a její postavení v teologii Pavla. Jde o 
pojem/téma centrální, nebo okrajové? (c) Stojí v pozadí svobody u Pavla 
„svoboda od židovského Zákona“? (d) Je svoboda u Pavla pojmem teologickým, 
nebo spíše etickým, případně antropologickým?  

Po stránce metodické byly doloženy různé přístupy, jak téma zpracovat: (a) Je 
možno o svobodě pojednat systematicky a hovořit o „teologii svobody“ u Pavla 
(Mussner), nebo pouze o svobodě v listu Korintským, Galatským atd.? (b) Je na 
základě nejnovějších studií a exegetické analýzy listů Pavla udržitelné trojdílné 
členění svobody od hříchu, smrti a Zákona?  (c) Je možné sledovat vývoj v učení 
o křesťanské svobodě u Pavla? Tato otázka souvisí jednak s chronologizací listů, 
a dále s tzv. „development theory“ v Pavlově myšlení a teologii vůbec.  

                                                 
72 Viz POLA, Apoštol Pavel a svoboda, 222-232. Práce byla obhájena na KTF UK v Praze v roce 
2008 (vedoucí magisterské práce doc. Mireia RYŠKOVÁ).  
73 K práci viz výše.  
74 GRÜN, Cesty ke svobodě. 
75 BORNKAMM , Apoštol Pavel (srov. svoboda v rejstříku pojmů).  
76 Srov. WEISS, Die Christliche Freiheit, 6-12; JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 11-13, 138-145.  
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Svoboda u Pavla jako téma nevisí nehybně nad ostatními pojmy nebo vedle 
nich, nýbrž je propojena s celou řadou dalších „teologumen“ i s pavlovským 
bádáním jako takovým. Pohyb a změna důrazů v novozákonním bádání se nutně 
projevuje i na našem tématu. S posunem v pavlovském bádání se mění metody i 
předpoklady (předporozumění), se kterými přistupujeme k Pavlovi jako 
apoštolovi a teologovi rané církve, k Pavlovi jako pisateli listů, ale také k analýze 
jednotlivých listů jako specifického žánru. Změny v uvedených oblastech se 
projeví na zkoumání každého tématu,  tedy také svobody (eleutheria výroků).  

Mezi důležité posuny můžeme řadit např. předpokládanou chronologii listů. 
Teologicky zásadní je vliv „New Perspective on Paul“ (J. D. G. Dunn, E. P. 
Sanders) a hodnocení Pavlova vztahu k Tóře (Zákonu) a židovství druhého 
chrámu jako takového. S tím souvisí možný vliv židovského pozadí na Pavlovu 
teologii a význam SZ pro výklad jeho listů. Máme zde však také vlivy 
z příbuzných oborů, a to jak na samotnou exegetickou práci s textem 
(hermeneutická pravidla), tak teologii jako takovou. V našem bádání jde např. o 
nové pohledy na roli metafory v souvislosti s biblickou řečí (Ricoeur, Jüngel, 
Weder, v domácím prostředí výrazně Pokorný). Jak doložím v 5. kapitole, pojetí 
svobody jako soteriologické metafory se v novozákonním bádání prosadilo.77 

Souhrnně řečeno, nové studie, komentáře i exegetické metody aplikované na 
listy Pavla otevírají prostor pro další bádání a možná nový pohled na svobodu: 
„new perspective on freedom“,  který ukáže zmínky o svobodě v novém světle a 
nových souvislostech. Je dobře možné, že přinese konsensus mezi badateli nebo 
potvrdí jeden z pohledů, případně ukáže novou cestu, jak rozumět křesťanské 
svobodě v Pavlových listech.  

Shrnutí 

Přehled bádání za posledních více než sto let, počítáme-li jako výchozí práci 
Weissovu, nám nabídl řadu zajímavých podnětů a možností, jak pojednat o 
svobodě u Pavla. Některé tradiční modely a předpoklady byly zpochybněny, 
zproblematizovány, jiné se zdají být překonány. Je dobré si uvědomit silné i 
slabé stránky předložených metod. Mám na mysli deskriptivní důraz, kterému 
může scházet širší zasazení do pavlovského myšlení, na druhé straně 
systematické zpracování má tendenci výroky harmonizovat a spěšně třídit, aniž 
by byl dostatečně zohledněn kontext situace a argumentace, do kterého dané 
výroky o svobodě zaznívaly.  

Mám za to, že pro nové bádání o svobodě u Pavla je potřeba více zohlednit 
židovské a starozákonní pozadí (Longenecker, Plietzsch), které ustoupilo 

                                                 
77 Takto např. DUNN, The Theology of Paul, 328. Ve své studii se snažím ověřit platnost 
takového spojení, a to na listu do Galacie. Mám za to, že svoboda (eleutheria) jako soteriologická 
metafora překračuje pavlovskou teologii, srov. eleutheria výroky v  J 8,31-36.  
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v náboženskodějinné komparaci do stínu stoicismu (Jones, Vollenweider). Dále 
se ukazuje jako zásadní doplnit exegetické a náboženskodějinné pozorování o 
teologickou analýzu pavlovských výroků. Zdá se přesvědčivé, že metodicky je 
vhodnější věnovat pozornost jednotlivým listům a eleutheria výrokům v rámci 
těchto listů (takto Nestle, Jones, Vollenweider), dříve než bude hledáno nějaké 
schématické utřídění (Bultmann, Niederwimmer, Mussner). Tento krok nemá být 
však vyloučen, nýbrž připojen jako syntéza výsledků vycházejících 
z jednotlivých listů.  Nakonec je potřeba si položit otazník nad snahu vidět ve 
spojení „svoboda od Zákona“ základ pavlovského pojetí svobody, což bylo 
paradigmatem mnoha studií. Takový předpoklad nenachází oporu v textech Pavla 
a  ukazuje se jako neudržitelný (důraz Jonese).  

Jak bylo představeno výše, konsensus v mnoha klíčových otázkách bádání o 
svobodě u Pavla nenastal. „Spor o svobodu“ se netýká výhradně dvou klíčových 
knih Jonese a Vollenweidera a můžeme docela dobře tento nadpis vztáhnout na 
celé bádání ve 20. století. Naše pozorování lze uzavřít konstatováním, že spor o 
pojetí svobody u Pavla stále trvá.  V kontextu „sporu a sporů o svobodu“ je psána 
i tato studie.  
 

* * * 
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§ 2. Svoboda a svobody: hledání definice  
 

Při zkoumání významu svobody v teologii apoštola Pavla začneme u řeckého 
dědictví. Svoboda je sice otázkou obecně lidskou, ale pojem eleutheria  je 
řeckým slovem a Řekové jako první vůbec učinili svobodu samostatným 
tématem a ideálem.78 Protože apoštol Pavel byl mužem hned několika světů – 
židovského, helénistického, římského a v neposlední řadě raně křesťanského – 
musíme brát vážně také tyto kontexty. Proto snaha porozmět Pavlovým listům a 
jeho pojetí svobody zahrnuje také zkoumání zmíněných světů, ve kterých  
vyrůstal, žil a misijně působil.   

 

2.1. Chybějící definice 
Již nahlédnutí do struktur slovníkových článků i samostatných studií o pojmu 

eleutheria dokládá jeho mnohoznačnost a celou řadu odlišných kontextů. Kurt 
Raaflaub, který publikoval ke svobodě v antice několik studií a patří mezi přední 
odborníky k tématu, píše o metodickému postupu svého zkoumání následující:  

 
„The Greek concept of freedom, too, needs to be examined from such a 
variety of perspectives…The first collecting, categorizing, and interpreting 
synchronically and diachronically the entire range of meanings and uses of 
eleutheria, the principal term for freedom, and other words formed from 
the same stem (eleuth-).“79 
 
Všimněme si výroku „entire range of meanings and uses of eleutheria“. Autor 

ve své monografii zkoumá kontexty a užití svobody - svoboda řeči (parrésia), 
nezávislost polis (autonomia) nebo svoboda občanů v rámci obce (demokratia). 
Domnívám se, že onen rozsah významů a jejich množství umožňuje užití 
množného čísla, jak se to odráží v názvu kapitoly „svoboda a svobody“. 
Vezmeme-li navíc v úvahu další kontexty, významy a definice, které budou 
nastíněny v tradici římské, starozákonní, židovské, raně křesťanské a gnostické – 
pak mám za to, že můžeme oprávněně hovořit o „svobodách“ v době před 
Pavlem a v době Pavla.  

Jak bude patrné níže, již v době před Pavlem získal pojem eleutheria a 
odvozeniny řadu významů a konotací. Mnohoznačnost svobody a chybějící 
definice jsou pro naše pozorování významné. Znamená to, že se při zkoumání 
pavlovské teologie nemůžeme opřít o jednotnou definici svobody. To konstatuje 

                                                 
78 NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 2.   
79 RAAFLAUB , The Discovery of Freedom, 7-8.  
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R. N. Longenecker, podle kterého neexistuje jedna standardní definice svobody, 
která by představila pojem svoboda ve všech jeho kontextech, a kterou bychom 
mohli a priori použít při výkladu Pavlova myšlení.80  Z toho důvodu musíme 
zohlednit možná, ještě lépe doložitelná a pravděpodobná pozadí, která mohla hrát 
roli při formování pojetí svobody v Pavlově teologii. Jak bylo patrné z přehledu 
dějin bádání, nepanuje mezi badateli v otázce původu a pozadí eleutheria výroků 
shoda.81 Při zkoumání možných pozadí a významů svobody je důležité brát 
v potaz také prvotní příjemce a jejich „horizont“.  

V následujících oddílech se pokusím stručně představit hlavní kontexty, které 
je třeba zohlednit při analýze eleutheria výroků v listu Gal, potažmo u Pavla 
obecně. Vedle různých souvislostí a paralel hodlám doložit také odlišné obsahy, 
jenž získala svoboda v době Pavla. Zaměření a rozsah práce nedovoluje na 
několika stranách shrnout vše podstatné k pojmu s tak dlouhou tradicí a řadou 
kontextů.82  

Pro naše pozorování je rozhodující základní přehled, doložený na primární a 
sekundární literatuře. V případě svobody přinášejí zajímavá zjištění také 
numismatické nálezy. Na tomto pozadí můžeme posléze ověřovat, zda je 
svoboda v listu Gal soteriologickou metaforou, či nikoliv. Dalším záměrem této 
kapitoly je doložit, že (a) eleutheria v době Pavla byla mnohoznačným pojmem 
bez jednotné definice; (b) svoboda byla pojmem nebezpečným – stala se heslem 
politické propagandy. Z řečeného vyplývá, že díky množství významů svobody 
v době Pavla bylo nutné obsahové určení a ukotvení svobody, bez kterého by 
zůstaly eleutheria výroky nejasné. V exegeticko-teologických analýzách bude 
teologické zasazení prověřováno. Pokusím se dále prokázat, že (c) eleutheria 
zůstala přes svou mnohoznačnost pojmem s kladným nábojem, a to napříč 
jednotlivými kontexty v pohledu diachronním i synchronním.  

Chci předeslat několik důležitých metodických poznámek. Při zkoumání 
původu a vlivu na pavlovské pojetí svobody nevycházím z toho, že lze určit 
jediný vliv, který by opravňoval k tomu, opomíjet ostatní kontexty, jak to činí 
některé studie. Diskuse a nejednota na poli bádání dokládají (viz 1. kap.), že 
metoda „buď-nebo“ není v tomto případě namístě.  Dále chci uvést pravidlo, 
které je pro naše pozorování příhodné, že  „analogie není genealogií“.83 Také 

                                                 
80 LONGENECKER, Paul: Apostle of Liberty, 156. „Thus it cannot be said that is a standard 
definition which truly represents the term in all its contexts…“.  
81 Původ svobody (Herkunft) zkoumal již Weiss ve své studii z roku 1902. K původu a 
problematice srov. dále NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 69 - 90.  
82 Pro základní přehled k pojmu eleutheira srov. slovníkové články v encyklopediích RAC, DNP, 
ABD. Monografie a studie BULTMANN , Der Gedanke der Freiheit, 42-51; POHLENZ, Griechische 
Freiheit; NESTLE, Eleutheria; EHRENBERG, Freedom, 19-34; SCHRÖER, Authentische Freiheit, 42 
-59. Novější monografii ke svobodě v řecké tradici vydal v roce 2004 RAAFLAUB , The Discovery 
of Freedom.  
83 Takto DUNN, The Theology of  Paul, 446.  
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považuji za velmi nápomocnou škálu jistoty o šesti stupních (od jistého, přes 
pravděpodobné až k neuvěřitelnému), kterou uvádí E. P. Sanders v souvislosti 
s Ježíšovským bádáním.84 Odlišení míry jistoty a prokazatelnosti je třeba 
aplikovat také na naše zkoumání svobody. 

 

2.2. Řecká eleutheria 
Adjektivum evleu,qeroj    „svobodný, svobodný muž“ je doloženo dříve než 

substantivum evleuqeri,a    „svoboda“. Jeho opakem je slovo dou/loj „otrok“.  
Zatímco adjektivum eleutheros nacházíme již u Homéra85, substantivum 
eleutheria daleko později, a to až od 5. století u Pindara. Etymologie slova 
zůstává sporná, nejpravděpodobněji můžeme odvozovat od slova leudh-ero-s: 
náležející k lidu.86 Svobodný je tedy viděn v kontrastu k tomu, kdo byl zajat 
nepřítelem a odvlečen do ciziny, kde sloužil jako otrok (doulos). Původní 
význam nebyl filosofický, nýbrž vycházel ze základní lidské zkušenosti života 
v obci. Svoboda byla spojena s politickou a sociálně-právní oblastí života.87  

Protože polis zaručovala pro Řeky ochranu před ztrátou majetku a zajišťovala 
osobní svobodu občanů, dostala se do úzké souvilosti se svobodou a jejím 
uplatňováním. Vnitřní život polis byl spojen s demokracií (podílení se na správě 
obce), která byla opakovaně ohrožována tyranidou. Jedním ze základních práv 
svobodného občana byla svoboda projevu (parrésia). Tento pojem časem 
nahradil spojení „mluvit svobodně“ (eleutherós legein) nebo „použít svobodně 
ústa“ (eleutherostomein).88   

Svoboda získala na významu především v 5. st. po Kr., kdy musela být 
svobodná řecká polis chráněna před vnějším ohrožením (spojitost s autonomií 
polis). V době perských válek se stala eleutheria hlavním heslem Řeků v jejich 
boji za svobodu.89 Podle Herodota byla právě láska Řeků ke svobodě hlavním 
důvodem vítězství nad perskou přesilou. Boj za svobodné Řecko byl motivací 
pro nezdolný odpor: „Mužové athénští, nastává nám zápas největší; buď bude 
Řecko svobodné, nebo upadne v otroctví.“ (Hist. IX, 59) Na jiném místě: „Až 

                                                 
84

 SANDERS, Jesus and Judaism, 319nn, šestistupňová škála 326n.  
85 Doloženo pouze v Iliadě, celkem 4krát, k výkladu textů srov. NESTLE, Eleutheria, 9-15.   
86 Takto FRISK, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 491, který překládá „zum Volk 
(Stamm) gehörig“. K etymologii adjektiva eleutheros srov. NESTLE, Eleutheria, 5-9; RAAFLAUB , 
The Discovery of Freedom, 19-22.  
87 NESTLE, Freiheit, 270. Podle NIEDERWIMMERA byla svoboda v klasickém období spojena 
s polis a nomos, svoboda byla politickým pojmem, Der Begriff der Freiheit, 6.  
88 RAAFLAUB , The Discovery of Freedom, 221.  
89 RAAFLAUB  píše o změně v chápání svobody u Řeků v 5. st. př. Kr., a to skrze zkušenost a 
reflexi,  Zum Freiheitsbergiff der Griechen, 245nn. V souvislosti se svobodou je možno sledovat 
propagandistické a ideologické tendence.  
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dojde k bitvě, pamatuj každý z vás především na svobodu...“ (Hist. IX, 98).90 
Láska Řeků ke svobodě je považována za jednu z hlavních myšlenek Herodotova 
historického díla. Vítězství nad Peršany posílilo Řecké sebepochopení jako 
svobodného národa v kontrastu vůči barbarům, které nazývali otroky. Aristoteles 
cituje řecké básníky, podle kterých Řekům sluší vládnout nad barbary, protože 
barbar a otrok je od přírody totéž (Pol. 1252b).  

Idea svobodného Řecka zůstávala stále živá i v době zániku polis a ztráty 
faktické nezávislosti a autonomie.91 Svoboda pro Řeky zůstala politickým 
heslem, bez ohledu na politickou situaci. Řecký zápas o svobodu a klíčové 
postavení svobody jako politického hesla lze dobře sledovat jak v době rozmachu 
Makedonců ve 4. st. po Kr. (doložena v řečech Démosthéna)92, tak po smrti 
Alexandra Velikého a nástupu Říma.93 Láska Řeků ke svobodě se dobře odráží 
v propagandě Římanů, kteří brzy rozpoznali její politický význam při expanzi na 
Východ.94 V roce 196 př. Kr. po vítězství nad Filipem V. vyhlásili na 
isthmyckých hrách v Korintě Řekům osvobození z makedonské nadvlády. 
Svoboda trvale zůstala klíčovým politickým heslem v napjatých vztazích mezi 
Řeky a Římany po další staletí.95 Jako poslední uveďme událost z roku 67 po 
Kr., kdy císař Nero vyhlásil svobodu pro celou provincii Achaia, čímž vyjádřil 
svůj obdiv k Řecku.  

Blízké spojení mezi náboženstvím/kultem a politikou v antice je dobře známo 
a doloženo, u svobody tomu není jinak. Výraznější náboženský rozměr získala 
svoboda po slavném vítězství nad Peršany u Plataj. Právě Diovi Osvoboditeli 
(Zeus Eleutherios) bylo v  Athénách vystavěno sloupořadí - stoa Dia 
Osvoboditele (Paus. I, 3; X, 20). Na oslavu vítězství nad Peršany byly slaveny 
každoroční svátky (Eleutherie)96 a další slavnosti. Zeus byl Zachránce, ale i 
Dárce svobody.97 Pausaniás píše o památném místě u Plataj: 

 
„Nedaleko od společného rovu Hellénů je oltář Dia Osvoboditele 
(Eleutherios)  ... z kovu, oltář Diův se sochou z bílého mramoru. Ještě dnes 

                                                 
90 Přestože svoboda byla spojena také s Peršany: „Vždyť tys učinil z Peršanů lidi svobodné místo 
otroků; byli v poddanství jiného národa, a teď vládnou všem.“ (Hist I, 210) 
91 ARRIÁNOS píše ve 2. st. po Kr. o Makedonském vojsku (pro něj Řekové), které se mělo utkat 
s Peršany a Médy toto: „Navíc to bude boj lidí svobodných proti otrokům.“ (Anab II,7)  
92 Viz Démosthenovy Řeči na sněmu.  
93 ŚWIDERKOVÁ, Helada králů, podává narativním způsobem dobrý vhled do zápasu Řeků o 
svobodu v tomto období.  
94 BERNHARD, Imperium und Eleutheria, 33.   
95 Více k událostem a motivu svobody viz OLIVA , Řecko, 196 – 232.   
96 NILSSON, Griechische Feste, 34. Ke vztahu Dia a svobody viz KERÉNYI, Antike Religion, 
216n, 256nn. 
97 V Diovi jsou spojeny pojmy: Sótér a Eleuthérios, píše  KERÉNYI, Antike Religion, 257.  
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se konají závody Osvobození každého pátého roku a největší vážnosti se 
těší běh.“98   
 
Kult nebyl omezen pouze na Athény či Plataje. V roce 466 př. Kr. byla 

v Syrakúsách postavena obrovská socha Dia Osvoboditele na oslavu osvobození 
města od tyrana Thysabula. K této příležitosti byly založeny hry Eleutherie.99  

 
2.2.1. Svoboda jako filosofické téma 

Vedle rozměru politicko-právního, národního nebo náboženského se stala 
eleutheria pojmem filosofickým a antropologickým. Přestože se Sókrates tématu 
svobody nevěnoval, stalo se jeho učení ve spojení s dobrovolnou smrtí symbolem 
vnitřní svobody jedince, která byla později rozpracována v helénistické filosofii. 
Störig výstižně napsal, že jde vlastně o „sókratovské evangelium“ vnitřně 
svobodného člověka, jenž koná dobro kvůli němu samému.100 Podle Pohlenze 
otevřel Sókrates lidem cestu k vnitřní svobodě.101 Právě na vnitřní nezávislost 
jedince (autarkeia) navázaly později helénistické filosofické školy.   

V dílech Platóna nebyla svoboda tímto směrem rozpracována. I když Platón 
zápasil o pravou svobodu, nestala se eleutheria filosofickým slovem, píše 
Nestle.102 Ve svých spisech se zaměřuje na svobodu v rámci řádu obce, která je 
místem volnosti a svobody. „Svoboda…to prý jest její nejkrásnější statek“ (Pol 
IV,562b). Platón viděl akutní nebezpečí, že se ze svobody můze stát její opak 
(douleia). Svobodu nechápal ani jako nevázanost ani jako život bez řádu. „A tak 
nevládne jeho životem ani žádný řád ani nucená kázeň, nýbrž žije tímto 
způsobem až do konce a říká tomu příjemný, svobodný a sťastný život.“ (Pol 
IV,561d) Podle Platóna však člověk získává skutečnou svobodu až po smrti, 
protože ve smrti se osvobodí spoutaná duše od okovů těla.103   

U Aristotela nacházíme jak zájem o svobodu politickou a společenskou, tak 
také péči o svobodu jednotlivce.104 Na rovině společenské je svoboda 
demokratickou rovností (Pol. V,9,1310). Svobodným je podle Aristotela ten 
jedinec, který jedná podle své vůle, nikoliv vůle někoho jiného. U Aristotela 
nacházíme také klasickou řeckou definici svobody, která znamená: „žít tak, jak 
kdo chce“ (to; zh̀n wJ" bouvletaiv ti"). 

                                                 
98 PAUSANIÁS, Cesty po Řecku, IX,2.  
99 RAAFLAUB , The Discovery of Freedom, 90. Obsáhlejší pojednání podává Raaflaub v kapitole: 
Reflection in the Religious Sphere: The Cult of Zeus Eleutherios, tamtéž, 102-117.  
100 STÖRIG, Malé dějiny filozofie, 116.  
101 POHLENZ, Griechische Freiheit, 77. Byla nastolena otázka vztahu mezi tradiční, starou 
svobodou v rámci polis a svobodou vnitřně nezávislého jedince, viz tamtéž, 87.   
102 NESTLE, Eleutheria, 91.  
103 Viz NESTLE, Eleutheria, 100-101.   
104 Základní přehled o tématu svobody u Aristotela podává SCHLIER, evleu,qeroj, 484nn; NESTLE, 
Eleutheria, 102-112.   
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„...každý žije, jak chce. To prý patří k vlastnostem svobody, když naopak 
otroku náleží žíti ne tak, jak chce…Odtud vzešel požadavek, nebýti poddán 
nejraději nikomu, není-li to však možno, tedy jen střídavě. A tím se toto 
vymezení svobody shoduje s vymezením svobody jako rovnosti.“ (Pol. 
VI,2,1317b) 
 
Aristoteles propracoval základní odlišení mezi svobodným a otrokem, které je 

založené od přirozenosti (kata fyzin). „Jest tedy zjevno, že jsou lidé, kteří od 
přirozenosti jsou svobodni, a druzí, kteří od přirozenosti jsou otroky, pro něž jest 
i prospěšné i spravedlivé, aby sloužili.“ (Pol. I,5) 

 
2.2.2. Helénistické filosofické školy  

Vzcela odlišné chápání svobody zastávaly hlavní helénistické filosofické 
školy, kynici, stoici a epikurejci. V návaznosti na tradici Sókrata a v kontextu 
zanikající polis byla rozpracována individuální svoboda jedince. Svoboda nebyla 
vázána na obec, společenské postavení či původ, nýbrž byla podmíněna 
moudrostí a životem v souladu s božskou přirozeností (logos).  

Cílem kyniků byl život v souladu s ctností, což nutně vedlo ke střetu se 
společenskými konvencemi a zákony. Vše mimo ctnost bylo pro kyniky 
indiferentní. V tomto ohledu byli kynikové nejradikálnější jak v učení, tak v 
prosazování individuální svobody jedince. Zakladatelem kynické školy byl 
Antisthenés, který napsal knihu o „Svobodě a otroctví“ (Peri eleutheria kai 
douleia) (DL VI,16).  Kynická svoboda znamenala proto nezávislost na 
společnosti (autarkés).105 Podle Diogena jsou nejdůležitějšími věcmi v životě 
svoboda řeči (DL VI, 69) a svobodné jednání (DL VI, 71).106 V novozákonním 
bádání se objevují opakovaně pokusy spojovat Ježíše nebo Pavla s kyniky.107  

Stoikové sice sdíleli mnohé z kynického učení o svobodě, především vnitřní 
svobodu jako neotřesitelnost (ataraxia) a soběstačnost (autarkeia), přesto je 
nutné odlišovat mezi oběma školami i jejich pojetím individuální svobody.108 
Také stoikové odmítli klasické rozdělení na svobodé a otroky kata fyzin. V jejich 
pojetí se mohl stát svobodným pouze moudrý člověk, protože jen ten je pánem 
svého života (DL VI, 121-122). Za stoický ideál nezávislosti (autarkeia) a 
svobody lze považovat výrok Cicera (De officis): „Tito lidé si vytkli stejný cíl 
jako králové, aby od nikoho nic nepotřebovali, nikoho nemuseli poslouchat a aby 
užívali svobody, jejíž podstatou je žít tak, jak chceš.“ (I,20) Ve stoické filosofii 
byla svoboda rozvinuta a postavena do středu zájmu jako v žádné jiné antické 

                                                 
105 RIST, Stoická filosofie, 66.  
106 Ke kynickému pojetí svobody viz NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 34-37.  
107 Hlavním představitelem je DOWNING, A Cynic Preparation, 455-462.  
108 Ke vztahu kynismu a stoicismu obecně viz RIST, Stoická filosofie, 62-89.  
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filosofické škole.109 Právě stoikové se věnovali otázkám svobodné vůle, osudu, 
nutnosti,110 dobrovolnému ukončení života (sebevraždě). Za filosofa svobody 
můžeme považovat představitele pozdní stoy, propuštěnce Epiktéta, který 
věnoval svobodě výsadní místo ve svém díle (srov. kapitolu Diatr. IV nazvanou  
Peri eleutherias).111 Jeho vyznání svobody zní takto: 

 
„Svoboden je ten, kdo žije, jak chce: ten, koho nelze ani přinuti, ani 
znásilnit, ten, komu nelze bránit; ten jehož chtění nezná překážek, jehož 
žádosti se splňují, jehož nechuti jsou zabezpečeny proti tomu, co nechce.“ 
(Dia IV,1) 
 
Právě Epiktétovo učení o svobodě je dáváno do souvislosti s Pavlovými 

eleutheria výroky.112 Tímto se dostáváme k římskému období, kde stoická 
filosofie se svým ideálem uměřenosti a sebeovládání získala velký vliv v římské 
společnosti i ve vznešených kruzích, jak dokládají osobnosti Cicera, Seneky nebo 
císaře Marka Aurelia.  

Celá řada studií se věnovala vztahu mezi stoickým pojetím svobody a vlivem 
na Pavlovu teologii.113 Pavel musel mít minimálně základní povědomí o stoické 
filosofii. Zůstává sporné, do jaké míry a zda vůbec byl Pavel na stoické tradici 
závislý, víme-li o popularitě stoické filosofie. Epikurejce a stoiky zmiňuje Lukáš 
ve svém líčení Pavlova působení v Athénách (Sk 17,18).  Jsem toho názoru, že 
pojmová blízkost je nesporná, také intence některých výroků se blíží stoickému 
ideálu a musíme předpokládat jeho obeznámenost se stoickou filosofií. Avšak 
studium listů Pavla dokládá, že svoboda měla pro něj zcela jiný „základ a 
smysl“, jak dobře vystihl Bornkamm, který dále píše: „Pro něho je svoboda 
událostí a darem, za který vděčí Boží milosti...“.114 Svoboda není tolik lidskou 
schopností, jako výsledkem Božího osvobození.115  
Řekové za svobodu nejen bojovovali, ale svobodu také promýšleli. Kurt 

Niederwimmer napsal: „Svoboda je řecký životní ideál a řecké dějiny můžeme 
                                                 

109 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 23.  
110 Vztahu osudu a nutnosti věnuje samostatnou kapitolu RIST, Stoická filosofie, 122-142.  
111 Více k výkladu svobody u Epiktéta srov. NESTLE, Eleutheria, 120-135 .  
112 Takto již WEISS, Die Christliche Freiheit. Společným rysům i odlišnostem svobody u Pavla a 
stoiků se opakovaně věnoval BULTMANN , Der Gedanke der Freiheit, 47n; tentýž, Die Bedeutung 
des Gedankens der Freiheit, 278n.  
113 WEISS, Die Christliche Freiheit; BONHOEFFER, Epiktet und das Neue Testament, 281-292; 
JONAS, Augustin und das paulinische Freiheitsproblem, 25-33, dále také již zmiňované práce 
JONESE, VOLLENWEIDERA a DAUTZENBERGA.   
114 BORNKAMM , Apoštol Pavel, 164.   
115

 SCHNELLE, Paulus: Leben und Denken, 619: „Freiheit als Resultat eines 
Befreiungsgeschehens“. Autor sám se zaměřuje na paralely s helénistickou filosofií (předevší 
stoickou), přesto konstatuje samostatnou Pavlovu pozici v antické debatě o svobodě a modifikaci 
v jeho pojetí svobody, 625n.  
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chápat jako pokus tento ideál různými způsoby uskutečnit.“116 Toto letmé 
představení mělo za cíl načrtnout neutuchající zájem Řeků o svobodu. 
Nacházíme v jejich tradici základní otázky týkající se svobody: Kdo je svobodný 
a kdo je otrok? Jak je možné svobody dosáhnout? Kde je svoboda? Jak je možné 
uplatňovat svobodu jedince v polis, ve společnosti jako takové? Jaký je vztah 
mezi svobodou a osudem nebo nutností? Jaký je vztah mezi svobodou a zákonem 
(nomos)? Existuje svobodná vůle? Řekové se shodovali ve vysokém hodnocení 
svobody jako cíle a ideálu (eleutheria, autonomia a demokratia). Vlastní zánik 
svobodné řecké polis můžeme chápat na pozadí zápasu o svobodu a nezávislost, 
ale také jako důsledek oné touhy po nezávislosti, která stála za nejednotou Řeků. 
Období helénistické pak znamenalo vyzdvižení individuální svobody. 
Religionista Luther H. Martin shrnuje: „Helénistický život byl zaháněn do 
bezradného individualismu, bezcílnosti způsobené hlubokým pocitem odcizení, 
krátce řečeno do ‚krize svobody‛ “.117 

 

2.3. Římská libertas 
V římské tradici byl pojem svobodný/svobodná vyjádřen adjektivem liber, -

era.118 Svoboda (libertas) byla nejprve spojena s vládnoucí vrstvou, v kontrastu 
vůči otrokům. Protože pro Římany hrálo hlavní roli právo a zákon (lex), 
nalézáme právě v zákonech počátky definice svobodného jedince.  Patriarchální 
otrok ještě nebyl považován za věc, nýbrž za méněcenného člověka (podle Lex 
XII tabularum se při poranění otroka platila polovina obnosu co za 
svobodného).119 Právní subjektivitu měl podle římského práva pouze člověk, 
osoba (persona). Netýkala se však všech osob, nýbrž jen osob svobodných.120 
Protože podle římského práva nebyl otrok osobou (persona), nýbrž věcí (res), 
byl zbaven právní subjektivity, jak dokládají obraty „servi pro nullis habentur“ a 
„servus nullum captu habet“. Právě na pozadí otroctví je možné pochopit 
význam římské libertas – svobodný člověk měl právní subjektivitu a vztahovala 
se na něj právní ochrana. 

Stejně jako v dalších antických společnostech platilo v římském právu 
rozdělení obyvatelstva na osoby svobodné (liberi) a nesvobodné (servi). Přechod 
mezi nimi byl možný, počítalo se jak s propuštěním (manumissio), tak se ztrátou 
svobody. Propuštěnec (libertus) získal aktem propuštění na svobodu právní 

                                                 
116 NIDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 1. 
117 MARTIN, Helénistická náboženství, 22.   
118 K etymologii srov. FRISK, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 491.  
119 KINCL, URFUS, Římské právo, 18. 87n. 
120 Podle římského práva nemá otrok právní subjektivitu, je tedy předmětem (objektem) práv, 
sám žádná práva nemá, zatímco svobodní mohou mít práva k jeho osobě KINCL, URFUS, Římské 
právo, 81.  
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subjektivitu a pokud byl jeho pán (dominus) římským občanem, tak také římské 
občanství. Přesto nestál na stejné úrovni jako člověk svobodný od narození 
(ingenui).121 Zde můžeme spatřovat škálu mezi svobodnými a otroky.    

Podobně jako řecká eleutheria, získala také římská libertas svůj náboženský 
význam. Zatímco Řekové oslavovali Dia Osvoboditele (Zeus Eleutherios), 
v Římě stál chrám Jipiterův (Iuppiter Libertas).122 Ženskou personifikací 
svobody se stala bohyně Libertas, jak tomu bylo u řady dalších (např. bohyně 
míru Pax nebo bohyně vítězství Niké). V roce 238 př. Kr. bylo bohyni Libertas 
v Římě postaven a zasvěcen chrám (templum Libertatis in Anventino). Libertas 
byla většinou vyobrazována jako žena s čepicí pileus nebo s vavřínovým 
věncem. Po vítězství nad Kartágem u Baneventu roku 214 př. Kr., kde bojovali 
převážně otroci, se stal 13. duben výročím oslavy svobody.123   

Jak bylo zmíněno, Římané umně a  opakovaně používali slogan „svoboda 
Řeků“ v době makedonských válek, jak dokládají zmínky u Polybia.124 Funkci 
v politické propagandě si udržela svoboda i později, a to nejen pro politiku 
„zahraniční“. 

Libertas se objevuje přímo nebo symbolicky na řadě mincíh, které byly díky 
běžnému užití v době bez hromadných sdělovacích prostředků jedním z hlavních 
způsobů politické propagandy. Vražda Caesara byla spojena s motivem 
osvobození. Dokazují to jak mince ražené po roce 44 př. Kr., tak Plutarchův 
popis Brutových republikánských motivů. Vražda byla chápána jako osvobození 
Říma od nadvlády tyrana.  Dochované mince vyjadřují symbolicky spojení Bruta 
se svobodou a osvobozením: na líci je Brutův portrét, na rubu  pileus mezi dvěmi 
dýkami.125 Jedná se o zřejmý motiv vysvobození od tyrana.  Stejně tak po jeho 
porážce Augustem byly v době císařství raženy mince s nápisem: Libertas 
restituta nebo Libertas Augustana. Libertas se až později stala zosobněním 
občanské svobody, a to v době ohrožení republiky (libertas publica populi 
Romani), v protikladu k tyranii a despotismu. 

Po vítězství Augusta nad Antoniem se císař zaměřil na vnitřní stabilizaci v říši 
a nastolení míru (pax). Jeho program Pax Romana/Pax Augustana měl sloužit 
jako nástroj k nastolení svobody a míru po neklidném období. Augustus chtěl být 
chápán jako „osvoboditel“ vindex libertatis.126 O přínosu své vlády píše: 
„…sebral jsem z vlastního popudu a na vlastní náklad vojsko, s jehož pomocí 

                                                 
121 K propuštění a ztrátě svobody srov. Více k otrokům a propuštěncům, viz BLEICKEN, 
Verffasungs - und Sozialgeschite, 332 – 341.  
122 Další latinské jména: Iuppiter Liber. Viz KERÉNYI, Antike Religion, 217.257.  
123 Srov. Libertas in: DNP 7, 144-145.  
124 AUSTIN, The Hellenistic World, 130, pozn. č.2. 
125 Spojení čepice (pileus) a osovobození dobře vystihuje zmínka u SUETONIA, kde čteme o 
oslavě smrti Nera: „…římský lid pobíhal po celém městě v čepicích, jaké nosí otroci po svém 
propuštění na svobodu.“ (VI, 57) 
126 POHLENZ, Griechische Freiheit, 117.  
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jsem stát ujařmený samovládou (Antoniovy) strany osvobodil (rem publicam 
dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi).“127   

Oficiální dokumenty dokládají spojení libertas a spásy (Heilsbegriff). 
V kontextu občanských válek a nepokojů v říši je pochopitelné, že byly oba 
pojmy úzce provázány s bezpečím a mírem (securitas a pax).128 Libertas byla 
také úzce spjata s římským občanstvím (civitas).129 U Suetonia čteme o 
Augustově snaze omezovat udílení římského občanství a propouštění na 
svobodu.  

 
„Kromě toho vycházeje z přesvědčení, že je velmi důležité uchovat lid 
v čistotě a neporušený jakoukoli příměsí cizinecké nebo otrocké krve, 
jednak velmi šetřil s rozdáváním římského občanství, jednak omezil 
propouštění na svobodu.“ (II, 40)  
 
Římské občanství a získání svobody mělo zůstat privilegiem. Jinak viděli 

cestu ke svobodě kynici a stoici, podle nichž svoboda nezávisela na vnějších 
okolnostech, nýbrž na moudrosti a životě v souladu s logem.130   

 

2.4. Vztah eleutheria a libertas 
Dříve než se dostaneme ke svobodě v dalších kontextech, můžeme učinit 

mezibilanci svobody v řecko-římské tradici. Je zřejmé, že mezi řeckou eleutheria 
a libertas nacházíme řadu paralel, např. rozdělení občanů na svobodé a otroky, 
náboženský motiv (Zeus Eleutherios a Iuppiter Libertas/Liber, bohyně Libertas),  
spojení politické – eleutheria jako nástroj propagandy v zahraniční i domácí 
politice, vnitřní svobodu přejali Římané ze stoické filosofie.  

Navzdory uvedené blízkosti a provázanosti eleutheria a libertas v řecko-
římském světě nelze mezi oba pojmy položit rovnítko. Na odlišnosti upozorňuje 
řada badatelů. Mimo jiné Wirszubski, který se ve své obsáhlé studii o libertas 
věnuje této problematice. S odvoláním na Ciceronovu kritiku rovnostářství píše o 
zásadním rozdílu mezi athénskou eleutheria a římskou libertas. Římská 
republika nikdy nebyla demokracií athénského typu.131 Také podle Pohlenze 
nesla římská libertas odlišné rysy než řecká eleutheria.132 Římané chápali 

                                                 
127 Citováno dle ECK, Augustus, 99. Více ke svobodě pod Pax Romana viz WENGST, Pax  
Romana; DAWSON, Freedom as Liberating Power, 47nn.  
128 NESTLE, Freiheit, 278.  
129 WIRSZUBSKI, Libertas as a Political Idea, 3: „We must now consider the extent of libertas. At 
Rome and with regard to Romans full libertas is coterminous with civitas.“  
130 Ke vztahu stoické filosofie a libertas srov. WIRSZUBSKI, Libertas as a Political Idea, 143-147.  
131 Tamtéž, 13.  
132 POHLENZ, Griechische Freiheit, 115: „…die römische libertas trug andere Züge als die 
griechische evleuqeri,a.“  
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jedince především v rámci právního řádu, z toho pramení odlišný náhled na 
svobodu. Libertas nebyla tolik výrazem individuální snahy o samostatnost, spíše 
chránila právní subjektivitou jedince a jeho zařazení ve společnosti. Pro Římany 
vždy existoval rozdíl v hodnotě jedince (dignitas), kterému odpovídal vliv na 
politické dění. Další rozdíl spatřuje v definici svobody jedince, ono řecké „jednat 
tak,  jak chci“ je spíše licencia než libertas.133 Důraz na řád byl patrný také 
v domácím životě a přísnějším odlišení mezi čeledí a svobodnými, než jak tomu 
bylo mezi Řeky. Také novozákoník H. D. Betz píše, že řecká eleutheria byla pro 
Římany podezřelá, a cituje Tacita, který varuje před záměnou libertas za licentia 
(Dial. 40). Pro Řeky byla a zůstala eleutheria nejvyšším dobrem a ideálem, jak 
vystihuje nápis ze 3. stol. př. Kr.: „Neexistuje pro řeckého člověka nic většího 
než svoboda.“134 Naproti tomu si Římané cenili více řádu v říši a v době císařství 
nastoleného míru  (pax/Pax Romana).135  

Přesto byla libertas důležitým pojmem pro sebepochopení Římanů jako 
národa svobodných občanů (libertas populi),  zvláště v době po zániku republiky 
a nástupu císařství. Na tomto pozadí je pochopitelné, proč se první císařové 
označovali za „vedoucí lidu“ (principas), nikoliv za „pány“ (domini), což by 
implikovalo podřízenost lidu.136  

Můžeme tedy shrnout, že nemáme k dispozici jednu obecnou definici řecko-
římské svobody. Proto je potřeba bližšího určení pojmů eleutheria či libertas a 
definování jejich významu v rámci řecké, potažmo římské tradice. Tímto je 
potvrzena mnohoznačnost svobody v rámci samotné řecko-římské tradice. 
V některých ohledech se jedná o drobné nuance a důrazy, v jiných nacházíme 
odlišné předpoklady řeckého a římského myšlení. Víme-li, že Řekové jako první 
rozvinuli myšlenku svobody jako nejvyššího dobra a také rozpracovali svobodu 
v její pluralitě, což se odráží do značné míře také v tradici římské, bude zajímavé 
sledovat židovskou a raně křesťanskou tradici.  

Jak bylo zmiňováno, velká část vykladačů klade důraz na helénistické, 
potažmo stoické pozadí eleutheria výroků u Pavla. Na základě zjištění, že nelze 
postavit rovnítko mezi eleutheria a libertas, by stálo za to detailněji prozkoumat, 
zda nemají eleutheria výroky u Pavla blíže k římské libertas než k řecké 
eleutheria. Takové zkoumání však překračuje rámec této studie.  

                                                 
133 BETZ, Paul's Concept of Freedom, 3 píše: „The Romans never fully shared the Greek 
experience, although they took over some of the concepts.“  
134 Citát podle POHLENZ, Griechische Freiheit, 113.  
135 Většina obyvatel hlavního města si na nový stav zvykla, ačkoliv ztratili politickou svobodu, 
byli rádi za „chléb a hry“, v provincích byli rádi, že ve správě panuje právo a pořádek. POHLENZ, 
Griechische Freiheit, 117-118. 
136 SCHOTTLAENDER, Römisches Gesellschaftsdenken, 24.  
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2.5. Svoboda ve Starém zákoně 
Richard Bauckham vystihuje základní skutečnost pro naše pozorování - Starý 

zákon nemá žádnou abstraktní definici svobody, nýbrž formuluje svobodu 
v konkrétních pojmech.137 Rozdělení společnosti na svobodné a otroky, které 
bylo běžné ve starověku, se odráží také v textech SZ. Převládá však označení pán 
(!Ada ' / ku,rio,j) a otrok (db ,[ ,î / pai/j) a synonyma, nikoliv svobodný a otrok 
(srov. Gn 24,34n).138 Ve SZ chybí řeckému pojmu eleutheria (v rabínství chérút) 
odpovídající ekvivalent a svoboda není samostatným tématem.139 Zde je první 
rozdíl od řecko-římské tradice. Dalším rozdílem je skutečnost, že o svobodě se 
mluví předně jako o osvobození (Befreiung), které je vyjádřeno celou řadou 
výrazů.  Svoboda není chápána jako určitý stav nebo něco statického. Tento 
rozdíl dobře odpovídá hebrejskému jazyku i myšlení, kdy proces je především 
vyjádřen pomocí sloves, méně již pomocí podstatných jmen.140   

 
2.5.1. Slovesa vysvobození 

Mezi hlavní hebrejské pojmy, kterými je ve SZ artikulováno osvobození, 
patří: (1) la ;G' – zachránit (Ex 6,6; 15,13), záchrana se může týkat jednotlivce 
nebo lidu.141 (2) h d' P' – vykoupit (Dt 7,8; 2S 4,9 aj.), 3. [v;y " - zachránit, 
ochránit, vysvobodit (Ex 2,17; 14,30), 4. lc;n' - vychvátit (Ex 3,8; 6,6 aj.).142 
Zmíněná slovesa vystupují na mnoha místech paralelně (Ex 6,6; Iz 49,26 aj.). 
Mezi další pojmy patří – xt;P ' – (pi.) rozvázat, vysvobodit (Ž 102,20). K. H. 
Miskotte shrnuje výše zmíněné hebrejské pojmy ke svobodě následovně: 
 

„Hebrejský slovní kmen, z něhož jsou odvozený pojmy našich překladů – 
„vykoupení“, „spása“, „záchrana“, znamená: dát prostor, vytvořit prostor, 
zajistit prostor, a to pro lidi, kteří jsou v úzkých, v útisku, útlaku, úzkosti 
smrti. Nejlepší překlad je „vysvobodit, vysvobození.“ … To může ovšem 
vést ke zploštění, vzhledem k obecné tendenci, která dnes lpí na pojmu 
„svobody“. Proto musíme tam, kde je v bibli řeč o „svobodě“, mít při jejím  

                                                 
137 Takto BAUCKHAM , God and the Crisis of Freedom, 9.   
138 K pojetí otroctví ve SZ a základnímu rozlišení otroků v Izraeli srov. WOLFF, Anthropologie 
des Alten Testaments, 178-188;  BIČ, Radostná zvěst Starého zákona, 127-135.  
139 Odlišný zájem o svobodu v obou tradicích konstatuje celá řada badatelů, avšak s odlišnými 
závěry pro vztah k NZ. Např. NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 76 má za to, že je možné 
tvrdit o jasném vlivu: „...das Alte Testament den Freiheitsbegriff des Neuen Testamentes 
prästrukturiert.“  
140 Článek o svobodě ve SZ v encyklopedii TRE, 498 začíná právě slovesnými tvary – „Die 
Verben der Befreiung“.  
141 THAT I, 387.   
142 Tato slovesa osvobození zmiňuje HELLER, Bůh sestupující, 71, pozn. 8, dále BRUEGGEMANN, 
Theology of the Old Testament, 173-176,  k dalším pojmům srov. TRE 498-499.  



 

 49 

opaku na mysli v plné hloubce útisk, ohrožení, smrt, celý svět temných 
mocí – jako znamení zániku, brány pekel „šeól“, podsvětí, říši stínů, 
neexistenci.“143 

 
2.5.2. Hebrejské pojmy svobodný, svoboda 
   y vip.x' (µopshî) 1. svobodný od otroctví a zotročení, souvisí s propuštěním 
z otroctví sedmého roku. „Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let, 
sedmého roku odejde jako propuštěnec (y viÞp. x'l;() bez výkupného“ (Ex 21,2); 2. 
svobodný od daní, povinností (1S 17,25), 3. svobodný, volný od útlaku nebo 
násilí (Iz 58,6). Výraz označuje plnoprávného člena starověké pospolitosti v 
protikladu k otroku, zajatci nebo vězni, vyskytuje se celkem 17krát, především  v 
zákonech o otrocích: Ex 21,2.5.26.27; Dt 15,12.13.18; Jr 34,9. Výraz ch-p-š (pu.) 
„být propuštěn“ - Lv 19,20.  Propuštěnec patřil v Izraeli k nízké sociální vrstvě, 
která však měla svá práva, jak dokládá „ustanovení o otrocích“ (Ex 21,2-6). Ve 
SZ je doložena kritika nedodržování tohoto ustanovení: „Každý ať propustí 
svého hebrejského otroka a každý svou hebrejskou otrokyni na svobodu, aby 
nikdo z Judejců neotročil svému bratru.“ (Jr 34,9). Hospodin bude trestat 
nedodržení nařízení milostivého léta: „Proto Hospodin praví toto: Protože jste mě 
neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji 
proti vám, je výrok Hospodinův, volnost meči, moru a hladu.“ (Jr 34,17a). Výraz 
je užit také v souvislosti se smrtí. Šeol je místem, kde je otrok (db ,[,) volný, 
svobodný (y vip. x') od svého pána (Jb 3,19).144 
   rA rD> (d®rôr) lze překládat jako propuštění, vysvobození, svoboda, označuje 
protiklad otroctví a zajetí  (Lv 25,10, Iz 61,1, Jer 34,8.15.17, Ez 46,17). Původně 
šlo o technický výraz pro propuštění. „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi 
svobodu (rA rD.) všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se 
každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi.“ (Lv 25,10) 
„Propuštění“ souviselo s milostivým létem, které znamenalo propuštění otroků, 
zrušení dluhů a vrácení majetku, který byl v zástavě (Dt 15). Pojem byl spojen 
s provoláním (a rq), tedy vyhlášením svobody. Ke spiritualizaci došlo až v době 
píšících proroků, kde je vyhlášení „milostivého léta“ chápáno jako synonymum k 
osvobození (Iz 61,1-3), které obsahovalo také sociální rozměr. „Proto praví 
Hospodin: Protože jste mě neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu (rAr êD>) 
svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám...“. (Jr 34,17)145 
 
 
 

                                                 
143 MISKOTTE, Biblická abeceda,  133. 
144 Více k pojmu srov. ThWAT III, 123-128. 
145 K pojmu srov. ThWAT II, 283-287.  
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Svoboda a vysvobození  
K prorokům se vztahuje také další rozměr svobody, protože v prorockých textech 
nacházíme očekávání budoucího eschatologického vysvobození. „Duch 
Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl 
radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit 
zajatcům svobodu (rA rêD>) a vězňům propuštění.“ (Iz 61,1)  

Počet textů, které se týkají svobody a osvobození, daleko převyšuje počet 
pojmů osvobodit/svobodný, které můžeme najít ve slovnících.146 Konstatování, 
že ve SZ je vysvobození artikulováno bez užití pojmů osvobodit a synonym, lze 
dobře demonstrovat např. na textu z proroka Nahuma: „Jeho jařmo nyní přerazím 
a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta.“ (Nah 1,13) Zde se zřetelně hovoří o 
Božím aktu osvobození, avšak pomocí obrazů zotročení, nikoliv skrze explicitní 
zmínku vysvobození. Ze sémantického pole svobody jsou to často antonyma jho, 
pouta, rozvázat, propustit atd.   

 
2.5.3. Eleutheria v Septuagintě  

V Septuagintě (dále LXX) nacházíme tvary pojmů evleuqeri,a, evleu,qeroj, 
evleuqero,w, avpeleuqero,w, dohromady 41 výskytů.147 Je zřejmé, že LXX vytváří 
na lexikální rovině most mezi hebrejským světem a světem řeckým v tématu 
svobody, což opominul např. H. Schlier ve svém článku o svobodě v ThWNT.148 
Pro naše pozorování je důležité, že pevným bodem je to, že apoštol Pavel LXX 
četl, studoval a ve svých listech opakovaně citoval.149 Dodejme, že na škále 
jistého a možného se pohybujeme zcela jinde než při otázce, zda  Pavel četl a 
studoval stoické spisy, např. v Tarsu.    

Na místech, kde světové překlady uvádějí pojmy svoboda/osvobodit, 
nenacházíme překvapivě pojem eleutheria, nýbrž daleko častěji synonyma (viz 
níže). Zvýšený výskyt eleutheria výroků a spojení s politickým programem se 
objevuje až v knihách Makabejských a spisech mimo hebrejský kánon (např. Júd 
16,12; Sír 7,21; 10,25; 33,26). Knihy Makabejské jsou jedinečným dokladem 
politické interpretace židovského odporu vůči helenizujícím vlivům pomocí 
pojmu eleutheria. Tím, že bylo Boží jednání v textech židovstva druhého chrámu 
interpretováno pomocí pojmu svobody, dostává eleutheria nový rozměr, Starému 
zákonu zřetelně neznámý. Mám za to, že až v těchto spisech je nejvýrazněji 

                                                 
146 BAUCKHAM , God and the Crisis of Freedom, 8: „Relevant material in the Bible is plentiful, but 
will not be found merely or even mainly by looking for the word freedom...“.  
147 K pojmům a překladovým možnostem srov. LEH (podle BibleWorks 7.0).  
148 SCHLIER článek eleutheros in: ThWNT a jeho kritika v přehledu dějin bádání.  
149 K citacím SZ v listech Pavla srov. KOCH, Die Schrift als Zeuge, 21nn.   
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doložitená recepce řeckého pojetí svobody v židovské tradici, jak o něm píše 
Jones a jiní.150 

Kurt Raaflaub ve své monografii dokládá, jak se eleutheria stala synonymem 
pro šlechtický, urozený, úctyhodný.151 Tak je tomu na řadě místech v LXX, srov. 
1Kr 21,8.11 „starší a svobodní“ (tou.j presbute,rouj kai. tou.j evleuqe,rouj), Neh 
13,17 (toi/j ui`oi/j Iouda toi/j evleuqe,roij), podobně Jr 36,2 místo knížata Judská 
(h d"óWh y > y rE’f ') opět „svobodní“ (panto.j evleuqe,rou). Jako dobrý příklad může 
sloužit verš z Kaz 10,17, kde je hebrejské spojení „syn šlechetných“ (~ y rI+A x-! B,), 
přeloženo do řečtiny jako „syn svobodných“ (ui`o.j evleuqe,rwn). Tyto příklady 
potvrzují helénistický vliv na překlad LXX v různých podobách.  

Jistě platí, že s novým pojmem je přebírána také část jeho významu,  přesto je 
potřeba rozlišovat, do jaké míry to platí u konkrétních pojmů. Potřebujeme proto 
zkoumat a porovnávat vztah mezi řeckým pojmem a hebrejským významem, 
řekněme hebrejským dědictvím.152 Chceme-li hovořit obecně o řeckém vlivu na 
židovskou tradici, je nutno rozlišovat, stejně tak jako v případě LXX. Nemůžeme 
paušálně stavět rovnítko mezi řecký pojem v LXX (potažmo v NZ) a řecký 
význam, to platí také pro eleutheria výroky. Zatímco v některých oddílech je 
eleutheria pouze kontrastem k otroctví, jinde zcela schází, i když text se 
svobodou/osvobozením úzce souvisí. Na jiných místech naproti tomu získává 
řecký překlad spolu s pojmem eleutheria něco ze svého řeckého dědictví (spojení 
s ušlechtilostí a urozeností). Jinde nacházíme dokonce zcela nový prvek 
v židovské tradici, např. politický rozměr svobody a boje za svobodu.   

 
Synonyma vysvobození 
Podobně jako v MT je doložena v LXX celá řada výrazů týkajících se svobody a 
vysvobození, patřících do sémantického pole eleutheria. Především jde o pojmy, 
které se hojně vyskytují v NZ:153 a;fesij - propuštění na svobodu (Iz 61,1); 
avpolu,ein   - vysvobodit zajatého, propustit  (2 Mak 7,94; 4 Μak 8,2; avpolutro,w  - 
zachránit, vyplatit se z otroctví  (Ex 21,8); evxaire,w - vysvobodit, zachránit  (Ex 
3,8; 18,4) Jr 15,21 „Vysvobodím (evxairei/sqai,) tě z rukou zlovolníků  a 
vykoupím (lutrw,somai,) tě ze spárů katanů.“; lutro,omai    - vykoupit (zaplatit 
výkupné), vysvobodit  (Ex 6,6; 13,13; Oz 13,14); r̀u,omai    – (Ex 6,6)154 nebo lu,w    
(Ž 101,21).  

                                                 
150 JONES, Freedom, 856. Stejně také SOUČEK, Svoboda, 1044, podle kterého se tu uplatňuje vliv 
odvozených významů řeckého eleutheros. 
151 RAAFLAUB , The Discovery of Freedom, 244.  
152 TOV publikoval článek "Greek Words and Hebrew Meanings" ve sborníku, jenž se zaobíral 
Septuagitnou. V úvodu píše, 83: „It shows that certain words are used in the NT in senses which 
reflect their Hebraic background (through the LXX) rather than their Greek heritage.“ 
153 Srov. k pojmu Freiheit in: TRE, 506n 
154 Častý výskyt v LXX (více než 119krát),  hojně je doložen v žalmech.   
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2.5.4. Osvobození jako soteriologický koncept 
Přístup srovnávající výhladně lexikální rovinu eleutheria výroků u Pavla 

s výskytem v tradici starozákonní či řecké dochází k závěru, že primární 
pozornost musí být věnována řecké tradici. Jednak jde o řecký pojem, navíc  
téma pro Řeky klíčové. Dále je nesporné, že v hebrejském textu není pojem 
svoboda/svobodný rozpracován. V LXX, je-li řeckému překladu vůbec věnována 
pozornost, pak nehraje zásadnější roli. Dochází tak k přehlížení určitých pojmů, 
jak píše James Barr.155 Klasickým příkladem přehlížení je již několikrát 
zmiňovaný článek H. Schliera (ThWNT). Ve vztahu svobody a SZ je příznačné 
také Bultmannovo strohé konstatování.156 V případě, že jsou srovnávány pouze 
pojmy (Begriffe), je opomíjení SZ tradice pochopitelné. Posuneme-li se z roviny 
lexikální na rovinu tématickou a teologickou, o což se ve stručnosti pokusím, pak 
musíme vzít v úvahu starozákonní soteriologii a především klíčovou událost, 
vysvobození z Egypta.  

 
„Sklaventum und Sklavenbefreiung sind in Israel theologisch bedeutsam 
geworden: Das ganze hierhin gehörende Wortfeld diente zur Deutung der 
Herausführung aus Ägypten und etwickelte sich von dort aus zu einer 
generellen soteriologischen Terminologie...“157 
 
Motiv osvobození hraje zásadní roli ve starozákonní tradici. Záchrana a 

vysvobození jsou ve SZ artikulovány pomocí řady sloves, nikoliv substantivy, 
což odráží dynamičnost hebrejského myšlení.158 Společným jmenovatelem těchto 
výpovědí je Hospodin. Ke stejným závěrům dochází Walter Brueggemann ve své 
Theology of the Old Testament (1997). Věnuje samostatnou kapitolu svědectví o 
Bohu, který osvobozuje: Yahweh, the God Who Delivers.159 Autor začíná textem 
Ex 6,6 a šesti slovesy vysvobození (Verbs of Deliverance).160 Z toho polovina se 
objevuje v Ex 6,6 a patří k podle Bruggemanna k „Exodus verbs“. Mezi slovesa 
vysvobození řadí: (a) „Yahweh brings out“ (a c'y ") y¹ƒ¹°; (b) „Yahweh delivers“ 
(lc;n') n¹ƒal; (c) „Yahweh redeems“ (la ; G') g¹°al; (d) „Yahweh delivers“ ([v;y ") 
y¹sha±; (e) „Yahweh redeems“ (h d'P') p¹dâ; (f) „Yahweh brings up“  h l'['  (±¹lâ) 

(hi.). Brueggemann shrnuje:  

                                                 
155 BARR, Bibelexegese und moderne Sematnik, 219-220: „Weil man sich auf die Terminologie in 
ihrer religioesen, philosophischen und theologischen Zielrichtung konzentriert, ergibt sich die 
Tendenz, Ausdrücke, die nicht unter diese Kategorien fallen, zu übersehen.“ 
156 Např. BULTMANN , Der Gedanke der Freiheit, 43-44: „Das Alte Testament... hat kein Wort, das 
dem griechischen Begriff von Freiheit entspricht.“  
157 ThWAT III, 127.  
158 K rozdílu mezi řeckým a hebrejským myšlením srov. BARR, Bibelexegese und moderne 
Sematnik, 15-27.  
159 BRUEGGEMANN, Theology of the Old Testament, 173-181.  
160 Tamtéž, 174-176.  
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„What is important for our purpose is that Yahweh is the subject of all 
these verbs. This cluste of vers becomes a poignant and elementar way in 
which Yahweh is characterized in the testimony of Israel.“ (176)  
 
Dalším společným jmenovatelem těchto výpovědí je jejich spojitost s exodem. 

Brueggemann v téže kapitole pokračuje oddílem s názvem Retelling through 
Exodus Memory (177-181). Jako argument pro zastávanou tezi, že klíčovou roli 
pro novozákonní pojetí svobody hraje starozákonní tradice, přidejme 
Brueggemannovo pozorování. Má za to, že v NZ můžeme vidět „how this same 
Exodus grammer continues its effective claim“ (179). Dále si všímá, že 
novozákonní rétorika umožňuje „spiritualizaci“ jazyka exodu. Osvobození 
v evangeliích je chápáno jako osvobození od hříchu, na místo socioekonomicko-
politického otroctví (180). 

Je zajímavé si všimnout, že navzdory základnímu datu, kterým je vysvobození 
z Egypta, nebyla rozvinuta „teologie svobody“, píše Jones. Událost je 
artikulována jako vykoupení Izraelitů, aby se stali služebníky Hospodina.161 
Exodus je vlastně vysvobozením, které má umožnit službu (db ;[') Hospodinu (Ex 
3,12, LXX latreu,sete tw/| qew/|). Propuštění ke službě/bohoslužbě. Nejde proto o 
svobodu ve smyslu nezávislosti a autonomie, nýbrž o Bohem umožněný přechod 
od služby/otroctví faraonovi ke službě Hospodinu.162 Cesta z Egypta není cestou 
k nezávislost Izraele, nýbrž převode vlastnictví, jak dokládá uzavření smlouvy na 
Sínaji.  

 
„Všichni Izraelité jsou otroky Hospodina. Stali se jimi díky tomu, že je 
Hospodin vytrhl z egyptského otroctví. Tak vede teologie exodu (Exodus-
Theologie) na jedné straně k tomu, že lidské otroctví bylo zbouráno, 
odstraněno, na druhé straně však nebylo dosaženo ani teologie „svobody“, 
nýbrž teologie Božího otroctví (Gottessklaventum).“163   
 
Motiv svobody se ve SZ netýkal výhradně minulosti (exodu, exilu), ale také 

přítomnosti a volání po svobodě, což je výrazně artikulováno v žalmech. Kdosi  
označil žalmy jako „volání jednotlivce po svobodě“. Žalmy jsou příkladem 
posunu od kolektivního vysvobození (lid, národ) k jednotlivci prosícímu o 
záchranu a vysvobození. V žalmech zaznívá opakované volání: „vysvoboď mě, 
Hospodine“ (Ž 22, 21; 59,2; 143,9 aj.). Osvobození se ve SZ tradici týkalo také 
očekávání „nového exodu“, který se uskutečnil v exilu, a konečného mesiášského 

                                                 
161 JONES, Freedom, 855.   
162 K exodu jako osvobození srov. článek LEVENSON, Exodus and Liberation, 134nn.   
163 ThWAT II, 128. 
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očekávání.164 Tento eschatologický a apokalyptický rozměr byl aktualizován 
v době útlaku (Makabejské války) a výrazně živý byl v době novozákonní.   

Holandský starozákoník Deurloo píše o Božím slitování, které dosvědčuje 
Tóra i Proroci. Zmiňuje dvojí ohnisko SZ, kterými jsou exodus a exil.165 Obě 
ohniska jsou spojena právě s motivem svobody, lépe řečeno s osvobozením, i 
když není svoboda explicitně vyjádřena nebo oslavována. Boží vysvobozující 
jednání, které je ve SZ dosvědčováno, je v liturgické tradici převyprávěno, 
aktualizováno, reinterpretováno a vyhlíženo.  

 
2.5.5. Liturgická tradice a osvobození 

V souvislosti se SZ tradicí je potřeba vzít vážně také aktualizaci 
starozákonních látek v židovské liturgii, tedy dynamický vztah mezi traditum a 
traditio.166 Také zde je možno nalézt motivy svobody a osvobození, již zmíněné 
převyprávění (retelling), které se neomezuje na exodus.  

Jedním z pilířů židovství je posvátný den odpočinku šabat, který v sobě 
zahrnuje motiv odpočinutí pro všechny – svobodné i otroky. Na rozdíl od Ex 20 
je odpočinutí pro všechny sociální vrstvy v Dt 5,12-15 zdůvodněno pamatováním 
na dobu otroctví v Egyptě. Byli jsme otroky v Egyptě, již nejsme otroky 
v Egyptě = jsme osvobozeným lidem. Každému Izraelci znělo každý týden - 
„nezapomeň, že jsi osvobozený otrok“.167 Z této perspektivy svobody má být 
chápán den odpočinutí podle Dt 5,12-15.   

Z poutních svátků je především pesach chápán jako svátek osvobození.168  
Poselství osvobození je vyvrcholením celého vyprávění Tóry a je vyjádřeno 
stručně čtyřmi slovesy v Ex 6,6n: vyvedu, vysvobodím, vykoupím, vezmu za lid. 
Vděčnost za Boží osvobozující jednání stojí v centru celého svátku, jak lze 
doložit na Pesachové hagadě (cca 200 po Kr.). Pesachový seder je oslavou 
vysvobození a „zrození ke svobodě skrze zlomení pout otroctví“.169 Vedle 
připomínky vysvobození z Egypta se objevuje ve svátku také motiv očekávání 
budoucího osvobození: „Tento rok zde, příští rok v zemi izraelské. Tento rok 
jsme otroci, příští rok budeme svobodnými lidmi.“ (mPes 10,6)170  

Podobně jako pesach byl také poutní svátek týdnů v židovství teologizován a 
historizován. Stal se svátkem oslavujícím přijetí Tóry, tím navazuje z pohledu 
dějin spásy na pesach. Vyjití z Egypta je předpokladem k darování Tóry na 

                                                 
164 Srov. RENDTORFF píše o prvním a druhém exodu, Theologie des Alten Testaments, Bd. II, 
53nn.   
165 DEURLOO, Exodus a exil, 29.  
166 Srov. KEESMAAT, Paul and his Story, 24 – 26.  
167 DEURLOO, Exodus a exil, 33 – zvýraznění autorovo.  
168 STERN, Svátky v životě Židů, 165: „Pesachu se také říká z’man cherut’nú, což znamená „čas 
našeho osvobození“. Autor neudává bližší dataci nebo zdroj citátu.   
169 Srov. DI SANTE, Židovská modlitba, 158.160.  
170 KUNETKA, Židovský rok, 47.   
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Sínaji. Kunetka k tomu píše: „Pesach a Šavuot spolu souvisejí a navzájem se 
doplňují. Jestliže je Pesach v jistém smyslu svátkem „tělesného“ vysvobození, 
platí Šavuot jako svátek duchovní svobody.“171 V těchto dvou svátcích je 
vyjádřeno poselství osvobození skrze Hospodina (původce), ale také osvobození 
pro Hospodina a službě Hospodinu (k jakému účelu).  

Svátek purim (Est 9,20-32) je radostnou oslavou a připomenutím osvobození 
židovského národa před plánovanou záhubou a vyhlazením, o kterém píše kniha 
Ester. Přestože Hospodin je zde „skrytým Bohem“, je zřejmé, kdo je původcem 
zázraku a stojí za vítězstvím.172 Haman je symbolem útlaku pohanů, ze kterého 
byli Izraelci vysvobozeni. Di Sante píše o obdobné náboženské struktuře jako u 
ostatních historických svátků: „Bůh vysvobodil syny Izraele z moci Hamana 
stejně, jako je kdysi vysvobodil z egyptské nadvlády a ode všech ostatních 
útlaků“.173  

Připomeňme ještě jeden ze  svátků, jenž není zmíněn v hebrejském kánonu a 
má své konkrétní historické pozadí spjaté s osvobozením Židů. Při svátku 
Chanuka se oslavuje vítězství Makabejců a posvěcení chrámu v roce 164 př. 
Kr.174 Připomínané události se týkají osvobození a v knihách Makabejských 
nacházíme často pojem eleutheria. Matatjáš ve svém zvolání hovoří o zotročení 
Jeruzaléma, který byl svobodný (1Mak 2,11). Výsledkem války pak byla podle 
2Mak 2,22 obnova chrámu, osvobození města/Jeruzaléma (th.n po,lin 
evleuqerw/sai) a obnovení zákonů, které byly zrušeny. Na makabejskou tradici 
židovského boje za osvobození navázali později odporem proti římské nadvládě 
zélóté.  

Můžeme shrnout, že důležitější než svoboda jako téma a ideál byla v SZ 
tradici událost vysvobození, její převyprávění, slavení a vyhlížení. Chybějící 
reflexe pojmu/tématu svoboda dobře odpovídá tomu, co Ricoeur napsal obecně o 
biblické interpretaci. Tedy, že ještě schází spekulativní jazyk, a proto  se biblické 
myšlení vyjadřovalo narativním žánrem, legislativním žánrem atd.175 Tento 
„deficit“ ve srovnání s řeckou tradicí, onen chybějící pojem (Begriff) nebo 
rozpracované téma, však není dokladem toho, že neexistovalo židovské pojetí 
svobody.  

Z liturgické tradice zmíněných svátků je dobře patrné, jaké místo hrál exodus 
a motiv vysvobození pro sebepochopení Izraele.176 Židé v době druhého Chrámu 

                                                 
171 Tamtéž, 60.   
172 STERN, Svátky v životě Židů, 160 píše o osvobození národa jako o zázraku.   
173 DI SANTE, Židovská modlitba, 217.  
174 Při chanuce není přímo oslavována svoboda. Během svátku se ani nečtou knihy Makabejské, 
nebyly přijaty do hebrejského kánonu, místo nich se čte se Nu 7, jak připomíná DI SANTE, 
Židovská modlitba, 216.  
175 RICOEUR, Myslet a věřit, 180, srov. také HUŠEK, Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, 80.  
176 BRUEGGEMANN, Theology of the Old Testament, 177: „...Israel retold all of its experience 
through the powerful, definitional lens of the Exodus memory.“   
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si různými svátky a na několika rovinách připomínali, že nejsou primárně lidem 
svobodným, jak tomu bylo u Řeků, ale národem propuštěným na svobodu, 
řekněme osvobozeným (pesach) a osvobozovaným (purim). Izraelci byli bývalí 
otroci, které Hospodin vyvedl z egyptského zajetí. V tomto „liturgickém 
kontextu“ se utvářela nejen první církev (v Jeruzalémě), ale také teologie 
diasporního Žida apoštola Pavla. Mám za to, že v tomto dynamickém vztahu 
mezi traditio a traditum můžeme oprávněně hledat počátky motivu 
svobody/osvobození v Pavlově teologii. Svobody, která je výsledkem Božího 
spásného jednání.  

 
2.5.6. Implikace svobody a osvobození 

Nelze přehlédnout, že ačkoliv celá řada míst ve SZ souvisí se svobodou, není 
v těchto textech přímo vyjádřena nebo tématizována, k tomu došlo až později v 
židovství.177 Již úvod knihy Genesis (Gn 1-3) ukazuje na napětí mezi Boží 
suverenitou jako Stvořitele a odpovědností člověka, který porušuje zákaz. 
Odpovědnost jedince za jeho činy není nikde popřena, nýbrž předpokládána, 
jakkoliv je opakovaně vyznáváno, že Hospodin je Pánem nad dějinami.178 Toto 
pnutí se dochovalo v židovství druhého chrámu (dodejme, že v různé podobě) i v 
pavlovské teologii. Avšak až diasporní Žid Filón byl tím, kdo rozvinul svobodu 
obsáhleji svým výkladem SZ. Až v jeho díle se eleutheria stala důležitým 
pojmem a tématem. Obdobně je tomu u dalšího diasporního Žida Josepha Flavia, 
jak dokládá jeho dějepravná práce (viz níže).  

Mám za to, že hebrejské texty obsahují celou řadu míst týkajících se 
osvobození, jejichž vznik nebyl vypůsoben až helénistickým vlivem, jak se 
někteří domnívají. Za přesnější považuji to, že implicitní zmínky o svobodě a 
vysvobození, které jsou zřetelné a doložitelné v hebrejské tradici, a to jak ve 
formě písemné, tak liturgické, byly stykem s řeckým fenoménem artikulovány 
pomocí pojmů eleutheria a odvozenin. Proto můžeme hovořit o svébytném 
hebrejském motivu svobody a osvobození, přičemž hebrejská tradice je primárně 
orientována na Hospodinovo spásné jednání vůči lidu Izraele. Vedle toho texty 
SZ dokládají také volání jednotlivce o záchranu a eschatologické očekávání 
vysvobození (Iz 61,1).  

 

2.6. Svoboda v židovství  
Diversita v rámci židovství druhého Chrámu se odráží také v pojetí svobody a 

osvobození, a to na rovině teologické, etické, antropologické i politické. Jak bude 

                                                 
177 Také VOLLENWEIDER si všímé této skutečnosti, což dokládá na příkladu exodu, Freiheit als 
neue Schöpfung, 123.   
178 EICHRODT se ve své teologii SZ věnuje také otázce prozřetelnosti a svobody, viz Theologie 
des Alten Testaments, 119n. 
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patrné, můžeme na základě dochovaných svědectví sledovat vícero pojetí 
svobody a osvobození.179 Nás bude zajímat již zmíněná mnohoznačnost a také 
nebezpečnost pojmu v době Pavla v rámci židovské tradice.  

V židovství je na základě SZ předpokládána svobodná vůle jedince (Dt 11,26-
28; 30,15-20). U Sírachovce čteme: „On sám na počátku stvořil člověka a 
ponechal mu možnost vlastního rozhodování.“ (Sír 15,14) Text této knihy 
považuje Maier za nejstarší písemný doklad o tom, že otázka svobodné vůle 
nebyla židovství cizí.180 V jiném textu zaznívá obdobný důraz na lidskou 
svobodnou vůli. „Svoje činy si volíme sami a jsou v naší moci, činit spravedlnost 
či bezpráví je dílem našich rukou: A ty ve své spravedlnosti dohlížíš na lidské 
syny.“ (ŽŠal 9,4) Gerd Theissen chápe theocentričnost a antropocentričnost, tedy 
napětí mezi Boží všemohoucností a lidskou svobodnou odpovědností, jako jeden 
ze dvou axiomů židovství.181 Je zajímavé, že u Josepha Flavia jsou hlavní 
duchovní proudy židovství druhého chrámu představeny právě podle odlišného 
přístupu ke svobodě, přesněji k již zmíněnému napětí mezi lidskou svobodou a 
Boží prozřetelností (Ant. XIII, 5,9). 

Vollenweider si všímá vedle díla Filóna Alexandrijského a Josepha pojetí 
svobody eschatologické (především makabejský a zélotský boj za svobodu), 
svobody rozhodování, apokalyptického rozměru svobody (4Ezd a syrBaruch) a 
svobody pod Zákonem. V závěru určuje tři možnosti svobody (Modalitäten von 
Freiheit), a to (1) eschatologickou svobodu; (2) svododu rozhodování a (3) 
svobodu pod Zákonem. Domnívá se, že jsou navzájem spojeny v Zákoně a jsou 
úzce tématicky propojeny, nikde však nejsou výslovně postaveny do vzájemného 
vztahu.182  

Ve srovnání s hebrejskými texty je nejvýraznějším posunem spojení svobody 
s politickým programem. Martin Hengel píše, že ve SZ, u Sírachovce a ve 
spisech z Kumránu hledáme marně ekvivalent k řeckému pojmu eleutheria 
v jeho politickém významu.183 Na tradici otevřeného vojenského odporu 
Makabejců navázali zélóté svou revoltou proti římské nadvládě. Josephus píše o 
„šílenství sikariů“ -  „přemlouvali (lid), aby se domáhali svobody, aby Římany 
v ničem nepokládali za mocnější nežli sebe samy a aby boha považovali za svého 
jediného pána.“ (Bell. VII,410). U Josepha máme také zmínku o jejich „lásce ke 
svobodě“ (Ant. XVIII,1,6).184 Mince s nápisy „svoboda Sijónu“/„ke spáse 
Sijónu“ ražené v době židovské války potvrzují jejich program, ale také využití  

                                                 
179  O svobodě v židovství více VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 123-169. 
180 MAIER, Mensch und freier Wille, 113.  
181 THEISSEN, Die Religion der ersten Christen, 288. K předpokladu svobodné vůle v židovství, 
srov. SANDERS, Paulus: Eine Einführung, 49.  
182 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 169.  
183 HENGEL, Die Zeloten, 120.   
184 Více o vztahu zólótů a boje za svobodu HENGEL, Die Zeloten, 114nn.  



58 

hesla „svoboda“ pro politickou a válečnou propagandu.185 Doplňme, že svoboda 
zůstala heslem protiřímského odporu také po zničení chrámu za Bar Kochbova 
povstání (132-135 po Kr.), jak dokládají nalezené mince s nápisy: „Rok dva 
osvobození Izraele“ nebo „Za svobodu/osvobození Jeruzaléma“.186  

Na rozdíl od zélótů essejci odmítali vojensko-politický program 
osvobození.187 V kumránských textech nacházíme vedle pojetí deterministického 
a predestinačního188 také eschatologické očekávání návratu mesiášského 
Melchísedeka, který vyhhlásí osvobození (rA r D>) a odpuštění vin (11QMelch 
6).189 Předurčení se dotýkalo svobodné vůle jedince i vyhlížené záchrany, jež se 
vztahovala výhradně na příslušníky jejich obce, tedy na  syny světla, zatímco 
synové tmy byli odsouzeni k záhubě (1QS 1,4).190 Podle Maiera však v Kumránu 
nenacházíme pozitivní výpovědi o svobodné vůli, jak je tomu v Sír (15,11-20)  
nebo v ŽŠal (9,4n).191  

Zprávy o pojetí svobody u saduceů máme doloženy pouze u Josepha Flavia. 
Zde můžeme spatřovat opak determinismu essejců a důraz na svobodnou vůli 
jedince.  

 
„Saduceové...sudbu vůbec popírají a o bohu tvrdí, že stojí mimo konání 
nebo dohlížení na zlo. Tvrdí, že na lidech záleží volba mezi dobrem a zlem 
a že podle vlastního rozumu každý přistupuje k jednomu z obou.“ (Bell II, 
8,164) 
 
Toto pojetí odpovídá zmínkám ze Sírachovce nebo ŽŠal, jak bylo uvedeno 

výše. Může se odvolávat na texty Tóry, ve kterých je Bohem předložena možnost 
zvolit život nebo smrt, požehnání nebo zlořečení, jak je tomu v Dt 30,15.19.    

Vezmeme-li rané rabínské spisy jako nejbližší pramen pro farizejské pojetí 
svobody, pak můžeme říci, že také farizeové měli své pojetí osvobození. 
Nacházíme zde důraz na Zákon a poslušnost vůči Tóře jako cestu ke svobodě. 
Svoboda rozhodování byla předpokládána a bylo také reflektováno starozákonní 
napětí mezi svobodou člověka a Boží prozřetelností. Rabbi Akkiba napsal:  „Vše 
je předem známo, je však dána svoboda volby a svět bude souzen s dobrotou a 
vše podle počtu činů.“ (Avot III,19)  Komentář k Avot dodává, že ačkoliv je 

                                                 
185 K mincím HENGEL, Die Zeloten, 120n; VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 138, 
zvláště pozn. č. 163; SCHÄFER, Dějiny židů v antice, 111.  
186 SCHÄFER, Dějiny židů v antice, 150n.   
187 SEGERT, Synové světla, 141 k tomu píše: „Zprávy Filónovy a Josefovy o pacifismu esejců se 
vztahují na období starší, v posledních desetiletích své existence se již esejská společnost značně 
radikalizovala ve svém bojovném úsilí.“  
188 Srov. VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 151.  
189 K pojmu v kumránských textech srov. ThWAT II, 287.   
190 K partikulárnímu pojetí záchrany u essejců SEGERT, Synové světla, 201.   
191 MAIER, Mensch und freier Wille, 262.  
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Bohu vše předem známo, má člověk možnost volit mezi dobrem a zlem, tzn. má 
svobodnou volbu. To, že Stvořitel ví vše napřed, nás nijak neomezuje.192 Na 
rozdíl od SZ je dále rozvinuta myšlenka svobodného člověka i způsob, jak je 
možné svobody dosáhnout. Osvobození od hříchu (svoboda od hříchu) je možná 
jen skrze studium Tóry a dodržování nařízení, které je považováno za přiklonění 
se na stranu Boží. „Nečti charut, ale cherut (svoboda), protože jen ten člověk je 
svobodný, který se zabývá studiem Tóry…“ (Avot VI,2). Na základě dalších 
dokladů můžeme tento výrok považovat za nejvýstižnější vyjádření pojetí 
svobody ve farizejském hnutí. Naproti tomu kdo zanedbává slova Tóry, ten si 
vyslouží  pekelný trest (Avot I,5). Vollenweider píše, že židovství tak jako SZ 
chápe lidskou svobodu hlavně jako poslušnost a nezná svobodu vůči Zákonu 
nebo dokonce svobodu od Zákona.193  

Nejvíce dokladů k našemu tématu máme z období druhého Chrámu z pera 
dvou židovských autorů Filóna Alexandrijského a Josepha Flavia. Pro oba 
diasporní židovské autory, kteří psali pro nežidovské čtenáře, hrála eleutheria 
důležitou roli. Jejich spisy dokládají důležitost tématu svobody v 1. st. po Kr., 
což oba ve svých dílech reflektují, když prezentují židovství právě pomocí tohoto 
okrajového pojmu, okrajového zřetelně v hebrejských textech.   

Filóna Alexandrijského můžeme považovat za prvního židovského myslitele, 
který promýšlel vztah svobody k biblické tradici a systematicky se zabýval 
svobodou.194 Zatímco u Sírachovce zůstal pojem eleutheria stále ještě 
okrajovým, u Filóna je tomu jinak. Zájem o svobodu dokládá jak raný spis 
„Každý dobrý člověk je svobodný“ (Quod omnis probus liber sit),195 tak četnost 
eleutheria výroků v dalších jeho dílech, a to včetně biblických výkladů.196 Ve 
svém spise o svobodě dává za příklad mimo jiné essejce pro jejich zdrženlivost 
(Quod 79 – 91). Spis svým názvem i obsahem prozrazuje vliv kynicko-stoického 
pojetí vnitřní svobody moudrých, kteří jsou svobodní od vášní. Podle stoické 
paradoxní svobody je pouze moudrý člověk svobodný, zatímco špatní jsou 
otroky (srov. Quod 1 a DL VII,121). Ve svých pozdějších exegetických 
výkladech rozvíjí svobodu jako svobodu Bohem darovanou.197 Podle Filóna Bůh 

                                                 
192 Komentář k Avot podle překladu Bedřicha NOSKA: Pirkej Avot: Traktát Babylónského 
talmudu s paralelním českým překladem a komentářem.  
193 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 168. Svoboda v rabínské exegezi srov. HENGEL, 
Die Zeloten, 123-127. 
194 K pojetí svobody u Filóna podrobněji V OLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 124-133; 
THEISSEN, Zum Freiheitsverständnis von Philo und Paulus, 357-368.  
195 Stručný výklad spisu podává THEISSEN, Zum Freiheitsverständnis von Philo und Paulus, 359-
364. 
196 Srov. četnost výskytů pojmu eleutheria a odvozenin v jednotlivých knihách viz BORGEN, The 
Philo Index, 122.   
197 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 124.  
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člověku přisoudil svobodnou vůli, která je zároveň jeho nejvlastnějším majetkem 
(Deus 46.47). 

Pro zkoumání svobody v teologii Pavla je zajímavé především srovnání se 
spisy jeho staršího současníka Filóna, a to nejen co do četnosti užití pojmu 
eleutheria, ale také co do kontextu, rozpracování nebo vlivu helénistické filosofie 
(stoické).198 Musíme však připomenout, že zkoumání odlišností a paralel naráží 
na problém zcela odlišné povahy textových dokladů, které máme k dispozici. 
Eleutheria je jedním z pojmů, na kterém lze prověřit podobnosti a odlišnosti 
v jejich terminologii, myšlení a teologii (viz zmíněné studie). D. T. Runia v jedné 
kapitole své studie kriticky vyhodnocuje vztah mezi Filónem a Pavlem. Své 
pozorování uzavírá tématem milosti (charis) a píše: „For Philo, we might 
conclude, grace is more ontological, for Paul more soteriological.“199 Mám za to, 
že toto shrnutí  nám může sloužit jako dobrá analogie pro vyjádření rozdílu v 
jejich  pojetí svobody. Je patrné, že Filón se zajímal o svobodu jako svobodnou 
vůli, potažmo jako vlastnost moudrých ve stoickém pojetí. Naproti tomu pro 
Pavla, jak se domnívám, byla svoboda založena a chápána dynamicky jako 
výsledek Božího spásného jednání skrze Ježíše Krista. Na terminologické rovině 
užívají sice stejný pojem eleutheria, ale myslí něco odlišného. Tím však není 
řečeno, že některé teologické či etické implikace nemohou být v jejich textech 
podobné.200 

Na rozdíl od Filóna nebyl Josephus Flavius samostatným myslitelem, ale  
židovským historikem, který se orientoval především na interpretaci historie Židů 
pro římského čtenáře. Díky jeho zprávám se dovídáme o odlišném pojetí 
svobody/osvobození v rámci židovství. V jeho výkladu zároveň dostává svoboda 
významné místo. Vollenweider má dokonce za to, že svoboda se stává 
leitmotivem jeho historického díla.201  

 
„Nechť zemřou ženy bez zneuctění a děti aniž poznají otroctví. Po nich pak 
my si navzájem prokažme vznešenou službu, neboť jsme svobodu 
zachovali jako svůj krásný pohřební rubáš.“ (Bell. VII,334) 
 
„A ty, kdo umírali v bitvách, sluší pokládat za šťastné, neboť zemřeli 
svobodu hájíce, a nikoli proto, že se jí vzdali.“ (Bell. VII,372) 
 

                                                 
198 Srovnání svobody u Pavla a Filóna viz článek THEISSEN, Zum Freiheitsverständnis von Philo 
und Paulus, 357-368.  
199 RUNIA , Philo in Early Christian Literature, 73-74.  
200 Zdůrazňuje THEISSEN ve výše zmiňovaném článku.  
201 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 133.  
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Židovské dějiny jsou Josephem prezentovány jako dějiny osvobození, přičemž 
hlavní postavy od Mojžíše po Matatiáše nesou jména osvoboditelů.202 Zde si 
můžeme dovolit srovnání s řeckým historikem Herodotem. Pro výše zmíněné 
diasporní autory se stala eleutheria klíčovým pojmem, oba tradenti 
reinterpretovali židovské traditio pomocí populárního a čtenáři blízkého motivu 
svobody.   
 
Vyhodnocení 
Ve SZ nacházíme odlišení sociálně právní mezi svobodným a otrokem, na této 
rovině je osvobození spojeno výrazně s propuštěním na svobodu. Motiv svobody 
se objevuje jak v tradici exodu, exilu, tak také v liturgické tradici. Osvobození 
nebylo spojeno s jediným pojmem a eleutheria nezískala na větším významu ani 
v LXX. Přesto jsou obě ohniska Tóry a Proroků spojena s Božím osvobozením. 
Na rozdíl od řecké tradice není svoboda rozpracována samostatně jako téma nebo 
ideál, k tomu dochází až později v dílech Filóna a Josepha. Podobnost s řecko-
římskou tradicí můžeme spatřovat v mnohoznačnosti svobody v rámci židovské 
tradice. Ani zde nelze najít jednu definici svobody nebo osvobození. Panuje shoda 
teologická, že Hospodin je Bohem, který osvobodil a osvobozuje. Do značné 
míry pod vlivem helénistické tradice získala svoboda v židovství také politický 
rozměr a stala se nástrojem propagandy, jak je doloženo jak v  knihách 
Makabejských (boj za náboženskou svobodu), tak později v zélótském odporu 
vůči Římu (dochované mince). Právem můžeme hovořit o mnohoznačnosti a 
nebezpečnosti pojmu eleutheria v době novozákonní v rámci židovské tradice.  

Základní rozdíl oproti řecké tradici lze spatřovat v identitě Izraelců. Hovoří-li 
se o svobodě/osvobození, pak jedině na pozadí zotročení v Egyptě. V textech SZ 
i liturgii je zdůrazněno, že Izraelci jsou spíše než národem svobodným, svobodu 
opěvujícím a svobodu hájícím, jak je typické pro sebepochopení Řeků, národem 
propuštěným na svobodu. Oslavován je Hospodin a jeho milosrdenství k jeho 
lidu i k volajícímu jednotlivci. 

 

2.7. Nový zákon a rané křesťanství 

V NZ také nacházíme škálu užití slov evleu,qeroj/evleuqeri,a, i když 
v omezenější šíři, než je tomu v řecko-římské tradici. V novozákonních textech 
scházejí některé tradiční deriváty, kontexty i významy.203 Pojem eleutheria a 
odvozeniny se objevují v NZ celkem 35krát, z toho 23krát adjektivum evleu,qeroj 

                                                 
202 Podrobněji tamtéž, 133-138.  
203 Pro srovnání škály odvozenin v řecké tradici a NZ srov. LSJ a BDAG (elektronická verze 
v Bible Works 7.0).  
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(plus avpeleu,qeroj),  sloveso evleuqero,w 7krát a substantivum evleuqeri,a 11krát.204 
I když v rámci NZ převažují eleutheria výroky v pavlovských spisech, Pavel je 
neužívá nikterak často a navíc schází v několika jeho nesporných listech.205 
V tomto ohledu má NZ (včetně Pavla) blíže ke SZ než k Filónovi, Josephovi 
nebo Epiktétovi, u kterých hraje pojem eleutheria zásadní roli. Výskyt u Pavla 
výrazně převažuje nad zmínkami v evangeliích – u synoptiků pouze  u Mt 17,26 
a 4krát u Jana (J 8,31-36). Niederwimmer zdůrazňuje, že přestože eleutheria 
výroky u Pavla převyšují výskyt v evangeliích, původcem křesťanské svobody 
nejsou Pavel nebo Jan, nýbrž Ježíš (podrobněji viz níže).206 Místo pokusu o 
úplný výčet všech míst se podívejme na některé společné jmenovatele eleutheria 
výroků v NZ, které mají doložit škálu významů.  

Napříč NZ se objevuje tradiční užití eleutheros ve smyslu sociálně-právním, 
svobodný člověk jako opak k nesvobodnému (otrokovi, otrokyni či služce): 1K 
7,21; 12,13; Ga 3,28; 4,22 (paidi,skh    -    evleu,qera); Ef 6,8; Ko 3,11; Zj 6,15; 
13,16; 19,18.   

Pro řadu eleutheria výroků je společné spojení se synovstvím v J 8,32-36, Mt 
17,26 a Ga 4,21-31, Ř 8,21, dále varování před zneužitím svobody Ga 5,13-14 a 
1Pt 2,16. Nikde v NZ není spojena eleutheria s politickým heslem, jak tomu bylo 
u Makabejců či zélótů. Není pojednáno o politické svobodě jako o demokracii, 
autonomii nebo svobodě občana v polis.207 Svoboda se v NZ nestává na žádném 
místě abstraktním a samostatně rozpracovaným pojmem, nýbrž je spojena s 
Božím osvobozujícím jednáním v Kristu. Tím má velice blízko ke SZ a 
židovství.208 Zvláštní kategorii v rámci NZ představují eleutheria výroky 
v epištole Jakubově (1,25; 2,12). Spojením svobody a zákona jako „zákon 
svobody“.  

Jak bylo řečeno, synonyma osvobození převládají nad eleutheria výroky. 
Stejně tomu je v LXX. Ze sémantického pole se v NZ objevují především 
synonyma parrhsi,a (Mk 8,32; 2K 7,4); evxousi,a (1K 7,37; 8,9 jako synonymum k 
eleutheria, srov. 9,4.5); r̀u,omai    je hojně doloženo v LXX 190krát, v NZ pouze 
17krát (Mt 27,43; 1Te 1,10; 2K 1,11); lu,w    (Mk 11,2; 1K 7,27; Zj 1,5); a;fesij (L 
4,18); e`kw,n    (1K 9,17; Ř 8,20). Sémantické pole svobody/nezávislosti v NZ 
zahrnuje širší okruh výrazů včetně antonym: otrok, otroctví, zajetí, vězení, jho, 
donucení, nedobrovolný atd.209  

                                                 
204 Podrobně k pojmu eleutheria v NZ viz slovníkové články: ThWNT, BDAG, EWNT, RGG, 
ABD, TBLNT.  
205 Stejně tak hodnotí WEISS, Die Christliche Freiheit. Lze doložit např. na srovnání výskytu u 
Filóna a Pavla.  
206 NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 150.  
207 Takto také BULTMANN , Der Gedanke der Freiheit, 50. Spojitost NZ s antickým pojetím 
svobody vidí v otázce vnitřní svobody.   
208 NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 76n; VOLLENWEIDER, Freiheit, 306 - 308.   
209 K sémantickému poli svobody viz Freiheit/Abhängigkeit a Erlösung v TBNLT.  
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Vztah eleutheria výroků u Pavla a v raném křesťanství zůstává sporný. 
Protože texty Pavla patří z literárního hlediska k nejstarší vrstvě NZ (cca 49-56 
po Kr.), nabízí se závěr, že Pavel byl tím, kdo jako první z raně křesťanských 
teologů spojil zvěst o spasení v Kristu se svobodou. Mnozí badatelé zdůrazňují 
vliv antiochijské církve na Pavla, tedy pohanokřesťanské teologie s důrazem na 
evangelium svobodné od observance Tóry (např. J. Becker). Je zřejmé, že 
v listech Pavla se dostává svoboda ke slovu nejvýrazněji, avšak není možné 
přesně odlišit, jakou roli hrála předpavlovská tradice na jeho formulování 
evangelia do pohanského prostředí, nebo zda jde o originální Pavlovu 
reinterpretaci. Z listů Pavla je zřejmá jak vazba na starší tradici, kterou přejímá, 
ale také její reinterpretace a rozvinutí. Můžeme zde tušit Pavlovu invenci, jež je 
vedena zájmem misijním, tedy snahou o srozumitelnou interpretaci evangelia 
mezi pohany. Dodejme, že Lukáš ve Sk nepodává zprávy o tom, že by Pavel při 
kázání užil pojmu eleutheria. Nicméně v misijním kontextu by bylo užití 
svobody jako pojmu populárního a atraktivního zcela pochopitelné. Vedle 
misijního působení je Pavel také pastýřem a teologem. Potřeba hlubší teologické 
reflexe je vyvolaná konkrétními okolnostmi v jeho sborech. Mám na mysli 
především potíže s oponenty v Korintu a Galacii, vůči kterým Pavel hájí své 
pojetí křesťanské svobody. Zde se už nacházíme na pevné půdě, protože máme 
dochovány listy, ze kterých můžeme sledovat tento zápas o křesťanskou 
svobodu. Doplňme, že jde o teologicko-pastýřský zápas namířený proti 
nepochopení a zneužití evangelia milosti. Obecně řečeno šlo o zneužití, které 
hrozilo buď ze strany libertinistů (pohanokřesťanů), nebo ze strany legalistů 
(židokřesťanů).  

 
2.7.1. Ježíš a Pavel 

Vztah mezi Ježíšem a Pavlem patří mezi základní otázky novozákonního 
bádání210 a dotýká se také otázky svobody v NZ.211 Víme-li, že v evangeliích je 
eleutheria velice okrajovým pojmem (pouhé dva oddíly), musíme se ptát na 
vztah mezi Ježíšovým působením a jeho zvěstí a teologií apoštola Pavla. Není 
pravda, že motiv svobody/osvobození v evangeliích schází.212 Podle Käsemanna 
napsal Marek jako žádný jiný „evangelium svobody“.213 Vykladači si všímají, že 
evangelia jsou spíše svědectvím o Ježíšově svobodě a vysvobozování druhých, 
než vyučováním o svobodě. Nicméně až listy apoštola Pavla jsou svědectvím o 

                                                 
210 K tématu BORNKAMM , Apoštol Pavel, 215-224; PORSCH, Mnoho hlasů jedna víra, 181-183; 
POKORNÝ, Ježíš Nazaretský, 38-61. K otázce kontinuity/diskontinuity mezi Ježíšem a Pavlem 
srov. HAHN, Theologie des Neuen Testaments 1.Bd, 322-329.  
211 O vztahu svobody u Ježíše a Pavla pojednává MUSSNER, Theologie der Freiheit, 47-52.   
212 Proti Bultmannovu stanovisku, který píše: „In der Verkündigung Jesu begegnet der Begriff der 
Freiheit überhaput nicht.“, BULTMANN , Der Gedanke der Freiheit, 44.   
213 KÄSEMANN, Der Ruf der Freiheit, 80. Spojení svobody u Marka rozpracovala ve své studii 
Anne DAWSON, Freedom as Liberating Power.  
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tom, že se svoboda jako pojem a téma zabydlela v teologické reflexi křesťanské 
zvěsti. Pavel užívá celou řadu soteriologických metafor k tomu, aby postihl 
význam dosahu eschatologické události smrti a vzkříšení Ježíše Krista.214 

Pro porozumění rozdílu mezi Ježíšem a Pavlem se nabízí Bultmannovo 
rozdělení na Ježíšovo zvěstován („Verkündigung Jesu“), které je předpokladem 
pro kérygma rané církve o Ježíši, pro vlastní teologii Nového zákona.215 
Impulsem k tomuto kérygmatu a teologii byl Ježíš a jeho působení. Dunn píše 
„faith-creating impact of Jesus“.216 Zvěstovatelem kérygmatu o Kristu jako 
osvoboditeli je nejvýrazněji právě apoštol Pavel. Až se zvěstí rané církve a díky 
listům Pavla lze hovořit o „teologii svobody“.217 Druhý postřeh k odlišnosti mezi 
Ježíšem a Pavlem shrnuje Porsch takto: „Je zřejmé, že Pavel se liší od Ježíše 
formou, tj. co do jazyka, pojmů a myšlenkového světa.“218 Přes tyto a další 
odlišnosti spatřuje Bornkamm společný jmenovatel v tom, že: „V Ježíšově 
zvěstování i činech právě tak jako u Pavla znamená spása vysvobození jako 
událost a div.“219  

Podle Müllera za Pavlovými výklady o svobodě nestojí nějaké učení o 
svobodě, nýbrž zvěstování Ježíše Krista.220 Pavel skutečně nepsal o svobodě 
založené na jeho osobě (anthropologicky) nebo na jeho teologii a moudrosti 
(stoická cesta ke svobodě). Pavel zvěstoval spásu a osvobození v Kristu (Ga 2,4; 
5,1.13), a to vícero pojmy ze sémantického pole eleutheria. Mussner má za to, že 
svoboda je v „logice“ evangelia. Ježíšovo osvobození člověka ke svobodě 
Božích dětí se stalo hlavním tématem Pavlovy teologie.221 Můžeme tedy 
analogicky tvrdit, že tak jako není Pavel zakladatelem křesťanství, není ani 
zakladatelem křesťanské svobody, stal se pouze jejím nejvýraznějším 
zvěstovatelem. 

V Ježíšově působení bylo zastoupeno osvobození na několika rovinách. Mezi 
hlavní patří skutečnost, že Ježíš vyučoval a působil jako ten, kdo má moc 
(exousia - synonymum eleutheria). Ježíš je v evangeliích představen jako 
přemožitel negativních sil – vysvobozoval z moci démonů, uzdravoval z nemocí, 
přemohl smrt vzkříšením lidí, proto bylo tak nepředstavitelné, že by sám mohl 
trpět (Mk 8,31n par.) a sám sebe na poslední chvíli nezachránit (Mk 15,31 par.). 

                                                 
214 Jinými slovy píše BOVON, Místo svobody, 29: „Jako teolog, který systematizuje Ježíšovy 
náhledy, vyjádřené v metaforách a oslnivých slovech, apoštol Pavel nám oznamuje dobrou 
zprávu, evangelium.“  
215 BULTMANN , Theologie des Neuen Testaments, 1-2.  
216 DUNN, A New Perspective on Jesus, 16.   
217 Viz název monografie MUSSNERA „Theologie der Freiheit nach Paulus“ z roku 1976. 
KÄSEMANN dříve označil Pavla za „teologa svobody“, Der Ruf der Freiheit, 100.  
218 PORSCH, Mnoho hlasů, 181. 
219 BORNKAMM , Apoštol Pavel, 223.   
220 MÜLLER, Freiheit, 182.   
221 MUSSNER, Theologie der Freiheit, 52.  
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V souvislosti se svobodou se hovoří o Ježíšově etice jako svobodě od starostí. V 
Ježíšově působení bylo zřetelné přestupování některých židovských předpisů či 
porušování nábožensko-sociálních stereotypů: např. vztah k ženám, Samařanům, 
dětem nebo nemocným.222  

Mezi klíčový moment však patří velikonoční události – ukřižování a 
vzkříšení. Tato eschatologická událost je Pavlem vykládána jako přemožení smrti 
a osvobození od smrti, hříchu, tím také od moci zlého „přítomného“ věku (1Te 
1,10; Ga 1,4). Tento eschatologický zlom je klíčový pro Pavlovu soteriologii. 
Pouze na pozadí Ježíšova ukřižování a vzkříšení jako konečného přemožení 
smrti, které je dosvědčeno setkáním Pavla se Vzkříšeným (Ga 1,16; 1K 15,8), je 
možné chápat výroky Pavla. Boží jednání v Ježíši Kristu je pro Pavla základem a 
možností osvobození, o čemž svědčí proroci ve svatých Písmech (Ř 1,2n).   

Jak bylo již řečeno, Pavel je „pouze“ svědkem a zvěstovatelem spásy jako 
osvobození v Kristu. Je apoštolem, otrokem Krista, misionářem, vykladačem 
tradice a prvním velkým „teologem svobody“, který události v Kristu 
nejvýrazněji z dochovaných raně křesťanských textů (re)interpretoval pomocí 
eleutheria výroků. Zde se dostáváme zpět k otázce původu svobody v jeho 
myšlení. Díky nedostatku dokladů se můžeme pouze dohadovat, zda byl vůbec 
prvním zvěstovatelem „svobody v Kristu“ – tj. zda jako první uvedl pojem do 
svého misijního a teologického slovníku nebo spíše nejvýraznějším, tedy zda 
přijal a přeformuloval starší předpavlovskou tradici o osvobození v Kristu.  

Hlavní roli hraje v Pavlově teologickém myšlení christologie a soteriologie,223 
a to včetně výkladu SZ a vztahu k Zákonu. Proto je třeba hledat v christologii a 
soteriologii východiska Pavlovy reinterpretace mnohoznačného předkřesťaského 
pojmu eleutheria. Protože Pavel byl mužem hned několika světů, setkal se pojem 
eleutheria a  motivem svobody/osvobození na různých rovinách. Zcela  jistě 
v textech  SZ (MT i LXX) a v židovské liturgii, čímž není vyloučena nebo 
popírána znalost dalších kontextů řecko-římského světa a případné navázání na 
tyto tradice. Rozdílu mezi antickým a křesťanským pojetím „vnitřní svobody“ si 
všímá Bultmann. Na jedné straně je svoboda získána vlastní silou moudrého 
jedince, na straně druhé je „darem osvobozující Boží milosti“.224 Domnívám se, 
že právě teocentričnost osvobození a pojetí svobody, která má svůj základ extra 
nos, je nejvýraznějším pojítkem mezi hebrejskou tradicí, Ježíšem a ranou církví 
včetně Pavla.  

                                                 
222 K Ježíšově svobodě viz BORNKAMM , Ježíš Nazaretský, 64; BOVON, Místo svobody, 35-45.   
223 SCHNELLE k tomu píše jinými slovy: „Basis und Zentrum des paulinischen Denkens ist die 
endzeitliche Gegenwart des Heils Gottes in Jesus Christus.“ (zvýraznění autorovo), Paulus: 
Leben und Denken, 437. 
224 BULTMANN , Der Gedanke der Freiheit, 51.   
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2.8. Svoboda v gnózi 

Posledním kontextem jsou gnostické představy o svobodě a osvobození.225 
Badatelé se shodují, že svoboda nepatří k hlavním pojmům gnostického učení, 
především ve srovnání se soudobou populární filosofií.226 Pohled na svobodu a 
její uplatnění v životě vychází z gnostické kosmogonie, antropologie a 
soteriologie. Gnostikům je cizí optimistický pohled na jedince, který představují 
kynikové či stoikové. Podle gnostiků člověk není v tomto světě doma a nemá ve 
své moci stát se svobodným. Protože je v zajetí světa a hmoty, nemůže se sám 
vysvobodit a potřebuje božského Vysvoboditele. Proto lze gnózi řadit mezi 
„Erlösungsreligionen“.227 V důrazu na Spasitele a osvobození od světa má gnóze 
blízko ke křesťanskému pojetí.228 Soteriologickou funkci plní poznání, z čehož 
vyplývá, že nevědomost je otroctvím (srov. J 8,32-36, FpEv -  NHC II 3,77). 
Pouze skrze poznání (gnosis) může být člověk osvobozen. Svoboda je tedy 
darem a podílem na záchraně, který přichází z vnějšku, je proto libertas aliena, 
píše Niederwimmer.229 Protože hmota jedince spoutává, ke konečnému 
vysvobození dochází až ve chvíli odpoutání duše od těla.  

Z gnostického učení vychází dvojí pohled na uplatnění svobody v praxi 
(etický rozměr svobody), který spojuje kritický postoj ke světu. Může se jednat o 
typ libertinistický (antinomistický), který vystihuje heslo:  „žít jak chci“/ „dělat si 
co chci“ (srov. 1K 6,12, 10,23).230 Vyjádřuje přesvědčení, že jedinec má podíl na 
nebeském společenství pneumatiků, není proto podřízen osudu a může se sebou 
volně nakládat. Odtud vychází ono morální adiaforon jeho konání, které prosvítá 
na několika místech NZ. Přesto libertinismus zůstal v rámci gnóze okrajovým 
fenoménem, píše Vollenweider.231 Druhou a daleko častější možností gnostické 
svobody je asketická praxe,232 (srov. kritika Ko 2,20nn), vycházející z odmítnutí 

                                                 
225 Více ke svobodě v gnózi viz NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 54-68; MUSSNER, 
Theologie der Freiheit; 60-64; VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 105-122; BOVON, 
Místo svobody, 15-17. 
226 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 105.116.  
227 Takto RUDOLPH, Die Gnosis, 132, dále k soteriologii v gnózi CULDAUTOVÁ , Nástin gnostické 
theologie, 62.  
228 Srov. BULTMANN , Anknüpfung und Widerspruch, 130 – 131.  
229 NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 67. Ke gnostické svobodě na jiném místě píše: 
„Gnostische Freiheit … wird entgegengenommen als Geschenk, das den Pneumatiker naturhaft 
gegeben ist, als inhalt der kosmischen Erlösung.“ Tamtéž, 61.  
230 RUDOLPH připomíná, že chybí přímé písemné doklady o libertinistickém gnosticismu, 
dochována je pouze její kritika ze strany církevních otců, srov. Die Gnosis, 262 – 266.   
231 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 117.  
232 K askezi srov. RUDOLPH, Die Gnosis,  266.  
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světa a jeho nároků na jedince. Svět, tělo a vše hmotné spoutává jedince a uvádí 
do nesvobody.233  

Je zřejmé, že gnostické pojetí svobody má řadu styčných bodů s pojetím 
novozákonním. Díky textům z Nag Hammadi můžeme vyvozovat pozdější 
gnostické představy o svobodě. Především apokryfní evangelium Filipovo (NHC 
II,3) opakovaně zmiňuje svobodu (srov. FpEv 52.53.54 aj.). Výraznou paralelou 
k eleutheria výrokům z Janova evangelia  (8,31-36) je výrok ve FpEv 77.   

 

2.9. Kontexty, pozadí a paralely k pojetí svobody u Pavla 
Známe-li základní kontexty, pozadí a paralely eleutheria výroků v pavlových 

listech, zůstává otázkou, který z nich je možno považovat za dominantní. Starší 
práce berou vážně především nebo výhradně helénistické paralely, zejména ty 
stoické (Weiss, Bultmann, Schlier, později Jones, Vollenweider, Dautzenberg). 
Vycházejí z roviny převážně lexikální, z religionistického zkoumání a dále z 
okrajovosti pojmu svoboda ve SZ. Již Niederwimmer se vyslovil pro zhodnocení 
vlivu SZ na novozákonní pojem svobody.234 Longenecker a nověji  Plietzsch 
dokládají, že v židovské tradici existoval svébytný koncept svobody (viz dějiny 
bádání).  

Zmíněný důraz na pojetí svobody v hebrejské tradici lze opřít o práce 
starozákoníka Brueggemanna, jehož závěry jsou o to cennější, protože za nimi 
nemusíme hledat skrytou agendu hodlající vyvrátit helénistický vliv nebo naopak 
zdůraznit vliv židovský. Takový pokus bychom mohli předpokládat u prací 
zaměřených na zkoumání pozadí myšlenky svobody u Pavla. A to včetně této 
práce, která přiznává větší váhu hebrejské tradici a ranému křesťanství, než 
tradici helénistické.  

Hlavním argumentem, který zaznívá pro přehodnocení role starozákonního a 
židovsko-křesťanského pozadí, je skutečnost, že zde je jednoznačná 
prokazatelnost Pavlovy znalosti těchto textů a tradic. Na rozdíl od spekulací o 
stoickém vzdělání Pavla se pohybujeme na pevné půdě. Je jisté, že Pavel SZ 
skutečně četl, studoval a ve svých listech opakovaně citoval, jak podle LXX, tak 
podle vlastního překladu hebrejské předlohy. Je nepochybné, že znal tradici 
exodu, exilu a pojem eleutheria ze LXX. Osobně se také účastnil oslav svátku 
pesach. Znal slova proroků o propuštění na svobodu a výhled konečného 
vysvobození.  

                                                 
233 Více ke svobodě v gnózi NIEDERWIMMER, Der Begriff der Freiheit, 54-68; VOLLENWEIDER, 
Freiheit als neue Schöpfung, 105-122; stučněji také BOVON, Místo svobody, 15-17 nebo GRÜN, 
Cesty ke svobodě, 45- 46.  
234 Již zmiňovaný citát NIEDERWIMMERA, Der Begriff der Freiheit, 76: „...das Alte Testament den 
Freiheitsbergiff des Neuen Testaments praestrukturiert.“  



68 

Přikláním se proto k závěrům Niederwimmera, Longeneckera, Plietzsch aj., že 
starozákonní pozadí hraje důležitější roli, než pozadí stoické či obecně 
helénistické, a to s vědomím paralel a pojmového dotyku s helénistickou tradicí. 
Zde je potřeba připomenout, že řada badatelů, kteří se zaměřují na zkoumání 
stoického pozadí svobody u Pavla nebo jej berou vážně netvrdí, že Pavel byl 
stoickým pojetím zcela určen.235 

Zdá se, že v novějším bádání je SZ pozadí dáván větší prostor. Tento posun 
v lze doložit mimo jiné srovnáním článků Freiheit ve dvou vydáních RGG.236 
Zatímco  Fuchs pro RGG3  (1958) se ke SZ pozadí nevyjadřuje a není zde ani 
zařazen jako samostatný oddíl, jinak je tomu v RGG4 (2000). Jednak doplněním 
oddílu Freiheit – Altes Testament (Otto Kaiser), ale především úvodními řádky 
k oddílu Freiheit – Neues Testament z pera S. Vollenweidera, autora klíčové 
monografie k pojmu eleutheria v Novém zákoně.  

 
„Wo das Frühchristentum von F.[reiheit] Spricht, bezieht es sich auf alt.-
jüd. Befreiungserfahrungen zurück (Exodus; Sündenvergebung; 
endzeitliche Erlösung), artikuliert sie aber in einem von griech.-hell. 
Philos. und Ideenpolitik geprägten Kontext...“237  
 
Zřetelná blízkost je především na rovině soteriologické, kdy záchrana 

člověka/národa je očekávána z vnějšku,  artikulována řadou synonymních pojmů, 
které jsou ukotveny v židovské tradici teologicky, u Pavla teologicky či 
christologicky, nikoliv však antropologicky, jak dominuje v tradici helénistické.  

Sylvia C. Keesmaat položila důraz na židovské zakořenění apoštola Pavla i 
jeho příběhu (story), přičemž motiv exodu považuje za dominatní nejen pro 
židovské sebepochopení, nýbrž také pro Pavlovo pojetí svobody jako nového 
exodu.  

 
„The tradition of a new exodus event provided hope for people in such a 
situation of slavery. The language of slavery and freedom, therefore, was 
closely linked to the hope of a new exodus in second temple Judaism.“238 
 
Podobně se vyjadřuje Thomas Söding, který dává přednost vlivu tradice 

exodu před pohanskými paralelami na Pavlovo pojetí svobody.239   
  

                                                 
235 Srov. SOUČEK, Teologie apoštola Pavla, 201.   
236 Také v TRE je o svobodě pojednáno ze starozákonní a židovské perspektivy. 
237 VOLLENWEIDER, Freiheit, 306.  
238 KEESMAAT, Paul and his Story, 187-188.   
239 SÖDING, Die Freiheit des Glaubens, 119.   
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„Paulus setzt diesen Reflexionsstand voraus und rezipiert seinerseits das 
Motiv in einem theologischen Horizont, in dem Gott als Befreier seines 
Volkes präsent ist, der sich eschatologisch unableitbar und unüberbietbar 
durch den Tod seines Sohnes offenbart hat.“240  
 
Jak již bylo řečeno, pojmová blízkost mezi Pavlem a stoickou tradicí je 

nesporná, nemá být však přetěžována. Doložitelná blízkost ještě nedokazuje 
závislost Pavla na stoické filosofii. Jak správně konstatuje Weiss, který otevřel 
svou studií religionistické srovnání Pavla a stoiků, získává svoboda u Pavla zcela 
jinou podobu (Gestalt).241  

 

Shrnutí 

Z přehledu vyplývá platnost Betzova konstatování, že v době Pavla byl pojem 
eleutheria „a propaganda-catchword“242. O tom svědčí jak předložené zmínky 
z tradice řecko-římské, tak židovské. Přestože ve všech tradicích nacházíme také 
další významy svobody, na rovině politické atmosféry doby 1. st. po Kr. můžeme 
hovořit o nebezpečnosti pojmu. Zde výrazně vybočují novozákonní zmínky, ve 
kterých není nikde eleutheria spojena s politickým programem ani u Ježíše, ani u 
Pavla nebo raného křesťanství jako takového. Můžeme se domnívat, že právě 
díky tomuto politickému pozadí v židovství a napětí v Palestině se Ježíš pojmu a 
tématu osvobození vyhýbal. Apoštol Pavel toto riziko zneužití a nepochopení 
výroků o svobodě podstoupil. Pavel formuloval své pojetí svobody v kontextu 
„konkurenčích definic svobod“, kterým zůstalo společné kladné hodnocení 
svobody. V atmosféře nabídek svobod a osvobození různé povahy, zvěstoval 
evangeliem o osvobození v Ježíši Kristu. Pro Pavla má svoboda povahu daru a 
činu, čímž podle Schnelleho zastával v antické debatě o svobodě samostatnou 
pozici.243 

Protože listy Pavla patří k nejstarším textům NZ, patří eleutheria výroky 
k nejstarším dokladům toho, že také v raném křesťanství našel pojem velmi brzo 
své místo v teologickém diskursu mezi Pavlem a jeho sbory, a v teologické 
reflexi zřejmě již dříve před jejich sepsáním – snad již v době misijního 
působení.  

Dalším potvrzeným výsledkem pro analýzu eleutheria výroků je 
mnohoznačnost pojmu před Pavlem, vedle Pavla, ale i po Pavlovi. Kromě 
základního a v antice obecně platného rozdělení na eleutheros - doulos, není 
možné najít obecnou definici svobody, která by mohla zahrnout všechny 

                                                 
240 SÖDING, Die Freiheit des Glaubens, 121.   
241 WEISS, Die Christliche Freiheit, 33.    
242 BETZ, Paul's Concept of Freedom, 1.   
243 SCHNELLE, Paulus: Leben und Denken, 625.   
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kontexty: politické, sociální, antropologické, filosofické či náboženské. Svoboda 
byla mnohoznačným pojmem nejen při srovnání tradice řecko-římské s tradicí 
židovskou, i když zde nacházíme helénistický vliv, ale také v rámci tradic 
samotných. Je zajímavý především rozdíl mezi řeckou eleutheria a římskou 
libertas. Proto ani zde nemůžeme pracovat s  jednotnou definicí (např. řecko-
římské svobody), ale potřebujeme obsah a význam svobody blíže specifikovat, a 
to především pomocí antonym a kontextu užití. Jak bylo doloženo, máme zde 
odlišné pojetí svobody u Aristotela a helénitických filosofických škol (Epikura, 
Epiktéta aj.), ale také v rámci židovství druhého chrámu je cesta ke svobodě 
chápána odlišně (cestou poslušnosti Tóře u farizeů, otevřeným bojem u zélótů). 
Také v NZ nacházíme škálu významů. Na jedné straně odlišení sociálně-
právního postavení svobodného a otroka, na straně druhé soteriologické výroky – 
svoboda jako osvobození od hříchu (J 8,31-36), osvobození v Kristu (Ga 5,1) aj.  

Na základně dosavadního zkoumání o Pavlovi a eleutheria výrocích se 
přikláním k názoru, že svoboda v Pavlově myšlení má svůj zdroj ve starozákonní 
soteriologii a židovské liturgické tradici, která byla později christologicky 
(re)interpretována. Změnu „teologické orientace“ nevidím punktuálně, i když 
úvodní zlom nastal „zjevením Syna“ (Ga 1,16). Pavlovo pojetí křesťanské 
svobody bylo sice umožněno na základě setkání s Kristem, nicméně nesmíme 
opominout vlastní teologickou reflexi židovské tradice, vliv Ježíšovy tradice, 
setkání s teologií rané církve (pohanokřesťanský sbor v Antiochii) a v neposlední 
řadě působení Ducha svatého během misijní činnosti mezi pohany.  

Pro vlastní zkoumání eleutheria výroků v listu Gal vycházím ze zjištění, že 
svoboda byla v době před Pavlem a za jeho života pojmem s dlouhou tradicí, 
který prodělal a prodělával svůj vývoj. Eleutheria se stala pojmem 
mnohoznačným, nebezpečným a bez jednotné definice, která by určovala obsah a 
význam svobody. Společným jmenovatelem napříč zmíněnými kontexty je 
jednoznačně kladné hodnocení svobody. Cílem následující kapitoly bude 
sledovat na konkrétním listu do Galacie, jaký obsah zde pojem eleutheria získal, 
jakým způsobem Pavel pracoval s jeho mnohoznačností. Je v listu doložena škála 
významů, či nikoliv? Ke kterému pozadí mají výroky nejblíže? Je svoboda v listu 
teologicky ukotvena? Jestliže ano, s jakým důrazem?   
 
 

* * * 
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§ 3. List Galatským jako součást příběhu 
 
Pro výklad epištol platí, že: „jednotlivé části nejsou většinou plně 

srozumitelné bez pochopení autorovy argumentace jako celku.“244 Následující 
oddíl si proto klade za cíl zasadit analýzu eleutheria výroků do celkové 
argumentace zkoumaného dopisu.245 List Gal není samostatným teologickým 
pojednáním o křesťanské svobodě, jak jej známe ze spisů celé řady křesťanských 
teologů.246 Pavel reagoval písemnou formou na konkrétní situaci, která vznikla 
v jeho sborech v Malé Asii. Nemáme před sebou fiktivní dopis, jehož skrytým 
cílem bylo pojednat pomocí oblíbeného epistolárního žánru o křesťanské 
svobodě. Zcela naopak, explicitní zmínky o svobodě (eleutheria výroky) jsou 
součástí skutečného dopisu, jehož pomocí se Pavel snažil zvrátit znepokojivý 
vývoj v galatských sborech, řeší tedy konkrétní situaci. List Gal je písemným 
dokladem Pavlova zápasu o budoucnost evangelia v jeho sborech.247 Eleutheria 
výroky jsou pak součástí jednotlivých argumentů i celkové argumentace listu. 
Nechme prozatím stranou, zda je svoboda hlavním tématem listu, či nikoliv. 

Rozsáhlost bádání o listu Gal nedovoluje podat vyčerpávající pojednání o 
všech otázkách a souvislostech týkajících se této epištoly.248 Následující oddíly 
nechtějí opakovat základní informace k listu, ani se vyjadřovat ke všem sporným, 
ale i zajímavým otázkám současného bádání. Jejich cílem je objasnit 
předpoklady, ze kterých vychází interpretace eleutheria výroků v listu Gal.249 
Následující oddíly mají připravit kontext a vlastní rámec pro exegeticko-
teologické analýzy zvolených oddílů, jež mají být čteny na pozadí příběhu mezi 

                                                 
244 POKORNÝ, Literární a teologický úvod, 155.   
245 Pojmy epištola/list/dopis budou užívány synonymně, jak je běžné v současném bádání.   
246 Např. spis sv. AUGUSTINA O milosti a svobodném rozhodování (De gratia et libero arbitrio) z 
roku 426/7 nebo LUTHERŮV spisek O svobodě křesťanské (Von der Freiheit eines 
Christenmensches) z roku 1520. 
247 KECK, Paul and His Letters, 83 píše, že Pavel pomocí listů zápasí o autentický význam 
evangelia.  
248 Rozsáhlost materiálu a stav bádání k listu Gal dokládá sborník NANOS (ed.), The Galatians 
Debate z roku 2002, který obsahuje dvacet klíčových studií. Ačkoliv čítá více než 400 stran textu, 
editor v předmluvě uvádí, že nebylo možné zahrnout všechny současné, natož starší práce, které 
jsou k bádání relevantní.  
249 Odkazuji na standardní úvody k NZ: KÜMMEL, Einleitung in das Neue Testament, 256-266; 
SCHNELLE, Einleitung, 106-122; CARSON, MOO, Úvod do Nového zákona, 397-416. Domácí 
přehledy k listu viz POKORNÝ, Literární a teologický úvod, 172-177;  TICHÝ, Úvod do Nového 
zákona, 186-190. Z nejnovějších úvodů srov. POKORNÝ, HECKEL, Einleitung in das Neue 
Testament, 207-229. Podrobněji také v úvodech komentářů DUNN, The Epistle to the Galatians, 
1-22; LONGENECKER, Galatians, xli-cxix aj. Česky srov. RADL, List Galaťanům, 7-11, případně 
starší slovenský komentář GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 9-26. 
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Pavlem a Galatskými. Řekněme na pozadí teologicko-pastýřského zápasu o 
budoucnost Pavlových sborů v oblasti Galacie.  

Jistě by bylo možné přistoupit přímo k analýze zvolených oddílů a celé 
zkoumání pouze uvést konstatováním, že odmítám již zmíněnou nivelizaci a 
harmonizaci Pavlových výroků o svobodě v jeho listech. Přesto chci připojit dva 
hlavní důvody, proč nepovažuji toto uvedení za nadbytečné: (1) Má eliminovat 
nebezpečí číst a vykládat list Gal, včetně eleutheria výroků, optikou korintské 
korespondence nebo skrze list do Říma, kde nacházíme celou řadu eleutheria 
výroků a myšlenkových paralel. Úvodní poznámky mají takovou tendenci 
minimalizovat tím, že budou připomenuty základní okolnosti sepsání listu.250 (2) 
Předložené uvedení se ukáže jako přínosné při vlastní exegeticko-teologické 
analýze jednotlivých oddílů a eleutheria výroků mimo jiné proto, že jejich je 
velmi úzce spjat s obecnými závěry a předpoklady týkajícími se listu jako 
takového. Uvedení do listu volím také s ohledem na zaměření práce, která se 
omezuje na jediný z listů Pavla.251  

 

3.1. Dopis místo osobní návštěvy  - písemné svědectví o příběhu 

Z neznámých důvodů zvolil Pavel místo osobní cesty do oblasti Galacie 
písemnou zprávu. Rozhodl se nahradit nepřítomnost (a;peimi)252 listem. Dodejme, 
že díky tomuto rozhodnutí a pozdějšímu dochování některého z opisů dopisu 
máme k dispozici jedinečný raně křesťanský dokument. Text listu není dlouhý, 
obsahuje kolem 2200 slov a 11 stran textu (Nestle-Aland, 27. vydání), patří 
přesto mezi nejdůležitější dokumenty křesťanství. Jak je patrné z úvodních veršů, 
text, který dnes označujeme jako list Galatským/Galaťanům (PROS 
GALATAS), měl svého konkrétního odesilatele a zamýšlené adresáty (Ga 1,1-2). 
Víme-li, že list byl diktován a zapisován jako ucelený argument a jako celek 
čten, pak platí obecně přijímaný předpoklad, že  správné pochopení jednotlivostí, 
mezi něž patří také eleutheria výroky, vyžaduje zasazení do jejich literárního i 
historického kontextu. List Gal je klíčovým textem jak pro zkoumání Pavlovy 
teologie, tak  jeho pojetí křesťanské svobody. Sledovaný text je zároveň jediným 
přímým svědectvím o vztahu mezi Pavlem a jeho sbory v Galacii, řekněme 
jedinou dochovanou částí příběhu mezi Pavlem a Galatskými.  

V nadpisu celé kapitoly zaznívá slovo „příběh“. Jak tomu rozumět? Číst a 
vykládat dopis jako součást příběhu sice odpovídá nejnovějšímu bádání 

                                                 
250 Na nebezpečí vykládat list Gal optikou listů 1K a 2 K v souvislosti s otázkou apoštolské 
autority upozorňuje ve svém článku LATEGAN, Is Paul Defending, 411. 
251 Jinak ve svých monografiích JONES a  VOLLENWEIDER, kteří se věnují eleutheria výrokům ve 
čtyřech listech Pavla a úvody k jednotlivým listům nepodávají.  
252 Opositum k „přítomen“. V Ga 4,20 „chtěl bych být u vás“ (parei/nai pro.j ùma/j). 
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o Pavlově teologii253, avšak jako první obrátil mou pozornost k tomuto pohledu 
na Pavlovy listy daleko starší Betzův článek z roku 1974. Betz v úvodu své 
studie shrnuje základní předpoklady pro výklad listu do Galacie a údaje, které 
k listu máme.254 V případě listu Gal, a mnohem výrazněji než u všech ostatních 
nesporných listů Pavla, je příznačné, že Betz začíná tím, co podstatného stále 
nevíme. Betz má za to, že rozumět tomuto textu znamená v první řadě objevit a 
rekonstruovat jeho příběh „story“.  Přesněji jako příběh, který je součástí většího 
vyvíjejícího se příběhu. Doslova jde o  „Bestandteil einer grösseren story, die zur 
Zeit des Abfassung des Briefes noch in der Entfaltung begriffen ist“. Pisatel listu 
si je vědom toho, že jím transcendovaný příběh (story) není uzavřený, nýbrž 
pokračuje dále.   

 
„Die story der Galater ist in der Form des paulinischen Briefes 
auskristalisiert und wurde so als Bestandteil des neutestamentlichen 
Kanons zum normativen Datum für die Geschichte des Christentums. In 
dieser Eingenschaft wurde die story der Galater ein bestimmender Faktor 
der weltgeschichtlichen Größe des Christenttums, dessen Ende und 
Ergebnis ebenfalls noch nicht entschieden und noch nicht bekannt ist.“255 
 
Betz položil důraz na historické události, v rámci kterých byl napsán 

dochovaný text, bez nich není myslitelné, aby vůbec dopis vznikl. Tím zasadil 
list i pisatele do kontextu raného křesťanství a jejího misijního úsilí vůbec. 
Upomíná tak čtenáře, že list nevznikl jako samostatné pojednání na volné téma 
nebo jako autobiografické sebevyjádření. Příběh Galatských mohl začít jedině 
díky tomu, že dění v Ježíši Kristu pokračovalo i po Velikonocích. Setkání se 
Vzkříšeným obrátilo Pavla v jeho směřování, stává se služebníkem toho, kterého 
pronásledoval (Ga 1,13-23). Sám se označoval opakovaně za služebníka Kristova 
(Ga 1,10, srov. Ř 1,1; Fp 1,1) a apoštola Ježíše Krista (Ga 1,1; 1K 1,1; 2K 1,1). 
Byl započat Pavlův příběh s Kristem, který transformoval jeho dosavadní 
zkušenosti diasporního Žida a horlivého farizeje. Toto „zkřížení cesty“ a zjevení 
Syna (1,16) stojí v pozadí námi analyzovaného textu, a je v úvodu akcentováno 
(Ga 1,15-16).   

Díky svému povolání zvěstovat evangelium pohanům (Ga 1,16b; 2,8) se 
dostal Pavel také do oblasti Galacie v Malé Asii (k lokalizaci viz níže),  kde 
začínal nový příběh. Jde o nový příběh (a) mezi misionářem Pavlem a 
Galatskými, kterým zvěstuje evangelium; (b) mezi Galatskými a Ježíšem 
Kristem. Díky tomuto přijetí víry může Pavel adresáty řadit mezi 

                                                 
253 Viz soubor článků zkoumající narativnost Pavlovy teologie Bruce W. LONGENECKER (ed.), 
Narrative Dynamics in Paul, z roku 2002. 
254 BETZ, Geist, Freiheit und Gesetz, 78.  
255 Tamtéž, 79.   
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církve/společenství věřících (evkklhsi,a) a oslovovat je jako bratry (avdelfoi,). 
Tento nový příběh a přijetí spásy skrze víru jsou potvrzeny zkušeností s Duchem 
svatým (Ga 3,2),  což je podle Betze vlastní počátek existence církví v Galacii. K 
této zkušenosti přijetí daru Ducha se Pavel opakovaně vrací (srov. výskyt to. 
pneu/ma  a deriváty 19krát).256  

Betzovy studie, včetně obsáhlého komentáře, jsou pro dějiny výkladu listu 
Gal zásadní z mnoha důvodů. Vedle rétorické analýzy listu Gal se Betz zasadil o 
nový pohled na tuto epištolu právě tím, že ji vnímá jako součást širšího příběhu.  
Oba důrazy se později staly nosnými v novozákonním bádání, jak bude patrné 
níže. Pokud se díváme na list jako součást příběhu, je možné lépe porozumět 
povaze listu, ale také tomu, proč nemáme zaznamenány všechny detaily, které by 
nás dnes tolik zajímaly, a to jak životopisné, tak věroučné povahy. Pavel nemusel 
Galatským psát některé podrobnosti ze svého příběhu nebo své zvěsti, stačilo 
zopakovat/připomenout základní údaje nebo je doplnit.257 Adresáti totiž znali 
Pavla osobně, znali jeho příběh, znali jeho evangelium, které od něj přijali, 
řekněme jeho „teologii“. List byl psán na pozadí příběhu mezi Pavlem a adresáty, 
zároveň v něm objevujeme další příběhy (např. Pavel jako horlivý Žid a 
pronásledovatel církve Ga 1,13-14). 

Betzův důraz na příběh se ukázal jako nosný pro pavlovské bádání, což 
potvrzuje současné bádání. Ve své publikované disertaci americký novozákoník 
Richard B. Hays258 prokazatelně doložil skutečnost, že (a) narativní části listu 
hrají v Pavlově argumentaci i teologii klíčovou roli, (b) Pavel zvěstoval příběh 
Ježíše Krista, nikoliv teologumena, jak se jevilo ve světle křesťanské dogmatiky. 
„What Paul preached was a story of Jesus Christ, and that Paul’s ‚gospel‛ 
therefore has a narrative structure.”259 Pozornost vykladačů se v současnosti 
obrátila od zkoumání jednotlivých pojmů, teologumen, k příběhům a také k 
narativním částem listů Pavla i jeho zvěstování.  Podobně James D. G. Dunn, v 
návaznosti na práce R. B. Hayse, N. T. Wrighta a  B. Witheringtona  III., píše o 
souhře několika příběhů, které je nutno brát v potaz: 

 
„…we could readily speak of the substructure of Paul’s theology as the 
story of God and creation, with the story of Israel superimposed upon it. 
On top that again we have the story of Jesus, and than Paul’s own story, 
with the initial intertwininig of these last two stories as the decisive turning 

                                                 
256 Ga 3,2.3.5.14; 4,6.29; 5,5.16.17 (2krát); 5,18.22.25 (2krát); 6,1 (2krát).8 (2krát).18. Dodejme 
také zmínky o „zjevení“, které bylo zřejmě pneumatologické povahy Ga 2,2. Je zřetelné, že 
pneumatologie hrála velký význam v jeho argumentaci.  
257 Na některých místech má „Pavlův příběh“ zřetelně argumentativní úlohu, srov. Ga 1,11-2,21.  
258 HAYS, The Faith of Jesus Christ, 1983.  
259 Tamtéž, 7. 
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point in Paul’s own story with the stories of those who had belived before 
him and of those who came to form the churches founded by them.“260   
 
List samotný je součástí širšího příběhu, který u Pavla nezačal, ani nekončí. 

Všechny další teologické reflexe i analýzy mohou být provedeny pouze díky 
autoritě, kterou si epištola získala u svých původních čtenářů/posluchačů. 
Můžeme se domnívat, že Pavel adresáty svým listem přesvědčil a získal na svoji 
stranu? Skutečnost, že se list dochoval, dává poznat, že původní list (originál/-y) 
musel být dále opisován, předáván a později zařazen do sbírky listů Corpus 
Paulinum.261 To nám dovoluje se domnívat, že Pavlovy argumenty byly přijaty, a 
to přinejmenším některými sbory. Pokud předpokládáme sepsání listu před 
korintskou korespondencí, lze zmínku o sbírce v Galacii (1K 16,1) považovat za 
doklad pokračování příběhu mezi Pavlem a adresáty. Nicméně přímé doklady o 
dalším vývoji v oblasti nemáme.   

Můžeme se ptát, jakou roli hrál pojem eleutheria v Pavlově „příběhu“ po 
setkání s Kristem, setkání s křesťany v Antiochii nebo v misijním kázání mezi 
pohany. Podle Skutků není pojem eleutheria součástí žádného z Pavlových 
kázání. Proč Pavel užil tento pojem právě v listu Gal? Co si Galatští 
představovali pod tímto řeckým pojmem? Jak mu bylo rozuměno v kontextu 
římské říše a latinské libertas nebo na pozadí Božího jednání s Izraelem (tradice 
exodu)? Který z kontextů jim byl nejbližší? Který z důrazů vyzdvihl Pavel při 
svém kázání a vyučování? Zda a jak vychází svoboda z příběhu Ježíše  Krista 
(Christ-story)? Je možné, že jej vnesli do hry až oponenti v Galacii? Jak dokládá 
pokračující zájem o tento list a Pavlovo pojetí svobody, příběh mezi Pavlem a 
současnými čtenáři doposud neskončil.  

 

3.2. Hermeneutické předpoklady  

Hermeneutickým pravidlům pro výklad epištol je věnována zvláštní pozornost 
a řada studií. Pět kroků, které předkládá M. Silva, stručně shrnují předpoklady, 
ze kterých vychází předložená exegeticko-teologická analýza eleutheria výroků 
v listu Gal i listu samotného.262 Pravidla pro správné čtení a výklad epištol, která 
jsou vyžadována od vykladače, shrnuje do těchto bodů: (1) číst epištolu jako 
celek; (2) zkoumat historický kontext, texty vznikly za určitých historických 
okolností; (3) sledovat literární kontext, listy jsou literárními dokumenty, které 
mají promyšlenou stavbu; (4) číst listy teologicky, jsou totiž teologickými 
dokumenty a komunikací mezi apoštolem a konkrétními křesťanskými sbory; (5) 

                                                 
260 DUNN, The Theology of  Paul, 18.  
261 Nejstarší rukopis je P46 cca 2. st. po Kr., srov. doklady ve vydání NESTLE-ALAND  nebo  
MUSSNER, Der Galaterbrief, 33-35; VOUGA, An die Galater, 1-3.   
262 SILVA , How to Read a Letter, 121-137. 
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jsou autoritativními spisy, které raná církev přijala do kánonu NZ. V současnosti 
je při exegetické práci užívána celá řada nástrojů a kroků, které se spíše doplňují, 
než vylučují. Vztah staršího diachronní přístupu a novějších synchronních metod 
je právem považován za doplnění a obohacení.263    

 
3.3.1. List jako druh komunikace a specifický žánr 

Vlastní výklad listu vychází z předpokladu, že listy byly jak specifickým 
druhem komunikace nahrazujícím osobní nepřítomnost, v tomto případě mezi 
Pavlem a jeho sbory v Malé Asii, tak specifickým literárním žánrem. Jak bude 
naznačeno níže, dopis je specifickým druhem komunikace mezi stranami, které 
jsou od sebe místně vzdáleny. U skutečných listů jde o druh písemného diskursu, 
který má nahradit rozhovor. Pavel píše výslovně (4,20), že by chtěl být přítomen 
u adresátů (parei/nai pro.j ùma/j). Výstižnou definici dopisu jako žánru předkládá 
D. E. Aune: 

 
„Genuine letters are written communications between two parties who are 
separated sparially and for whom the letter is a substitute for being 
personally present. Letters also serve to provide information, to make 
requests, to recommend, and to promote congenial relations between the 
sender and the addressee.“264 
 
Novozákonní listy představují samostatný žánr v rámci NZ.265 Vedle 

obecných hermeneutických pravidel, která jsou „nadřazena“ žánrům, jsou zde 
specifické rysy, které jsou vlastní určitému žánru, což se odráží také na jejich 
výkladu.266 Stejně jako v případě dalších žánrů/subžánrů platí pro výklad epištol 
některé kroky a principy.267  

Důležitá je skutečnost, že se jedná o komunikaci. Dopis je písemně fixovanou 
zprávou, která je součástí komunikačního procesu mezi autorem a reálnými 
příjemci/adresáty. V případě listu Gal jde o komunikaci mezi Pavlem a více 
křesťanskými obcemi (místními církvemi) v oblasti Malé Asie. List byl psán za 

                                                 
263 O pluralitě vykladačských metod hovoří OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky. 
K metodám interpretace viz POKORNÝ, Hermeneutika, 139-192.   
264 AUNE, The Westminster Dictionary, 268. 
265 Badatelé řadí listy mezi hlavní žánry NZ, vedle evangelií, vyprávění a apokalypsy. 
V závislosti na terminonologii se užívá označení „literární forma“, např. REISER, Sprache und 
literarische Formen, označuje listy za „Grossformen“. Držím se označení žánr (angl. genre, něm. 
Gattung). K diskusi o termínech srov. PETRŮ, Úvod od studia literární vědy, 71 – 74. 
266 K roli žánru pro výklad srov. RICOEUR, Biblical Hermeneutics, 71; POKORNÝ, Hermeneutika, 
133n.  
267 Pravidla pro výklad epištol podává SILVA , How to Read a Letter, 121-137; FEE, New 
Testament Exegesis; SCHREINER, Interpreting the Pauline Epistles. K epištolám jako žánru a 
pravidlům jejich výkadu OSBORNE, The Hermeneutical Spiral, 252 – 260.  
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účelem předání informací, a to různé povahy. Ačkoliv je list Gal označován jako 
„konfrontační“, nejde pouze o vyjádření Pavlova nesouhlasu, jak by se mohlo 
zdát. James Dunn si správně všímá, že vedle nesouhlasu hraje důležitou roli 
„sdílené přesvědčení“, na které Pavel navazuje.268 Taková „sdílená přesvědčení“ 
vytvářejí styčnou plochu v komunikaci obecně, v napjaté situaci a diskusi je 
„sdílené přesvědčení“ o to cennější. Do značné míry Pavel užívá také „sdílenou 
minulost“, tj. zkušenosti z období jeho působení mezi Galatskými. Dopis je 
zároveň naléhavou žádostí k přehodnocení rozhodnutí, ale také snahou o udržení 
vzájemného vztahu. Celá komunikace a zpráva má svou emotivní stránku 
(pathos) a nelze omezit účel listu na teologickou či „informační“ rovinu (logos).  

Protože dopis nahrazoval autora v jeho nepřítomnosti, zde apoštola (Ga 1,1), 
byl prostředkem uplatnění apoštolské autority a reflexí vzniklé situace. Díky 
cestování a působení v různých částech říše je pochopitelné, že pro udržení 
vztahů se svými sbory a uplatňování své autority využíval Pavel právě listy, které 
se staly jak „druhou“ částí kánonu, tak vzorem pro ranou církev (můžeme mluvit 
o pastýřském rozměru Pavlova působení). Podle J. B. Součka Pavel psal své listy 
tak dovedně a působivě, že nechtě vytvořil nový literární druh, prvokřesťanskou 
epištolu.269 Martin Hengel mluví oprávněně o „apoštolských listech“ jako 
samostatném subžánru.270 

 
3.3.2. Výklad dopisu – naslouchání jedné straně 

Dostáváme se k další hermeneutické otázce. List nám zůstává „cizí“ 
především proto, že nejsme přímými (primárními) účastníky „komunikačního 
procesu“,271 nýbrž druhotnými čtenáři. V optice příběhu můžeme říci, že jsme 
pozorovateli příběhu mezi Pavlem a Galatskými, který máme doložen pouze 
z jednoho listu. Díky tomu nám zůstává mnoho detailů a okolností zahaleno 
tajemstvím. Specifikem námi sledované komunikace je navíc „jednostrannost“. 
Za trefné považuji přirovnání, že naše čtení listů je jako vyslechnutí 
telefonického rozhovoru, kdy slyšíme pouze jednu stranu.272 Tuto skutečnost si 

                                                 
268 DUNN, The Theology of Paul’s Letter, 35 píše: „…we can identify a number of shared 
convictions – shared bouth between Paul and the others missionaries, and between Paul and the 
Galatians…“.  
269 SOUČEK, Zrod Nového Zákona, 35. Autor k tomu dodává, že vedle podobnosti se starověkými 
listy, měly Pavlovy epištoly své „osobité slohové znaky.“  
270 HENGEL, Paulus und das antike Judentum, 123: „eine neue Gattung“. WHITE nadepisuje celou 
kapitolu: Saint Paul, the Creator of the Apostolic Letter Tradition, New Testament Epistolary 
Literature, 1739. 
271 Listu jako „Kommunikationsmedium der Kirche“ se věnuje také POKORNÝ, HECKEL, 
Einleitung, 118-121.    
272 „Reading these letters is somewhat like overhearing a telephone conversation: one must 
always infer what is being saied at the other end of the line, as well as the context of the 
conversation.“ KECK, Paul and His Letters, vii.  
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uvědomuje řada vykladačů právě u listu Gal, když se snaží blíže porozumět 
situaci „na druhé straně aparátu“. Komunikační proces lze zjednodušeně 
znázornit takto: 
 

 
 
         
 
 

 
K nákresu: impuls = informace, které se dostaly z Galacie k Pavlovi. 
Zůstává pro nás tajemstvím, jak k tomu došlo, kdo byl prostředníkem. 
Z dopisu samotného nevíme nic o tom, v jaké podobě a kým a kam mu 
byly zprávy o dění doručeny. Tuto část komunikace předpokládáme, ale 
nemáme k dispozici. V návaznosti na získané zprávy nadiktoval  Pavel text 
listu a nechal jej odeslat (Zpráva). Galatské sbory jsou původními 
zamýšlenými příjemci listu. O reakci na přijatou Zprávu nemáme žádné 
doklady. Můžeme předpokládat, že listy byly doručeny a jedna fáze 
komunikačního procesu byla uzavřena.  
 

3.3. Formální stránka listů 

Srovnáním listu Gal s dalšími nespornými listy Pavla zjišťujeme, že se apoštol 
v této „zprávě“ odchyluje od svých zvyklostí.273 Zásadním signálem 
v komunikaci mezi Pavlem a Galatskými jsou úvodní verše listu. Zjištujeme, že 
je vynecháno díkuvzdání, což podtrhuje specifickou situaci mezi odesilatelem a 
adresáty. Pavel v jiných listech po úvodním pozdravu (salutatio) neopomíjí 
děkovat za adresáty. Místo díků je vyjářeno překvapení a údiv: „Divím se, že...“ 
(Qauma,zw o[ti). Pokud bychom neměli list Gal, mohli bychom na základě 
ostatních listů usuzovat, že apoštol Pavel bezvýhradně respektoval soudobá 
pravidla. Pavlovu svobodu odchýlit se od těchto pravidel vystihl pregnantně L. 
Keck, podle kterého Pavel mnoho přejímá (adopt), ale také upravuje (adapt).274 
List Gal je zřetelným důkazem takového přijetí i modifikace.  

 

                                                 
273 K formální úpravě antických a Pavlových listů srov. DOTY, Letters in Primitive Christianity; 
KLAUCK, Die Antike Briefliteratur; SCHNELLE, Einleitung, 51 – 60.  
274 KECK, Paul and His Letters, 17: „It has long been recognized that Paul’s letters both adopt and 
adapt the letter-writting convention of the time.“ 

 Pavel Zpráva (Gal)     Galatští 

impuls 
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3.3.1. Autor a odesilatel 

Ani Ferdinand Ch. Baur, který hodnotil autenticitu pavlovských listů velmi 
kriticky, nepochyboval o pravosti listu do Gal a zařadil jej do „Erste Klasse der 
paulinischen Briefe“.275V současnosti není autenticita epištoly zpochybňována.276  

Pro výklad listů je důležitý jejich autor jako pisatel zprávy. Nemůžeme se sice 
obsáhle věnovat Pavlově biografii,277 avšak  při čtení sledovaného listu musíme 
mít na zřeteli jeho dramatický životní příběh, kulurní a nábožensko-teologické 
pozadí. Některé „epizody“ jsou v listu výslovně uvedeny (Ga 1,11-2,14; 4,13-
14). List samotný podává jedinečné údaje o Pavlovi, ze kterých vycházejí pokusy 
o chronologii a rekonstrukci jeho života. Pro naše pozorování jde především o 
období předkřesťanské (dětství, mládí, vzdělání a pronásledování církve) a 
období křesťanské do poloviny 50. let (misijní práce až do roku 56 po Kr., kdy je 
nejpozději datován list Gal).  

Obě „fáze“ Pavlova života stojí ve vzájemném napětí. James Dunn si všímá 
celé řady takových „pnutí“, která se odrážejí také v epištole do Galacie.278 
Protože častým pojmem listu jsou slova Zákon (nomos), obřízka nebo skutky 
Zákona, je důležitá právě ta část Pavlova příběhu, spojená s horlivostí pro 
židovství. Především z úvodních dvou kapitol má být adresátům připomenuto, že 
Pavel znal židovství daleko lépe než oni – osobně i teologicky. Musíme mít na 
paměti, že Galatší věděli o Pavlově minulosti přímo od něj daleko více, než co 
bylo v úvodu stručně zopakováno.  

Víme, že pisatelem epištoly byl obřezaný Žid ve věku kolem 50 let (v 
závislosti na dataci listu a předpokládaném datu narození Pavla). Saul, jak znělo 
židovské jméno Pavla (Sk 7,58 aj.), se díky setkání se Vzkříšeným obrátil na své 
cestě proti Ježíšovi jako Mesiáši a proti jeho učedníkům (první církvi) ke službě 
Kristu a k zakládání křesťanských sborů mezi pohany. V době sepsání listu měl 
za sebou již řadu misijních zkušeností i teologických diskusí s Židy, 
židokřesťany (apoštoly z Jeruzaléma), pohanokřesťany (Antiochie) i pohany 
z různých oblastí Malé Asie, jak dokládají listy samotné i Lukášovo vyprávění ze 
Skutků. Životní příběh autora listu byl v době sepsání a odeslání listu Gal již 
natolik dlouhý a spletitý, že můžeme předpokládat vyzrálé a teologicky 
vyprofilované názory, předvším v otázkách týkajících se jeho židovského 
dědictví.  

                                                 
275 BAUR, Paulus, 280.  
276 SCHNELLE, Einleitung, 112: „Die paulinische Verfasserschaft des Gal ist heute unbestritten.“ 
277 Pro základní údaje k vita Pauli srov. výše zmíněné úvody nebo monografie SANDERS, Paulus: 
Eine Einführung, 5-28; BORNKAMM , Apoštol Pavel; MURPHY-O'CONNOR, Paul: A Critical Life.  
278 Srov. DUNN, The Epistle to the Galatians, 5. O napětí píše také POKORNÝ, Literární a 
teologický úvod, 158.  
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3.3.2. Členění listu  
Pro exegeticko-teologickou analýzu je důležité vymezení kontextu, ve kterém 

se eleutheria výroky nacházejí.279 Pokus o vymezení jednotky je právem 
považován za  první krok výkladu. Jak bude patrné při analýze některých 
eleutheria výroků, dotýká se struktura listu také našeho tématu.280 Diskuse 
zůstává otevřená jednak u větších celků listu Gal, např. v určení začátku 
parenetické části  listu v 5. kap. (verše 1.2.13?), tak také ve vymezení 
jednotlivých menších jednotek, např. Pavlova řeč k Petrovi při sporu v Antiochii 
(2,11-21/ 2,11-14) nebo začátek narativního oddílu (1,11.14).  Pro naši studii je 
důležitá diskuse kolem vymezení jednotky a kontextu dvou oddílů, jednak 3,26-
29, avšak větší nejednotnost zůstává u oddílu 4,21-31, potažmo 4,21-5,1 (více v 
jednotlivých exegetických analýzách).  

Starší  úvody a komentáře členily list s ohledem na obsahovou stránku. Stavba 
listu byla tradičně předkládána trojdílně: 

 
Ga 1-2: osobní a historická část 
Ga 3-4: dogmatická část 
Ga 5-6: etická (parenetická) část281 

 
Toto konvenční členění skutečně odpovídá důrazům jednotlivých částí listu, 

nicméně při pozorném čtení nelze přehlédnout, že témata (a) nejsou vymezena 
přesně podle kapitol; (b) teologické důrazy se objevují napříč listem, podobně 
také osobní autobiografické momenty nejsou výhradně v kap. 1-2, ale tvoří část 
argumentu tzv. „dogmatického“ oddílu (srov. 4,12-20). Přestože je „trojdílné“ 
členění příliš zjednodušující, má rozdělení na historii, teologii a etiku své 
opodstatnění.282   

Jinou možnost, jak určit strukturu listu, než podle obsahové a teologické 
stránky, nabízí analýza rétorická nebo epistolární.  Betz navrhl strukturu listu s 
těmito částmi: 

 

                                                 
279 Samostatně u epistolografie musí být uvedeno v uvozovkách, protože list byl napsán jako 
celek a jako celek měl být čten/předčítán. Kontextem je vždy celá epištola.  
280 Takové vymezení je možné ze dvou základních hledisek: (1) podle témat a argumentů v rámci 
celkové argumentace listu (hledisko obsahové); (2) pokus o vymezení epistolární/rétorické 
jednotky jako nejužšího kontextu, který lze analyzovat „samostatně“ (hledisko uspořádání listu).  
281 Takto LIPSIUS v komentáři z roku 1892, Briefe an die Galater: 1-2: apologeticko-historická 
část; 3-5,12: dogmatická část; 5,13-6,10: parenetická část. Také BAUR, Paulus, 285 píše o 
dogmatické části, třetí část listu označuje jako „pareneticko-praktickou“. Stejné členění také o půl 
století později slovenský komentář  GÁBRIŠE, List apoštola Pavla Galatským, 20-21. Gábriš však 
označuje tři části listu takto: I. apologetická, II. dogmatická nebo didakticko-dogmatická, III. 
etická nebo prakticko-etická.    
282 Takto např. BARRETT, Freedom and Obligation.  
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  1,1-5           preskript   
 1,6-11        exordium (úvod)  
 1,12-2,14   narratio (vyprávění)  
 2,15-21      propositio (teze)  
 3,1-4,31     probatio (dokazování)  
 5,1-6,10     exhortatio  (napomínání)  
                  6,11-18      conclusio  (závěr)   

 
Členění a zařazení listu,  které předložil Betz na základě řecko-římské rétoriky 

podle pravidel Quintiliana, je v současnosti jako takové odmítnuto. Přes  výhrady 
k Betzově členění listu se zaměřila pozornost dalších badatelů ke zkoumání 
promyšlené stavby listu a na jeho rétorickou analýzu.283 Zároveň byl odmítnut 
názor, že list Gal je především osobním a emotivním listem, bez promyšlené 
struktury. 

Betzova studie a komentář jsou právem považovány za zlomové pro 
novozákonní bádání, potažmo pro výklad listu Gal. Alternativ pro stavbu listu 
z rétorického hlediska je v současnosti předkládána celá řada. Každý 
z komentářů nabízí vlastní členění,284 nebo se odvolává na některého z předních 
zástupců rétorické kritiky (mezi hlavní postavy patří H. D. Betz, G. A. Kennedy, 
R. G. Hall, C. J. Classen, S. E. Porter aj.). Také v samostatných studiích jsou 
předkládány alternativní návrhy členění listu a určení jeho žánru/-ů.285  

Každé hledání struktury listu Gal, které vychází ze srovnávání se starověkými 
papyry nebo antickými učebnicemi rétoriky či epistolografie, je nutno kriticky 
zkoumat a poměřovat vnitřní logikou samotného listu. Pokus o vytvoření takové 
struktury musí být považován za konstrukci čtenáře/vykladače.286 Přikláním se 
k názoru, že rétorické/epistolární hledisko má být podřízeno hledisku 
obsahovému, tj. vývoji tématu a celkové argumentace listu.287 Protože rétorická a 

                                                 
283 Posun v zájmu o rétorickou analýzu lze doložit především množstvím disertací a monografií 
ke Gal, ale také srovnáním starších a novějších komentářů. K diskusi o vztahu rétoriky a listu Gal 
nabízí dobrý přehled KERN, Rhetoric and Galatians.  
284 Výjimku tvoří např. VOUGA, An die Galater; DUNN, The Epistle to the Galatians, kteří se 
vědomě orientují na obsahové vymezení listu.  
285 Pro základní orientaci v množství alternativních členění listu je velmi užitečná  synopse  osmi 
rétorických analýz, kterou předkládá ve svém slovníku AUNE, The Westminster Dictionary, 194. 
Ještě obsáhlejší srovnání nabízí PITTA, který sesbíral a sestavil na 30 stranách 109 návrhů pro 
členění listu Gal, od roku 1820, podle KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 157. 
286 Správně upozorňuje VOUGA na chybějící „paratext“, který by umožňoval jednoznačné členění. 
Situace je jiná např. v 1K, kde jsou jednotlivá témata nebo odpovědi na otázky, uvozeny např. 
peri. de 7, 1.25; 8,1.  
287 Takto DUNN, The Epistle to the Galatians, 20. Samotná nejednotnost a řada alternativních 
vymezení hovoří pro to, sledovat vlastní Pavlovu teologickou argumentaci a brát zřetel primárně 
na stránku obsahovou, s přihlédnutím k epistolární a rétorické stavbě listu. 
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epistolární analýza patří k důležitým nástrojům při hledání myšlenkové struktury 
listu, zastavme se krátce u této problematiky.   

 

3.4. Zařazení listu – rétorika a epistolografie 

S určením struktury listu a jeho výkladu úzce souvisí problematika zařazení 
epištoly do některého z žánrů či subžánrů. List Gal patří mezi skutečné dopisy. 
Podobně jako ostatní spisy NZ také epištoly obsahují řadu subžánrů, které si 
vyžadují zvláštní pozornost vykladače.288 Jak se ukáže při analýze eleutheria 
výroků a jejich označení za soteriologické metafory, bude důležité si všímat 
právě subžánru/ů, ve kterých se objevují.   

Hlavní dvě antické epistolární učebnice potvrzují velké množství druhů listů 
(Ps.-Demetrius zná 21 typů a Ps.-Libanius dokonce 41 typů).289 Lze také doložit, 
že pravidla antické epistolografie umožňovala poměrně volné užití stylů v rámci 
listu, při dodržení základního členění (preskript, corpus, postskript), což je 
jedním z důvodů, proč se listy staly oblíbenou literární formou, především pro 
etická pojednání (Cicero, Seneca). Jak bylo již zmíněno, z listů Pavla je zřemé, 
že Pavel soudobá pravidla psaní listů znal a respektoval, nicméně se jimi necítil 
zavázán natolik, aby např. do listu Gal zařadil „stereotypně“ díkuvzdání. Je 
nápadné, že v sedmi nesporných listech chybí díkuvzdání a požehnání pouze 
v listu Gal.290  

Nejpozději od Aristotela (Rétorika) jsou rozlišovány tři hlavní žánry: (1) 
genus iudicale (soudní a apologetická řeč); (2) genus deliberativum 
(symbuleutická řeč); (3) genus demonstrativum (epideiktická řeč).291 Jak bylo již 
zmíněno, Betz spatřuje v listu příklad apologetické, forenzní rétoriky (genus 
iudicale).292 To platí do značné míry o úvodu listu, dále však list jako celek 
nenese známky soudní řeči. Z těchto i dalších důvodů vzešla kritika Betzova 
označení a objevily se alternativní pokusy o zařazení listu nebo modifikace 
Betzových závěrů.  Mezi prvními to byl americký badatel G. A. Kennedy, podle 
kterého je nutno na list nahlížet jako na „deliberative rhetoric“ (genus 
deliberativum), tedy poradní rétoriku. Kritiku a modifikaci Betzovy pozice 
předkládá nejnověji ve své studii Kremendahl. 293  

                                                 
288 K subžánrům v listech srov. DOTY, Letters in Primitive Christianity, 49-63.  
289 Přehled podává AUNE, The Westminster Dictionary, 164.  
290 Srov. tabulka DOTY, Letters in Primitive Christianity, 43. 
291 K pojmosloví a odkazům na antické autory srov. KERN, Rhetoric and Galatians, 120-121.  
292 Více k třem žánrům KLAUCK, Die Antike Briefliteratur, 170nn.   
293 KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 271: „Apologetisch ist dieses Schreiben nur in den 
Grenezen des urspruenglich konzipierten Briefes (1,1-5,6), wobei der Begriff „Apologie“ jedoch 
von des Assoziationen eines „Gerichtshofes“ (Betz), vor dem sich Angeklagter verteidigt, befreit 
werden muss. Paulus schreibt diese Rechtfertigung seiner Position und diese Selbsdarstellung 
seines Lebens freiwillig – allein im Interesse der Galater und des Evangeliums.“   
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Považuji za přesvědčivé, že list nese více znaků a nelze jej jednoznačně 
zařadit.294 Podle Longeneckera se zdá být list „a case of mixed rhetorical 
genres“.295 Jednotlivé části odpovídají více rétorice apologetické (Ga 1-2), jiné 
deliberativní/symbuleutické (Ga 5,13-6,18) (3,1-5,12), vedle toho také 
epideiktické (genus demonstrativum).296  

Není potřeba se snažit list Gal vtlačit do jednoho z žánrů, jak z pohledu 
epistolografie (volnost v užití forem), tak  vlastní obsahové analýzy listu. Různé 
„tóny“ v listu jsou při čtení celého listu zřetelné, což se odráží mimo jiné v 
oslovení Galatských  - od „pošetilců“ (3,1) přes „bratry“ (4,12) po označení „děti 
moje“ (4,19). Různorodost je pochopitelná vzhledem ke skutečnosti, že je list  
určen více sborům,  jak bylo zdůrazněno výše. Můžeme předpokládat různou 
míru úspěchu a vlivu oponentů u jednotlivců i sborů v Galacii. Z pohledu Pavla 
je nutné některé posluchače ujistit a možná uklidnit, zároveň získat zpět ty, kteří 
se dali oponenty přesvědčit. Jaká bude odezva u čtenářů/posluchačů rozhoduje 
podle Pavla o budoucnosti jeho misijního úsilí v oblasti a jejich duchovní 
budoucnosti vůbec. Závažnost situace dokládá řada míst, mimo jiné varování 
před odpadnutím od milosti (5,2). Pavel musí využít dostupných prostředků a 
schopností (teologických i rétoricko-epistolografických), jak na dálku jednak 
ujistit ty, kteří pochybují, zároveň však podloženými argumenty přesvědčit a 
získat zpět ty, kteří již byli téměř odhodláni přijmout „jiné evangelium“ a 
argumenty oponentů.297   

 
„The purpose of the letter in its historical setting is indeed very simply. 
Paul tries to convince the Galatian churches that they have no reason to 
lose confidence in him and the gospel that he preached.“ 298  
 
Názor, že dopis obsahuje „mix žánrů“, potvrzuje také to, že v listu se ozývají 

různé tóny. List jako celek nelze jednoduše zařadit do jedné ze tří antických 
rétorických kategorií. 

 
3.4.1. Rétorika a/nebo epistolografie? 

Jeden z problémů, který se vztahuje bezprostředně k analýze listu, představuje 
vztah antické epistolografie a rétoriky.299 Tuto diskusi započal Hans Hübner svou 

                                                 
294 Srov. k diskusi NANOS (ed.), Galatians Debate; KREMENDAHL, Die Botschaft der Form.  
295 LONGENECKER, Galatians, 185. Podle HANSENA jde o spojení dvou žánrů: „It seems best to 
classify Paul’s Galatians argument as a mixture of forensic and deliberative rhetoric…“, 
Abraham in Galatians, 55-71. 
296 Takto SCHNELLE, Einleitung, 119. 
297 Podobný názor se odráží v publikované disertaci Susanne SCHEWE, Die Galater 
zurückgewinnen. 
298 DAHL, Paul's Letter to the Galatians, 139. 
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obsáhlou recenzí Betzova komentáře.300 Ačkoliv v mnoha bodech s Betzem 
souhlasí, považuje nevyjasněný vztah mezi rétorikou a epistolografií za hlavní 
metodický problém jeho přístupu. Klade si následující otázky: „Wie kann die 
Gattung Verteidigungsbrief mit den Begriffen der Rhetorik auf einen Nenner 
gebracht werden? Noch fundamentaler gefragt: Wie steht es um das Verhältnis 
von antiker Epistologrpahie und Rhetorik?“ 301  

Svým článkem Hübner otevřel další kapitolu bádání o listu Gal a  
novozákonní epistolografii vůbec. Jak v závěru píše, vyjasnění vztahu mezi 
rétorikou a epistolografií zůstává v Betzově komentáři otevřené a je úkolem pro 
další bádání. Při pohledu na závěry nejnovějších studií je zřejmé, že po více než 
dvaceti letech zůstává i nadále nedořešenou otázkou.302  

Přístup některých badatelů, kteří staví mezi epistolografii a rétoriku silnou 
dělící čáru, nachází řadu argumentů pro i proti v antických dokladech. Nicméně 
považuji za oprávněné zkoumat listy z obou hledisek, tzn. že se epistolografní a 
rétorická analýza nevylučují, nýbrž jsou obě užitečnými nástroji při exegetické 
práci.  

Připomeňme, že spornou zůstává úroveň rétorických či epistolografických 
znalostí Pavla. Dále funkce listů Pavla nezapadá přesně do žádné z kategorií, 
spíše stojí za vznikem nového žánru „apoštolských listů“.303 Proti přísnému 
rozlišení mezi epistolografií a rétorikou hovoří také skutečnost, že listy byly 
Pavlem diktovány a bylo očekáváno, že budou v církvích předčítány, čímž se 
smazává přísné rozdělení mezi epistolografií a rétorikou.304 Nesmíme také 
opomenout, že listy Pavla byly psány v době orální kultury a rétorika hrála 
důležitou úlohu, navíc poslech předčítaného a hlásaného převládal nad čtením. 
Přes tento význam rétoriky v řecko-římském prostředí je Pavel listů epistololgraf, 
nikoliv řečník, shrnuje Porter své pozorování.305 Souhlasím s postupem 
Morelanda, který list Gal vykládá jako dopis, nikoliv jako řeč.306  

                                                                                                                                    
299 Srov. WITHERINGTON, Grace in Galatia, 25 – 41, dále studie JEGHER-BUCHNER, Der 
Galaterbrief, ANDERSON, Ancient Rhetorical Theory; KREMENDAHL, Die Botschaft der Form.  
300 HÜBNER, Der Galaterbrief, 241 – 250.    
301 Tamtéž, 241-250 (zvýraznění autorovo).  
302 Srov. diskusi v pracích JEGHER-BUCHNER, Der Galaterbrief; ANDERSON, Ancient Rhetorical 
Theory.  
303 Viz výše. K principu proměny žánrů píše PETRŮ, Úvod od studia literární vědy, 93: „Obecně 
je možno konstatovat, že proměny literárních žánrů vyplývají ze změny jejich funkce.“  
304 Také ANDERSON, Ancient Rhetorical Theory, 127, který odmítá vliv rétorické teorie nebo 
studia rétoriky na Pavla, připouští obecný vliv rétorických metod a argumentace na jeho listy. 
„But this does not mean that Paul’s letters may not have been influenced by rhetorical methods of 
style and argumentation more generally.” 
305 PORTER shrnuje své pozorování takto: „In light of this, we must conclude that the Paul of the 
letter is Paul the epistolographer, not the rhetorician.“, The Paul of Acts, 109.  
306 MORELAND, The Rhetoric of Curse in Galatians, 107.  
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3.5. Neznámí adresáti 

Pro rekonstrukci příběhu mezi Pavlem a Galatskými je potřeba zkoumat 
jednak co/jak bylo napsáno (zpráva) a kým (odesilatel), ale také komu 
(příjemci).307 Snaha o porozumění „jednostranné komunikaci“, kterou 
představuje list Gal, zahrnuje historické hledisko, tedy hledání adresátů a 
příjemců zprávy, kteří jsou na druhém konci námi sledovaného “rozhovoru” a 
součástí příběhu. Pavel své příjemce znal z doby svého působení v oblasti 
(přinejmenším jednou, jak naznačuje zmínka v Ga 4,13). Při diktování listu měl 
tzv. “před očima” konkrétní jména, osoby a sbory. V listu na toto období 
výslovně vzpomíná (4,12-20). Ze strany Pavla však nejde o nostalgii.  Tyto 
“osobní vzpomínky” jsou součástí argumentace a připomenutím jak “sdíleného 
přesvědčení” (James Dunn), tak podtržením „sdílených zkušeností“.308  

Určení identity partnera, se kterým je Pavel v rozhovoru, výrazně ovlivňuje 
výklad zprávy, která se nám dochovala, a také eleutheria výroků.  Ačkoliv jsou 
adresáti přímo uvedeni  v Ga 1,2  (tai/j evkklhsi,aij th/j Galati,aj), jejich 
označení pro nás zůstává z několika důvodů dvojznačné. Na rozdíl od ostatních 
listů není určen křesťanskému společenství nebo církvím v jednom městě 
(Korint, Řím, Tesalonika) nebo v jednom domě (Fm). Je zřejmé, že jde o více 
církví (ekklésiai) ve větší oblasti, které mají nějaký vzájemný vztah, když je 
Pavel oslovuje společně. Text tedy představuje oběžný list (ein 
Zirkularschreiben), čímž se odlišuje od dalších nesporně pavlovských listů. Jak 
mohlo vypadat předávání listů mezi sbory v rané církvi dokládá dobře Ko 4,12: 
„Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a 
abyste vy četli list Laodikejským.“ V listu však nemáme žádný podobný pokyn a 
nelze vyloučit, že byl list po nadiktování ihned opsán a poslem doručen ve dvou 
či více kopiích do oblasti Galacie.309  

 
3.5.1. Lokalizace adresátů 

Do které oblasti byl směřován Pavlův dopis nebo jeho opisy? Oslovení 
adresátů Galaťané (1,2; 3,1) může označovat keltský kmen Galů (Gala,tai = 
Galové), který se usadil v oblasti během 3. st. př. Kr. Problematičnost přesného 
určení oblasti je dána tím, že v roce 25 př. Kr. došlo k založení Provincia 
Galatiae, přičemž tato rozšířená provincie zahrnovala velkou část střední části 
Malé Asie, tedy původní území Galů (kolem města Ankyra), ale také její jižní 

                                                 
307 Odlišna hlediska zkoumání listu jsou dobře patrná na souboru odborných článků The 
Galatians Debate: (a) přístupy rétoricko-epistolární, (b) přístupy socio-historické. Zatímco část 
bádání se orientuje na určení literární povahy listu, mnozí badatelé soustředují svou pozornost  na 
určení identity adresátů a rekonstrukci vzniklé situace v Galacii. 
308 DUNN, The Theology of Paul’s Letter, 35n.52. 
309 S touto možností počítá také TROBISCH, Die Paulusbriefe, 126.   
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část (kolem měst Lystra, Derbe). Protože v textu není uvedeno žádné upřesnění, 
může se označení Galatští v době sepsání listu (kolem roku 50 po Kr.) vztahovat 
obecně na obyvatele celé římské provincie (tzv. jihogalatská hypotéza/teorie 
provincie) nebo na původní keltské obyvatelstvo (tzv. severogalatská 
hypotéza/teorie krajiny).310  

Na základě dosavadního bádání se mi zdá historicky pravděpodobnější 
jihogalatská hypotéza.311 Pro obě teorie jsou předkládány podrobné přímé i 
nepřímé důkazy.312 Dodejme, že podobně jako jiní badatelé, kteří hodnotí 
kriticky argumenty prokazatelnosti obou hypotéz, se domnívám, že zastávanou 
lokalizaci nelze s konečnou platností dokázat.313 Je dobře možné, že díky 
nějakým novým poznatkům v podobě nápisu, rukopisu nebo archeologického 
nálezu se podaří v budoucnu výrazněji podepřít jednu z možností. V dalším 
výkladu eleutheria výroků nebude kvůli spornému určení předpokládanou 
hypotézou argumentováno.  

Jaký význam může mít určení oblasti pro výklad eleutheria výroků? V dalším 
výkladu bude zřetelné (např. pro oddíl Ga 2,3-5), že bližší určení nábožensko-
kulturního a sociální pozadí adresátů může výklad ovlivnit. Udo Schnelle se 
domnívá, že adresáti byli převážně pohanského původu a patřili pravděpodobně 
k příslušníkům městského obyvatelstva (severogalatská hypotéza). Z toho 
vyvozuje: 

 
„Die Rezeption des Gal setzt ein gewisses Maß an Bildung voraus, und die 
anfängliche Wirkung der paulinischen Freiheitsbotschaft deutet auf Kreise 
hin, die an kultureller und religiöser Emanzipation interessiert waren.“314    
 
Dodejme, že zájem o svobodu nebyl rozhodně omezen na vzdělané vrstvy, ale 

týkal se běžného života v římské říši, na základní úrovni každého člověka – 
svobodného, otroka nebo propuštěnce. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že 
komparace (historicko-religionistická) ukazuje na možné kontexty. Co se týče 
adresátů, neznáme jejich sociálně-kulturní původ, je tedy nanejvýš problematické 
argumentovat jejich vzděláním, tj. že ve větší míře znali klasické filosofy a 
představili si pod pojmem svoboda koncept Aristotelův, stoiků či kyniků. Ve 
srovnání s ostatními Hauptbriefe musíme při výkladu eleutheria výroků v Gal 

                                                 
310 Údaje k oblasti Galacie srov. ABD II, 870n; DNP 4, 742-745.  
311 Z vykladačů tako BURTON; BRUCE; LONGENECKER; DUNN; HANSEN. Z německé oblasti např. 
BRYTENBACH aj., přehled podává POKORNÝ, HECKEL, Einleitung, 229, pozn. 376.    
312 Podrobněji v úvodech k NZ nebo v úvodech komentářů.  
313 Takto MUSSNER, Der Galaterbrief, 9. Současný stav bádání lze ve sportovní terminologii 
označit jako „nerozhodný“, což dokládaj také dva články v ABD. Zatímco Betzův k listu do 
Galacie favorizuje hypotézu severogalatskou, vyslovuje se Mitschell pro hypotézu jihogalatskou 
v následujícím článku ke Galacii jako oblasti.    
314 SCHNELLE, Einleitung, 116. 
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počítat s daleko více neznámými. Jistota v určení geografickém nebo kulturně-
náboženském by umožňovala přijmout či odmítnout některé výkladové možnosti 
eleutheria výroků, např. myšlenka svobody jako nezávislé řecké polis 
(především v kontextu Ga 2,3-5) musela být rozhodně živým tématem v Korintu 
či Athénách.  

 
3.5.2.  Identita Galatských  

Druhou otázkou je identita Galatských a jejich náboženské pozadí. Z listu 
samotného lze vyvodit, že Pavel píše obráceným pohanům. Tomu odpovídá 
jeden z klíčových problémů, a to požadavek obřízky (5,2-6; 6,12.13) i motiv 
podílu pohanů na zaslíbení skrze Abrahama (3,8.26-29; 4,21-31). Pro většinový 
podíl pohanů hovoří dále zmínky o minulosti adresátů (4,8) či výslovné uvedení 
Tita jako Řeka = neobřezaného Žida (2,1.3), se kterým se mohou Galatští 
identifikovat. Spor Pavla s Petrem (2,11-14) a Pavlova promluva (2,15-21) 
akcentují otázku postavení pohanokřesťanů a židokřesťanů v rané církvi. 
Opakovaně je zdůrazněno Pavlovo povolání i oddělení pro misii mezi pohany 
(1,16; 2,8). I když nemůžeme vyloučit přítomnost proselytů, či dokonce 
židokřesťanů v galatských sborech, doklady v listu dávají poznat, že Pavel píše 
pohanokřesťanům, kteří se obrátili k jednomu Bohu až skrze jeho misijní 
působení.315 V případě jihogalatské hypotézy je přítomnost proselytů či Židů 
daleko pravděpodobnější, než když lokalizujeme sbory do severní části provincie 
mezi původní keltské kmeny. V jižní části Malé Asie je doložena existence 
diasporních Židů a synagóg (srov. Sk 13,14; 14,1; 1Mak 15,23). Pro výklad listu 
jako celku i eleutheria výroků je rozhodující, že Pavel řeší spor uvnitř rané 
církve, její teologii a praxi (eticko-eklesiologickou). Nejedná se tedy o diskusi 
církev kontra synagóga a list Gal není protižidovským spisem.316 Zatímco v listu 
do Říma píše Pavel o Židech (Ř 9-11), v listu Gal se vyrovnává se židokřesťany, 
judaisty.317    

 

3.6. Doba sepsání a chronologie  

Přestože list Gal obsahuje několik biografických pasáží (Ga 1,11-2,10; 4,1nn), 
které jsou zásadní pro určení chronologie Pavlova života, není v textu výslovně 
uvedena okolnost, která by umožňovala jednoznačnou dataci listu nebo určení 
místa jeho sepsání. Pro vlastní výklad listu není datace rozhodující, důležitá však 

                                                 
315 VOUGA, An die Galater, 10; JOHNSON, The Writings of the New Testament, 328.  
316 Takto MARTYN, Galatians, An Anti-Judaic Document?, 84.  
317 Viz STENDAHL, Der Jude Paulus, 13.  
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ano.318 Podstatnější je určení chronologie čtyř Hauptbriefe, ve kterých nacházíme 
nejvíce eleutheria výroků v NZ.  

Na poli biblistiky panuje shoda, že list do Říma je nejmladším z těchto čtyř 
listů (kolem roku 56 po Kr.). Dále je všeobecně přijímáno, že 2K byl sepsán po 
1K. Zůstává sporné pořadí 1K a Ga.  Za nejpravděpodobnější lze považovat tyto 
možnosti: (a) sepsání listu Gal během Pavlova prvního pobytu v Korintu – blízko 
1Te; (b) sepsání během pobytu v Efezu, před nebo po napsání 1K; (c) list Gal byl 
napsán během cesty skrze oblast Makedonie, po 1K (také 2K).319 Velká část 
badatelů staví 1K před list Gal, z těchto závěrů vycházejí také Jones a 
Vollenweider při analýze eleutheria výroků.320 Nejčastěji zastávaná datace listu 
Gal zahrnuje rozmezí let 49 až 56 po Kr.321  

Pro analýzu eleutheria výroků je klíčovou otázkou, zda měl v době psaní listu 
Pavel zkušenost s libertinisty z Korintu a s heslem „vše je dovoleno“ (1K 
6,12;10,23), potažmo s morálními poklesky pohanokřesťanů (1K 5,1nn aj.). 
Jistota ohledně řazení listů by vnesla světlo do spekulací, kdo mohl vnést pojem 
svoboda do hry, případně kdy se stala eleutheria součástí křesťanské zvěsti o 
spáse v Kristu. Můžeme u Pavla sledovat vývoj v jeho učení o svobodě, v jeho 
„teologii svobody“? Tato otázka se nabízí analogicky ke zkoumání vývoje 
Pavlova přístupu k Zákonu, tzv. „development approach“.322 

Co se týče Pavlova příběhu, je důležité zmínit, že ať se přikloníme k dataci na 
konci začátku nebo spíše v polovině 50. let, nic se nemění na tom, že Pavla dělilo 
v době sepsání listu a setkání se Vzkříšeným (zjevení Syna - avpokalu,yai to.n 
ui`o.n, Ga 1,16) cca 20 let, jak dávají poznat údaje z Ga 1,11-2,10. Téměř stejnou 
dobu byl již misijně aktivním apoštolem. Pokud zastáváme dataci kolem roku 50 
př. Kr., tedy před listem 1K, může být označení „raný list“ zavádějící. S ohledem 
na apoštolův věk, zkušenosti a dobu působení může označení raný mylně 
implikovat autorovu epistolární a teologickou „prvotinu“, např. ve srovnání s 
pozdějšími listy Ř, Fp či Fm. Žilka správě shnruje, že „všecky epištoly jsou 
plodem zralého věku apoštolova.“323 Je dobře možné, že Pavel napsal řadu listů v 

                                                 
318 Důležitost datace a chronologie listů Ga a Ř pro teologii Pavla srov. TUCKETT, Reading the 
New Testament, 54-55.  
319 Více VOUGA, An die Galater, 3-4.   
320 Jones si je vědom nedostatku důkazů, proto považuje toto pořadí za velmi pravděpodobné, 
nikoliv za jisté, JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 25-26. List Gal před korespondenci s Korintem 
staví např. BORNKAMM , Apoštol Pavel, 225.   
321 Pro srovnání KÜMMEL uvádí jako nejpravděpodobnější dataci mezi lety 53-55 po Kr., podobně 
BORNKAMM   54 po Kr., také POKORNÝ 52-53 po Kr., naproti tomu pro ranější datování se 
vyslovuje DUNN, který datuje list v rozmezí let 50-51 po Kr., blízko sepsání 1Te. Asi nejranější 
datování zastávají ELLIS, STADELMANN  nebo SCOTT 49 po Kr. (jihogalatská hypotéza).  
322 DRANE spatřuje v listu Ř syntézu Pavlovy teologie i učení o svobobě z předešlých listů Ga a 
1K. Zatímco v prvním případě vystupoval jako libertinista proti judaistům, v tom druhém jako 
legalista proti libertinistickým tendencím, DRANE, Paul, Libertine or Legalist?, 4.  
323 ŽILKA , Pavel, 84.   
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době předkřesťanské324 i v první fázi svého misijního působení, o tom však 
nemáme žádné zprávy.325  

 

3.7. Pavlův vztah k církvím v Galacii  

Vedle otázky „kdo to byli Galatští“ a „kde přesně žili“ je důležitý vztah mezi 
Pavlem a adresáty, řekněme „příběh mezi Pavlem a Galatskými“. Hlavní údaje z 
listu jsou následující. První vzájemné setkání mělo kladnou odezvu. Jakkoli bylo 
provázeno Pavlovou nemocí (4,13-14), byl Pavel přijat jako “posel Boží”, jako 
“Ježíš Kristus“ (4,14b). Můžeme proto předpokládat misijní úspěch Pavla. Z listu 
se dovídáme, že od Pavla slyšeli vůbec poprvé zvěst evangelia (1,8). Pavel byl 
tedy zakladatelem těchto sborů, od něj přijali evangelium (1,9; 3,1) a v době jeho 
působení měli zkušenost s Duchem svatým (3,2nn). Můžeme předpokládat, že 
byli Pavlem pokřtěni (3,26-29), i když v Korintu křtil zřídka (1K 1,14n).  
Otázkou zůstává, jak dlouho Pavel v oblasti působil, kdy přesně byly sbory 
založeny a kolikrát je navštívil. Působení v oblasti mohlo být dlouhodobější jak 
kvůli Pavlově nemoci (4,13), tak kvůli práci na větším území a počtu sborů.  Z 
listu samotného lze vyvodit, že zde působil nejméně jedenkrát Ga 4,13 (to. 
pro,teron), což  lze přeložit jako „poprvé“, ale také „kdysi“ nebo „tehdy“.  

List byl určen vícero křesťanským obcím (1,2) a byl psán jednak z pohledu 
zakladatele sborů, ale také s vědomím pověření zvěstovat evangelium pohanům 
(1,16; 2,6-9).  Dopis je psán s apoštolskou autoritou, kterou nechápe jako 
formální pověření nebo ustanovení, ale vychází z Božího povolání hlásat 
evangelium (1,6) i potvrzení od pra-apoštolů (2,1-10).  Titul avpo,stoloj, který je 
jedním z klíčových slov kap. 1 - 2, zdůrazňuje význam Boží posel a vyslanec.326 
Protože Pavel nemůže s Galatskými mluvit osobně, ačkoliv by rád (4,20), plní 
dopis funkci zástupce jeho samotného, tedy „Pavla apoštola“ (Pau/loj 
avpo,stoloj).  

List byl zřejmě napsán brzy po odjezdu Pavla z oblasti (1,6). Dopis je 
popisován jako vášnivý, bojovný, tvrdý a nesmlouvavý. Přísnost a ráznost však 
nejsou jedinými tóny, kterými Pavel ke Galatským promlouvá, aby je získal zpět.  
Nesmlouvavý tón listu může souviset s opakujícími se konflikty ohledně 

                                                 
324 Např. TAATZ ve své studii dokládá existenci židovské epistolární tradice a paralely 
s Pavlovými listy, Frühjüdische Briefe, 112-114. Není vyloučeno, že psal listy již jako horlivec 
pro židovství.  
325 V dochovaných listech poznáváme Pavla jako zkušeného pisatele dopisů, proto se zdá být 
nepravděpodobné, že by první dochovaný list v NZ (obecně přijímán 1Te) byl jeho prvním listem 
vůbec. 
326 Podle HAACKERA je označení „apoštol“ Pavlovým neologismem, Paulus, 116. Více k pojmu 
apoštol srov. tamtéž, 115-122. 
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postavení pohanokřesťanů v rané církvi, ve kterých hrál Pavel důležitou roli.327  
Úvod listu dává poznat překvapení a podiv (1,6), zápal i rozrušení. Je zde patrná 
snaha „zatřást“ s adresáty, odtud známé označení „hloupí, nechápaví“ Galatští 
(3,1). Avšak další místa listu vedle podivu, ironie a nesmlouvavosti dokládají 
osobní vztah a lásku k adresátům (4,19), řekněme pastýřský rozměr Pavlovy 
služby i apoštolského listu. Vzájemný vztah není určen výhradně Pavlovou 
„autoritou“, opakovaně oslovuje Galatské „bratři“ (4,12.28; 6,1.18).328 Některé z 
nich pokládá dokonce za „pneumatiky“ (6,1b), kteří mají přivádět zpět ostatní.329  

Podíváme-li se na list opět jako na druh komunikace, pak můžeme zmínit 
jedno z pravidel komunikace. Vedle toho co je řečeno (obsah sdělení) a jak 
(forma sdělení), hraje zásadní roli  kdo daná slova říká/píše. Můžeme také přidat 
komu, zde sborům, které apoštol osobně znal a založil.  Proto potřebujeme číst a 
vykládat list s vědomím příběhu mezi Pavlem a Galatskými – a list jako součást 
vzájemné komunikace, „sdílených zkušeností“ a „sdíleného přesvědčení“ (J. D. 
G. Dunn). Různé tóny listu jsou autentickým projevem Pavlova zápasu o 
budoucnost evangelia v oblasti a pokračování jeho misijní práce v Galacii. 

 
3.7.1. Okolnosti sepsání 

Bezprostředním podnětem k sepsání byla zpráva o vzniklé situaci v Galacii, 
často označována jako „krize v Galacii“. Závažnost událostí Pavla 
„vyprovokovala“ k bezodkladnému sepsání listu. Nelze doložit, jakým způsobem 
a kým byl Pavel zpraven o vzniklých událostech. Co je zřejmé, Pavel o pravosti 
popisu vzniklé situace nepochyboval. Zůstává otázkou, proč nemohl do Galacie 
odcestovat osobně nebo vyslat některého z přítomných spolupracovníků, tedy 
„bratrů, kteří byli s ním“ (1,2), kteří by v Galatských sborech na vzniklou situaci 
reagovali.330 Vážnost situace podtrhuje skutečnost, že list má zastupovat apoštola 
v jeho nepřítomnosti a je konkrétním pokusem o řešení vzniklé situace. Plní tak 
nejen funkci informativní, nýbrž je zpřítomněním celé osobnosti.331 Okolnosti 
sepsání nutí Pavla k „vášnivému“ stylu, který má daleko k tónu z listů 1Te nebo 

                                                 
327 SANDERS, Paulus: Eine Einführung, 68-69 píše o třech diskusích mezi židokřesťany a Pavlem, 
které se objevují v listu: (1) Jeruzalém a kauza Titus: Ga 2,1-10; (2) Antiochie a konflikt 
s Petrem: Ga 2,11nn; (3) Galacie a problémy v jeho sborech: svědčí o nich list samotný.   
328 Někteří vykladači překládají výrazem „přátelé“, který dnes lépe vystihuje (a) zahrnutí žen; (b) 
osobní vztah k adresátům.  
329 Názor, že jde o doklad gnostizujicího vlivu není dostatečně průkazný, jde spíše o označení 
těch, kteří se nechají vést Duchem. Závěr listu je výrazně „pneumatologický“ a dvojice 
„tělo/duch“ hraje klíčovou roli v parenetických oddílech listu (5,16nn). 
330 Jedním z faktorů mohla být vzdálenost, roční období, zdravotní stav nebo Pavlovy neodkladné 
misijní plány. Nelze vyloučit, že Pavel zvolil písemnou formu vědomě, viz narážky na Pavlovy 
slabé řečnické schopnosti, ale silné listy (2K 10,10). Je dobře možné, že až podle reakcí na list 
hodlal oblast navštívit při další cestě Malou Asií. Tato varianta je pouze hypotézou.  
331 POKORNÝ, Literární a teologický úvod, 153. 
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Fp, je to list, který prozrazuje hněv, zklamání, ale také zájem o Galatské. List 
nemá být čten jako akademické pojednání na volně zvolené téma. 

Za vzniklou situací vidí Pavel činnost oponentů, lépe řečno, byl mu sdělen 
původ znepokojení v jeho sborech. Do příběhu mezi Pavlem a jeho sbory 
pronikla „třetí strana“.  Z dopisu nic nenasvědčuje pro doměnku, že by poslal 
některého z blízkých spolupracovníků, kteří by mohli potvrdit pravost listu a 
přímo v oblasti řešit vzniklou situaci. Protože předpokládáme, že oponenti stále v 
oblasti působili, mohli by také pokračovat v započaté protiargumentaci vůči  
Pavlově listu. Nedočítáme se nic o Pavlových spolupracovnících, kteří by 
v oblasti působili jako protiváha. Z textu nevyplývá, že by ve sborech byla 
rozvinutější eklesiologická struktura – starší, diakoni – jak je doloženo později 
(Fp 1,1).332   

 
3.7.2. Třetí strana příběhu  

Nedílnou součástí vzniklé situace je „třetí strana“, která vstoupila do příběhu 
mezi Pavlem a Galatskými. Nejen zastánci sociohistorického přístupu 
(sociohistorical approach) se zaměřují na rekonstrukci obrazu oponentů a 
vzniklé situace. Bližší určení jejich původu (geografického i etnického), 
teologických důrazů a požadavků, kterými Galatské znepokojili (1,7), je součástí 
komplexnějšího pochopení vzniklé situace, na kterou Pavel svým listem 
reagoval.333  

Zatímco v 1K hrály velkou roli vnitřní problémy korintské církve, především 
různé roztržky a spory (schismata), za vznikem listu stojí primárně vnější vlivy. 
Původcem problémů v Galacii byla nějaká skupina, která není přesněji označena 
– co se týče programu,  původu nebo velikosti. Vykladači se shodují, že šlo o 
skupinu židokřesťanů, snad z Palestiny nebo dokonce z Jeruzaléma, kteří začali 
působit na sbory v Galacii.  Protože v listu nejsou původci znepokojení přímo 
osloveni nebo nějak označeni, bývají nazýváni různě, nejčastěji jako “judaisté”, 
“nepřátelé Pavla”, “oponenti”, „cizí misionáři“, „lživí u čitelé“, „konkurenti“, 
“agitátoři” nebo „učitelé“.334 V práci užívám označení „oponenti“.  Tím je 
vyjádřena skutečnost, že jde o opozici nejen vůči Pavlovi, ale také jeho zvěsti a 
působení. Výraz v této studii zahrnuje důraz, který vyslovil Martyn, a to, že 

                                                 
332 „Minimálí eklesiologie“ může být jedním z nepřímých dokladů, že se jednalo o ranou fázi 
misiního působení v Malé Asii. Z opačného pohledu viděno, mohly tyto a další problémy vzniklé 
v nepřítomnosti Pavla vést k většímu důrazu na eklesiologickou strukturu při jeho pozdějším 
působení.   
333 SANDERS, Paulus: Eine Einführung, 71 píše: „Diese Rekonstruktion ist notwendig, denn ihre 
Argumente bestimmten die Form der paulinischen Atwort, was wiederum zu seinem manchmal 
seltsamen Wortgebrauch führte.“ 
334 K této problematice srov. MUSSNER, Der Galaterbrief, 11-29; DUNN, The Epistle to the 
Galatians, 9-11; WITHERINGTON, Grace in Galatia, 21-25.  
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z pohledu Pavla šlo o oponenty Boží.335 Považuji toto označení za vhodnější než 
„nepřátelé“ (něm. Gegner), které může implikovat, že se jednalo o nepřátele vůči 
jeho osobě jako takové. Pro výklad celé epištoly i jednotlivých eleutheria výroků 
je potřeba mít na paměti, jaký diskurs máme před sebou. Pavel se vyrovnával 
s vlivem žido-křesťanů a s jejich judaizujícími důrazy ve svých sborech, nikoliv 
s Židy nebo židovstvím jako takovým.336 

 

3.8. Poselství a záměr listu 

Cílem listu je přesvědčit a získat zpět Galatské sbory. Pavel chce ochránit 
adresáty před postupujícím vlivem „pseudo-evangelia“ oponentů, které 
zpochybňuje dostatečnost Krista pro plnou spásu neobřezaných pohanokřesťanů, 
a tím jejich podíl na zaslíbeném požehnání. Jedná se o narušení principu, který 
byl v reformačních důrazech označen jako solus Christus. K tomuto získání 
Pavel užívá několika druhů argumentů, mimo jiné ze své biografie, historie rané 
církve, výklad Písma, osobní zkušenosti adresátů (pneumatologie). Přidává také 
sdílenou zkušenost nebo raně křesťanské/předpavlovské formule a vyznání.337  
Spása v Kristu i její význam pro pokřtěné jsou hlavními tématy epištoly, která se 
zdá být ve srovnání např. s prvním listem do Korintu dopisem výrazně 
„monotématickým“. List však není „monotónním“ spisem, což dokládá jeho 
emotivnost, spád argumentace i celá řada subžánrů. Jak již bylo zmíněno, oné 
pestrosti odpovídají potíže při pokusech o přesné epistolografické nebo rétorické 
zařazení.  

Je zřejmé, že vzniklá situace vyžadovala objasnění role Zákona, potažmo 
jednotlivých nařízení („observance Tóry“) v době po Kristu. V této souvislosti je 
Pavlův vztah k Zákonu tradičně vykládán pomocí spojení „svoboda od Zákona“. 
Chci dodat, že předložená práce z tohoto předpokladu nevychází, jednotlivé 
důvody budou zmíněny později.338 Závažnost tématu Zákona/Tóry prozrazuje 
především četnost pojmu nomos v listu (32krát). Již podle Ferdinanda Baura se 
jedná o hlavní pojem dogmatické části.339 Pavel odpovídá důrazem na plnou 
spásu skrze víru v Krista (v listu Gal pistis 28krát) a podíl na požehnání pro 
pohanokřesťany, což je doloženo křtem (3,26-29). Dopis má tedy jak silnou 
rovinu soteriologicko-christologickou, tak spásně-dějinnou a eklesiologickou. 

                                                 
335 „As Paul himself makes clear, he is certain that, in their basic identity, these persons are 
opponents of God, not merely of himself (Gal 1:6-9).“ M ARTYN, The Galatians Debate, 349. 
MARTYN sám však prosazuje označení „učitelé“ (the Teachers), namísto „oponenti“, jež považuje 
za příliš redukcionalistické.    
336 Zdůrazňuje také HANSEN, Galatians, 25; MRÁZEK, Abraham v Pavlových epištolách, 26-27.  
337 K raně křesťanské tradici a vyznáním v listu Gal srov. HAYS, The Letter to the Galatians, 190-
191.   
338 Výklad zpochybnil výrazně JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 107, 140-141.  
339 BAUR, Paulus, 286.   
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Včlenění pohanů do Božího lidu a podíl na zaslíbení daném Abrahamovi jsou 
vyjádřeny motivem synovství, které znamená dospělost a svobodu (4,1-7; 4,21-
31).  

Ospravedlnění z víry hraje v hlavní části listu dominantní úlohu, dotýká se 
vztahu křesťanů (zde z perspektivy pohanokřesťanů) k Zákonu a jeho předpisům, 
tj. skutkům Zákona. Zlom nastal díky Ježíši Kristu, který „vydal sám sebe za 
naše hříchy“ (1,4), a to na kříži (6,14). Díky jeho smrti (2,21) mají věřící a 
pokřtění (3,26-29) podíl na požehnání zaslíbeném Abrahamovi, týkajícím se nyní 
(tj. v době po Kristu) Židů i pohanů. Plná důvěra v dostatečnost spásy v Kristu, 
vyjádřená ve křtu a potvrzená přijetím Ducha svatého, se má projevit také 
jednáním Galatských – eklesiologicko-etický rozměr. Na jedné straně mají být 
odmítnuty nároky oponentů na obřízku (5,2n), ale Pavel předokládá a zdůrazňuje 
uplatnění získané svobody v Kristu ve vzájemné službě a pomoci (5,13nn). Spása 
v Kristu sice znamená osvobození od různých zotročujících sil, ale nesmí se 
zaměnit za individualismus a nevázanost, jak je akcentováno v závěru listu (5,13-
6,10). Můžeme říci, že v listu Gal z christologie a soteriologie vycházejí 
implikace pro Pavlovu eklesiologii a etiku, potažmo jeho chápání vztahu 
k Zákonu a skutkům Zákona. Výše zmíněná témata dokládají, proč je list Gal 
považován za klíčový text nejen pro teologii apoštola Pavla, ale pro křesťanství 
vůbec.340  

 

Shrnutí 

List Gal je jedinečným svědectvím o pastýřském a teologickém zápasu Pavla 
z období vzniku prvních křesťanských sborů v Malé Asii. Nahlédli jsme do 
příběhu mezi Pavlem a Galatskými, do kterého v době Pavlovy nepřítomnosti 
vstoupila „třetí strana“. Nevíme, jak dlouho v jeho sborech oponenti působili, jak 
hluboce jejich vztah narušili a zda ho zcela zničili. Z listu je zřejmé, že svým 
jednáním ovlivnili náhled na věrohodnost Pavlova evangelia a jeho autoritu jako 
apoštola. Vstupem mezi Pavla a Galatské, vlivem své teologie vlastně 
spoluvypůsobili sepsání listu Gal, ve kterém muselo být hlouběji pojednáno o 
vztahu pohanokřesťanů k Zákonu. Úvod k listu doložil základní diskusi k listu i 
fakt, že mnoho otázek nám zůstává stále zahaleno tajemstvím. Přes mnohé 
neznámé nám uvedení do příběhu/ů za listem a v listu slouží jako základní 
výkladový rámec, tedy jako historický a literární kontext vykládaných eleutheria 
výroků. I když je zvykem chápat svobodu jako hlavní téma listu Gal, musí pro 

                                                 
340 Přehled o teologických důrazech listu a hlavních argumentech předkládají SANDERS, Paulus: 
Eine Einführung, 62-85; HAYS, The Letter to the Galatians, 187; SCHNELLE, Paulus: Leben und 
Denken, 287–330; MARSHALL, New Testament Theology, 220-234. K významu listu pro teologii 
a církev MUSSNER, Der Galaterbrief, 421-423.    
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nás zůstat jednotlivostí, která je zapojena do teologické argumentace a zápasu o 
získání adresátů, přestože se studie zaměřuje právě na eleutheria výroky.  

 
 

* * * 
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§4. Eleutheria výroky v listu Galatským: 
exegeticko-teologická analýza  

 
Po úvodních kapitolách, ve kterých jsme získali přehled o dosavadním bádání, 

zmapovali si základní škálu pojmu svoboda a nahlédli do příběhu mezi Pavlem a 
Galatskými, se dostáváme k výkladu eleutheria výroků v jejich nejužším 
kontextu. Cílem této kapitoly bude vyložit celkem 5 oddílů, ve kterých se 
vyskytují všechny pojmy eleutheria a odvozeniny (celkem 11krát). Sledované 
výroky se nacházejí v rozpětí veršů Ga 2,4 až 5,13. Jak bylo již uvedeno, při 
exegeticko-teologické analýze vycházím z konečné podoby textu a nepřijímám a 
priori  schéma pro kategorizaci eleutheria výroků, proto budou vykládány oddíly 
podle kanonického pořadí. Výklad jednotlivých oddílů má vést k porozumění 
významu eleutheria výroků v rámci daného kontextu a Pavlova teologického 
argumentu. Dalším úkolem studie je ověření závěrů dvou klíčových monografií o 
svobodě od Jonese a Vollenweidera. Proto každá z kapitol obsahuje reflexi 
v podobě shrnutí jejich závěrů, vzájemné srovnání a kritické vyhodnocení. 
Následující exegeticko-teologické výklady eleutheria výroků tvoří nezbytný 
základ pro hlavní ověření teze o svobodě jako soteriologické metafoře. Do jaké 
míry je takové spojení platné a oprávněné pro všechny eleutheria výroky v listu 
Gal, bude vyhodnoceno až v 5. kapitole. 
 

4.1. Eleutheria výrok Ga 2,4 
 
4.1.1. Zasazení eleutheria výroku  

První eleutheria výrok v epištole Gal je uveden poměrně brzy, srovnáme-li 
jeho užití v Hauptbriefe.341 První zmínka o svobodě se nachází v oddílu, který je 
součástí vyprávění v 1. os. sg, začínajícího již v 1,11. Argument pasáže je 
zřetelně apologetický, ve formě autobiograficky zabarveného vyprávění. 
V oddíle 2,1-10 podává Pavel zprávu o druhé návštěvě v Jeruzalémě. Vykladači 
zmiňují nelehkou srozumitelnost textu kvůli vsuvkám a vyšinutím z vazby, což 
bude doloženo níže.342 Pro naše pozorování je důležité, že jakkoliv nese tato část 
listu apologetický ráz, který zdůraznil zejména Betz, apoštola Pavla zajímá 
„pravda evangelia“ (2,4.14). „Pravdou evangelia“ argumentuje a hájí svou 
pozici, tedy nejen svůj apoštolský status.343  

                                                 
341 V analyzovaném listu již v úvodu 2. kapitoly, zatímco ve 2K ve třetí kapitole (3,17), v dalších 
dvou listech ještě později (Ř 6,20; 1K 7,3). 
342 HENGEL, Evangelista Lukáš, 131.   
343 Zdůrazňuje ve své studii např. BRUCE, Further Thoughts on Paul’s Autobiography, 25.  
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Bylo by mylné chápat první zmínku o svobodě v listu jako snahu o získání 
osobní svobody pro Pavla, v podobě „úlevy“ od požadavků Zákona. Autor listu 
sám patřil k židokřesťanům, tedy obřezané části rané církve. I když oddíl 
objasňuje otázku: „Jaký mají vztah pra-apoštolové k Pavlovi a jeho evangeliu?“, 
spornou postavou ve vyprávění není tolik Pavel, nýbrž jeho spolupracovník 
Titus. Opakování jeho jména (2,1.3) a původu dává poznat, že hraje v Pavlově 
argumentaci důležitou roli, a to především v první polovině vyprávění (v. 1-5). 
V dalších částech listu se již neobjevuje, na rozdíl od problému obřezanosti 
pohanokřesťanů.  

 
Lokalizace událostí 
Jedním z problémů souvisejících s naším oddílem je hledání vztahu mezi 
vyprávěním Ga 2,1-10 a podáním podle Skutků apoštolských. Přes možné 
paralely s jinými oddíly ze Sk (především Sk 11) se zdá nejpravděpodobnější, že 
jde o události podle Sk 15.344  Nelze však přehlédnout jisté napětí mezi oběma 
zprávami o události, která je nazývána jako „konvent“, „apoštolský koncil“ nebo 
„jeruzalémská konference“.345 Další otázkou je místo střetu s falešnými bratry 
(2,4-5). Podle některých z textu nevyplývá, že se udál v Jeruzalémě, proto jako 
místo střetu určují domácí sbor Pavla, tedy Antiochii.346 Není vyloučeno, že se 
odehrálo vícero pokusů „vmísit se“ do některých sborů, kde Pavel působil (také 
v Antiochii). Avšak z vyprávění jako celku můžeme usuzovat, že události se 
odehrály během návštěvy v Jeruzalémě, přestože to Pavel přímo neuvádí, zřejmě 
z důvodu stručnosti a údernosti vyprávění.  
 
Kontext 
Za nejužší kontext eleutheria výroku můžeme v rámci jednotky 2,1-10 považovat 
verše 4-5 nebo 3-5.347 Oddíl je druhou polovinou vyprávění o návštěvě 
v Jeruzalémě, jehož vyvrcholením je v. 9, ve kterém je „oficiálně“ potvrzena 
autentičnost Pavlovy zvěsti a jeho povolání ostatními apoštoly v Jeruzalémě. 
Konkrétním projevem „potvrzení“ Pavla je nejen skutečnost,  že spolupracovník 
Titus nebyl donucen k obřízce, ale i závěry celého setkání (v. 6-10). Souhrnně lze 
říci, že první eleutheria výrok se objevuje v úzké souvislosti s (a) požadavkem 
obřízky, (b) s konkrétní postavou neobřezaného Řeka, úzkého spolupracovníka 

                                                 
344 SCHLIER, Der Brief an die Galater, 115-116. Odlišně BRUCE, The Epistle to the Galatians, 43-
56 nebo LONGENECKER, Galatians, lxxx-lxxxiii, kteří patří k zastáncům varianty Ga 2 = Sk 11.  
345 Více k diskusi srov. MUSSNER, Der Galaterbrief, 127-132; BORNKAMM , Apoštol Pavel, 46-56. 
Pro události se užívá označení „konvent“: BORNKAMM , GNILKA ; „koncil“: M USSNER. BEN-
CHORIN píše  např. o „synodu rané církve“, přitom zdůrazňuje, že výše uvedené názvy jsou 
mylné, protože šlo o setkání několika lidí, o kterém současníci v Jeruzalémě ani netušili, BEN-
CHORIN, Paulus, 91-92.  
346 Viz diskuse JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 74. 
347 Takto např. komentáře LIGHTFOOT, SCHLIER, BRUCE, VOUGA.  
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Pavla, který byl v jeho doprovodu do Jeruzaléma, (c) ve spojitosti s teologickým 
i praktickým řešením nového problému, jenž vyplývá z misijní práce mezi 
pohany. Je zřejmé, že na případu Titus se má prověřit otázka postavení 
pohanokřesťanů v rané církvi. Podle Mussnera: „Titus representiert damals in 
Jerusalem gewissermassen das ganze Heidenchristentum.“348  

 
Žánr a subžánr 
Co do určení žánru jde zřetelně o narativní část v epistolární literatuře. Žánrem je 
list, subžánrem autobiografické vyprávění. Takový typ vyprávění byl v antice 
běžný, u Pavla je hojně doložený.349 Mezi vykladači se vede diskuse o argumentu 
úvodních dvou kapitol. Jde o apoštolskou sebeobranu nebo rétorickou jednotku 
řecko-římského autobiografického stylu, který si nečiní  nárok na historickou a 
chronologickou přesnost? Detailní popis událostí i míst je pochopitelný v případě 
první varianty. Také závažnost výroků týkajících se klíčových postav rané církve 
spíše mluví pro Pavlovu snahu o přesné vylíčení událostí, i když velmi stručné.350 
Z rétorického hlediska oddíl vykazuje podobnost s narratio (Betz), podle 
Cicerona má splňovat narratio tato kritéria: stručnost, jasnost a 
pravděpodobnost.351  

 
Předpoklady vyprávění 
Dříve než budou představeny jednotlivé klíčové postavy narativní části, je nutné 
se zastavit u několika skutečností, které je třeba mít při výkladu oddílu před 
očima: (a) Pavel nevypráví tyto události, abychom podle nich mohli 
rekonstruovat jeho životopis, potažmo přesný sled událostí v Jeruzalémě – viz 
výše zmíněná stručnost narratio; (b) je zřejmé, že Pavel sleduje praktický (zde 
apologetický) zájem, má před očima nesnadnou situaci v Galacii; (c) z toho 
důvodu mohla být řada důležitých informací vynechána, buď byly dobře známy 
oběma stranám (pro nás zůstávají skryté), např. detaily ze života Pavla nebo 
nebyly v argumentu považovány za důležité, navíc by narušovaly celkový spád 
argumentace; (d) protože cílem celého listu je přesvědčit a získat zpět 
pochybující a váhající křesťany z Galacie, Pavel volí ty části ze svého života, 
potažmo historie rané církve, které jsou nejpřesvědčivější a skutečně relevantní 
pro vzniklou situaci v Galacii a podporují Pavlovu pozici; (e)  pravděpodobně 

                                                 
348 MUSSNER, Der Galaterbrief, 107. 
349 RIGAUX  píše, že autobiografie mají odlišný charakter, proto rozlišuje několik autobiografií u 
Pavla, přičemž oddíl Ga 1,11-2,14 řadí  mezi apologetické a polemické autobiografie spolu s 1K 
9,1-27; 15,9; 2K 10,1-12, Paulus und seine Briefe, 173.    
350 Také VOUGA se domnívá, že Pavel reprodukuje projednávané otázky přesně, protože každá 
nepřesnost by mohla snížit přesvědčivost celé jeho argumentace, Dějiny raného křesťanství, 142. 
351 Ve spisu De inventione 19-20 píše CICERO k narratiu: ut brevis, ut apert, ut probabilis sit (20). 
Zmiňuje také LÜDEMANN, Paulus, der Heidenapostel, 75.  
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jsou zmíněny jmenovitě osobnosti, které mají váhu v očích Galatských, buď je 
adresáti osobně/z doslechu znali, nebo sloužily jako argument agitátorů352; (f) 
z dobrých důvodů musel mít Pavel zájem na pravdivosti klíčových faktů a na 
věrohodnosti vyprávění, a to kvůli poměrně snadné ověřitelnosti údajů (viz počet 
konkrétních jmen – Barnabáš, Titus, Kéfas atd.), také proto, že tvoří vstupní část 
listu a celé argumentace, Pavel tomuto úvodnímu „historickému“ líčení přikládá 
velkou váhu; (g) z vyprávění o minulosti Pavla před povoláním má být 
nepochybné, že byl horlivcem pro Tóru a židovské předpisy, že je dostatečně 
seznámen s židovstvím své doby a sám žil požadovaným způsobem, tj. osobně 
zná pozici agitátorů; (h) Pavel v listu nebrání primárně sebe, sám patří 
k obřezaným židokřesťanům, nemůže být tudíž nařčen ze sebeobhajoby ve 
smyslu úlevy od obřízky, nýbrž má být zřetelné, že se staví na stranu 
pohanokřesťanů (2,1-21) s odvoláním na „pravdu evangelia“ (2.4.14); (i) tuto 
pozici neobhajuje pragmaticky (pro misijní úspěch evangelia bez obřízky) nebo 
skrze vývoj svého myšlení (příklon k „liberálnímu“ judaismu). Děje se tak 
„zlomově“, skrze zjevení Syna (1,16), jako Boží pověřenec (1,15), s motivem 
„prorockého“ povolání (srov. Jr 1,5).353   

 
Aktéři vyprávění 
Protože jde o narativní část v epistolárním žánru, je potřeba si všimnout postav, 
které zde vystupují.354 Ačkoliv je popisována vícečlenná delegace, jak naznačuje 
1. os. sg. (2,1.2),  je Pavel dominantní postavou.  Dále jsou uvedeni Barnabáš a 
Titus (2,1). V Jeruzalémě jmenovitě Jakub, Petr (Kéfas) a Jan (2,9).  Ve 
vyprávění se objevují navíc lživí bratři – zřejmě jde o označení celé skupiny. Při 
bližším pohledu jde celkem o tři „skupiny“, které se objevují na scéně, což je 
důležité pro argument oddílu355: (a) Pavel a jeho doprovod (2,1) – skupina 
složená z židokřesťanů a pohanokřesťana (Titus), jak početný byl doprovod nelze 
určit. Zdůraznění přítomnosti Tita (2,1) je pochopitelné až zpětně (2,1n) a 
z celkového záměru epištoly (5,2), otázka obřízky pro pohanokřesťany; (b) 
Jeruzalémský sbor – apoštolé (2,2.6) – pravděpodobně židokřesťané; (c) 
oponenti – falešní bratři – (2,4) zřejmě „judaisté“, nelze přesně určit jejich počet.  

                                                 
352 Jednak pochybnosti o Pavlově „shodě“ s Jeruzalémem – Pavel bez Jeruzaléma, tedy bez 
prvotního sboru, nebo argumentace Jeruzalémem proti učení Pavla - Jeruzalém proti Pavlovi.  Je 
otázkou, zda Galatští znali osobně Barnabáše, případě Tita. Postava Barnabáše mohla hrát 
důležitou roli, zvláště v případně přijetí jihogalatské hypotézy. Podle Sk trvala vzájemná misijní 
spolupráce pouze v první fázi (Sk 9,27) až do jejich rozchodu (Sk 15,37-40).  
353 Více k oddílu Ga 2,1-10 viz VOUGA, Dějiny raného křesťanství, 140-144.   
354 Aktérů ve vyprávění si všímá MARTYN, Galatians, 188, který oddíl 2,1-10 rozděluje celkem na 
pět scén. 
355 Tří skupin si všímá také WITHERINGTON, Grace in Galatia, 127, přičemž polemika se zdá být 
namířena primárně proti třetí skupině.  
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Není jasný vztah a vazby mezi hostiteli (jeruzalémským sborem) a falešnými 
bratry. Pavel si  dává záležet, aby bylo čtenářům/posluchačům zřetelné, že (a) na 
setkání nebyli pozváni oficiálně, ale nějakým tajným způsobem,  jak mají 
naznačit  výrazy pro špionáž (2,4-5); (b) nebyly to „sloupy“ židokřesťanského 
sboru, které by vyžadovaly obřízku Tita.356 A pokud to měli v úmyslu, svůj 
požadavek po Pavlově vysvětlení přehodnotili a uznali relevantnost argumentů. 
Podáním ruky byla potvrzena dohoda a uznáno stanovisko antiochijské delegace. 
Z toho vyplývá obecný závěr – pokud ne Titus, tedy ani ostatní pohanokřesťané.  
Vykladači se shodují, že Titus byl precendentem (test case), který byl jedním z 
argumentů v rámci celkové argumentace listu proti požadavku obřízky v Galacii. 
Titus se nemusí stát nejdříve nebo zpětně Židem, aby mohl být plnoprávným 
křesťanem. Šlo o klíčové rozhodnutí pro další vývoj rané církve, přesto vyřešilo 
problém jen zdánlivě, jak dokládají události z Antiochie (2,11-21).   

Dieter Kremendahl předkládá zajímavé členění části narratio. Všímá si 
vztahu dvou důležitých postav:  Pavel vedle Petra (1,13-24), Pavel s Petrem (2,1-
10) a Pavel proti Petrovi (2,11-21).357 Lze přidat, že v úvodu listu (Ga 1,1) i 
vyprávění Pavel zdůrazňuje, že byl povolán přímo Bohem, tedy „bez“ přičinění 
Petra nebo dalších pra-apoštolů. Nicméně má být zřejmé, že apoštolům není 
neznámý, nejedná proti Jeruzalému nebo bez vědomí Jeruzaléma.  Podání ruky 
(2,9) dokládá vstřícný vztah mezi Pavlem a apoštoly z Jeruzaléma.  

 
Gramatická a lexikální stránka oddílu 
Oddíl je zajímavý po gramatické i lexikální stránce. První eleutheria výrok se 
nachází v anakolunthu, odbočce, která přerušuje tok myšlenky 2,4-5.358  Nejdříve 
je představena opozice a její charakteristika, poté reakce delegace z Antiochie. 
Spojení dia. de.  můžeme pokládat za začátek nové věty. Vedle nesnadné větné 
stavby obsahuje oddíl mnoho metafor, především z vojenského a politického 
prostředí (viz níže).359  

Ze sémantického pole pojmu eleutheria se v oddíle 2,1-10 vyskytují: svoboda 
(evleuqeri,a), zotročit (katadoulw,sousin), donucovat (avnagka,zw), vzdáleně tak 
také poddat se pod moc někoho jiného (ùpotagh,). Jedinečnost textu je dána mimo 
jiné  četností metafor a hapaxlegomen ve dvou verších (4-5). Jakou část oddílu 

                                                 
356 „Nicht offiziele Mitglieder der Synode, nicht die Jerusalemer Autoritaeten, hatten die Absicht, 
die Freiheit zu unterdrücken…Es war die „aussersynodale Opossition“, die – nach der Meinung 
Paulus…“. Hübner se přiklání k označení „Heidenmissionssynode“ na rozdíl od „Apostelkonzil“, 
HÜBNER, Das Gesetz bei Paulus, 21. 
357 KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 174-203, zvláště 176.  
358 VOUGA má za to, že jde o eliptickou konstrukci, An die Galater, 45. BDR řadí Ga 2,4 mezi 
anakolunt, avšak s poznámkou, že je hůře určitelný, srov. § 467. Vybočení z větné vazby u Pavla 
také Ř 5,12nn; 1K 9,15; 2K 5,6nn.  
359 WITHERINGTON, Grace in Galatia, 127.  
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tvoří metafory a hapaxlegomena, je zřejmé při jejich zvýraznění (srov. řecký text 
s hapaxlegomeny a výrazy výhradně pavlovskými).   

 
4a dia. de. tou.j pareisa,ktouj yeudade,lfouj(  
 b oi[tinej pareish/lqon kataskoph/sai th.n evleuqeri,an h`mw/n  
 c h]n e;comen evn Cristw/| VIhsou/(  
 d i[na h̀ma/j katadoulw,sousin( 
5a oi-j ouvde. pro.j w[ran ei;xamen th/| ùpotagh/|(  
 b i[na h̀ avlh,qeia tou/ euvaggeli,ou diamei,nh| pro.j ùma/jÅÅÅÅ 

 
Hapaxlegomena v NZ: pareisa,ktouj, yeudade,lfouj, kataskoph/sai, ei;xamen, 

ùpotagh,, diamei,nh| pro.j ùma/j. Výrazy v NZ výhradně Pavlovské: 
katadoulw,sousin, avne,cesqe ga.r ei; tij ùma/j katadouloi/, h` avlh,qeia tou/ 
euvaggeli,ou (2K 11,20), th.n avlh,qeian tou/ euvaggeli,ou (Ga 2,14), th/j avlhqei,aj 
tou/ euvaggeli,ou (Ko 1,5). Metafory z vojensko-politické oblasti: pareisa,ktouj, 
kataskoph/sai, pareish/lqon, th.n evleuqeri,an, katadoulw,sousin.  

 
Strukturovaný řecký text Ga 2,4-5  
Vykladači se shodují, že stavba textu je v této části nejasná a jaksi „kostrbatá“, 
přikládají to Pavlovu zápalu a vzrušení. Pro srozumitelnost celé výpovědi jsou 
předkládána různá doplnění. Navržený strukturovaný text umožňuje sledovat 
texturu a vzájemné větné závislosti.  

 
   4a  dia. de. tou.j pareisa,ktouj yeudade,lfouj(  

b    oi[tinej pareish/lqon kataskoph/sai th.n evleuqeri,an h̀mw/n  
c                        h]n e;comen evn Cristw/| VIhsou/(  
d          i[na h̀ma/j katadoulw,sousin( 

    5a       oi-j ouvde. pro.j w[ran ei;xamen th/| ùpotagh/|(  
b          i[na h̀ avlh,qeia tou/ euvaggeli,ou diamei,nh| pro.j ùma/jÅ 

 
Můžeme si všimnout, že věty 4b,c i 5a začínají vztažnými zájmeny (oi[tinej, oi-j). 
Verš 4a odkazuje k předchozímu (v.3). Vztažné zájmeno 4b rozvíjí yeudade,lfouj 
popisem jejich činnosti. Vztažné zájmeno 4c rozvíjí th.n evleuqeri,an. První 
vedlejší věta účelová 4d závisí na 4b. Věta 5a se vztahuje zpět až k yeudade,lfouj 
4a, což dokládá vztažné zájmeno oi-j.  

 
4.1.2. Výklad po verších  
 
2,3ab avllV ouvde. Ti,toj o` su.n evmoi {Ellhn w;n( hvnagka,sqh peritmhqh/nai\ 
Vedle Barnabáše je zmíněn v doprovodu do Jeruzaléma také spolupracovník 
Titus (2,1.3). Důrazné avllV ouvde Ti,toj (srov. 1K 3,2; 4,3) znamená „ale ani“ 
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Řek Titus. Označením {Ellhn je vyjádřena jeho neobřezanost, tzn. náboženský 
původ (pohanokřesťan), ale také národnostní kontrast vůči Židům. Pavel 
opakovaně rozděluje lidstvo na dvě skupiny, a to na Židy a pohany, které 
v helénizovaném Středomoří může označit souhrnně jako Řeky (Ga 3,28; Ř 
1,16).  

Objevuje se zde motiv vybídnutí, nucení nebo vyvíjení tlaku (avnagka,zw). 
V listu se opakuje ještě 2krát, jednou ve spojení s jednáním Petra v Antiochii 
(2,14), v závěru listu s obřízkou, ke které oponenti Galatské nutí (6,12).360 Cíl, 
který měl tlak na Tita sledovat, je explicitně vyjádřen, šlo o jeho obřezání.  

Závěrečnou výpověď avllV ouvde. Ti,toj … hvnagka,sqh peritmhqh/nai shrnující 
výsledek lze vyložit několika způsoby: (a) Titus byl sice nucen, ale k obřezání 
nedošlo, protože apoštolové jednak nevyužili svou autoritu, Pavlovi se podařilo 
přesvědčit teologickým zdůvodněním, tj. dokázal nedůležitost obřízky pro spásu; 
Pavel podle některých chce adresátům říci ještě více, (b) nedošlo k žádnému 
pokusu donutit Tita k obřezání; (c) podle některých zůstává otevřená možnost, že 
Titus byl obřezán, ale nikoliv z donucení, nýbrž dobrovolně, z podobných 
důvodů jako Timoteus (Sk 16,3). Obřezání Tita, byť i dobrovolné, by však mohlo 
jen velmi obtížně sloužit jako jeden z úvodních argumentů proti obřízce 
Galaťanů.  

Poprvé v listu je zmíněn motiv obřízky, zde sloveso v pasivu aoristu 
(perite,mnw). Spolu se  substantivem (peritomh,, ,,) se vrací opakovaně do hry, a to 
až do úplného závěru listu (6,15). Je zřejmé, že obřízka je jedním z hlavních 
motivů listu.361 Není pochyb, že potřeba dodatečné obřízky patřila k jednomu 
z důrazů oponentů a byla příčinou znepokojení Galatských. Spojení obřízky a 
podmínky spasení (ouv du,nasqe swqh/nai) je doloženo ve Sk 15,1, a to s odkazem 
na ustanovení Tóry.362 

Pro Židy byla obřízka znakem smlouvy mezi Hospodinem a Abrahamem (Gn 
17,9-14), vedle toho patřila k viditelnému znaku příslušnosti k židovskému 
náboženství. Dunn hovoří o „a distinguishing mark of Jews“363, který spojoval 
Židy napříč celou říší. I když je obřízka doložena také u jiných národů, u Židů 
získala takovou závažnost, že se stala synonymem k označení Žid/židovský = 
obřezaný, jak je doloženo v listu samotném (2,7-8). Na významu nabývá zvláště 
pod tlakem násilné helénizace, který vyústil v Makabejské války (1Mak 1,15).364 

                                                 
360 Častěji v NZ substantivum avna,gkh: nutnost (17krát), které patří k opositu dobrovolnosti a 
svobodného jednání.  
361 V listu ještě 2,7.9.12; 5,2.3.6.11; 6,12.13.15.  
362 Sk 15,1  Kai, tinej katelqo,ntej avpo. th/j VIoudai,aj evdi,daskon tou.j avdelfou.j o[ti VEa.n mh. 
peritmhqh/te tw/| e;qei tw/| Mwu?se,wj( ouv du,nasqe swqh/nai. 
363 DUNN, The Epistle to the Galatians, 95.  
364 K pozadí a významu obřízky srov. DUNN, The Epistle to the Galatians, 95-96; ABD I, 1125-
1030.  
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Je zřejmé, co má být adresátům předloženo k posouzení ve věci obřízky, a to na 
několika rovinách. Vyprávění implikuje otázku: „Jestliže ne pohan Titus, proč 
tedy vy (Galatští)?“ Jestliže nedošlo k donucení (přesvědčení) k obřízce 
autoritami v Jeruzalémě pod tlakem „falešných bratrů“, proč by k tomu mělo 
dojít nyní skrze oponenty? Jestliže nedošlo k obřízce tehdy v Jeruzalémě, proč by 
mělo nyní v Galacii?   

 
2,4a   dia. de. tou.j pareisa,ktouj yeudade,lfouj 
Spojkou dia. + akusativ je naznačen důvod, příčina (srov. Ga 4,3).  Spojení dia. de 
lze přeložit jako „ale kvůli“ (n ěm. aber wegen; angl. because of, for the sake)365, 
u Pavla doloženo již jen v 1K 7,2. Částice de uvádí vysvětlení a souvislost s v. 3, 
který prozrazuje samotný výsledek sporu o Tita: „nebyl přinucen k obřízce“ 
(hvnagka,sqh peritmhqh/nai). Spojením  tou.j pareisa,ktouj yeudade,lfouj vyjadřuje 
Pavel, jakým způsobem se dostala tato „skupina“ na setkání v Jeruzalémě i 
povahu její činnosti. Nemůže být pochyb, že šlo o skupinu mimo okruh oficiální 
Jeruzalémské církve, a podle Pavla neměla řádné pozvání na setkání. Jak bylo 
uvedno výše, představuje třetí skupinu na scéně, která bude blíže 
charakterizována velmi silnými výrazy - „good propaganda fashion“, píše 
Witherington.366 Adjektivum parei,saktoj    označuje někoho, kdo se infiltroval 
nebo tajně vplížil do nepřátelského ležení. Jde o hapaxlegomenon, který se 
nevyskytuje ani v LXX, pojem je však doložen v antické literatuře (Polybius 
1.18.3).367 Jak bylo řečeno výše, Pavel užívá k popsání situace a oponentů 
metafor, které mají svůj původ ve vojenské a politické oblasti.  

Větší potíž při výkladu činí označení oponentů. Výraz yeudade,lfouj  
„pseuodobratři“ nebo falešní bratři (ČEP) lze považovat za Pavlův novotvar.368 V 
NZ je doložen pouze u Pavla (2K 11,26). S předponou yeudo- ještě „falešní 
svědci“ (1K 15,15). Jak bude doloženo níže, spojení s předponou yeudo- se v NZ 
nachází opakovaně.  Skupina není  blíže určena a není totožná s oponenty z 
Galacie, se kterými však sdílí požadavek obřízky, o stejném nároku čteme ve Sk 
15,1.5. Podle Pavlova hodnocení mají adresáti sami usoudit, co míní o 
současných oponentech, kteří působí v Galacii. Jistě nejde o označení hodnotící 
morální stránku oponentů, nýbrž vztah  této skupiny k pravdě (yeu/doj    opositum 
avlh,qeia), zde k pravdě evangelia (2,5). 

                                                 
365 Lze také přeložit „co se týče“ nebo „s ohledem na“, srov. Mt 24,22 (dia. de. tou.j).  
366 Podle WITHERINGTONA užívá Pavel teminologii politické či deliberativní rétoriky, na jiném 
místě hovoří o řeči vojenské, která se později užívala v politické rétorice, Grace in Galatia, 127. 
136.  
367 Srov. pro přehled LSJ, TLG.  
368 Takto DAUTZENBERG, ,73. Podle ANDERSONA, Ancient Rhetorical Theory, 151-2 může jít o 
Pavlův novotvar, přičemž původ spojení spatřuje v tom, že řečtina byla jeho druhým jazykem.  
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Někteří vykladači mají za to, že člen tou.j může implikovat, že byli Galatským 
známi.369  Výraz samotný by mohl naznačovat: (a) bratry, kteří se mýlí nebo 
bloudí, ale pořád zůstávají bratry, potom by spojení o dvou částech znamenalo, 
že jsou sice falešní (mající špatné učení), které ale nevylučuje, že jsou bratry 
(věřící v Ježíše Krista);370 (b) jako ty, kteří se zdají být bratry, ale bratry nejsou, 
případně se za bratry vydávají, ale do společenství bratří nepatří.  

Označení může být skutečně Pavlovým novotvarem a analogií  výrazu   
oi` yeudoprofh/tai doloženým v LXX a také v NZ (Mt 24,11.24 spojení 

yeudo,cristoi kai. yeudoprofh/tai).  Falešní proroci, kteří vystupovali ve jménu 
Hospodinově, ale nebyli jeho proroky. Ve SZ nejsou těmi, kteří se jen částečně 
odchýlili nebo zmýlili, nýbrž nepřinášejí „slovo od Hospodina“, nejsou Božími 
proroky. Proto jsou oponenty a nepřáteli pravých proroků. Ačkoliv mluví ve 
jménu Hospodina, nejsou jeho posly, svými falešnými výroky a zaslíbeními 
svádějí lid.  „Dále řekl prorok Jeremiáš proroku Chananjášovi: Slyš Chananjáši, 
Hospodin tě neposlal. Ty jsi svedl tento lid ke klamnému doufání. Proto 
Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země…“. (Jer 28,15n) Podobně 
proti falešným prorokům na jiných místech (Za 13,2).  Za pozornost stojí jediná 
paralela v NZ, kde se vyskytuje celkem dvakrát předpona yeudo- a také sloveso 
s předponou pareis- v 2Pt 2,1. Také zde slouží jako negativní označení a 
varování, což jasně dokládá zabarvení výpovědi v Ga 2,4ab. „V Božím lidu 
bývali ovšem i lživí proroci (yeudoprofh/tai); tak i mezi vámi budou lživí učitelé 
(yeudodida,skaloi), kteří budou záludně zavádět (pareisa,xousin) zhoubné nauky 
a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou 
zhoubu.“ (2 Pt 2,1) 

Na základě těchto dokladů lze tvrdit, že se Pavel pokusil polemickým 
opsáním situace vyjádřit nebezpečnost přijetí požadavku falešných bratří. Jejich 
program nepřinášel jen odlišný důraz, nýbrž vedl přímo proti pravdě evangelia 
(2,5). Můžeme z toho usuzovat, že falešné bratry nepovažoval za křesťany.371 Je 
zajímavé, že Pavel nikde přímo neklade rovnítko mezi oponenty a falešné bratry, 
také nedává výzvu: „odmítněte jejich nároky neprodleně, stejně jako jsme to 
udělali my tehdy“. Přestože verše implikují ostré odmítnutí, adresáti mají sami 
rozpoznat analogii mezi programem falešných bratrů, kterým se postavil Pavel 
již před několika lety v Jeruzalémě, a současnými agitátory v Galacii.   

 
 

                                                 
369 Takto VOUGA, An die Galater, 41, není vyloučeno, že Pavel hovořil o některých problémech 
již v době svého působení v Galacii.   
370 Tento ostrý výraz nepoužívá Pavel pro všechny své oponenty. V listu opakovaně nazývá 
Galatské „bratry“, také v Korintské koresponednci, přes nesouhlas s děním a morálními poklesky, 
neužívá takto „diskvalifikujícího pojmu“.  
371 Také ZAHN, Der Brief des Paulus an die Galater, 86; JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 75. 
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2,4b  oi[tinej pareish/lqon kataskoph/sai th.n evleuqeri,an h̀mw/n 
V další části je specifikováno jednání a záměr této skupiny, „vplížili se, aby 
slídili po naší svobodě“. I zde Pavel opět užívá metafor z vojenského a 
politického života. Sloveso pareise,rcomai    (aor. pareish/lqon) a výrazy 
s předponou pareis naznačují způsob nebo účel příchodu související se špionáží. 
Dunn píše: „here clearly with the overtone of unworthy motives“.372 Jde o 
schopnost přijít tajně a nepozorovaně, za účelem slídit, vyzvědět informace o 
druhé straně. „Vloudili se (pareisedusan) totiž mezi nás někteří bezbožní lidé, 
zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a 
zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista.“ (Jd 4) 

S touto předponou jsou v NZ doložena také slova bez negativního zabarvení 
(srov. Sk 1,10; 17,6; Ř 5,2; 2 Pt 1,5). Skupina přišla tajně, za účelem slídit, 
špehovat, píše Pavel. Zde kataskope,w znamená pátrat, zkoumat, pozorovat nebo 
získávat informace, ve smyslu vyzvědačské činnosti. V NZ ještě Žd 11,31 
v souvislosti s Rachab, která přijala vyzvědače (katasko,pouj). Pavel jistě znal 
vojenskou i politickou funkci vyzvědačů a špiónů přinejmenším z textů SZ, snad 
také z obecného povědomí  o vojenské taktice i politických zápasech o moc. 
Důkazy,  že šlo o běžný způsob získávání informací o nepříteli a součást 
vojenské taktiky, dokládají klasické řecké texty i SZ. Řecký výraz kataskopeu,w 
je v LXX doložen více než 20krát. Podle Gn 42 jsou Josefovi bratři nařčeni 
bratrem, že jsou špióny (kata,skopoi,) v Egyptě a hrozí jim za to trest smrti.373 O 
vyzvědačích a jejich roli se dočítáme především v knize Jozue, kde šlo zcela 
jednoznačně o součást přípravy na vojenské tažení proti nepříteli v souvislosti 
s dobýváním země. Vyzvědačská činnost měla zajistit potřebné informace o 
nepříteli, jeho poloze i síle.374 Je prováděna za účelem získání informací 
vedoucích k vítězství a podmanění si nepřítele, cíl je zřejmý také z Ga 2,5a „aby 
nás zotročili“ ( i[na h`ma/j katadoulw,sousin). „Jozue, syn Núnův, vyslal potají ze 
Šitímu dva muže jako zvědy (kataskopeu/sai). Řekl: Jděte, prohlédněte tu zemi i 
Jericho.“ (Joz 2,1) Také v době království užíval David této taktické zbraně: 
„David totiž vyslal zvědy a zjistil, že Saul opravdu přitáhl.“ (1 S 26,4). Na jiném 
místě čteme: „Neposlal David své služebníky k tobě proto, aby prozkoumal 
město, aby je mohl oblehnout a vyvrátit?“.  (2 S10,3b) Objektem špionáže byla 
v největší míře země (Joz 2,1.2.3), ležení, tábor (1Mk 5,38; 12,26) nebo město.375  

V našem oddíle nebylo předmětem špionáže město nebo jiné území, nýbrž 
svoboda, píše Pavel. Nejdříve ke spojení „naše svoboda“. Pavel mohl napsat 
„vaše svoboda“, pokud by chtěl zdůraznit svobodu získanou exkluzivně pro 
konvertity v Galacii nebo pohano-křesťany, které zde představuje Titus. Mohl by 

                                                 
372 DUNN, The Epistle to the Galatians, 99, srov. BDAG. 
373 Výraz 6krát v Gn 42, srov. 9.11.14.16.31.34.  
374 K využívání a zaměření špionáře v antice viz Spionage, DNP.   
375 Srov. kataskopeu,w podle TDNT. 
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tímto označením vyjádřit, že jako obřezaný Žid takovou svobodu nepotřebuje. Je 
na řadě míst zřejmé, že Pavel rozlišuje mezi Židy a pohany: „My jsme od 
narození Židé a ne „hříšní pohané“ (2,15, jinak Ga 3,28). Zájmenem „naše“ 
vyjadřuje obecnou platnost svobody. Většina vykladačů má za to, že Pavel mluví 
o svobodě, která je svobodou pro pohany i Židy, srov. 4c, protože má svůj základ 
ve spásné události s universálním dosahem, která svobodu předchází a zakládá 
(viz níže).376 Podobně jako na jiných místech stojí bezprostředně u eleutheria 
výroku pojem douleia (srov. 3,28; 4,21-31;5,1.13). U Pavla je pravidelně 
opositem a kontrastním pojmem.  

Víme-li, že svoboda byla v době Pavla mnohoznačným pojmem, můžeme se 
ptát, proč jej zde Pavel užívá. Proč se objevuje v listu tak brzo? Jedním z důvodů 
může být to, že jeho zvěst v Galacii byla spojena s motivem osvobození, není 
tedy adresátům neznámá. Martyn píše: „…the Galatians’ experience with this 
motif will scarcely have begun with the hearing of Paul’s letter…“.377 Zůstává 
otázkou, zda bylo spojeno již v Galacii evangelium explicitně se „svobodou od 
Zákona“ nebo podobným heslem či spojením. Jakkoliv je tradičně chápán základ 
Pavlova evangelia, potažmo jeho výroků o svobodě, v souvislosti s jeho 
negativním hodnocením Zákona („svoboda od Zákona“), zdá se mi 
pravděpodobnější, že v době působení Pavla mezi pohany, nebylo potřeba tímto 
způsobem evangelium vykládat. Mohlo se nicméně jednat o „Law-free Gospel“, 
avšak v tom smyslu, že k přijetí spásy nebyla postavena podmínka obřízky, 
dietních předpisů atd. Pavel v pohanském prostředí nemusel observanci Tóry 
tématizovat ani spojovat pojmy svoboda a Zákon, lépe řečeno, stavět je proti 
sobě jako „svobodu od Zákona“. Jak uvidíme dále, překvapivě tak na žádném 
místě v listu Gal nečiní.     

 
Povaha svobody podle 2,4 
Uvedení eleutheria výroku již v úvodu 2. kapitoly podle některých signalizuje, 
že svoboda patří k hlavním tématům listu378 nebo je jeho velkou částí.379 K této 
otázce se dostaneme až v závěru celého pozorování. Zde je důležité 
konkretizovat, o jakou svobodu jde, víme-li, že právě u svobody je potřeba 
opositum, na jehož pozadí je konkretizován její obsah. Většina vykladačů má za 
to, že se poprvé objevuje leitmotiv celého listu, kterým je „svoboda od Zákona“.  
Podle Schliera jde o svobodu od přikázání obřízky, a tím svobodu od Zákona 

                                                 
376 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 82: „…show that althouth the obligation of 
the Gentile to be circumsed was the particular question at issue, this was in the apostle’s mind 
only a part of a larger question, which concerned both Jewish and Gentile Christians as those 
whose case he represents.“   
377 MARTYN, Galatians, 196 blíže ke svobodě srov. 219-220. 
378 WITHERINGTON, Grace in Galatia, 138.  
379 MARTYN, Galatians, 196.  



106 

jako prostředku spásy. „…Freiheit vom Gesetz im ganze als dem Mittel zum 
Heil, damit endlich die Freiheit von der Gesetzesleistung als dem Weg zum 
Leben.380 Vouga má za to, že svoboda znamená programově evangelium, které 
Pavel v následujících kapitolách představuje, včetně určení svobody.381 Naopak 
podle Dautzenberga, v návaznosti na závěry Jonese, nejsou výroky o svobodě 
v Gal emancipací od Tóry.382 Je důležité v tomto bodě zdůraznit, že Pavel 
rozhodně neužil spojení „svoboda od Zákona“, dokonce pojem nomos není 
v celém vyprávění (1,11 až 2,1-10) vůbec zmíněn. Nejdříve se objevuje až ve v. 
2,16, a to ve spojení „skutky Zákona“. V tomto smyslu je kritika Jonese a 
Dautzenberga oprávněná. Je narušen tradiční předpoklad, který vykládá spojující 
první eleutheria výrok jako „svobodu od Zákona“.  

 
2,4c  h]n e;comen evn Cristw/| VIhsou/( 
Připojená vztažná věta h]n e;comen evn Cristw/| VIhsou  specifikuje svobodu, kterou 
věřící v Kristu mají (e;comen) a po které falešní bratři slídili. Pavel píše „naše 
svoboda“ (4b) a „kterou máme“ (4c) – v obou větách se objevuje 1.os.pl. Toto 
vyjádření není jednoznačné a můžeme se ptát, koho má Pavel na mysli. Do 
úvahy přicházejí následující možnosti. Subjekty svobody mohou být: (a) Pavel a 
jeho spolupracovníci (zde Barnabáš, Titus a ostatní v doprovodu); (b) křesťanské 
obce založené Pavlem (tedy také Galatští); (c) křesťané obecně, včetně 
židokřesťanů.383 Jako nejpravděpodobnější se zdá být nárok na svobodu, která 
náleží především pohanokřesťanům (Gentile Christian freedom)384, protože oni 
jsou skupinou, na niž má být uvalen požadavek oponentů – v Jeruzalémě 
zastupováni Titem, nyní pohanokřesťané v Galacii. Této části rané církve se 
bezprostředně týká vznesený požadavek, ale také možné ohrožení. Pohané, kteří 
se stali křesťany bez obřízky, jsou nyní (dodatečně) nuceni, lépe řečeno 
teologicky přesvědčováni a nuceni, aby pozici, kterou přijali od Pavla, opustili 
jako neautentickou a neautoritativní. Pavlovou snahou je vyvrátit toto tvrzení. 
Svoboda v Kristu je tedy získaným prostorem, máme-li užít označení pro volný 
pohyb, který je nyní ohrožen.  

Zájmeno „my“ můžeme vykládat „my“ v nejširším smyslu, protože Pavel 
chápe událost v Kristu universálně, jako Boží věrné jednání především pro Židy, 
ale také pro pohany (Ga 1,3-4; Ř 1,16). Přestože Pavel opakovaně rozlišuje mezi 
Židy a pohany, je si vědom „priority“ Židů a vyvolení, jeho teologie není 

                                                 
380 SCHLIER, Der Brief an die Galater, 72, podobně GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 70.  
381 VOUGA, An die Galater, 45.  
382 DAUTZENBERG, Freiheit, 75. 
383 „…yet its obviously reference is to Christians in general, not to Gentile Christians 
exclusively.“ BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 83, stejně OEPKE, Der Brief des 
Paulus an die Galater, 47.  
384 Takto MORRIS, Galatians, 69.  
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partikulární, mluví spíše universálně např. o křtu a zaslíbení daném Abrahamovi 
skrze víru Krista (3,26-29).  

Présentní tvar slovesa e;comen implikuje podíl na již získané svobodě, která je 
platná již v přítomnosti.  Akutní nebezpečí platí pro přítomnost i budoucnost: 
Tuto svobodu v Kristu „máme“ a do budoucna také „chceme mít“.  Ohrožení je 
zde naznačeno špionáží i snahou o zotročení, motiv présentní a ohrožené 
svobody také v Ga 5,1.13. Tato svoboda však nestojí samostatně, je v Pavlově 
formulaci úzce spojena s častým pavlovským obratem. Jde o svobodu, kterou 
máme v Kristu Ježíši  evn Cristw/| VIhsou/. Jde o spojení, kterým je vyjádřen vztah 
věřících ke Kristu (Ga 1,22; 2,7; 3,14.26.28; 5,6.10). Není primárně vyjádřením 
mystické jednoty s Kristem (A. Deissmann), nýbrž osobní účastí věřícího na 
jednání a údělu Kristově.385 J. B. Souček zcela odmítá používat výrazu „mystika“ 
o Pavlově kristovské zbožnosti a spojovat ji s kultickým prožitkem.  Objektivní 
stránku zdůrazňuje H. Conzelmann, podle kterého jde o soudní výrok – 
ospravedlnění skrze víru.386 Na některých místech u Pavla  je zřetelné, že spojení 
„být v Kristu“ neoznačuje nic jiného než „být křesťanem“, je tedy synonymem 
k ještě nezavedenému adjektivu „křesťanský“ (1K 7,39). Na jiných místech 
převládá eklesiologický důraz (Ga 1,22), proto evn Cristw/| může být nejen 
jedinec, ale také společenství věřících.  

Ve vztahu ke svobodě můžeme obrat vykládat (a) instrumentálně – „Kristem“, 
„skrze Krista“ nebo „prostřednictvím Krista“; (b) místně „v Kristu“. Burton 
zdůrazňuje „causal sense“, pak lze překládat spojení následovně: „na základě 
naší jednoty s Kristem“. Mám za to, že v Pavlově životě i teologii je opakovaně 
zdůrazňován objektivní i subjektivní rozměr. Tedy skutečnosti smrti a vzkříšení 
(za nás a pro nás)  i subjektivní, lidské zkušenosti, jako je přijetí Ducha svatého 
(Ga 3,1n) a vlastní život víry, upínající naději ke Kristu. Totéž  platí pro 
formulaci evn Cristw/| VIhsou/. Nelze přesně a zcela vyloučit instrumentální důraz 
na úkor místního. Longenecker k tomu píše: „Freedom for Paul results from both 
what Christ effects in our lives (instrumentaly) and our being brought into 
personal union with Christ (localy).“387 Pokud bychom překládali evn Cristw 
jako „křesťanský“, pak Pavel mluví o „křesťanské svobodě“.388 To by 
implikovalo, že Pavel si je vědom dalších svobod a rozlišuje mezi 
„svobodou/svobodami“ a „křesťanskou svobodu“. Ze spojení však vyplývá, že 

                                                 
385 SOUČEK, Teologie apoštola Pavla, 191.  K obratu také BORNKAMM , Apoštol Pavel, 150-152. 
386 CONZELMANN, Grundriß der Theologie,  232. 
387 LONGENECKER, Galatians, 52, více ke spojení „v Kristu“ LONGENECKER, Paul: Apostle of 
Liberty, 161-170.  
388 GÁBRIŠ zdůrazňuje, že Pavel opakovaně tímto spojením vyjadřuje „křesťanský postoj“, List 
apoštola Pavla Galatským, 71, pozn. 21.  
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Pavel nemá na mysli obecnou svobodu a nějaký abstraktní ideál, nýbrž myslí na 
svobodu křesťanskou, založenou v Kristu.389 

 
2,4d   i[na h`ma/j katadoulw,sousin 
Jakkoliv jsou oponenti specifikováni a pojmenováni jen obecně, a to výrazně 
negativně (viz výše), je účelovou větou Pavlem blíže určeno hodnocení jejich 
záměru „aby nás zotročili“. Všimněme si, že píše stále v 1. os. pl., která ukazuje 
na záměr a možný důsledek „tajného vplížení“ (4a,b). Zde je doložena textová 
varianta, která však nemění význam. Nicméně varianta (katadoulwswntai) konj. 
aoristu v mediálním tvaru naznačuje, že falešní bratři je chtěli uvést pod svou 
kontrolu – zotročit si je.390  

Je zřejmé, že svoji činnost takto nechápali, a jistě by ji neoznačili tímto silně 
negativním výrazem, který je po sémantické stránce již v klasické i septuagintní 
řečtině opositem k eleutheria. Stejně tak na řadě míst v NZ  (Ga 2,28; 5,1; 1K 
7,22; J 8,31-36 aj.). Pojem katadoulw,sousin znamená uvedení do otroctví, stát se 
něčím otrokem a někomu podléhat. Užitý tvar katadoulo,w je doložen pouze u 
Pavla, druhý výskyt v 2K 11,20 „když vás někdo zotročuje (katadouloi/)“. 
V LXX se vyskytuje tvar 6krát (Ex 6,5; Ezd 7,24; 1 Mak 8,18; 3 Mak 2,6; Jr 
15,14, Ez 34,27). Zvláště v Ez 34,27 se vyskytují obrazy ze sémantického pole 
eleutheria: jho (to.n zugo.n), vysvobodit (evxelou/mai). Motiv jha se objevuje v Ga 
5,1.  Po stránce pojmové i tématické je důležité spojení s egyptským zotročením: 
„Rovněž jsem uslyšel sténání Izraelců, které si Egypťané podrobili  v otroctví 
(katadoulou/ntai), a rozpomenul jsem se na svou smlouvu.“ (Ex 6,5) Spojení 
zotročení, jha a naděje na vysvobození se objevuje také na jiných místech: „Polní 
stromoví vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a budou na své roli v bezpečí. I 
poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha (to.n zugo.n auvtw/n) a 
vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují (evk ceiro.j tw/n katadoulwsame,nwn 
auvtou,j).” (Ez 34,27) 

Obraz zotročení nebo otroctví byl v antické i římské společnosti důvěrně  
znám. Ačkoliv vychází, podobně jako předešlé metafory,  z vojensko-politického 
pozadí, má také sociální rozměr. Víme totiž, že výsledek války se týkal 
budoucího postavení poražených a jejich dětí (Ga 4,21-31 dítě otrokyně a 
svobodné).  Máme řadu dokladů o tom, že ve starověké společnosti vykonávali 
váleční zajatci otrockou práci přímo pro vítěze nebo byli prodáni jako válečná 
kořist do otroctví. Váleční zajatci a obchod s nimi představoval jeden z 

                                                 
389 LONGENECKER, Apostle of Liberty, 170: „Christian liberty is constituted only „in Christ“. Na 
jiném místě stejný autor píše, že „v Kristu“ je základem Pavlova učení o svobodě, která se 
odlišuje od svobody stoické nebo rabínské, 160.  
390 Angl. „bring into bondage to themselves“, BRUCE, The Epistle to the Galatians, 113. 
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významných zdrojů získávání pracovní síly.391 Je pravděpodobné, že i mezi 
Galatskými byli otroci nebo propuštěnci, kteří měli osobní zkušenost se 
zotročením. Nebezpečí války nebylo v době působení Pavla v Malé Asii pod Pax 
Romana aktuální, jak tomu bylo za občanských válek v 1. st. př. Kr. nebo později 
při nepokojích v Judeji (66-70 po Kr.). Všichni adresáti však znali sociálně-
právní rozdíl mezi svobodným a otrokem, který platil na území Římské říše. 
Pavel účelovou větou a obrazem zotročení staví před oči adresátům (podobně 
5,1), proč nebylo možné ustoupit požadavkům falešných bratří. Zotročení 
znamenalo podléhat vůli toho, komu patřím, kdo mnou disponuje a je mým 
pánem (podle římského práva šlo o ztrátu právní subjektivity).392 Pavel již tehdy 
vystoupil ostře proti opanování falešnými bratry, proto odmítl jejich požadavky. 
Před současným ohrožením varuje Galatské. Staví do protikladu evangelium 
hlásané Pavlem a „jejich/jiné (ne)evangelium“, které je v příkrém rozporu 
s pravdou evangelia, jež znamená svobodu v Kristu.   

 
2,5a  oi-j ouvde. pro.j w[ran ei;xamen th/| ùpotagh 
Popis činnosti oponentů je zde přerušen a Pavel pokračuje opsáním reakce na 
jejich požadavek/-ky. Věta pokračuje v 1. os. pl., „nedali jsme jim ani na 
okamžik příležitost“. Spojení  pro.j w[ran (srov. 2K 7,8; 1 Te 2,17; J 5,35 ) je 
idiomem označujícím určitý časový úsek, lze přeložit „ani na chvíli“ (Schlier: 
„nicht einen Augenblick“).393 Textová varianta na tomto místě je zřejmě až 
druhotná (srov. Nestle-Aland a komentáře). Vynechání by obracelo celý význam 
tak, že Pavel skutečně na chvíli váhal nebo dal Tita dodatečně obřezat (proti 
5,2).394  Aorist ei;xamen ve spojení se záporkou ouvde. znamená, že ani na chvíli 
nepovolili, neustoupili nebo se nepodřídili. Spojeno s dativem th/| u`potagh, 
podřízenost, poslušnost (srov. 2K 9,13  evpi. th/| ùpotagh/|). Jde o pleonasmus 
sloužící k zdůraznění a zesílení společné neústupnosti.  Celý obrat lze chápat 
jako vyjádření rozhodného odmítnutí ustoupit ze zastávané pozice a podřídit se 
požadavkům oponentů. Ostré vymezení je pochopitelné díky popisu nepřátel 
s jejich aktivitami a cíli (v. 4), ale také vědomím, že nárok nevychází od 
jeruzalémských autorit, navíc je zastáván celou delegací z Antiochie (plurál!). 
Pro Pavla nešlo o okrajovou záležitost, navíc události v Galacii dávají poznat, že 
případný ústupek by byl využit jako protiargument v současné situaci. Je dobře 
možné, že tomu tak také bylo a výsledek konfrontace byl vykládán v neprospěch 
Pavla a delegace z Antiochie. Proto nepovolili jejich požadavkům (v. 5a) a jejich 

                                                 
391 V antice patřily mezi hlavní zdroje získávání otroků především děti otroků, prodej 
zadlužených osob, válečné zajetí a pirátství.  
392 Srov. KINCL, URFUS, Římské právo, 91-94.  
393 Pro vyjádření určitého časového úseku mohl Pavel použít také předložkovou vazbu pro.j 
kairo.n    Lk 8,13;    1K 7,5; 1 Te 2,17.    
394 Takto také WITHERINGTON, Grace in Galatia, 137.   
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vlastním cílům (v. 5b).395 Ustoupení by znamenalo zotročení, zřeknutí se toho, za 
co Kristus zemřel.396 O základu a zdůvodnění neústupnosti však píše Pavel až 
v následující větě.  

 
2,5b   i[na h` avlh,qeia tou/ euvaggeli,ou diamei,nh| pro.j ùma/jÅ 
První účelová věta hodnotila snahu oponentů (v.4), druhá účelová věta se týká 
Galatských. Účelová věta ve spojení s konjunktivem aoristu (i[na…diamei,nh|) 
dosvědčuje, že se Pavel dostává k důvodu svého (společného) jednoznačného 
odmítnutí. Nešlo tedy o neochotu ke kompromisu.  Podle Pavla byl požadavkem 
oponentů ohrožen samotný základ, kterým je evangelium, od kterého mají 
adresáti tendenci se odvracet (1,6). Spojení h` avlh,qeia tou/ euvaggeli,ou se 
vyskytuje pouze zde a v 2,14.397 Protože Pavel nezná dvě evangelia, lze obratu 
rozumět ve smylu „evangelium ve své integritě“ 398, podle Bultmanna „das echte 
Evangelium“.  399 Sloveso diamei,nh je v NZ spojeno s časovým úsekem, po který 
něco trvá nebo zůstává (Lk 22,28). V LXX doloženo hojně v souvislosti 
s trvalostí, stálostí a obratem „trvá na věky“ (srov. Ž 119,89.90.91 aj.).400  

Opositem výrazu diamei,nh, který znamená zůstávat, pokračovat nebo vytrvat, 
je sloveso avpo,llumai (srov. Ž 102,27). Pavel brání zničení „pravdy evangelia“, 
v této souvislosti lze spojení přeložit „aby zůstalo trvale při vás“, podle 
Mussnera míněno „nadčasově“.401 Svědčí o tom, že Pavel předpokládá 
přítomnost pravdy evangelia, která  bude zůstávat s Galatskými.  Osobní 
zájmeno v 2. os.pl. ùma/j a předešlé výpovědi (4b,c,d) dokládají, že na tomto 
místě má Pavel na mysli výhradně Galatské.  Není tím řečeno, že by již v době 
sporu Galatské sbory existovaly (užíváno jako argument podporující 
jihogalatskou hypotézu), spíše jde o anticipaci závažnosti důsledků v rovině 
teologické i praktické, tj. vliv na celou misijní práci mezi pohany a šíření 
evangelia.  

Jde především o pragmatický krok v zájmu misie? Nejde o žádné taktické 
jednání na krátký okamžik, jde o samotnou podstatu pravdy evangelia.402 

                                                 
395 BETZ, Der Galaterbrief,176. 
396 GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 71. 
397 Pojem evangelium hraje v úvodu listu klíčovou roli, což dokládá kumulace v kap. 1-2 
(12krát). Všechy zmínky jsou v rozmezí veršů 1,6-2,14. 
398 LIGHTFOOT, St. Paul's Epistle to the Galatians, 107. 
399 SCHLIER, Der Brief an die Galater, 73: „Es ist nicht eine Umschreibung für das Evangelium, 
auch wohl kaum soviel wie das wahre Evangelium im Gegensatz zu einem falschen.“ 
400 „Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat, 
všechny národy ho budou blahoslavit.“ (Ž 72,17) „Z pokolení do pokolení trvá (diame,nei) tvá 
věrnost, upevnil jsi zemi a ta stojí.“ (Ž 119,90) „Ta zaniknou (avpolou/ntai), a ty budeš trvat 
(diamenei/j), všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní.“  (Ž 102,27) 
401 MUSSNER, Der Galaterbrief, 111.  
402 Tamtéž, 111. 
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Vzhledem k trojímu vzájemně úzce souvisejícímu ohrožení evangelia, jednoty 
společenství a křesťanů není zvláštní, že Pavel neústupně a důsledně prosazoval 
svoje evangelium a svůj apoštolský nárok.403  

 
4.1.3. Výklady Jonese a Vollenweidera  
 
Stanley F. Jones  
Jones ve svém výkladu oddílu představuje své pozice k exegetickým otázkám 
(71-82). Jednotku hodnotí jako apologetickou (71), má za to, že falešní bratři 
nebyli podle Pavla skutečnými křesťany (75). Co se týče místa střetu s falešnými 
bratry, má za to, že nelze popisovanou scénu lokalizovat (74).   Eleutheria je zde 
považována za „christliche Heilsgut“ a stejně jako v 1K 7,22  je Kristus 
základem spásného dění, tedy „naší svobody“. Svoboda je pro Galatské něčím 
přítomným. Podroběji se zastavuje u určení zájmena „naše“ svoboda. Nejprve 
konstatuje, že Pavel užívá politický obraz, s odvoláním na Zahna a Nestleho. Za 
rozhodující pozadí považuje Herodotův popis řecko-perských válek a pozdější 
politické užití pojmů svoboda, zotročení či špionáž.   

 
„Spionieren ist eine Tätigkeit, die auf politische Veränderungen oder Krieg 
zeilt. Wenn Paulus ausführt, daß es die evleuqeri,a war, die ausspioniert 
wurde, so entspricht die Verwendung deises Wortes durchaus seinem 
politischen Bildwort, denn seit Herodot war evleuqeri,a überhaus 
weitverbreitete Bezeichnung für das Objekt bzw. Ziel des Krieges.“ (75) 
 
Vedle Herodota, který užívá tuto dvojici pro bitvu u Maratónu, ji zmiňuje 

taktéž Thukydydes pro peloponéské války. Řecká svoboda hraje klíčovou roli v 
řeči Demosthena, který volá k odporu vůči Filipovi. Jones vykládá zájmeno 
„my“ v kontrastu vůči falešným bratrům a ve spojení evn Cristw/| jde tedy o 
všechny křesťany. Bližší určení svobody je zajištěno přiřazenou vztažnou větou. 

 
„Durch diese Ergänzung macht Paulus deutilich, daß die Freiheit, die die 
falschen Brüder ausspioniert haben, nicht etwa außergewöhnliche 
libertinische Ausschweifungen in disen unter dem Einfluß seiner Predigt 
stehenden Gemeinden, sondern eben die allgemeine christliche Freiheit 
war.“ (76) 
 
Jones si klade otazník nad dosavadními výklady tohoto eleutheria výroku ve 

smyslu „svobody od židovského Zákona“ a zkoumá předpoklady, které tento 
výklad určují (77-80). Po kritice předkládá alternativní výklad, který se vrací k 

                                                 
403 SCHLIER, Der Brief an die Galater, 73.  
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hypotéze Nestleho404, že v pozadí stojí starý význam svobody v řecké polis, což 
se snaží doložit citáty antických autorů. Odmítá názor, že v myšlence „svoboda 
od Zákona“ spočíval původ Pavlovy svobody.  

 
„Hier dagegen bedeutet generelle Freiheit, das zu tun, was man will. 
Während diese Freiheit sicherlich ‚Freiheit‛ von der Forderungen der 
falschen Brüder sowie des jüdischen Gesetzes (Beschneidungsgebot) 
einschließt, wird sie dadruch nicht definiert.“ (81) 
 
Podle Jonese slouží užití eleutheria spolu s dalšími politicko-vojenskými 

obrazy v. 4 k polemickému účelu. Svoji pozici opakuje a shrnuje také v heslu 
Freedom pro ABD.405  

 
Kritické poznámky 
Řada vykladačů se shoduje v tom, že Pavel opisuje situaci pomocí řady 
vojensko-politických metafor, kterými hodnotí způsob i cíl činnosti oponentů, 
v oddíle však nikde není přímo vyjádřen nebo naznačen obraz města, potažmo 
ideálu řecké polis. Možné spojení s městem/polis lze hledat ve v. 4,26, kde 
čteme, že VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n.406 Metodicky se mi zdá být velmi sporná 
snaha vykládat eleutheria výrok pomocí dokladů v 1K, jak se o to Jones pokouší 
(77, 81).  

Přínos Jonesovy práce má svá úskalí, jako každá metoda, což platí také o 
religionistické komparaci. Mám za to, že jakkoliv předkládá zajímavé paralely 
s antickými autory,  v tomto případě se snaží uměle vytvořit spojitost mezi 
eleutheria výrokem z Ga 2,4 a helénistickou představou svobodné polis, potažmo 
obecné lidské svobody. Uceleněji hodlám předložit důvody pro odmítnutí 
Jonesova výkladu později.  

 
Samuel Vollenweider  
Také Vollenweider spatřuje v textu řadu vojensko-politických metafor, které 
evokují ohrožení města. Přesto se autor domnívá, že obsah svobody odpovídá 
„svobodě od Zákona“. Jde tedy o „Freiheit gegenüber dem Gesetz, mit dem die 
‚Falschbrüder‛ die Christen zu versklaven suchen.“ (299) Ačkoliv pasáž 
pojednává  primárně o otázce obřízky, lze podle autora rozpoznat teologický 
program pohanokřesťanů z Antiochie (Sk 11,19n), Pavlem exegeticky zajištěný a 

                                                 
404 NESTLE, Freiheit, 281.   
405 „Since the opponents‘ goal is to subject the free Christians to themselves, it is clear that Paul 
is not operating here with a well-defined concept ‚freedom from the law‛.“. „Galatians contains 
no evidence for a sharply defined concept of freedom as ‚freedom from the (Jewish) law‛.“ 
JONES, Freedom, 858.  
406 Motiv ohroženého města uvádí NESTLE, Freiheit, 281.  
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zakotvený (301). Vollenweider nebyl první, kdo odvozoval program od 
antiochijského sboru. Podobně již  Bornkamm, podle kterého byl výsledek 
dohody uzavřené na konventu dosažený celou antiochijskou delegací, a to 
především pro misijní působení mezi pohany.  

 
„A přece fakticky vybojovali evangeliu svobodu od židovských omezení, 
nejprve jen pro vlastní misijní pole, ale v jistém smyslu zároveň i na poli 
židokřesťanském; neboť židovské pojetí zákona, dějin spásy a Božího lidu, 
které vedle sebe neuznávalo jinou cestu spásy, tu bylo zřetelně 
prolomeno.“407  
 

Kritické poznámky 
Také výklad Vollenweidera nemá přímé opodstatnění v textu, nejen proto, že 
spojení „svoboda“ a  „Zákon“ v oddíle nenacházíme (viz kritika Jonese). Navíc 
je zřejmé, že Pavel zatím nepojednává o Zákonu jako takovém, nýbrž zmiňuje 
konkrétní kauzu, která se dotýká situace v Galacii. Ve srovnání se závěry Jonese 
se mi zdá být Vollenweiderův výklad bližší svobodě, kterou Pavel nárokuje pro 
pohanokřesťany. Otázka původu myšlenky „svobody od Zákona“ je stále 
předmětem diskuse. Jakkoliv tuto domněnku nelze doložit, je dobře možné, že 
vyvstala právě ve sboru v Antiochii, jak tvrdí Vollenweider a před ním již 
Bornkamm.   

 
4.1.4. Svoboda v Kristu jako ohrožená polis? 
Řada vojensko-politických metafor z v. 2,4 může odkazovat velmi dobře 

k boji o město, což je motiv antický, ale známý také ve SZ. Tomu by mohlo 
odpovídat  spojení předložky evn + dativ Cristw/|, lze chápat „prostorově“ ve 
smyslu: v Kristu = v polis. Má však Pavel na mysli skutečně ohrožené město, jak 
se domnívají Nestle, Jones a Vollenweider? Má-li před očima ohrožené město, 
myslí na řeckou polis, potažmo svobodu v řecké polis?  

Proti tomuto výkladu předkládám následující námitky, které nejprve berou 
vážně možnost, že Pavel má před očima město: 

(a) Nemuselo jít o město ve smyslu řecké demokratické polis, jak je patrné ze 
SZ vyprávění a jiných starověkých dokladů, město mělo širší význam. Především 
v době ohrožení bylo místem, kam se utíkalo obyvatelstvo z okolních vesnic a 
díky opevnění se zde soustředil odpor proti nepříteli, tzn. město se opevněním či 
ohrazením odlišovalo od vesnice.408 

                                                 
407 BORNKAMM , Apoštol Pavel, 53.  
408 Ez 38,11 „Potáhnu do země neopevněných osad, půjdu na ty, kdo sídlí v klidu a bezpečí, na 
všechny obyvatele, kteří nemají hradby ani závory ani vrata.“ Srov. NBS, 1088. 
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(b) Zničení města (Jeruzalém) nebo pevnosti (viz Masada) znamenalo zlomení 
posledního odporu a konečné poražení nepřítele, možné zotročení poražených.  

(c) Je těžko doložitelný všeobecný ideál řecké polis, který by sdíleli v době 
Pavla obyvatelé Malé Asie (jihogalatská hypotéza), argument je o to spornější, že 
určení adresátů není jednoznačné, v případě keltského kmene a severogalatské 
hypotézy je ještě méně přesvědčivý; jinou váhu by měla výpověď, pokud by psal 
Pavel tato slova do velkých měst Malé Asie, případně do Korintu nebo Athén, 
zde by bylo naopak nutné počítat se spojením svobody v polis a vzpomínkou na 
nezávislou a demokratickou polis doby klasické. Obecně však platí, že svobodné 
město, ať už se jedná o polis, nebo ne, je lepší, než město zotročené. 

(d) Zkušenost ohrožení nepřítelem a důsledků pro obyvatelstvo (zničení a 
zotročení) v případě porážky byla natolik známá v době helénistické, že není 
možné ji vztahovat výhradně k řecké polis nebo řeckému ideálu svobody.   

Co víme zcela jistě?  Užité vojensko-politické výrazy jsou doloženy 
v klasické řečtině i LXX. 409 Je pravděpodobné, že Pavel i čtenáři/posluchači 
znali základní postup a fáze vedení boje nebo válečného nebezpečí 
(z tradovaných textů, ústního vyprávění i vlastního života). Pokud ano, užité 
metafory měly u čtenářů/posluchačů evokovat, zdá se, že záměrně, stav ohrožení 
a boje. Výpovědi kladoucí vedle sebe svobodu a zotročení měly svůj emotivní 
náboj.410 Hlavní části vedení války z pohledu vojska dobývajícího město 
můžeme znázornit následovně:  

 
         Příprava (špionáž) ⇒ bitva ⇒ dobytí města ⇒ zotročení poražených/uvalení daní  

 
V oddíle Pavel zmiňuje přípravnou fázi boje (4a) a možný výsledek (4d). 

Právě zmínka o špionáži vede některé k přesvědčení, že je nutno v oddíle hledat 
a doplnit motiv města nebo polis. Víme, že špionáž patřila ke standardní zbrani 
v boji o moc.411 Zde je první slabina argumentace pro polis. Je dobře doloženo, 
že špionáž  spočívala mimo jiné v důkladném ohledání určité země, oblasti, 
tábora, ležení, vesnice nebo města (nikoliv výhradně města!), jak dokládá SZ  i 
antické texty. „Od pradávna bylo užíváno ve válce zvědů, kteří měli za úkol 
zjistit sílu, postavení a náladu nepřátelského vojska a nebo slabá místa 
pevností…“.412 Snaha spojit špionáž s městem není na místě.   

                                                 
409 Srov.  kataskopeu,w    v LSJ nebo TDNT, výslovně o postupu Římanů vůči poraženým Řekům 
(1Mak 8,10), ale také snaha zotročit Izrael helénskými krály (1Mak 8,18).  
410 „For a Greek readership this was a most emotive chord to strike…“ píše DUNN, The Epistle to 
the Galatians,100.  
411 Takto v DBI, 809: „Spying, ‚the second oldest profession‛, has been a standard weapon in 
power games since the dawn of history.“ Více ke špionáži tamtéž 809 – 810, 812; dále DNP 11, 
830.  
412 BS, 1069.  
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Pokud však přijmeme motiv ohroženého města, nemusí být totožný 
s demokratickou obcí, ale pouze s místem s opevněním a hradbami, kam se 
obyvatelé při ohrožení uchylovali.413 Tedy obecně řečeno, jakéhokoliv 
nepřátelského území (včetně města), vůči kterému má být zahájen útok. Pavel 
anticipuje možný výsledek střetu, tedy porážku a zotročení (2,4d). Zotročení buď 
vítězem samotným, nebo následným prodejem poražených obyvatel do otroctví 
šlo o jeden z hlavních zdrojů získávání otroků, který patřil do běžné praxe 
vítězné strany. 

Vstoupíme-li do obrazu, který Pavel vykreslil, ve chvíli ohrožení se nabízely 
základní možnosti známé z válečné praxe: vyjednávání o smíru, v případě 
neúspěchu ústup z pozic (útěk), kapitulace s předem dohodnutými podmínkami 
(platba tributu) nebo otevřený odpor. Je zajímavé, že v textu zcela chybí otázka 
klíčová,  tedy boje samotného, např. ve formě teologického střetu. Přestože Pavel 
mluví o první fázi boje (špionáži) a fázi závěrečné  (uvedení do otroctví jako 
možném důsledku prohry),  zcela zřetelně vylučuje možnost smíru za každou 
cenu, tedy taktický ústup nebo kapitulaci. Z v. 5 vyplývá, že pokud Pavel a jeho 
delegace ani na chvíli neustoupili, muselo dojít ke „boji“, který znamenal 
názorový (teologický) střet s oponenty a odmítnutí požadavků. Tento střet byl 
obhajobou vlastních pozic s odvoláním na evangelium -  (a)  proti nepřátelům; 
(b) před autoritami v Jeruzalémě; (c) pro pohanskou misii (včetně Galatských, 
ačkoliv není jisté, zda v době konventu sbory existovaly).   

Z textu vyplývá, že obrana proti útoku vnějšího nepřítele se zdařila, pozice 
byla uhájena a také potvrzena. Tím Pavel nepřímo povzbuzuje Galatské 
k podobnému jednání, a to k otevřenému odmítnutím nebezpečných nároků 
agitátorů, které vedou podle Pavla ke ztrátě svobody a k zotročení. Apoštol 
klasifikuje oponenty silnými metaforami, jednak jejich prostředky, ale také cíle.  
Jde na jedné straně o rétorický záměr využít síly obecně známých obrazů, aby 
také emocionálně vykreslil ohrožení, které hrozilo tehdy a je aktuální nyní.414 
Z pohledu Pavla jde o problém s reálnými následky, kterých se právem obává.   

Má Pavel na mysli ohroženou polis? Oddíl samotný neobsahuje nic, co by 
přímo ukazovalo na ohrožené město, vyjma špionáže. Nabízí se možnost 
vykládat v. 2,4 pomocí v. 4,26, kde je explicitně zmíněn Jeruzalém jako 
„svobodný“. Tento výklad považuji za nepřesvědčivý, přičemž žánr i argument 
oddílů se od sebe liší.  Z výše uvedených důvodů musíme odmítnout pokus spojit 
špionáž výhradně s městem. Dalším důvodem je spojení špionáže výhradně 
s městem, které nelze doložit. Špionáž se týkala nepřátelského ležení, tábora 
nebo celé oblasti (Joz). Pokud bychom připustili, že Pavel měl před očima město, 

                                                 
413 Základním znakem města v antice byly hradby, kterými se město odlišovalo od vesnice.  
414 „The rhetorical touch…is an effective way of gaining this readers‘ sympathy and a fresh 
reminder that the issue at Jerusalem was the same which confronted them…“, DUNN, The Epistle 
to the Galatians, 101.  
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což nelze vyloučit, není v oddíle sebemenší náznak, že píše o ideálu svobody 
v polis (en Christó=en polin).  Spíše jde o město ve smyslu útočiště, které 
poskytovalo ohrazené území pro obyvatele země v době nebezpečí. Spojení 
ohrožení, boje a následného zotročení nelze omezovat na polis a skrze něj 
intepretovat eleutheria výrok.  

Jako poslední doklad všeobecného povědomí o důsledcích války lze uvést 
slova Goliáše, která patří nepochybně do válečné rétoriky. Jednoznačně je nelze 
vztahovat ani na město, potažmo na polis. Goliášova slova vypovídají  obecně o 
osudu poražených: „Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. 
Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám 
sloužit.“ (1S 17, 9) 

 
LXX 1S 17, 9 kai. eva.n dunhqh/| pro.j evme. polemh/sai kai. eva.n pata,xh| me kai. 
evso,meqa ùmi/n eivj dou,louj eva.n de. evgw. dunhqw/ kai. pata,xw auvto,n e;sesqe h`mi/n eivj 
dou,louj kai. douleu,sete h`mi/n 

 
Z výše uvedených důvodů odmítám spojovat eleutheria výrok z Ga 2,4 s 

městem. Na závěr lze dodat, že žádný ze standardních komentářů nespojuje na 
tomto místě špionáž a svobodu s městem, případně s obranou demokratické 
polis. A to jak komentáře starší, které byly publikovány před článkem Nestleho, 
tak po něm. Stejně tak novější komentáře nebo studie nevykládají oddíl 
způsobem, jak se o to snaží Jones.  
 
4.1.5. Teologické zhodnocení 

Proč Pavel volí společně se silnými metaforami také eleutheria výrok v otázce 
obřízky? Na jiných místech je obřízka per se pro Pavla nedůležitá (adiaforon) – 
1K 7,19; Sk 16,3.  Jde zde o status confessionis, jak píše Oepke? Tomu by 
napovídala neochota obřezat Tita, zvláště víme-li, že Timoteus byl z misijních 
důvodů obřezán (Sk 16,3). Nejde  o obřízku samotnou, ale pravděpodobně o 
hlubší problém, kterým mohlo být teologické zdůvodnění požadavku a nutnosti 
obřízky.  Je-li ohrožena pravda evangelia, je pochopitelné nekompromisní 
vystoupení proti falešným bratřím (2,1-10). Závažnost je doložena také 
vystoupením proti Petrovi (2,11-15).  

Zdůvodnění požadavku falešných bratří znamená pro Pavla ohrožení integrity 
evangelia a ohrožení dostatečnosti Kristova díla pro spásu. Požadavek obřízky 
byl tedy nejspíše argumentován soteriologicky, a tím se dotýká také 
christologie.415 Oba střety nebyly zřejmě střety jedinými a nebyly uvedeny 
náhodou, měly sloužit jako argumenty „z dějin rané církve“ proti snahám 

                                                 
415„Christologie und Soteriologie stehen im Gal in einer unlösbaren Relation zueinander.“  
MUSSNER, Der Galaterbrief, 40. 
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oponentů v Galacii. Je dobře možné, že měly být zároveň korekcí průběhu 
událostí, kterou Pavlovi oponenti šířili v oblasti. Co má zde formu narativu 
s biografickými prvky, bude v Pavlově pozdější argumentaci rozvedeno 
teologicky.  Apoštolův teologický zápas byl později v reformaci označen jako 
solus Christus. Jde skutečně o princip dostačitelnosti Krista pro spásu – Židů i 
pohanů, a sice o otázku, zda platí pravidlo „pouze Kristus“ nebo „Kristus a …“, 
píše Barrett. Svoboda se dostává ke slovu v konkrétním zápasu, zde můžeme 
sledovat rozměr eklesiologický (jednota Božího lidu) a etický (praxe rané 
církve). Souhrně lze říci, že oddíl se dotýká: eschatologie – implicitně – událost 
v Kristu je průlomem nového věku podle vůle Boží (1,4),  proto je možné mluvit 
o spáse bez požadavku obřízky, soteriologie – svoboda je darem spásy 
(Heilsgut)416, christologie – spása a svoboda je spojena explicitně ve frázi 
svoboda v Kristu/skrze Krista; eklesiologie – týká se židokřesťanů i 
pohanokřesťanů, jednoty rané církve, v hlubším smyslu se dotýká pouze „církve“ 
– těch, kteří jsou v Kristu. Do jisté míry implikuje také etický rozměr, protože 
svoboda v Kristu založená na pravdě evangelia stojí za pozicí neobřezat Tita 
v Jeruzalémě ani další pohanokřesťany. Je zřejmé, že Pavel nemá na mysli 
svobodu obecnou, ve smyslu antropologickém nebo filosofickém.  

Je nutné podtrhnout, že svoboda zde není abstraktním tématem nebo cílem 
sama o sobě. Jak bylo již doloženo, není ani autonomní veličinou. Argument není 
veden z pozice autority, svobody apoštola/apoštolů nebo svobody jako 
antropologického předpokladu „jednat jak chci“, vycházející z  přirozenosti 
člověka (kata. fu,sin). Není svobodou Pavla (potažmo Barnabáše nebo 
antiochijského sboru), ačkoliv je zdůrazněna nezávislost na lidech i 
jeruzalémských autoritách, na straně druhé oddíl prozrazuje závislost na Božím 
zjevení a apoštolovu poslušnost (2,1). Dále prosvítá snaha o dobré vztahy mezi 
pohanokřesťany a židokřesťany, která se projevuje sbírkou a solidaritou 
s Jeruzalémskou obcí (2,10).  Oddíl prozrazuje Pavlovu starost o status 
pohanokřesťanů v rané církvi i zachování jednoty křesťanů. „Avšak zaplatit za 
jednotu církev cenu pravdy evangelia ochoten nebyl (Ga 2,5),“ píše 
Bornkamm.417  Pavel není zprostředkovatelem této svobody, svoboda je zřetelně 
definována christologicky, apoštol se staví na její obranu. Uvedené metafory 
evokují ohrožení, Pavel je v obraně a v protiútoku. Podle Pavla je zde akutní 
nebezpečí  ztráty svobody, na jiném místě varuje před „odpadnutím od milosti“ 
(5,4), zde varuje před zotročením ze strany falešných bratří. Získaná svoboda je 
svobodou ohroženou a ohrozitelnou. Pozitivně řečeno, je získána a vymezena 

                                                 
416 Spojení eschatologogického, soteriologického a christologického rozměru uvádí také VOUGA, 
podle kterého pro Pavla znamná  ztráta svobody opuštění, vydání na pospas soteriologického a 
eschatologickéh společenství s Kristem. „…die Preisgabe der soteriologischen und 
eschatologischen Gemeindschaft mit Christus…“, An die Galater, 45.  
417 BORNKAMM , Apoštol Pavel, 51. 
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Kristem (evn Cristw/|). Kristus je základem této svobody, skrze něj a v něm je 
založena svoboda.   

V oddíle není explicitně vyjádřeno, jak byla „objektivně“ svoboda získána, 
ani jakým způsobem Židé či pohané získávají podíl na Kristu. Až v dalším 
výkladu je zřetelné, že se tak děje skrze víru, potvrzenou křtem (3,26-29),  která 
předchází „skutky Zákona“. Pokud leží základ svobody v Kristu v evangeliu, pak 
je v listu uveden nepřímo její počátek, analogicky k nepřímému definování 
evangelia.  

Vedle uvedených rozměrů prvního eleutheria výroku je možné sledovat 
přítomnostní rozměr svobody a rozměr eklesiologický. Pavel vztahuje svobodu 
jednoznačně na ty, kteří jsou v Kristu. Nikoliv individuálně, ale vždy v 1. os. pl., 
která zahrnuje křesťany ze Židů i pohanů. Jde tedy o svobodu těch, kteří jsou 
v Kristu, rozumějme křesťanů. Někteří vykladačí píší „svoboda církve“ (Die 
Freiheit der Kirche).  

 
4.1.6. Svoboda od Zákona? 

Ačkoliv obrat th.n evleuqeri,an…h]n e;comen evn Cristw/| VIhsou  definuje 
především základ svobody, je součástí širšího argumentu 2,1-10, týkajícího se 
obřízky.  Můžeme se ptát po implikacích a obsahu této svobody.  Jak bylo patrno 
výše, vykladači se v závěrech rozcházejí. Zatímco většina chápe první eleutheria 
výrok jako „svobodu od Zákona“, Jones a Dautzenberg oponují. Některé 
komentáře problematiku vztahu svoboda/Zákon, potažmo „svobody od“ 
opomíjejí a nechávají otevřenou.  

Podívejme se na problém obecněji. Jde tedy implicitně o svobodu od? Jestliže 
ano, svobodu od čeho? Nabízí se následující: svoboda (a) od obřízky; (b) od 
židovských kultických požadavků obecně; (c) od Zákona jako takového.  Jak 
bylo doloženo výše, hlavní dvě monografie k tématu se rozcházejí v názoru, zda 
jde o svobodu od Zákona.   

Na základě analyzovaného oddílu lze mluvit „pouze“ o svobodě od obřízky 
pro Tita, potažmo Galatské, tedy implicitně pro pohanokřesťany obecně.418 
Ostatní rozpracování svobody od Zákona ve smyslu dalších kultických předpisů 
jsou možná až na základě 2,11-21 (dietní předpisy), potažmo 3. – 4. kap., kde je 
pojednáno o vztahu k Zákonu v době post Christum propracovaněji z několika 
hledisek. I když oddíl otevírá dané téma a implikuje otázku platnosti Zákona pro 
pokřtěné, není zde observance Tóry a její platnost zpochybněna.  

Celý oddíl vede k hlubší otázce po zdůvodnění precedentu, kterým je 
pohanokřesťan Titus. Jak je možné, že Pavel jakožto obřezaný Žid dochází 
k závěru, že obřízka není nutná? Může jít (a) o misijně motivovaný pragmatický 

                                                 
418 O „svobodě od obřízky“ jako podmínky pro ospravedlnění před Bohem píše FUNG, The 
Epistle to the Galatians, 94.  
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postoj, známý z diasporní praxe při získávání proselytů; (b) Zákon je shledán 
jako špatný; (c) Zákon je překonán a hodnocen jako „zastaralý“ -  událost, která 
mění tradičně židovský (snad předpavlovský) poměr k Zákonu. V této fázi listu 
ještě neznáme zdůvodnění, proč Titus nemusí být obřezán. Nicméně na základě 
celého listu Gal a celkové argumentace (autobiografické, starozákonní i 
zkušeností Pavla a konvertitů) se zdá být na tomto místě nejpravděpodobnější 
třetí zdůvodnění. V době post Christum se mění postoj k Zákonu jako cestě ke 
spáse, k tomu se Pavel dostává až v dalším výkladu.419  

 
4.1.7. Svoboda v Galacii 

Pavel vnáší do hry eleutheria obrat, protože se hodí pro vyjádření výsledku 
změny, která se udála v Kristu, přinejmenším z pohledu pohanokřesťanů – ve 
vztahu k obřízce, ale také v přístupu k Bohu a spáse. Z pohledu práce E. P. 
Sanderse, potažmo výsledků „New Perspective on Paul“ není možno vykládat 
Pavlovo hodnocení jeho minulosti či židovství obecně skrze optiku zotročení 
Zákonem.420 Pokud nebylo Pavlovo evangelium spojeno se svobodou již 
zpočátku nebo později pod vlivem antiochijské teologie,  pak k tomu mohlo dojít 
při střetnutí s požadavkem oponentů – v Jeruzalémě nebo v Galacii. Zpětná 
reflexe mohla evokovat tento pojem, jehož kladný náboj označoval novou 
skutečnost, na které mají věřící podíl. Prostorově vyjádřeno, svoboda jako 
prostor, který je nyní vnějšími tlaky oponentů radikálně zúžen. Ve srovnání 
s předešlým stavem „před příchodem oponentů“ se jednalo o krok zpět, přesněji 
řečeno, šlo o pohyb směrem ze svobody v Kristu k zotročení. Tento návrat do 
otroctví je doložen jednoznačně ve v. 5,1.  

Není pochyb, že původcem změny není nikdo z apoštolů ani z delegace. Pavel 
si nenárokuje helénistickou svobodu „jednat jak chci“ (proti Jones), vyjadřuje 
obrazně prostor, který byl vytvořen událostí v Kristu, na němž mají věřící podíl. 
Jde-li o metaforu, zde řadu metafor, tak je zde vedle teologického zasazení 
přítomný také emotivní rozměr v. 4-5. Mám za to, že Pavel interpretuje události 
pomocí politicko-vojenských obrazů, jejichž síla a všeobecná známost je využita, 
aby jejich pomocí byla komunikována závažnost situace a možných důsledků pro 
pohanské konvertity i ranou církev.421 Je ohrožena stávající svoboda pro pohany 

                                                 
419 GNILKA , Paulus von Tarsus, 150: „Das Evangelium ist alleiniger Heilsweg. Das Gesetz 
kommt als Heilsweg nicht mehr in Frage.“  
420 Dobře vystihuje židovský postoj k zákonu CONZELMANN, když píše, že Zákon byl chápán jako 
„Lust“, nikoliv „Last“, srov. Ž 1 nebo Ž 119 aj., Grundriß der Theologie, 23.  Jinak např. BEN-
CHORIN, Paulus, podle kterého Pavel trpěl pod Zákonem, 65nn.  
421 JONES píše: „Das Einführung des Wortes – sowie des ganzen politisch-militärischen Bildes in 
V 4 dienet polemischen Zweck und ist als bewußt rhetorische Leistung des Paulus zu 
beurteilen.“, „Freiheit“ in den Briefen, 82. Je-li eleutheria  soteriologickou metaforou, pak není 
zcela popřeno to, co zdůrazňuje Jones, pouze je metafora redukována na rétorickou figuru. Zde se 
dostáváme k základní otázce významu metafory (viz 5. kapitola).  
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jako volnost od požadavku nutnosti obřízky pro spasení, potažmo pro přijetí 
Ducha (3,2n). Tato změna není ničím samozřejmým, hluboce se dotýká „první 
smlouvy“ (nomos) a Božího zaslíbení. Podle Pavla však tato volnost od 
požadavku obřízky spočívá  v „logice evangelia“, v níž je zakotvena.  Pravda 
evangelia je tedy garantem svobody, zde konkrétně svobodou od obřízky, píše 
Jegher-Buchner.422 Můžeme tedy shrnout, že z pravdy evangelia vychází pro 
křesťany proklamovaná a bráněná svoboda v Kristu, kterou představuje zcela 
konkrétně volnost od obřízky (2,3-5).   

 
4.1.8. Stojí v centru svoboda? 

Podle mnohých vykladačů patří eleutheria k hlavnímu tématu celého listu.  
Právě brzká zmínka o svobodě má být toho dokladem. Této otázce bude 
věnována pozornost až v závěru celého pozorování. Jak je tomu však v oddíle 
2,1-10?  Je zřejmé, že nejčastějšími výrazy v Ga 1-2 jsou: a;nqrwpoj (9krát), 
euvagge,lion (12krát). V případě druhém jsou všechny výskyty v listu výhradně v 
těchto úvodních kapitolách. Není pochyb, že spolu s netradičním preskriptem 
(Ga 1,1a - dvojí zápor!) a chybějícím díkuvzdáním prozrazuje úvod listu mnohé 
o okolnostech sepsání a možných argumentech oponentů. Vedle lexikální stránky 
je zde další doklad okrajovosti eleutheria výroku v této části - okrajovosti ve 
srovnání s evangeliem.   

Jegher-Buchner prokazatelně doložila na antických pravidlech epistolární 
literatury, že hlavní téma a důvod sepsání jsou uvedeny hned v úvodu.423 Hlavní 
téma úvodu listu je zřetelně uvedeno, je jím evangelium, které Pavel zvěstoval. 
Svobodu předchází eschatologické dění v Kristu, proto o ní může mluvit apoštol 
v  prézentním tvaru. Pavel a Petr jsou služebníky Kristova evangelia, jehož 
„logikou“ intencí,  je v obou případech argumentováno. Pavel chce obhájit (a) 
svoji autentičnost; (b) pravost evangelia, které zvěstoval a zvěstuje, zmínka o 
Jeruzalému a Antiochii má potvrdit jeho postavení. V obou případech je uvedeno 
ojedinělé spojení (h` avlh,qeia tou/ euvaggeli,ou), které je podkladem a měřítkem 
rozhodování Pavla i jeruzalémských autorit. Pro Pavla není klíčovou autoritou 
Petr ani konvent, nýbrž  evangelium.  Evangelium je také měřítkem misijní práce 
mezi pohany. Je nápadné, že v obou konfrontacích hraje klíčovou roli v Pavlově 
argumentaci.  

                                                 
422 JEGHER-BUCHNER, Der Galaterbrief, 143: „Die Wahrheit des Evangeliums“ garantiert hier 
also die Freiheit, welche die Nichtjuden – wie Titus – in Jesus, dem Christus haben (2,4). Diese 
Freiheit ist hier aber nicht als allgemeine Freiheit zu verstehen – dazu entwikelt sie Paulus erst im 
weiteren Verlauf dieses Briefes – sondern ganz konkret als Freiheit von der Beschneidung.“ 
423 Podobně KECK, Paul and His Letters, 19: „…thanksgiving subtly announces themes to be 
developed in the body of the letter.“  
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V centru Ga 1-2 stojí zápas o evangelium, nikoliv o svobodu.424 Svoboda pro 
pohany je hájena na základě evangelia. Ohrožení „logiky“ evangelia by vedlo 
podle Pavla k zotročení a ztrátě svobody v Kristu. Teologické zdůvodnění své 
pozice apoštol předkládá až v následujících oddílech, zde slouží eleutheria k 
polemickému účelu. 

 
4.1.9. Koherentnost Pavla  

E. P. Sanders si všímá skutečnosti, že v listu Gal  se odrážejí celkem tři 
diskuse mezi židokřesťany a samotným Pavlem týkající se statutu 
pohanokřesťanů.425 Pro Galatské uvádí jako argument dva střety. V obou 
kauzách je zřetelné Pavlovo stanovisko, vycházející ze stejného základu „logiky 
evangelia“ (2,5.14). Nejprve Jeruzalém – obřízka Tita – oponenty jsou falešní 
bratři, zde je podpora pro Pavlovu pozici potvrzena explicitně (2,9).  Dále 
Antiochie – stolování Židů a pohanů – oponentem je Petr. Je mu vytýkána jeho 
nedůslednost, nikoliv odchýlení se od ustanovení konventu. Zde není obsažena 
ani odpověď Petra, ani řešení vzniklé situace. Můžeme se domnívat, že byla 
přijata Pavlova koncepce „ospravedlnění bez Zákona v Kristu“, jinak by kauzu 
nepoužil ve své argumentaci. Pavel si musel být vědom závažnosti vyprávění 
2,11-21, uvážíme-li, že se týkali Petra a starších jeruzalémského sboru.   List 
samotný je dokladem diskuse třetí – Galacie. Nelze přesně určit časové období 
mezi třemi „kauzami“ (Jeruzalém – Antiochie – Galacie), je však zřetelná 
koherentnost Pavlova postoje.  

Tři diskuse v delším časovém rozpětí dokládají již relativně vyprofilovaný 
teologický základ Pavlova požadavku pro jeho konvertity z pohanů, jakkoliv je 
doložen v epistolární formě a zpětně přeformulován pro celkový záměr 
argumentace. Je také dokladem, že Pavel musel nějakým způsobem, již v době 
předešlých dvou konfliktů obhájit svůj postoj.426 V listu do Gal nejde o náhlou 
„protiakci“ nebo argument ad hoc. 

Co se týče koherentnosti ve vztahu ke svobodě, ta je pouze implicitní. Z textu 
není jasné, zda eleutheria byla vznesena jako požadavek, teologický slogan nebo 
program již v Jeruzalémě (2,1-10), nebo Antiochii (2,11-21), případně daleko 
dříve. Všimněme si, že v druhém konfliktu se motiv svobody neobjevuje! 
Zastánci pořadí 1K a Ga argumentují tím, že eleutheria byla již tématem ve 
vztahu k potížím v Korintu a mohla být vznesena někým z Korintu.  Avšak 
pokud byl list Ga sepsán před 1K, je docela možné, že Pavel využívá pojem 

                                                 
424 Ke stejnému závěru dochází VOS, podle kterého Pavel brání v kap. 1-2 pravdu evangelia, 
Paul's Argumentation, 16.   
425 SANDERS, Paulus: Eine Einführung, 68-69. 
426 Datujeme-li list do Galacie v nejširším možném rozmezí 49 – 56 po Kr., pak můžeme 
s jistotou tvrdit, že již ve 40 letech byla rozvinuta christologicko-soteriologická koncepce týkající 
se Zákona, potažmo obřízky, kam spadají oba zmíněné konflikty. 
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eleutheria, spolu s dalšími metaforami až při sepisování listu do Galacie, aby 
s jejich pomocí vyjádřil podíl na nové skutečnosti, kterou je spása na základě 
víry v Krista. Je však dobře možné, že byl adresátům již znám jako součást 
Pavlova zvěstování či následného vyučování pokřtěných. Potom by v listu plnil 
funkci připomenutí Pavlovy zvěsti, případně její rozvinutí ve vztahu k Zákonu. 

 
4.1.10. Teologický, historický a etický rozměr 
     Závažnost oddílu Ga 2,1-10 spočívá mimo jiné v tom, že je jedinečným 
písemným dokladem přímého účastníka setkání v Jeruzalémě a jediným 
historicky použitelným pramenem.427 Barrett poznamenává, že v oddíle je 
spojena historie, teologie a etika.428 Jde o konkrétní historickou událost – 
návštěva Jeruzaléma, konkrétní postavy i etické téma - která má svůj základ 
v teologické reflexi eschatologické události v Ježíši Kristu a zvěsti evangelia. Jde 
o konkrétní zápas o integritu evangelia a jednotu církve. Pavlův teologický zápas 
není spekulativní (teoretický), vyrovnává se se skutečnými problémy, kterým 
musí rané křesťanství čelit. Pavlovi jde o jednotu stále rozmanitější církve, jejíž 
pestrost narostla překročením hranice Palestiny. Jeho teologický zápas je veden 
z pozice židokřesťana, který přijal poslání být apoštolem pohanů. Vykladači se 
shodují, že v Jeruzalémě šlo o klíčové rozhodnutí, které mělo význam pro další 
šíření evangelia, neboť umožnilo církvi stát se církví mezinárodní.429 Pro 
teologickou reflexi Pavlových výroků lze říci, že křesťanská svoboda se dotýká 
všech těchto rozměrů – teologie, historie a etiky. List Gal dokládá, že v rané 
církvi byla velmi brzy otevřena rozprava o podstatném a nepodstatném, o herezi 
a ortodoxii/ortopraxi. Témata se v průběhu staletí měnila, ale hledání cesty 
zůstalo aktuální do dnešního dne.    

 
Shrnutí 
Přestože eleutheria není klíčovým výrokem oddílu 2,1-10 ani úvodních kapitol 
(Ga 1-2), uvádí do hry motiv, který bude výrazněji rozvinut v dalších částech 
listu.  Sledované verše explicitně nevypovídají o „svobodě od Zákona“ (správně 
zdůrazňuje Jones) a není nutné ji zde vkládat, jakkoliv implikují požadavek, 
který pro Pavla z evangelia vychází a bude jinými pojmy dále v listu vyložen. 
Z oddílu vyplývá to, co bude dále rozvinuto a opakovaně zdůrazněno, že pro 
Pavla je obřízka v době po Kristu „soteriologickým adiaforon“, jak dobře 
vystihuje Bendemann.430  Eleutheria výrok v tomto autobiografickém oddíle 

                                                 
427 BORNKAMM , Apoštol Pavel, 47, máme k dispozici ještě druhý pramen v podobě Lukášova 
podání. 
428 BARRETT, Freedom and Obligation, 90. 
429 Je příhodnější mluvit o událostech, protože samotný list Gal i události 2,1-10, 11-21 dokládají, 
že nešlo o jednorázové vyřešení.  
430 BENDEMANN, "Frühpaulinishch" und /oder "spätpaulinisch"?, 214.  
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znamená především svobodu pohanů od požadavku obřízky jako podmínky 
spasení, a tím přijetí do plného společenství Božho lidu. Pozitivně vyjádřeno, jde 
o svobodu  evn Cristw/| VIhsou, vycházející ze spásy skrze víru v Ježíše jako 
Bohem poslaného Mesiáše.  Podle Pavla jsou evangelium a víra v Krista  
přítomnou, universální (platné pro Židy i pohany) a exklusivní (solus Christus) 
cestou spásy.  Analogicky je svoboda evn Cristw/| VIhsou svobodou présentní, 
universální a exklusivní. Eschatologická událost v Kristu předchází časově i 
věcně jakémukoliv mluvení o křesťanské svobodě, potažmo její obraně.  
Svoboda je v Ga 2,4 zakotvena veskrze christologicky a soteriologicky, čímž 
úzce souvisí s eklesiologií, jak dokládá spor s Petrem (2,11-14).  

Svoboda je bráněna jako implikace „logiky evangelia“ (srov. Ga 2,11-21). 
Pouze na „pravdě evangelia“ je založena svoboda, kterou apoštol brání – vůči 
falešným bratřím, vůči nedůslednému jednání Petra, i proti snahám agitátorů v 
Galacii. Svoboda v Kristu zahrnuje eschatologické novum, a to, že spása není 
podmíněna obřízkou. Zmínkou o apoštolském konventu je vyloučen možný 
argument oponentů -  Pavel proti Jeruzalému nebo Jeruzalém proti Pavlovi - není 
však deklarována naprostá jednota s Pavlem. Přesto je skutečnost svobody v 
Kristu Pavlem na konventu bráněna,  obhájena, na Titovi ověřena a podáním 
ruky stvrzena.   Tím je stvrzena svoboda pro pohanokřesťany ze strany 
Jeruzalémské církve. Proto jsou historické události zmíněné v autobiografické 
části, ve které je užit eleutheria výrok jako metafora spásného dění, klíčovými 
argumenty této části listu. Tato část má adresáty přesvědčit o autentičnosti 
evangelia i apoštola, od kterého zvěst přijali. K hlubšímu teologickému 
zdůvodnění a osvětlení role Zákona se Pavel dostává až v následujících 
kapitolách. Zde Pavel pouze představil jeden z argumentů (výrazně apologeticko-
autobiografický) týkající se vztahu evangelia a Zákona, který má zásadní vliv na 
život rané církve i jejího dalšího vývoje.  

Z pohledu na celý list víme, že v následné Pavlově teologické argumentaci se 
ještě vícekrát vyskytne celá řada eleutheria výroků. Bude zajímavé sledovat, 
v jakých souvislostech a zda jsou nějakým způsobem spojeny s kauzou Titus a 
obranou svobody v Kristu.  
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4.2. Eleutheria výrok Ga 3,28 

 
4.2.1. Zasazení eleutheria výroku 

V pořadí druhý eleutheria výrok v listu Gal nacházíme až v závěru třetí 
kapitoly, tentokrát adjektivum evleu,qeroj (3,28). Oba úvodní eleutheria výroky 
(Ga 2,4 a 3,28) od sebe dělí více než třicet veršů. První čtení oddílu 3,26-29 dává 
poznat, že pojem evleu,qeroj je součástí kontrastní dvojice svobodný – otrok 
(dou/loj - evleu,qeroj). S konstatováním, že nejde o vyjádření „Heilsgut“, nýbrž o 
sociálně-politickou svobodu, se Jones a Vollenweider tomuto eleutheria výroku 
dále nevěnují.431  

V této studii jsou analyzovány všechny eleutheria výroky. Pro naše závěrečné 
vyhodnocení svobody jako soteriologické metafory je důležité sledovat, v jakém 
smyslu Pavel pojem eleutheria užíval a s jakým spektrem významů byl 
obeznámen nejen on jako autor, ale také jeho čtenáři/posluchači. Přestože v Ga 
3,28 nejde o soteriologický výrok, dokládá zájem ze strany feministické 
teologie432 nebo teologie osvobození, že argument oddílu má co říci o křesťanské 
svobodě.433 List jako celek bývá spojován se svobodou a nazýván jako Magna 
charta křesťanské svobody, sledovaný verš 3,28 je díky svému „sociálnímu 
náboji“ označován za Magna chartu křesťanské humanity.  

 
Strukturovaný řecký text 
Navržená struktura textu dochází k podobným závěrům, které předložil Betz 
nebo Paulsen (viz níže), a slouží jako jeden z argumentů pro ucelenost jednotky 
3,26-29, proti vymezení 3,23-29.434 Následující uvedení oddílu s nejbližším 
kontextem (3,23-25 a 4,1-2) má doložit vzájemnou provázanost, ale také 
odlišnost jednotky.    
 
 

 

                                                 
431 JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 21: „Unsere Arbeit will „Freiheit“ als eine Beschreibung des 
christlichen Heils untersuchen.“ Z toho důvodu vynechává také 1K 7,22. K metodickému 
zdůvodnění JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 21-22; VOLLENWEIDER, Freiheit als neue 
Schöpfung, 20.  
432 K feministickému výkladu např. OPOČENSKÁ, Zpovzdálí se dívaly také ženy, 103-104, která 
označuje místo jako „locus classicus feministické teologie“. Novější feministická studie od 
Brigitte KAHN, No Longer Male, 37-49, podle které v. 3,28 ukazuje na problém s maskulinitou 
v Galacii. Oddíl je dále vykládán ve vztahu k problematice národní identity KOCÚR, National and 
Religious Identity.  
433 Přehled k dějinám výkladu a dějinám působení od patristiky až po 20. století podává 
SCHRAGE, Skizze einer Auslegunsg- und Wirkunsgeschichte, 267-291.    
434 Strukturální analýzu jednotky zastávající toto členění dokládá ve své studii HONG, Law in 
Galatians,  45–46; rétorickou strukturu KOCÚR, National and Religious Identity,  71.  
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23  Pro. tou/ de. evlqei/n th.n pi,stin ùpo. no,mon evfrourou,meqa  
   sugkleio,menoi eivj th.n me,llousan pi,stin avpokalufqh/nai(   
24  w[ste ò no,moj paidagwgo.j h`mw/n ge,gonen eivj Cristo,n(  
       i[na evk pi,stewj dikaiwqw/men\   
25  evlqou,shj de. th/j pi,stewj ouvke,ti ùpo. paidagwgo,n evsmenÅ   
 
 

26  Pa,ntej   ga.r ui`oi. qeou/ evste dia. th/j pi,stewj evn Cristw/| VIhsou/\   
27   o[soi ga.r eivj Cristo.n evbapti,sqhte(  
       Cristo.n evnedu,sasqeÅ   
 
28     ouvk e;ni VIoudai/oj    ouvde. {Ellhn(  
     ouvk e;ni dou/loj      ouvde. evleu,qeroj(  
     ouvk e;ni a;rsen       kai. qh/lu\  
 
   pa,ntej  ga.r ùmei/j ei-j evste evn Cristw/|    VIhsou/ÅÅÅÅ   
29     eiv de. ùmei/j Cristou/( a;ra tou/ VAbraa.m spe,rma evste,(  
katV evpaggeli,an klhrono,moiÅ 
 
 
4,1  Le,gw de,( evfV o[son cro,non ò klhrono,moj nh,pio,j evstin(  
ouvde.n diafe,rei dou,lou ku,rioj pa,ntwn w;n(   
2  avlla. ùpo. evpitro,pouj evsti.n  
kai. oivkono,mouj a;cri th/j proqesmi,aj tou/ patro,jÅ 
 

Alternativní struktura oddílu 
Dvě alternativní struktury potvrzují kompaktnost jednotky v. 26 – 29. Členění 
podle H. D. Betze:435 

 
A  Pa,ntej ga.r ui`oi. qeou/ evste dia. th/j pi,stewj evn Cristw/| VIhsou/\   
B   o[soi ga.r eivj Cristo.n evbapti,sqhte( Cristo.n evnedu,sasqeÅ   
C   ouvk e;ni VIoudai/oj ouvde. {Ellhn(  
D  ouvk e;ni dou/loj ouvde. evleu,qeroj(  
E  ouvk e;ni a;rsen kai. qh/lu\  
F  pa,ntej ga.r ùmei/j ei-j evste              evn Cristw/| VIhsou/Å   
 
Podle Betze jsou řádky A a F jednoznačně paralelami, s výjimkou dia. th/j 

pi,stewj, jež je interpretamentem. Paralelní jsou také věty C, D, E.  
 
 

                                                 
435 BETZ, Geist, Freiheit und Gesetz, 81. 



126 

Členění podle H. Paulsena:436 
 

26 a Pa,ntej ga.r uìoi. qeou/ evste  
     b dia. th/j pi,stewj evn Cristw/| VIhsou/\   
27 a  o[soi ga.r eivj Cristo.n evbapti,sqhte(  
     b   Cristo.n evnedu,sasqeÅ   
28 a  ouvk e;ni VIoudai/oj ouvde. {Ellhn(  
 ouvk e;ni dou/loj ouvde. evleu,qeroj(  
 ouvk e;ni a;rsen kai. qh/lu\  
     b   pa,ntej ga.r ùmei/j ei-j evste evn Cristw/| VIhsou/Å   
29 a    eiv de. ùmei/j Cristou/(  
     b  a;ra tou/ VAbraa.m spe,rma evste,(  
     c  katV evpaggeli,an klhrono,moiÅ   

 
 
Vymezení jednotky a kontext  
Za nejbližší kontext eleutheria výroků bude považován oddíl 3,26-29.437 Ve 
vymezení jednotky nepanuje shoda. Navzdory argumentům, které považuji za 
průkazné, se část vykladačů přiklání k vymezení 3,23-29.438 Jak bude doloženo 
níže, jednotka je bezprostředně provázána tématicky i pojmově s kontextem 
přesahujícím rámec v. 23-25. Samotná pojmová blízkost nemůže sloužit jako 
argument proti představenému vymezení.  

Vedle ucelené kompozice oddílu je možné předložit také další argumenty pro 
zastávané vymezení. Ukončení jednotky v. 29 a nové nasazení není mezi 
vykladači nijak zpochybňováno - „ICH forma“ ve v. 4,1 (Le,gw de,).  Sporný 
zůstává začátek oddílu a spojení s verši 23-25. Přesto lze považovat 26-29 za 
jednotku, pro toto vymezení hovoří dále: (a) rámec - dvojí pa,ntej (v listu Gal 
pouze 1,2); (b) změna podmětů – 26-29 (2. os. pl.) – 3,25 1. os. pl.; (c) výskyt 
evste, 3krát, pouze zde, a indikativní výpovědi; (d) zarámováno v. 23-25,  klíčové 
pojmy jsou víra: 26-29 a  dědictví: 1-7; (e) paralelnost veršů 26a – 28e. Závěrem 
si řekněme, že pro výklad zkoumaného eleutheria výroku není diskuse kolem 
vymezení kontextu určující. 

 
 
 

                                                 
436 PAULSEN, Einheit und Freiheit, 77.   
437 K tomuto vymezení se přiklání edice řeckého textu podle UBS, z překladů např. ČEP, 
NIV. Z komentátorů např. BETZ, LONGENECKER, DUNN, VOUGA, MARTYN, RADL, HANSEN. Ze 
studií k tomuto oddílu především již výše zmíněné práce BETZ a PAULSEN.   
438 Takto edice řeckého textu NA. Z vykladačů např. GÁBRIŠ, OEPKE, BORSE, z novějších 
komentářů WITHERINGTON.   
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Křestní formule  
Řada novozákoníků hodnotí text v. 26-29 jako raně křesťanskou tradici, patrně 
předpavlovskou.439 Jeho původ a lokalizaci lze zasadit do helénistických sborů, 
v úvahu přichází především Antiochie.440 Uveďme, že k oddílu je možno doložit 
celou řadu paralel z antické literatury. Na konkrétním vykladači pak záleží, jak 
tyto paralely kriticky vyhodnotí. 441  

Za přesvědčivé považuji tvrzení, že jde o raně křesťanskou tradici, která byla 
Pavlovi známa z katecheze nebo křestních obřadů. Zde je možné hledat původní 
Sitz im Leben, přičemž Pavel tuto tradici zasadil do svého listu v novém kontextu 
jako důležitý argument.442 Formule má svoji pragmatiku a dobře plní funkci 
referenční i emotivní. Odkazuje adresáty na jejich vlastní zkušenost křtu. Mohlo 
by se jednat o argument vycházející z toho, čemu Dunn říká „společné 
přesvědčení“ nebo „sdílená zkušenost“.443 Pavel ji adresátům opakuje a 
připomíná, snad také modifikuje. Jak je u Pavla obvyklé, tradici nejen doslova 
cituje, ale také interpretuje, jak dokazuje Betz (viz výše). Je dobře možné, že 
předsunutí dvojice Žid – Řek (VIoudai/oj - {Ellhn) na první místo bylo záměrné, 
protože klíčovým tématem je postavení židokřesťanů a pohanokřesťanů v rané 
církvi (viz kauza Titus 2,1-10).  Paralelnost textu, nepavlovské obraty, doklady 
v pavlovských (1K 12,13; Ko 3,10.11) i v raně křesťanských textech (TmEv 22) 
podporují domněnku, že jde o předpavlovskou křestní tradici.444  

 
Charakter jednotky 
Za nejužší kontext eleutheria výroku byl určen oddíl 3,26-29, proto budou 
vykládány pouze tyto verše. Avšak jak správně poznamenává Paulsen, oddíl je 
přechodem i spojením mezi oběma většími textovými celky.445 Tématicky 

                                                 
439 Takto např. BECKER, Der Brief an die Galater, 59; MARTYN, Galatians, 374, více dokladů 
níže.  
440 Pro Antiochii se vyslovuje např. ELLIS, The Making of the New Testament, 103. Zastáncem 
antiochijského vlivu na Pavla je Becker, podle kterého většinu označení „předpavlovský“ lze 
precizovat jako „antiochijský“. Sem řadí také oddíl 3,26-28, BECKER, Paulus, 110.  
441 K hlavním paralelám v antické literatuře srov. BERGER/COLPE, Religionsgeschitliches 
Textbuch. DOWNING se vyslovuje pro kynické pozadí, A Cynic Preparation, 455-462.  
442 Podle BRAUMANNA  umí Pavel vzít motiv křtu z původního „Sitz im Leben“ a postavit ho do 
jiných spojitostí, Vorpaulinische christliche Taufverkündigung, 82.  
443 DUNN, The Theology of Paul’s Letter, 35.52n. 
444 Takto BETZ, Geist, Freiheit und Gesetz; SCHNELLE, Gerechtigkeit und Christusgegenwart, 58; 
KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 222; RADL, List Galaťanům, 52; WITHERINGTON, Grace 
in Galatia, 270. Vedle toho DUNN, The Epistle to the Galatians, 201 zpochybňuje metodickou 
možnost takového odlišení: „...it becomes methodologically difficult to distinguish more 
widerspread patterns from characteristic Pauline themes and forms“. K zastáncům obou pozic 
srov. STRECKER, Die liminale Theologie, 352, pozn. č. 8 a 9, který sám považuje za 
pravděpodobnější, že Pavel necituje pevnou formuli nebo tradici.   
445 PAULSEN, Einheit und Freiheit, 74, také DUNN, The Epistle to the Galatians, 200-201, 
nadepisuje jednotku jako „shrnutí“.  
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souvisí s nejbližším kontextem a zapadá do celkového argumentu 3. kapitoly. 
Oddíl přerušuje téma paidagoga a nezletilého syna 3,21-25 / 4,1-7.446 Po 
lexikální stránce vybočují výrazy 3,28 (a;rsen kai. qh/lu),447 obléci Krista 
(Cristo.n evnedu,sasqe) a také křest (evbapti,sqhte). Dále je nápadná paralelnost 
výpovědí a kumulace Christos-obratů. Jednotka tvoří vyvrcholení a jakoby 
hymnické zvolání, jímž Pavel proklamuje novou skutečnost - skutečnost, na které 
mají Galatští podíl, ale kterou opouštějí nebo hodlají opustit. Téma synovství zde 
není ukončeno, právě naopak. Z různých úhlů pohledu je synovství blíže 
vyloženo v následujících verších 4. kap. (4,1-7,21-31). Synovství se stává 
hlavním motivem a řekněme také klíčovou metaforou v této fázi argumentace.  
 
4.2.2. Výklad po verších 
 
3,26 Pa,ntej ga.r uìoi. qeou/ evste dia. th/j pi,stewj evn Cristw/| VIhsou/\   
Pomocí předsunutého pa,ntej je vyjádřeno inklusivní zahrnutí všech adresátů. Je 
nápadné, že pa,ntej se objevuje v listu pouze v úvodu (1,2), poté až  v tomto 
oddíle (3,26.29). Důrazné universální vyjádření “všichni … jste” je opakem 
partikularismu.  V kontextu listu může sloužit jako argument pro odmítnutí 
nároků některé skupiny zdůrazňující dodržování židovských praktik, a to 
v podobě skutků Zákona. Jak dokládají tři kontrastní dvojice,  všichni = všichni 
pokřtění, a to bez ohledu na původ.    

Indikativní výpověď “všichni jste synové Boží” spojuje předešlý výklad 3. 
kap. a 4. kapitolu,  výrazně Ga 3,6, také 4,7.448 Dominantní postavení tématu 
synovství je doloženo také oddílem 4,21-31, kde je definitivně opuštěno (zde 
synonymní pojem tekna). Přesto se důraz na synovství ve spojení ui`oi. qeou 
objevuje v listu Gal pouze zde (srov. u Pavla další dva výskyty Ř 8,14; 9,26). 
Synovství Boží je podmíněno a založeno vztahem k Ježíši jako Mesiáši a Synu 
Božímu. Na základě tohoto spojení mají věřící podíl na jeho synovství. Tento 
vztah k Bohu jako Otci odráží také zvolání “Abba, Otče” (4,6).  

Výrazný je přechod od obecného zahrnutí Židů a pohanů z předešlého 
výkladu (23-25), který vyjadřuje 1. pl. evsmen, k zaměření na adresáty evste.449 
Indikativ 2. os. pl. evste v Gal se objevuje v listu celkem 7krát (3,3; 26, 28, 29; 
4,6. 28; 5,18), z toho 3krát v analyzovaném oddíle (viz výše struktura textu) a 
pouze jednou v negativně zabarvené výpovědi, ve které Pavel označuje adresáty 

                                                 
446 Podle OEPKEHO jde o jednu z variací na téma synovství, na které navazuje třetím obrazem 4,1-
7, Der Brief des Paulus an die Galater, 86nn. 
447 Obrat se vyskytuje u Pavla pouze zde, spojení je doloženo v LXX 10krát (především Gn 1-7) 
– zřetelně zastupuje dvojí sexuální rozdělení lidstva, tedy „ženství“  a „mužství“, které má svůj 
původ ve stvoření, poprvé Gn 1,27.  
448 MARTYN, Galatians, 374 píše o anticipaci „the final climax of 4:7“.  
449 Srov. LONGENECKER, Galatians, 151.   
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jako nechápavé 3, 3 avno,htoi, evste. Je také zajímavé, že všechna přímá oslovení 2. 
os. pl. jsou kromě 5,18  v prostřední části argumentace listu a týkají se synovství. 
Spojení se synovstvím je zřetelné v 4,6 ({Oti de, evste uìoi,( evxape,steilen o` qeo.j 
to. pneu/ma tou/ ui`ou/ auvtou/ eivj ta.j kardi,aj h`mw/n kra/zon\ abba ò path,r), také 
4,28 (ùmei/j de,( avdelfoi,( kata. VIsaa.k evpaggeli,aj te,kna evste,).   

Nelze přehlédnout spojení synovství a Izraele (Oz 11,1 nebo Ř 9,4).450 V 
kontextu předešlých a následujících veršů je možné chápat synovství s důrazem 
na dospělost a plnoprávnost. Pavel zdůrazňuje Galatským, že jsou syny, tj. 
dospělými syny (4,1n), kteří již nejsou pod dozorem paidagoga. Vedle dospělosti 
synů a blízkého vztahu k otci je zde také další důvod, proč je zmíněno synovství. 
Při pohledu na vývoj argumentace 3.-4. kap. slouží jako přechod k motivu 
dědictví a podílu na zaslíbení.451 Tím je také spojen úvod a závěr jednotky verše 
26 a 29. Jestliže první část je zřetelně inklusivní, druhá kvalifikuje toto synovství 
výhradně skrze spojení s vírou a Kristem.452 Ačkoliv je inklusivnost (pantes) 
omezena vírou dia. th/j pi,stewj, zůstává zachována pro všechny Galatské i věřící 
obecně. Podle Betze dia. th/j pi,stewj vybočuje z paralelní struktury a zdůrazňuje, 
že jde o typicky pavlovský výraz.453 Synovství je podmíněno poměrem ke Kristu. 
Rozhodující je víra v Krista, všechna ostatní hlediska jsou vedlejší, tedy 
adiaforon.   

 
3,27 o[soi ga.r eivj Cristo.n evbapti,sqhte( Cristo.n evnedu,sasqeÅ 
Verš bezprostředně navazuje na předešlou výpověď. Zájmeno o[soi odkazuje zpět 
k pa,ntej, okruh není nijak zúžen, mluví stále ke všem Galatským.454 Pouze na 
jediném místě v listu je zmíněn křest. Není pochyb, že Pavel má na mysli křest 
křesťanský (eivj Cristo.n evbapti,sqhte), jako iniciační rituál rané církve. Křest byl 
spojen s pokáním (Sk 2,38), vírou (Ef 4,5), byl odpovědí na přijetí evangelia (Sk 
2,41; 8,36 aj.). Křest je opakovaně charakterizován jako “křest do Krista” nebo 
“ve jméno Kristovo“.455 Sloveso v aoristu naznačuje jednorázovost křtu, zahrnuje 
opět všechny věřící v Galacii (2. os. pl.).  Spojení eivj Cristo.n nacházíme dále 
ve v. 2,16; 3,24.27, spojení bapti,zw    + eivj doloženo v 1K 1,13.15 nebo ve Sk 

                                                 
450 K SZ pozadí viz MARTYN, Galatians, 375, pozn. č. 248, pro hlavní zmínky ve SZ a židovství 
ABD VI, 156-158. 
451 „Paul in the context needs the concept of sonship not only because of its implication of 
intimate personal relationship but because he is using the concept of inheritance, and is moving 
from the notion of descent from Abraham to the even more fundamental notion childern of God 
and if childern, then heirs (cf. Romans 8.17), BARRETT, Freedom and Obligation, 36. 
452 „Das angehängte „ev Christó Iesou“ präzisiert und qualifiziert die Sohnschaft Gottes, aber nur 
‚im Bereich‛ Jesu Christi, in den die Glaebigen durch die Taufe aufgenommen sind.“ MUSSNER, 
Der Galaterbrief, 262. 
453 BETZ, Geist, Freiheit und Gesetz, 81, srov. pozn.č. 8.  
454 SCHLIER, Der Brief an die Galater,173; MARTYN, Galatians, 375.  
455 K otázce křtu a křesťanského kérygmatu srov. POKORNÝ, Vznik christologie, 176-183.  
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19,3 (ei=pe,n te\ eivj ti, ou=n evbapti,sqhteÈ oì de. ei=pan\ eivj to. VIwa,nnou ba,ptisma). 
U Pavla spojeno na klíčovém místě s Ježíšovou smrtí v Ř 6,3 (h' avgnoei/te o[ti( 
o[soi evbapti,sqhmen eivj Cristo.n VIhsou/n( eivj to.n qa,naton auvtou/ evbapti,sqhmenÈ). 
Tato jediná a řekněme překvapivá zmínka o křtu v celém listu podporuje 
domněnku, že jde o raně křesťanskou křestní liturgickou formuli.  

Rituál ponoření křtěnce byl vykládán jako symbol smrti a vzkříšení s Kristem 
(Ř 6,3), tedy vnoření do vody, analogicky ke “vnoření do Krista” – jeho smrti i 
vzkříšení.456 Podle některých vykladačů křest zahrnuje “sakramentální” převod 
vlastnictví na Krista.457 Vyznáním Ježíš je Pán/Kyrios je vyjádřeno toto nové 
panství a poměr věřícího ke Kristu. Zatímco křest odkazuje k raně křesťanské 
tradici, ve které Pavel při misijní práci pokračoval, je motiv “oblečení Krista” 
problematičtější. Obléknout Krista Cristo.n evnedu,sasqe (sloveso v med. + 
akusativ) ukazuje na jednorázovou událost, která proběhla v minulosti. Není 
důvod zde hledat gnostické nebo mysterijní stupně zasvěcování. Sloveso 
evnedu,sasqe lze překládat jako obléknout se, navléci (především ve spojení s 
ošacením nebo zbrojí), zde však ve spojení s osobou.458 V NZ je pojem doložen 
jak doslovně, tak v obrazném smyslu, ve spojení s Boží mocí (L 24,49).  

U Pavla se objevuje obrazně a ve spojení s Kristem v Ř 13,14 (avlla. 
evndu,sasqe to.n ku,rion VIhsou/n Cristo.n kai. th/j sarko.j pro,noian mh. poiei/sqe 
eivj evpiqumi,ajÅ).  Zde také spojeno s akusativem 2. os. pl., avšak v imperativu. 
Tím je naznačeno, že vedle spojení s mocí jde o rozměr křesťanského života.459 
Tomu odpovídá také další výskyt v 1 Te 5,8: „My však, kteří patříme dni, buďme 
střízliví, oblecme si víru (evndusa,menoi qw,raka pi,stewj) a lásku jako pancíř a 
naději na spásu jako přilbu.” Vojenské metafory jsou u Pavla běžné, často ve 
spojitosti s následováním. V metaforickém významu užito často také v LXX, jak 
ve významu obléknout zbroj (Jr 46,4), tak také ve vztahu ke „spravedlnosti“, 
„síle“ nebo „slavnostnímu rouchu“. „Oblékal jsem spravedlnost, to byl můj oděv; 
jak říza a turban bylo mi právo.” (Jb 29,14 BKR) U proroka Zachariáše čteme: 
Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu.  A Hospodin se 
obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: “Svlékněte z něho ten špinavý šat.” Jemu 
pak řekl: “Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do 
slavnostního roucha. Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban.” Tu mu 

                                                 
456 Takto BORSE, Der Brief an die Galater, 138.  
457 Takto SCHLIER, Der Brief an die Galater, 173.  
458 LONGENECKER překládá frázi „you clothed yourselves with Christ” ve smyslu: „you took on 
yourselves Christ’s characteristics, virtues, and intentions“, Galatians, 156. V NZ se objevuje 
28krát (v aktivním tvaru srov. Mt 27,31), u Pavla v imperativu „oblečte“ (Ř 13,14), dále v 
pavlovské literatuře v Ef 4,24 „oblečte nové lidství“, Ko 3,9-12.  
459 Nový stav však nebyl eticky dokonalým, píše k tomu GÁBRIŠ, List apoštola Pavla 
Galatským,144.  
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vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál při tom.” 
(Zch 3,3-5) 

Vykladači si všímají možného orientálního a gnostického pozadí. V 
náboženských mystériích bylo běžné, že si věřící postupně oblékal šat božstva, a 
to podle stupně svého zasvěcení.460 Na rozdíl od těchto představ nejde o jeden ze 
stupňů zasvěcení nebo mystickou jednotu s Kristem. Nabízí se spojení se křtem a 
oblečením křestního roucha v rámci křestního obřadu, jak zmiňuje řada 
vykladačů. Tato praxe však není doložena v době NZ, ale daleko později.461 
V metafoře oblečení můžeme spatřovat důraz na úplné spojení s Kristem.462 
Zmíněné doklady ze LXX i u Pavla ukazují také k etickým implikacím spásy.463 
Spojení křtu s mravním rozměrem by pak dobře odpovídalo intenci působení 
Jana Křtitele a janovského křtu. Janova výzva a křest byly podmíněny pokáním a 
změnou života (Mk 1,4-5 par.). Jan varoval příchozí před “obřadným” chápáním 
křtu (L 3,7n) nebo spoléháním se na “abrahamovský původ”, tedy na argument: 
“Náš otec je Abraham!” (L 3,8//Mt 3,9).  Pro naše pozorování je zajímavé si 
všimnout spojení se synovstvím v další větě: “Bůh může Abrahamovi stvořit děti 
z tohoto kamení” (te,kna tw/| VAbraa,m).  

 
3,28a ouvk e;ni VIoudai/oj ouvde. {Ellhn 
Nejprve ke spojení, které je společné pro všechny tři dvojice ouvk e;ni. V NZ je 
doloženo celkem 6krát (1K 6,5; Ga 3,28 (3krát); Ko 3,11; Jk 1,17), z toho 
většinou u Pavla. Jde o negativní výpověď ouvk + e;ni (= e;nestin 3. os. sg. 
indikativu presenta od slovesa e;neimi). Německy je ouvk e;ni překládáno „es gibt 
nicht“, anglicky „there is not“, což lze do češtiny přeložit „není již více, již 
neexistuje“.464 Jde o výpověď rušící dosavadní status pokřtěných s jejich 
protiklady a rozdíly. Zrušení není vyhlášeno na základě duchovního vývoje nebo 
zakoušené reality, nýbrž změny založené v nové skutečnosti „být v Kristu“.465 
Zde je vztažena k události křtu, jako potvrzení duchovní sounáležitosti s Ježíšem 
jako Kristem. Zůstává však otázkou, v jakém smyslu dochází ke zrušení těchto 
rozdílů.  

Jaké rozdíly pomocí spojení ouvk e;ni Pavel jmenuje? Je zřejmé, že výčet je o 
jednu dvojici delší než v oddíle 1K 12,13. Zajímavé je srovnání s Ko 3,11, kde je 
uvedena dvojice (peritomh. kai. avkrobusti,a), která by spíše odpovídala 

                                                 
460 Srov. kritické připomínky k těmto paralelám OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 89-
90. V novějších komentářích tato diskuse zcela vynechána.  
461 WITHERINGTON, Grace in Galatia, 277; DUNN, The Theology of  Paul, 453.  
462 Takto HANSEN, Galatians, 111 nebo RADL, List Galaťanům, 52, který odkazuje na verš Ga 
2,20, kde Pavel vyjadřuje plnou identifikaci svého života s Kristem.  
463 Tento důraz DUNN, The Epistle to the Galatians, 204-205, také WHITERINGTON, Grace in 
Galatia, 278.  
464 Srov. 1K 6,5 (ouvk e;ni) nebo Ko 3,11. Podrobnosti viz BDAG.  
465 Takto MUSSNER, Der Galaterbrief, 264; SCHLIER, Der Brief an die Galater, 174-175.  
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argumentaci v listu Gal. Je zakončena podobně jako v 1K 12,13 universální 
výpovědí (pa,ntej), avšak s důrazem christologickým, nikoliv pneumatologickým. 
Oddíl také dokazuje, že Pavel uměl stejnou skutečnost vyjádřit jiným způsobem 
než ouvk e;ni, zde  ei;te … ei;te, ani…ani. Zatímco v 1K 12,13 je položen důraz na 
jednotu v mnohosti, spojenou metaforou těla (eivj e]n sw/ma), zřetelně v kontextu 
štěpení uvnitř sboru (schismata). V listu do Gal je situace odlišná a důraz 
položen jinde. Týká se nepochopení dosahu transformace v Kristu a vnějšího 
tlaku, který znamená z pohledu Pavla vracet se do doby „před Krista“. Takový 
stav je označován hned v následujícím oddíle jako „nedospělost“ (4,1a), tedy 
otroctví (4,1b). Negací rozdílů je zpochybněna možnost zajistit si lepší pozici, 
postavení před Bohem skrze příklon pohanokřesťanů k židovství, přesněji  
k židokřesťanskému proudu v rané církvi. 

První kontrastní dvojice VIoudai/oj/ {Ellhn (Žid a Řek) může odkazovat 
směrem k (a) etnickému nebo také (b) náboženskému rozdílu. Je nesporné, že 
Pavel znal také jiné národy, ty však zde nezmiňuje. {Ellhn je označením pro ne-
židy (Titus v Ga 2,3), tedy pro kategorii lidstva vedle Židů (srov. Ř 1,16; 2,9; 1K 
1,24; 10,32 aj.). Ve vztahu k Bohu jsou VIoudai/oj jako národ mající Boží 
zaslíbení (viz Ř 9-11).466 Rozdíl se týká také Zákona. Židé jsou ti, kteří mají Boží  
Zákon v podobě Tóry, a pohané jako ti bez-Zákona = bez Tóry. Pavel přiznává 
pohanům jak „vnitřní zákon“ (Ř 1,18nn), tak ví o platnosti římských zákonů. Na 
jiných místech je položen důraz na skutečnost, že obě „kategorie lidstva“ jsou 
spojeny hříchem (Ř 3,9n) a potřebují záchranu skrze Mesiáše (Ř 1,16). 467 Rozdíl 
je nejen ve víře, ale také v životním stylu a kultických předpisech, mezi něž patří 
také obřízka a dietní předpisy, kterých se dotýkaly zmíněné spory v Jeruzalémě a 
Antiochii (2,1-21).  

Pavel vyjadřuje rozdíl mezi Židy a ostatními národy (ethné) podle 
obřezanosti, takto v Ga 2,7.8.9 (viz kauza Titus 2,3). Zde tvoří dvojici (a) 
neobřezaní (th/j avkrobusti,aj); (b) národy (e;qnh) jako označení všech ne-Židů, ke 
kterým je povolán Pavel, zatímco Petr má jít k „obřezaným“ (th/j peritomh/j). Pro 
náš oddíl je důležité spojení z Ga 2,15, které ukazuje na propast mezi národy a 
Židy ve vztahu k hříchu a spáse: h`mei/j fu,sei VIoudai/oi kai. ouvk evx evqnw/n 
a`martwloi, (Ga 2,15). I když Židé byli a zůstali vyvoleným národem (Ř 9-11) a 
mají „přednost“ (Ř 1,16) před pohany, přesto pohané nevypadli z Božího zájmu. 
Apoštol se může odkazovat na místa ve SZ, která vyznívají universalisticky, a to 
především proroctví o příchodu národů na Hospodinovu horu (Iz 2,2n; Mi 4,1n; 
kniha Jon aj.). Podobné napětí mezi partikularismem a universalismem je 

                                                 
466 Srov SCHLIER, Der Brief an die Galater, 175.  
467 Lze mluvit o tzv. „třetím lidu“ vedle Židů a pohanů, který zahrnuje pokřtěné. Např. v 1K 
1,22n zdůrazňuje Pavel „my“ vedle Řeků a Židů, tedy skupinu, kterou tvoří ti, kteří přijali 
„bláznovství kříže“ (1K 1,18). 
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přítomné jak v židovství, tak v ježíšovské tradici (Mk 7,24-30; Mt 28,19-20).468 
Z celého listu je zřejmé, že hlavní teologický důraz leží na první dvojici, přesto 
jsou uvedeny další dvě, jež mají dokreslit dosah této transformace pokřtěných.469 
Nejen tento verš nebo oddíl, ale celý list svědčí o překonání hranice mezi Židy a 
pohany.470 Je potřeba mít na paměti, s kým je Pavel v rozhovoru – se 
židokřesťany a pohanokřesťany. Jde o „vnitrocírkevní“ spor týkající se misie 
pohanů, nikoliv o konfrontaci církve proti synagóze, jak upozorňuje Martyn.471  

 
3,28b ouvk e;ni dou/loj ouvde. evleu,qeroj 
Následuje totožné spojení ouvk e;ni a kontrastní pojmy dou/loj (otrok, sluha, 
služebník) a evleu,qeroj (svobodný, nezávislý), jež tvoří po lexikální stránce 
opositum již v nejstarších řeckých textech, v LXX i v NZ. Výskyt pojmu dou/loj 
a odvozenin v NZ (182 krát) vysoce převyšuje pojem eleutheria (42krát).472 Oba 
pojmy máme doloženy v NZ, a to jak v doslovném, tak v přeneseném 
významu.473 Zmíněné výrazy nacházíme v obou variantách také v listu Gal (2,4; 
4,25.26; 5,1.13). Spojení svobodný – otrok je doloženo u Pavla také v plurálu 1K 
12,13 (dou/loi, evleu,qeroi), podobně i na jiných místech NZ.474 Bultmann 
označuje dvojici svoboda – otroctví ve své slavné studii o diatribé stylu 
v Pavlových listech jako  „Begriffspaar“.475 Druhou dvojicí ze tří je dotčen 
sociálně-právní status pokřtěných členů raně křesťanských sborů. Ve srovnání 
s první dvojicí je daleko „nebezpečnější“, protože stratifikace na svobodné a 
otroky patřila k pilířům starověké společnosti, domácnosti i obce. Rozdělení na 
svobodné a otroky bylo považováno v antice za přirozené (kata fyzin). Aristoteles 
píše o dokonalé domácnosti, která se skládá z otroků a svobodných bytostí (Pol 
1253b). Z listů Pavla je zřejmé, že otroci nebo propuštěnci patřili mezi členy jeho 
sborů (srov. jména na konci listů Ř 16), apoštol musel také řešit konkrétní situace 
související s postavením otroků ve společnosti i církvi, jak dokládá  list Fil nebo 
1K 7,20-24. V kontextu římské říše musíme zdůraznit rozdíl právního postavení 
otroků a svobodných. Otrok nebyl osobou (persona), neměl proto žádná práva. 

                                                 
468 THEISSEN považuje napětí mezi partikularismem a universalismem za jeden z axiomů 
židovství, Die Religion der ersten Christen, 288. SANDERS píše o neurčitosti těchto výpovědí o 
přijetí pohanů do Božího lidu, Paulus: Eine Einführung, 65n.  K tématu očekávání v mesiášské 
době a „Sijónu národů“ srov. SCHUBERT, Židovské náboženství, 82-83. 
469 Podle MARTYNA jmenuje Pavel také další dvě dvojice, protože cituje celou křestní formuli, i 
když ho zajímá pouze první dvojice, Galatians, 376.  
470 Podle RADLA  svědčí celý list Gal o překonání hranice mezi Židy a pohany, List Galaťanům, 
53.  
471 MARTYN, Theological Issues, 84. Martyn zde důrazňuje, že list Gal není antižidovským 
textem.  
472 Více k pojmu srov. EWNT I, 844-852.  
473 K tomuto rozdělení včetně výskytů srov. EWNT I, 846-848.  
474 Kontrastní dvojice doložena výrazně na třech místech ve Zj 6,15; 13,16; 19,18. 
475 BULTMANN , Der Stil der paulinischen Predigt, 82. 
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Přesto nemůžeme vidět pod pojmem otrok pouze ponižovaného a zbídačeného 
jedince. Existoval jak rozdíl mezi svobodným a otrokem, tak také mezi otroky 
samotnými. Otrok mohl zastávat velmi významné postavení a je doložena velká 
škála využití otroků, od domácích otroků – písařů, správců a učitelů (např. 
paidagogos Ga 4,24) až po tvrdou práci v dolech nebo zemědělství. Kvalita a 
délka života otroka závisela na druhu práce a povaze majitele.  

 
3,28c  ouvk e;ni a;rsen kai. qh/lu 
Poslední dvojice chybí v textu 1K 12,13 (srov. Ko 3,10-11). Vybočuje také 
z rámce odlišnou spojkou, místo ouvde je uvedeno kai..  Ve srovnání s předešlými 
dvojicemi je rozdíl mezi a;rsen a  qh/lu nejuniversálnější. Jde jak o 
biologický/pohlavní, tak kulturně-společenský rozdíl, který je uznáván napříč 
národy, dobře doložitelný ve všech kulturách středozemí, Malé Asie i Východu. 
Adjektiva lze přeložit jako mužský a ženský, mužskost a ženskost.476 Pojem 
a;rsen v NZ 11krát477, u Pavla 3krát (Ř 1,27; 1K 6,9; Ga 3,28; srov. 1Tm 1,10).  
Vlastní spojení a;rsen kai. qh/lu je doloženo u Pavla pouze zde v NZ (Mt 19,4; 
Mk 10,6) a má zřetelné paralely v SZ. Na klíčových místech týkajících se 
dvojpohlavnosti lidstva je uvedeno v LXX  spojení a;rsen kai. qh/lu (srov. Gn 
1,27; 5,2; 6,19f; 7,2f, 9,16). 

Podle některých vykladačů není jasné, proč Pavel v poslední dvojici přerušuje 
paralelní schéma a místo „mužský, nebo ženský“ píše „mužský a ženský“.478 
Proč Pavel uvádí tuto dvojici? Může jít o důraz implikující nové stvoření (Ga 
6,15; 2K 5,17), které ustupuje starým řádům.479 Vykladači zdůrazňují, že Pavlovi 
nejde o emancipaci žen, tak jako v předešlé výpovědi nešlo o zrušení otroctví.480 

Vedle dosahu transformace ve křtu, která se týká také otázky pohlaví, má 
poslední dvojice ještě vedlejší funkci. Mám za to, že poslední dvojicí je vyloučen 
jakýkoliv pokus chápat zmíněnou formuli jako raně křesťanský revoluční 
sociální program s nárokem na prosazení změny římské společnosti jako celku. 
Víme, že za jistých okolností se mohl v době Pavla stát z otroka svobodný občan 
(propuštěním na svobodu), z pohana se mohl stát „Žid“ (obřezaný proselyta), ne 
však z ženy muž. Relativizace pokusu spočívá v nezměnitelnosti pohlaví, které je 
dáno od stvoření (Gn 1,27). Základ proměny vyjádřený křtem je tedy 
soteriologicko-eschatologické povahy. Z tohoto zdroje má vycházet změna 
v rámci společenství věřících a pokřtěných. Jde primárně o eklesiologicko-etické 
implikace, nikoliv změnu obecně kulturně-sociální nebo právní.  

 

                                                 
476 SOUČEK ve svém řecko-českém slovníku překládá: „mužské a ženské pohlaví“, srov. BDAG.  
477 Srov. Mt 19,4; Mk 10,6; L 2,23; Zj 12,5.13.  
478 Takto WITHERINGTON, Grace in Galatia, 279.  
479 MARTYN, Galatians, 376-7. 
480 Takto OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 90. 



 

 135 

3,28d pa,ntej ga.r ùmei/j ei-j evste evn Cristw/| VIhsou/Å   
V rámci jednotky jde o paralelní výpověď k v. 3,26 a další indikativní vyjádření 
ve 2. os. pl. Opakuje se universální zahrnutí pa,ntej ve spojení s ga.r. Zde je 
položen důraz na adresáty ùmei/j, který ve verši 26 chybí.481  Je použita pouze 
jednou číslovka ei-j, na kterou je položen důraz v 1K 12,13n (3krát). Druh 
jednoty je blíže určen obratem evn Cristw/| VIhsou. Rozhodně se nemůže jednat o 
přirozené spojení a jednotu. Předchozí kontrastní dvojice (etnicko-náboženské, 
sociálně-právní i biologické) dokládaly základní odlišnosti, zažívané v antické 
společnosti.  Tyto bariéry jsou podle Pavla v Kristu překonány a zrušeny. Obrat 
evn Cristw/| VIhsou můžeme dobře chápat místně i personálně. Kristus je osobou, 
anima generalis,482 ve které je možná jednota nesourodých jednotlivců, kteří 
přijali evangelium a stali se jeho následovníky. Zde můžeme spojit indikativní 
prohlášení z Ga 2,4 “svoboda v Kristu” s prohlášením „vy jste v Kristu“, což 
implikuje „jste tedy ve svobodě“.  

 
3,29a  eiv de. ùmei/j Cristou/( a;ra tou/ VAbraa.m spe,rma evste,(  
Tímto veršem začíná první rozvinutější souvětí v celém oddílu. Souvětí je 
uvedeno podmínkovou větou eiv a pokračuje částicí a;ra. Tím je rozvinut 
pozitivní dosah události křtu, který byl takto vyjádřen již ve v. 28d. Jde o 
podmínku reálnou, vyjadřující skutečné dění, na kterém má pokřtěný podíl. Pavel 
v tomto verši shrnuje předešlý výklad a vrací se k tématu - tedy vztahu pohanů 
k Abrahamovi.483 Celá výpověď je vyjádřena pomocí dvou genitivů. Prvním je 
Cristou, který lze chápat jako genitiv přivlastňovací (possessivus), skrze křest se 
stali Galatští majetkem Krista ve smyslu nového panství.484 Opět zdůrazněni 
Galatští ùmei/j jako v předchozím verši. Částicí a;ra je navázáno na první 
výpověď „jestliže jste Kristovi, tedy Abrahamovo potomstvo“. Věta vyjadřuje 
výsledek, lze ji tedy uvodit spojkou proto.485 V listu Gal se částice vyskytuje 
celkem 6krát (srov. Ga 2,17.21; 3,7; 5,11; 6,10), z toho na třech místech jsou 
zřetelné paralely – podmínková věta  a christologické výpovědi (2,17.21), motiv 
Abrahama (3,7).  
Částice může plnit funkci zesilovací, aby bylo zdůrazněno sepjetí 

s Abrahamem (tou/ VAbraa.m). Jde o synovství (3,7),  které není pro Galatské a 
pohany samozřejmé. Nejde o  biologickou ani o pokrevní příbuznost.486 Spojení 

                                                 
481 LONGENECKER zdůrazňuje, že jde pouze o jiný pohled na totéž, co bylo již vyjádřeno v úvodní 
větě v. 26, Galatians, 158.  
482 Takto OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 91.  
483 Podle MUSSNERA jde o resumé tématu, které bylo ohlášeno již ve verši 3,7, Der Galaterbrief, 
266. OEPKE vidí  vztah k v. 16, Der Brief des Paulus an die Galater, 91. 
484 Srov. MUSSNER, Der Galaterbrief, 266. Stejně je v listu Gal vyjádřen vztah věřících ke Kristu 
ještě 5,24 (oì de. tou/ Cristou).  
485 Jednou z funkcí částice je zdůraznění a vyjádření výsledku, srov. BDAG.  
486 ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 166.  



136 

VAbraa.m spe,rma pokolení nebo semeno Abrahamovo je doloženo také na jiných 
místech u Pavla (srov. spe,rma VAbraa.m Ř 9,7; 2K 11,22). Pojem spe,rma se 
vyskytuje ještě v 3,19 a odkazuje k potomkům, následovníkům ve smyslu dětí 
(3,7 ui`oi, eivsin VAbraa,m). Je dobře možné, že Pavel přidává k tradiční látce 
zmínku o potomstvu, protože termín patřil k argumentu oponentů.487 V logické 
stavbě souvětí byla vedle sebe postavena dvě jména - Kristus a Abraham - obě 
v genitivu. V jakém jsou vzájemném vztahu? Je vyjádřen nejprve poměr ke 
Kristu, který má dopad na vztah k Abrahamovi. Pro pohanokřesťany to znamená, 
že vztahem ke Kristu/přijetím Krista a křtem získávají podíl na požehnání daném 
praotci Židů. Proto platí, jestliže „Kristovi“ (Cristou), tedy také „Abrahamovi“ 
(tou/ VAbraa.m).  

 
3,29b katV evpaggeli,an klhrono,moiÅ   
K indikativní výpovědi je připojen závěr, který ujišťuje adresáty o podílu na 
dědictví, které náleží podle zaslíbení potomkům Abrahama.  Dovětek kvalifikuje 
předešlý výrok o vztahu k Abrahamovi a vrací zpět k předešlým výkladům.488 
Nejde jen o „dodatečné“ požehnání, nýbrž o požehnání „podle zaslíbení“. 
Spojení katV evpaggeli,an je doloženo pouze na třech místech, u Pavla jediné 
(srov. Sk 13,23; Ga 3,29; 2 Tm 1,1). V listu Gal ve dvojí formě: (a)  Ga 3, 21  
kata. tw/n evpaggeliw/n (b)  Ga 3,29  katV evpaggeli,an (Sk 13,23; 2Tm 1,1). Motiv 
dědictví a zaslíbení bude důležitý v kontextu eleutheria výroků v oddílu 4,21-31. 
Dědicové (klhrono,moi) je opakující se motiv v prostřední části listu (srov. Ga 
3,18.29; 4,1.7.30; 5,21), který souvisí s požehnáním a smlouvou, jež byla 
uzavřena s Abrahamem. Tímto směrem mohla směřovat znejišťující argumentace 
oponentů. Jistota dědiců/dědictví podle zaslíbení dokazuje, jak Pavel zdůrazňuje, 
nadbytečnost dodatečných požadavků, kterým jsou pohanokřesťané v Galacii 
vystaveni a oponenty znepokojováni. Obavy o budoucnost požehnání jako 
„synů“ jsou zbytečné, protože v Kristu „jsou dědici“ a náležejí k Božímu lidu na 
základě zaslíbení. Pro „nechápavé“ adresáty listu (3,1.3) je výklad o synech a 
dědicích rozveden ještě v následující kapitole (4,1-7).  

Pro naši studii je důležité si všimnout, že v kontextu celého oddílu i na pozadí 
výroků z listu Gal je zřejmé, že pojmy svobodný a otrok jsou ve v. 28 užity 
deskriptivně, stejně jako je tomu u dalších dvojic. Doslovnost páru eleutheros a 
doulos je patrná také ve srovnání s jinými místy v listu Gal a eleutheria / douleia 
výroky. Pavel sám sebe označil již v úvodu listu za otroka Kristova (1,10), 
metaforicky charakterizuje cíl aktivity falešných bratří jako pokus o zotročení 
(2,4).  

 

                                                 
487 Takto MARTYN, Galatians, 377.  
488 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 208.  



 

 137 

4.2.3. Teologická analýza 
Druhý eleutheria výrok v listu Gal je součástí tří kontrastních dvojic, které 

pokrývají hlavní rozdíly v lidské společnosti – náboženské, sociální i pohlavní. 
S vědomím četných paralel v helénistické tradici, které již byly naznačeny, je 
potřeba se ptát po teologických implikacích celého oddílu.    

Chr. Strecker předkládá tři základní pozice pro exegetickou diskusi o oddíle: 
(1) „soteriologisch-heilsindividualistische Deutung“; (2) „ritologische 
Auslegung“; (3) „sozial-ekklesiologische Deutung“.489 Vyslovuje se pro třetí 
výkladovou variantu. Má za to, že ve v. 3,28  Pavel artikuluje ve křtu zrušený 
rozdíl sociálních struktur. Přestože Pavlova teologie obsahovala „potenciál pro 
sociální revoluci“490, nelze výroky z Ga 3,26-29 číst optikou teologie osvobození 
nebo feministické teologie, tedy vykládat oddíl jako prohlášení rovnosti před 
římským právem nebo jako smazání pohlavních rozdílů. Takovému výkladu 
brání další zmínky v listech Pavla (list Fm, 1K aj.).  

Mám za to, že hlavním motivem je rovnost „synů/dcer“ Božích ve vztahu ke 
spáse, která byla dotvrzena „jednotným“ křtem. Tato soteriologická skutečnost 
vyjádřená křtem jako jednotícím liturgickým prvkem se má však uskutečňovat ve 
společenství věřících.  Výkladové možnosti, které byly uvedeny výše, proto 
nemají být chápány odděleně. Zde je nutno si všimnout, že diskuse kolem 
potřeby obřízky se týkala pouze mužů, zatímco křest zahrnoval také ženy. Tento 
fakt je správně vyzdvihován, ale někdy i „přeexegetován“ feministickou teologií. 
Bohoslužebná praxe a křest plnily funkci jednotící i na této rovině.491 Co se týče 
učení o Bohu, Bůh v oddílu sice není nazván přímo Otcem, výpověď však 
implikuje Boha jako Otce, a to Otce Ježíše Krista a křesťanů, explicitně až v Ga 
4,6-7 (evxape,steilen ò qeo.j to. pneu/ma tou/ uìou/ auvtou/ eivj ta.j kardi,aj h`mw/n 
kra/zon\ abba ò path,r). Vztah k Bohu je určen christologicky,  synovství je 
podmíněno vírou v Ježíše Krista. Celý oddíl je kvalifikován výrazně 
christologicky (Cristo,j 5krát). Je zde výrazná provázanost eklesiologie a 
christologie.492 Všechny výpovědi jsou v plurálu a týkají se všech pokřtěných. 
Prostorem, kde se má uplatnit proklamovaná transformace, je křesťanské 
společenství, čímž se oddíl dotýká eklesiologie. Předsudky a bariéry mají být 
v novém společenství pokřtěných překonány. Změna se měla projevit především 
v církvi, je to tedy „svoboda církve“.493  Na jediném místě v listu je zmíněn křest 
jako iniciační rituál rané církve a „sakramentální spojení s Kristem“.494 

                                                 
489 STRECKER, Die liminale Theologie des Paulus, 354-358. 
490 SANDERS, Paulus: Eine Einführung, 19 
491 O křtu jako jednotícím prvku viz POKORNÝ, Vznik christologie, 183.  
492 Takto také UMBACH, In Christus getauft, 221.  
493 SÖDING, Die Freiheit des Glaubens, 129 píše „Die Freiheit der Ekklesia“.  
494 Takto GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 147, který v tomto spojení spatřuje ne vedlejší, 
nýbrž podstatný význam.  
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Vyhlášená změna má svým soteriologicko-christologickým základem určovat 
také vzájemný postoj věřících/pokřtěných ve společenství. Hledisko etnické, 
rasové či pohlavní nemá být určující pro vztah mezi křesťanskými obcemi, 
jednotlivci navzájem, ani před Bohem, v Boží milosti.495 Již v tomto narušení 
statutu quo je naznačen etický rozměr. Křest a prohlášení za syny Boží je spojen 
s novým způsobem života pokřtěných. Etický rozměr transformace je vyjádřen 
„oblečením Krista“. I když v oddíle zcela schází pneumatologie,  můžeme v 
širším kontextu říci, že jde o nový způsob života podle Ducha, kterého Otec dává 
svým synům (4,6-7).  

Na závěr chci zdůraznit, že Pavel nevyzdvihuje nějaký druh křesťanského 
egalitářství, nýbrž zdůrazňuje novou jednotu před Bohem, Martyn píše o „a 
newly created unity“.496 Nejde o rovnost dosaženou snížením privilegovaných a 
povýšením neprivilegovaných, nýbrž povýšením všech pokřtěných do statutu 
synů Božích skrze víru v Ježíše Krista. Klíčovou otázkou pro situaci v Galacii i 
pro ranou církev vůbec je vlastně základ nové identity křesťanů jako Božího lidu. 
Synovství je základem této identity pohanokřesťanů a židokřesťanů, které 
převyšuje identitu starou a vede k jednotě. Společným základem je pak podle 
Pavla víra v Krista, potvrzená přijetím Ducha a křtem.  

 
4.2.4. Změna statutu pro Tita – vztah eleutheria výroku z Ga 2,4 

U prvního eleutheria výroku nebylo Pavlem blíže vyloženo, jak je možné, že 
Titus může patřit do Božího lidu, aniž by byl obřezán. V oddíle Ga 2,1-10 je 
požadována „svoboda od obřízky“ pro Tita i pro pohanokřesťany, a to na základě 
pravdy evangelia (2,5), která předchází a ustanovuje svobodu v Kristu (2,4). 
Pavel však blíže nespecifikuje způsob, jakým získávají pohanokřesťané podíl na 
spáse. Jak je možné, že pohanokřesťan Titus se nemusí stát nejdříve 
„proselytou“, a až potom „křesťanem“? Pavlovo přesvědčení, že Titus ani žádný 
jiný pohanokřesťan nemusí být hned po obrácení, případně dodatečně obřezán, a 
přesto patří do Božího lidu, je teologicky ukotveno a rozvinuto až v další fázi 
listu (2,11 – 6,10). Jak dokládá verš v Ga 6,15, zůstává toto téma v jeho 
myšlenkách až do konce listu, rozhodně není omezeno na „teologické kapitoly“ 
(3.- 4. kap.).     

V úvodu 3. kap. zaznívá argument proti obřízce, protože i bez obřízky mají 
pohané podíl na Duchu svatém (3,1nn). Optikou veršů 3,26-29 lze říci: protože 
skrze víru a křest jsou pohané i Židé „syny Božími“, nemusí být Titus obřezán. 
V tomto ohledu eleutheria výrok 3,28 souvisí s kauzou Titus a obřízkou, a to 
nejen po stránce lexikální uvedením pojmu {Ellhn  (2,3; 3,28). Není náhodou, že 
první dvojici tvoří protiklad etnicko-náboženský, který zahrnuje problém vztahu 

                                                 
495 Srov. KOCÚR, National and Religious Identity, 88.  
496 MARTYN, Galatians, 377.  
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pohanokřesťanů k židovským předpisům, přesto není explicitně vyjádřena 
obřízka. Jak již bylo zmíněno, nabízela se dvojice „není již obřezaný, ani 
neobřezaný“, kterou Pavel užívá na jiných místech. Dvojice peritomh,, 
avkrobusti,a  je uvedena také v 1K 7,19, v listu Gal dokonce na dvou místech: 5,6  
evn ga.r Cristw/| VIhsou/ ou;te peritomh, ti ivscu,ei ou;te avkrobusti,a  avlla. pi,stij 
diV avga,phj evnergoume,nh, 6,15  ou;te ga.r peritomh, ti, evstin ou;te avkrobusti,a avlla. 
kainh. kti,sijÅ Stejně jako u Tita, také u Galatských nejsou podíl na spáse a 
příslušnost k Božímu lidu podmíněny dodatečnou obřízkou. Víra v Krista 
potvrzená křtem je včleněním do Božího lidu.  Tím dochází k tomu, co lze 
označit za integraci Židů a pohanů.497 V tomto smyslu můžeme hovořit o 
„svobodě od obřízky“ pro pohanokřesťany, protože ne všichni pokřtění jsou také 
obřezáni. V závěru listu Pavel explicitně prohlásí, že obřízka je adiaforon, 
protože záleží na „novém stvoření“ (6,15). Každý pokus Galatských získat nový 
status nebo požehnání dodržováním Tóry je pošetilý, píše Hansen, protože již 
byli zahrnuti do sféry plného dědictví, ve kterém není žádná rasová, sociální 
nebo pohlavní hierarchie.498  

Shrnutí 

Jak bylo zmíněno v úvodu a výkladem doloženo, adjektivum eleutheros v 
analyzovaném oddíle není vyjádřením spásy (Heilsgut), i když oddíl se 
soteriologií bezesporu souvisí. Pavel Galatským připomíná jejich křest a přijetí 
za syny Boží, tedy období před příchodem oponentů. Analyzovaný eleutheria 
výrok je součástí tohoto argumentu, jedná se o jediný výrok ve 3. kap., a navíc 
nehraje v oddíle 3,26-29 důležitou roli. Eleutheros je polovinou jedné kontrastní 
dvojice a jedním ze tří spojení, jejichž pomocí je interpretována radikální změna, 
která křtem nastala.  Jak bylo prokázáno, jde o doslovné užití eleutheros i oposita 
doulos v jeho nejstarším sociálně-právním významu, který označoval protiklad 
vůči otrokovi. Přes nápadné paralely doložené v helénistické tradici je smazání 
rozdílů mezi svobodnými a otroky argumentováno výrazně christologicky a 
soteriologicky. Transformace se týká především křesťanských společenství, kde 
se má  projevit to, co bylo ve křtu demonstrováno. Jde o vztah vertikální 
(teologický) – všichni věřící jsou dětmi Božími (syny/dcerami), čímž je určen 
také vztah horizontální (eklesiologický). Přestože spojení svobodný - otrok 
kopíruje tradiční pojetí běžné v antice i helénistické společnosti, ve vztahu ke 
křesťanské svobodě má oddíl mnohé co říci.  

Sledováno z pohledu prvotního čtenáře/posluchače listu je metaforické 
užití  prvního eleutheria výroku (2,4) dobře prokazatelné na pozadí výroku 

                                                 
497 STRECKER, Die liminale Theologie, 358n, který píše o „Die Christuscommunitas“ a anti-
strukturální deklaraci v Ga 3,28.  
498 HANSEN, Galatians, 114.  
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druhého (3,28). Na základě dvou předložených analýz můžeme konstatovat, že 
Pavel znal jak význam metaforický (2,4), tak čistě deskriptivní (3,28). Tento 
posun a rozdíl musel být zřejmý také adresátům. Je dobře možné, že oba 
eleutheria výroky pro ně nebyly překvapivé. Zatímco první spojení „svoboda 
v Kristu“ (2,4) mohli znát z Pavlova kázání nebo vyučování, druhá zmínka ve 
dvojici „svobodný – otrok“ mohla zaznít v souvislosti se křtem, katechezí nebo 
křestní formulí. Při exegeticko-teologické analýze následujících eleutheria 
výroků (nejbližší až ve v. 4,21) musíme zohlednit toto zjištěné spektrum užití 
pojmu eleutheria a sledovat, kterým směrem se budou ubírat další zmínky.  
 

4.3. Eleutheria výroky Ga 4,21-31 

 
Následující exegeticko-teologické zkoumání přináší několik nových prvků do 

našeho pozorování. Doposud byly analyzovány dva samostatně stojící eleutheria 
výroky (Ga 2,4 a 3,28), vždy po jednom výroku ve 2. a 3. kapitole. Nyní se 
dostává motiv svobody i pojem eleutheria ve 4. kapitole ke slovu daleko 
výrazněji. Svoboda sice není mezi výrokem 3,28 a 4,22 explicitně zmíněna, 
přesto nelze přehlédnout, že ze sémantického pole získalo na váze především 
opositum svobody - otroctví.499 V deseti verších oddílu 4,21-31 máme celou sadu 
eleutheria výroků, dohromady pět v jednom oddílu, tedy téměř polovinu ze 
všech výroků v celém listu.  

V předchozích dvou analýzách se ukázalo, že Pavel neužil motiv svobody 
monotónně. Je proto otázkou, zda bude přidán další rozměr, význam nebo spíše 
rozvinut jeden z předchozích. Výklad tohoto nejdelšího analyzovaného oddílu 
bude směřovat k pochopení pěti eleutheria výroků a nemůže se obšírněji věnovat 
všem jednotlivostem.500  

 
4.3.1. Zasazení eleutheria výroků 

 
Vymezení a argument oddílu 
Zatímco v určení začátku jednotky od v. 4,21 panuje shoda, závěr oddílu a 
především vztah k v. 5,1 zůstává z mnoha důvodů sporný. Nabízí se dvě varianty 

                                                 
499 Ga 4,1-11: douleia výroky 4,1: diafe,rei dou,lou, 4,3 dedoulwme,noi; 4,7: dou/loj; 4,8: 
evdouleu,sate, přičemž opakem otroctví se stal motiv synovství 4,5.7. 
500 K podrobnějšímu výkladu srov. KLAUCK, Allegorie und Allegorese, 116nn; HAYS, Echoes of 
Scripture, 84-121, komentáře  MUSSNER, Der Galaterbrief, 316-334; LONGENECKER, Galatians, 
197 – 219; DUNN, The Epistle to the Galatians, 242 – 259 nebo samostatné studie BARRETT, The 
Allegory of Abraham, 1-16; nebo CASTELLI, Allegories of Hagar, 228-250. Novější články 
k oddílu STANDHARTINGER, "Zur Freiheit...befreit"?, 288-303; DI MATTEI, Paul's Allegory, 102-
122; SELLIN , Hagar und Sara, 116 – 137.  
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vymezení: 4,21-31, nebo 4,21-5,1. Argumenty pro vymezení jednotky v rozsahu 
4,21-31 považuji za přesvědčivé, což dokládám mimo jiné strukturální analýzou, 
která podporuje kompaktnost jednotky.501 O vztahu mezi verši 4,31 a 5,1 bude 
pojednáno v  exegeticko-teologické analýze verše 5,1. 

Při čtení celé 4. kapitoly je oddíl 4,21-31 nápadný změnou tónu, odlišným 
subžánrem i citáty ze SZ. Osobní vzpomínka na působení v Galacii (4,12-20) 
začíná ICH formou a je jaksi náhle přerušena veršem 4,21, který představuje 
zřetelně nové nasazení (Le,gete, moi). V rámci 4. kapitoly i celkové argumentace 
listu se zdá být zařazení oddílu o Hagar a Sáře překvapivé. Mezi vykladači 
nepanuje shoda v názoru, proč Pavel přechází od autobiografických vzpomínek a 
osobního apelu (4,12-20) k exegetickému důkazu z Písma (Schriftbeweis). Při 
souvislém čtení listu se zdá, jako by byl oddíl dodatečně přidaným 
argumentem.502 Je možné v jednotce vidět další exegetický důkaz Pavlovy teze a 
věcný argument, pro který užívá  zbraně oponentů, tedy Zákon.503 C. K. Barrett 
se pokusil ve své známé studii doložit, že se Pavel vypořádává s argumentem 
oponentů, kteří vyšli z textů o Abrahamovi. Apoštol měl svou vlastní exegezí SZ 
dokázat, že tyto texty („Old Testament prooftexts“) stojí na jeho straně, nikoliv 
na straně oponentů.504  

Je zřejmé, že argument z Písma nestojí v rámci listu samostatně, nýbrž 
navazuje na předešlý výklad o Abrahamovi (3,6-29). Záměrem alegorie je 
identifikace Pavlových oponentů s otroctvím v lini Hagar a Izmael, naopak 
spojení Pavla, Galatských a pohanokřesťanů s linií svobodných, kterou zastupuje 
Sára a Izák.505 Dále je nápadné, že zde hraje významnou roli motiv svobody a 
otroctví, který byl zmíněn v předešlých kapitolách a je dále rozvinut v 5. kap. 
(čtyři eleutheria výroky v Ga 5,1.13). Právě provázanost veršů 21-31 
s argumentací listu je jedním z důvodů, proč Walter Hansen odmítá „tradiční“ 
pojetí oddílu jako dodatku k Pavlově argumentu, který začíná v. 3,1.506  

 
 
 
 

                                                 
501 Pro toto vymezení se vyslovují např. MUSSNER, Der Galaterbrief; RADL, List Galaťanům; 
HANSEN, Galatians; MATTEI, Paul's Allegory, proti např. WITHERINGTON, Grace in Galatia; 
KREMENDAHL, Die Botschaft der Form; HAYS, The Letter to Galatians. 
502 Podle BURTONA se jedná o „an after-thought“, A Critical and Exegetical Commentary. RADL 
píše: „Nepropojenost nového začátku souvisí pravděpodobně s tím, že Pavel nediktoval dopis 
naráz.“ List Galaťanům, 61.  
503 GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 177.  
504 BARRETT, The Allegory of Abraham, 6. S touto tezí souhlasí např. HANSEN, Galatians, 141.  
505 Takto chápe záměr oddílu také HANSEN, Abraham in Galatians, 147, srov. DAUTZENBERG, 
Freiheit, 76.  
506 HANSEN, Abraham in Galatians, 154, celý výklad 141-154.  
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Strukturovaný text Ga 4,21-31 
Oddíl je možné strukturovat podle celé řady hledisek. Zaměření na základní 
kontrastní dvojice a eleutheria výroky bude představeno níže.507  

 
21  Le,gete, moi(  
     oì ùpo. no,mon qe,lontej ei=nai(  
     to.n no,mon ouvk avkou,eteÈ   
22  ge,graptai ga.r o[ti  
               VAbraa.m du,o ui`ou.j e;scen(  
e[na evk th/j paidi,skhj  
kai. e[na evk th/j evleuqe,rajÅ   

23        avllV o` me.n evk th/j paidi,skhj kata. sa,rka gege,nnhtai(  
         o` de. evk th/j evleuqe,raj diV evpaggeli,ajÅ   
 
24  a[tina, evstin avllhgorou,mena\   
     au-tai ga,r eivsin du,o diaqh/kai(  
     mi,a me.n avpo. o;rouj Sina/ eivj doulei,an gennw/sa(  
         h[tij evsti.n ~Aga,rÅ   
25   to. de. ~Aga.r Sina/ o;roj evsti.n evn th/| VArabi,a|\  
      sustoicei/ de. th/| nu/n VIerousalh,m(  
      douleu,ei ga.r meta. tw/n te,knwn auvth/jÅ   
26     h̀ de. a;nw VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n(  
      h[tij evsti.n mh,thr h`mw/n\   
27  ge,graptai ga,r\  

       euvfra,nqhti( stei/ra h` ouv ti,ktousa(  
       r̀h/xon kai. bo,hson( h` ouvk wvdi,nousa\  
      o[ti polla. ta. te,kna th/j evrh,mou ma/llon  
     h' th/j evcou,shj to.n a;ndraÅ   
28  ùmei/j de,( avdelfoiavdelfoiavdelfoiavdelfoi,( kata. VIsaa.k evpaggeli,aj te,kna evste,Å   
 

29  avllV w[sper to,te ò kata. sa,rka gennhqei.j  
   evdi,wken to.n kata. pneu/ma( ou[twj kai. nu/nÅ   
30  avlla. ti, le,gei h` grafhh` grafhh` grafhh` grafh,È  

       e;kbale th.n paidi,skhn kai. to.n ui`o.n auvth/j\  
       ouv ga.r mh. klhronomh,sei o` uìo.j th/j paidi,skhj  
     meta. tou/ ui`ou/ th/j evleuqe,rajÅ   

31  dio,( avdelfoiavdelfoiavdelfoiavdelfoi,( ouvk evsme.n paidi,skhj te,kna avlla. th/j evleuqe,rajÅ 

                                                 
507 Strukturu jednotky představuje HONG, Law in Galatians, 52. Velmi dobrou analýzu 
kompozice oddílu předložil SELLIN , Hagar und Sara, 116-119. Autor se vyslovuje pro vymezení 
jednotky 4,21-31.  
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Sémantické pole svobody 
Ve srovnání s ostatními analyzovanými oddíly je pasáž rozsáhlejší a obsahuje 
více než jeden (2,4; 3,28) nebo více než dva eleutheria výroky (takto 5,1.13). 
Vymezení sémantického pole doposud nevyžadovalo zvláštní pozornost, vždy 
bylo obsaženo opositum douleia (2,4; 3,26, stejně tak v.  5,1.13). V deseti verších 
nacházíme celkem pět eleutheria výroků (4,22.23.26.30.31). Je nápadné, že ve 
čtyřech případech současně s pojmem paidiské, který se opakuje také 5krát (k 
pojmu viz níže). Ze sémantického pole je doložen také výraz douleia (4,24.25), 
jednou substantivum doulei,a (4,24) a sloveso douleu,w (4,25).  

 
Hagar a Sára (Gn 16-21) 
Doposud byl kontrastním pojmem ke svobodě vždy výraz odvozený od pojmu 
douleia, zde se jím opakovaně stává paidiské. Protože se oddíl Ga 4,21-31 
odkazuje na starozákonní vyprávění o Abrahamově rodině, je potřeba si 
všimnout soudobého sociálně-právního postavení otroků, kteří byli součástí širší 
domácnosti. Abraham vyšel z Cháranu se svou rodinou a svými otroky (Gn 
12,5), jejichž počet se rozrůstal (Gn 12,16; 14,14 aj.). Starozákoník Bič si všímá, 
že až na výjimky, jakou je střet mezi Sárou a Hagar, nečteme ve SZ o nesnázích 
mezi praotci a jejich otroky. „Ti prostě patřili do širší rodiny a představa osobní 
svobody, často zdůrazňované dnes, tehdy nebyla známa. Jedinec byl součástí 
svého kolektivu a podřizoval se mu i pán, nejen otrok.”508 Ve své starozákonní 
antropologii rozlišuje Wolf čtyři druhy závislé pracovní síly doložené ve SZ 
(otroci, otrokyně, námezdní dělníci a cizí dělníci).509 Pro otroky ženského 
pohlaví (otrokyně) existují navíc dva hebrejské pojmy (hebr. h m 'a ', h x'p. vi), které 
jsou v LXX překládány jako paidi,skh.510 Zatímco h x'p.vi byla ve službě paní 
domu (srov. Gn 16,1.6; Gn 29,29; Př 30,23, Iz 24,2, Ž 123,2), byla h m 'a ' 
podřízena pánu domu.511 Ve vyprávění z Gn, které stojí v pozadí 4,21-31, patří 
služka Hagar skutečně Sáře. Hagar byla jejím majetkem a osobní služebnou, Sára 
je označena jako její paní (LXX 16,3.8 h` kuri,a). Zatímco egyptská Hagar je v 
LXX vždy označena jako paidiské, v hebrejském textu nacházíme oba výše 
zmíněné výrazy (h m 'a ', h x'p.vi). V úvodu čteme  h x'p.vi (Gn 16), avšak při 
poslední zmínce o Hagar a jejím synu je označena již jako  h m ' a ' (Gn 
21,10.12.13).  

Tuto nápadnou změnu můžeme vykládat buď jako užití synonyma ve 
vyprávění, nebo jako naznačení změny statutu Hagary v Abrahamově rodině. Na 
začátku byla nesvobodnou ženou (h x'p.vi), která sloužila primárně své paní. Poté 
je označena jako h m 'a ', zůstala dále nesvobodnou dívkou, stala se však 

                                                 
508 BIČ, Radostná zvěst, 131.  
509 WOLFF, Anthropologie, 183. K postavení otroků v Izraeli viz BIČ, Radostná zvěst, 130nn.  
510 Na jiných místech pro oba pojmy řecké dou,lhdou,lhdou,lhdou,lh otrokyně, služebnice (1 S 1,11.18).  
511 V Gn 29,24.29 dal Lában oběma svým dcerám služebnice (MT hx'p.vi, LXX paidi,skh).   
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druhořadou manželkou Abrahama, konkubínou a matkou jeho syna Izmaela.512 V 
úvodu dává Sára svou služku Abrahamovi, protože podléhá její vůli a je jejím 
majetkem, v závěru vyprávění již dává příkaz k jejímu odchodu Abraham, i když 
na základě požadavku Sáry (Gn 21,9-14).  

 
Jednotlivé postavy a jejich role 
V oddíle 4,21-31 je uvedeno několik postav z Abrahamovy rodiny. Základní 
přehled o postavách je důležitý, protože všechny postavy jsou ve vzájemném 
vztahu, což je rozhodující pro pochopení Pavlova argumentu. Jak bude patrné, 
půjde o vztahy kontrastní a redukované na dvě linie. Je nápadné, že postavy 
nejsou identifikovány vlastními jmény, zcela schází osobní jména Sára a Izmael, 
což souvisí s argumentem oddílu. Protože nikde není řečeno Sára = svobodná, 
lze předpokládat, že čtenáři základní osnovu příběhu znali.  

Abraham je zmíněn pouze v úvodu, dále již nikoliv (4,22). První část vlastně 
strukturuje celý oddíl. Je zde jeden otec, ale dva synové a dvě matky. Jde o 
shrnutí vyprávění o Abrahamovi z Gn 16 - 21. Nejprve je konstatováno, že měl 
dva syny se dvěma ženami, které označuje nikoliv jménem (Hagar a Sára), nýbrž 
jejich sociálně-právním postavením (svobodná a služka). Pavel se drží pořadí 
jejich zplození – nejprve se narodil Izmael (z otrokyně), až poté Izák, který je 
výslovně zmíněn ve v. 4,28. Všimněme si následujících linií podle dvou žen 
Abrahama: 

 
 Hagar – služka → Izmael = syn služky  –   syn podle těla   –  potomkům nenáleží zaslíbení 

 

 Sára – svobodná → Izák =syn svobodné – syn podle zaslíbení – potomkům náleží zaslíbení 

 
 
Pavel se odvolává na zaslíbení druhého syna, který je jmenován až ve v. 4,28. 

Je dobře možné, že argumentem agitátorů proti Pavlovi a jeho evangeliu bez 
obřízky byly verše týkající se zaslíbení daného Abrahamovi a spojení se 
znamením smlouvy, kterým byla obřízka všech mužského pohlaví (Gn 17,10n). 
Nejde na prvním místě o rozdělení – svobodní/otroci, svoboda/otroctví (takto Ga 
3,28), nýbrž o legitimitu příslušnosti k Abrahamovi, přesněji řečeno, na čem je 
nárokovaná příslušnost založena. Dva synové představují dvě „větve“ 
příslušnosti k Abrahamovi přes Hagar nebo přes Sáru, tzn. dítě zaslíbení a dítě 
bez zaslíbení. Jakkoliv biblický text dokládá zaslíbení také Izmaelovi (Gn 16,7-
12), je Izákovo zaslíbení jiného druhu. Pouze Izák obdržel podle Gn 25,5 
Abrahamovo dědictví. Nejde o rozdíl v pokrevním (biologickém) vztahu 
k Abrahamovi, který je podle SZ otcem obou synů, tato skutečnost není Pavlem 

                                                 
512 Takto k rozdílu v pojmech viz HALOT.  
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zamlčena ani popřena. Argument směřuje jinam, jde o rozlišení (a) manželek 
Abrahama a matek jeho synů; (b) způsobu/okolností jejich zplození. Oba synové 
jsou potomci Abrahama, ale pouze jeden je synem Sáry (svobodné) a synem 
podle zaslíbení, které Abraham od Boha přijal (Gn 21,1).513 Důležitost této linie 
přes Izáka je zřejmá, Hospodin je nazýván Bohem Abrahamovým, Izákovým a 
Jákobovým (Ex 3,6).  

 
Traditum a traditio 
Oddíl je označenován jako „argument z Písma“ nebo „návrat k Písmu“.514 Pavel 
zde prokazuje své exegetické schopnosti, ať již si téma zvolil sám a záměrně, 
nebo  byl vnesen do sporu jeho oponenty, jak se domnívá C. K. Barrett.515 Jak 
Pavel toto starozákonní traditum interpretuje? Jednak doplněním pojmu 
svobodná v kontrastu k služce, dále motivem hory Sínaj a Jeruzaléma, a konečně 
konstatováním, že Galatští, potažmo pohanokřesťané mají podíl na zaslíbení 
daném Izákovi. Jak je to možné, není v oddíle uvedeno ani naznačeno. 
Galatským byla tato skutečnost objasněna již v předešlých oddílech listu – podíl 
na zaslíbení daném Abrahamovi získávají pohané skrze víru v Ježíše jako Bohem 
poslaného Mesiáše, potvrzenou přijetím Ducha (3,2n) a křtem (3,26-29). Není 
jasné, kdo jsou ti bez zaslíbení (potomci Hagary), tak dalece alegorie nezachází.  

Oddíl je řazen k nejvýraznějším Pavlovým antižidovským výrokům. Protože 
víme, že list je polemikou mezi pohanokřesťany a oponenty z řad židokřesťanů, 
nelze z oddílu vyvozovat závěr: křesťané mají požehnání, Židé nikoliv. Proti 
takovému pojetí se staví nejzřetelněji zmínky v Ř 9-11, ale také náznak v Ga 
6,16.  

Nesvobodnými, tj. dětmi nesvobodné (Ga 4,31) a bez zaslíbení jsou tedy 
oponenti Pavla, kteří chtějí přidat nějakou podmínku spasení a požehnání. 
V tomto případě podmínku tělesnou a viditelnou v podobě obřízky (Ga 5,2). 
Jakkoliv se zdá, že právě text z Gn 16 - 17 mohl být základním argumentem pro 
dodatečné obřezání pohanokřesťanů, vždyť právě v Gn 17,14 čteme, že 
neobřezanec má být vyobcován, protože porušil Boží smlouvu (srov. Jub 15-17). 

V našem oddílu hraje důležitou roli motiv, který je ve SZ sice obsažen, ale 
nikoliv explicitně pojmenován, a totiž, že jeden syn je synem otrokyně, zatímco 
druhý synem svobodné. Pokud spojíme dohromady motivy: (a) synovství; (b) 
svobody; (c) zaslíbení, pak dojde k setkání pojmů, které byly v listu Gal již 
opakovaně zmiňovány (4,1nn), ale nikdy bezprostředně spojeny v jeden 

                                                 
513 V Gn se pojem zaslíbení (evpaggeli,a), jak jej známe v NZ, neobjevuje. V Gn 21,1 LXX čteme:  
kaqa. ei=pen kai. evpoi,hsen ku,rioj th/| Sarra kaqa. evla,lhsen, v MT je zmínka o splnění Božího 
slova (r m"+a', r BE)DI). 
514 BETZ, Der Galaterbrief, 411 píše, že oddíl 4,21-31 obsahuje závěrečný „Schriftbeweis“, takto 
ECKSTEIN, Verheißung und Gesetz, 246.  
515 BARRETT, The Allegory of Abraham, 1-16.   
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argumentační celek. Zde je tomu tak na základě starozákonních citátů a 
alegorického výkladu.  

 
Hermeneutické otázky 
 
Alegorie a alegoreze  
Nejdříve je potřeba vyjasnit rozdíl v pojmech alegorie a alegoreze (něm. 
Allegorie, Allegorese). I když oba pojmy spolu úzce souvisejí, rozlišuje se 
v exegezi mezi dvěma způsoby alegorické řeči, píše Harnisch. Alegorii chápe 
jako řečnickou figuru, zatímco alegoreze je určitý způsob výkladu. Termín 
„alegoreze“ je užíván pro postup, který zachází s nealegorickými literárními 
dokumenty jako s alegoriemi.516 H.-J. Klauck definuje alegorezi následovně: 
„Die Allegorese ist eine exegetische Methode, die auf Texte verschiedenster Art 
angewandt werden kann.“ Ve své studii rozlišuje mezi alegorií a alegorezí. 
Domnívá se, že takové odlišení lze historicky ověřit.517 Přestože považuji oddíl 
4,21-31 za alegorezi, přidržím se zavedeného označení alegorie.518    

 
Alegorie nebo typologie 
Pro vlastní výklad oddílu je důležité určit jeho subžánr v epistolárním žánru. 
Otázka zařazení oddílu Ga 4,21-31 mezi alegorii nebo typologii byla diskutována 
již u církevních otců.519 Typologická a alegorická metoda výkladu patří k širší 
problematice Pavlova způsobu interpretace SZ, přičemž oba způsoby jsou 
doložené v jeho listech (srov. 1K 10,1-13; Ř 5,12-21; Ga 4,21-31).520 Pro oddíl 
Ga 4,21-31 drží většina výkladů tradiční označení alegorie, což má své 
opodstatnění přímo v textu. Pavel explicitně uvádí a[tina, evstin avllhgorou,mena 
(4,24a) – hapaxlegomenon v NZ.521 Protože však vystupují Hagar a Sára jako typ 
a antityp smlouvy (řecky tu,poj), mají někteří vykladači za to, že z pohledu 
dnešního určení jde spíše o typologii.522 Jiní se domnívají, že jde o spojení obou 
metod.523 Ačkoliv nepanuje shoda v označení a zařazení (typologie, alegorie, 
typologická alegorie), bude v dalším výkladu nazývána pouze alegorií. Jednak 
s ohledem na Pavlovo označení (4,24: a[tina, evstin avllhgorou,mena), víme-li, že 

                                                 
516 HARNISCH, Die Gleichniserzählungen, 43.55.   
517 KLAUCK, Allegorie und Allegorese, 355. K alegorezi srov. DOHMEN, STERNBERG, 
Hermeneutika židovské Bible, 209.  
518 Za alegorezi označuje oddíl např. VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 285-288.   
519 K pojmu alegorie a přehledu bádání srov. AUNE, The Westminster Dictionary, 32-33. O 
vztahu alegorie a typologie HANSEN, Abraham in Galatians, 209-215; HELLER, Bůh sestupující, 
55-62;  POKORNÝ, Hermeneutika, 144nn. 
520 K základnímu přehledu srov. STUHLMACHER, Vom Verstehen des Neuen Testaments, 59-66. 
521 Nadpis oddílu 4,21-31 podle řeckého textu UBS „The Allegory of Hagar and Sarah“. Oddíl 
řadí k alegorii např. STUHLMACHER, Vom Verstehen des Neuen Testaments, 64-66.  
522 Takto OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 111; POKORNÝ, HECKEL, Einleitung, 208.  
523 BETZ, Der Galaterbrief, 411.  
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apoštol mohl užít explicitně tu,poi (1K 10,6) nebo tu,poj (Ř 5,14). Dále je toto 
pojmenování běžně užíváno ve většině komentářů i studií. Souhlasím s Hayseho 
hodnocením, podle kterého může být problematika rozlišení mezi alegorií a 
typologií důležitá pro současné vykladače, avšak pro Pavla důležitá nebyla. 
Apoštol zmínkou o alegorii sledoval jediný cíl, chtěl adresátům jednoduše říci, že 
následující výklad není popisem historických událostí.524 Věta a[tina, evstin 
avllhgorou,mena avizuje metodu výkladu, tedy že půjde o jiný výklad než 
doslovný.525 Také Kremendahl má za to, že Pavel se pokouší o exegetickou 
transparentnost tím, že otevřeně představuje metodu své argumentace.526  
   Dá se předpokládat, že Pavel přejal alegorezi z helénistického židovstva.527 Co 
se týče zařazení alegorického výkladu, můžeme doplnit, že má blíže 
k rabínskému typu alegoreze. Jedním z důvodů je např. chybějící moment 
tajemna, píše Klauck.528 „Rabínská alegorie se důsledně omezuje na rámec Bible 
a její svět. Jedině Bible je totiž platným kontextem jakéhokoli výkladu.“529 
Longenecker spatřuje v oddílu „an extreme form of Palestinian allegorical 
interpretation“. 530  

 
Redukce a přesvědčivost alegorického výkladu 
Pokud srovnáme texty o Hagar a Sáře podle knihy Genesis s Pavlovým traditio, 
pak je zřejmé, že původní vyprávění je v zájmu Pavlova argumentu redukováno 
na dvě postavy. Zatímco u vyprávění ze SZ jde především o Abrahama a jeho 
potomstvo, v Ga 4,21-31 stojí v popředí dvě ženy a dva synové. Toho si všímá ve 
své studii motivy, podle které alegorie často schématizuje nebo redukuje původní 
text nebo tradici, kterou vykládá.531 Tak je tomu i v našem oddíle. Příběh obou 
ženských postav je zde skutečně redukován a schématizován, jak dobře dokládá 
kompozice oddílu (viz níže). Castelli píše k oběma ženským postavám:  

 
„Defining the women as 'covenants' fixes their status in the allegorical 
relationship, thus Paul's allegory forecloses questions of 'how', 'why' and 
'toward what end' with respect to Sarah's status as a free women and 
Hagar's status as a slave women...The circumstances of Sarah's 'freedom' 

                                                 
524 HAYS, Echoes of Scripture, 116  
525 Podobně RADL, List Galaťanům, 61.  
526 Takto KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 230. Dále píše: „Dieser Hinweis ist wie oben in 
3,15 ... eine Verständishilfe.“  
527 Takto např. SCHNELLE, Einführung in die neutestamentliche Exegeze, 174. Hlavním 
představitelem alegorického výkladu v diaspoře byl Filón Alexandrijský. Stěží lze doložit, že 
Pavel přejal metodu přímo od něj, jak se domnívá BEN-CHORIN, Paulus, 198.    
528 KLAUCK, Allegorie und Allegorese, 122.   
529 DOHMEN, STERNBERG, Hermeneutika židovské Bible, 141, dále k rabínské alegorii 137-141.   
530 LONGENECKER, Biblical Exegesis, 129.   
531 CASTELLI, Allegories of Hagar, 232.  
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and Hagar's 'slavery' are not relevant for the allegory; Sarah simply is free 
and Hagar simply is a slave, as well as theological significance.“532  
 

Autorka dále konstatuje, že celý koncept je dualistický, což platí také o 
alegorickém výkladu Ga 4,21-31.533 
   Pro dnešního čtenáře představuje alegorie spíše interpretační hádanku než 
přesvědčivý argument.534 Mohla však být alegorie přesvědčivá pro původní 
adresáty? H. D. Betz dokládá dvojí pohled na přesvědčivost alegorie v antice. 
Zatímco podle některých oslabovala mnohoznačnost alegorie její průkaznost 
(Quintilian), Pseudo-Demetrius považoval nepřímé argumenty za efektivnější 
než ty přímé. Právě nepřímost alegorie má být její silnou stránku.535 Při 
souvislém čtení listu je oddíl 4,21-31 nápadným vybočením, přestože navazuje 
na téma Abrahama ze 3. kap. Někteří vykladači jej proto hodnotí jako dodatečný 
argument, který nepřináší nic nového. Proč Pavel zvolil na tomto místě právě 
alegorický výklad? Betz má za to, že Pavel ve v. 31 anticipuje, že celý argument 
čtenáře přesvědčil, proto je formulován v 1. os. pl.536 Tyto základní 
hermeneutické poznámky, týkající se žánru, redukce alegorie, její funkce 
v argumentaci, a přesvědčivosti alegorie je potřeba zohlednit při výkladu 
eleutheria výroků, potažmo při určení metaforických výroků.  

 
Kompozice oddílu 4,21-31 
Jak bylo řečeno výše, v popředí stojí příslušnost k Abrahamovi, zde v souvislosti 
se dvěma manželkami a dvěma syny. Již zmíněnou redukci a dualismus 
naznačuje verš 4,22: „Abraham měl dva syny“. Víme, že praotec měl více synů 
než dva (Gn 25,1-2; Jub 16,16). Oddíl tvoří opakující se protikladné dvojice, 
podle kterých můžeme jednotku strukturovat.537 Nejvýrazněji se v celém listu 
dostává ke slovu SZ (citáty a aluze) a jeho výklad.538 Argumentačně nestojí oddíl 
v listu nezávisle, nýbrž vychází z předešlých závěrů. Pomocí rozpracovaného 
textu může lépe vyniknout způsob, jakým Pavel staví dvojice vedle sebe, lépe 

                                                 
532 Tamtéž, 234.  
533 Tamtéž, 234: „...this theoretical or structural dualism underwrites a conceptual dualism in the 
content of Paul’s argument.“ 
534 O síle alegorie jako exegetické metody POKORNÝ, Hermeneutika, 145.  
535 Podle BETZE, Der Galaterbrief, 412n, zde také odkazy na zmiňované rétoriky. Srov. 
KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 230.  
536 BETZ, Der Galaterbrief, 414.  
537 Přehled protikladných dvojic představujd např. DUNN, The Epistle to the Galatians, 244, 
přičemž druhou část v. 28 – 30 označuje za spíše typologické srovnání. Srov. také KREMEDAHL, 
Die Botschaft der Form, 236.   
538 VOUGA, An die Galater, 114 píše, že Pavlův výklad se nám může zdát postavený na hlavu. K 
užití SZ u Pavla srov. studie LONGENECKER, Biblical Exegesis; HAYS, Echoes of Scripture.  
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řečeno proti sobě. Zároveň umožňuje sledovat obě linie a výše zmíněnou redukci 
alegorie. Pravá strana obsahuje vždy kladné výrazy a levá záporné. 
 

    to.n no,mon ouvk avkou,eteÈ to.n no,mon ouvk avkou,eteÈ to.n no,mon ouvk avkou,eteÈ to.n no,mon ouvk avkou,eteÈ      
    ge,graptai ga.rge,graptai ga.rge,graptai ga.rge,graptai ga.r    

                             VAbraa.m du,o uìou.j e;scen 

 

 

        e[na evk th/j paidi,skhj                           e[na evk th/j evleuqe,raj      

          

        ò me.n evk th/j paidi,skhj                         ò de. evk th/j evleuqe,raj 

                     kata. sa,rka                              diV evpaggeli,aj 
 
     a[tina, evstina[tina, evstina[tina, evstina[tina, evstin avllhgorou,mena avllhgorou,mena avllhgorou,mena avllhgorou,mena 

 

                 au-tai ga,r eivsin du,o diaqh/kai   
 
 
       mi,a me.n avpo. o;rouj Sina/  

       eivj doulei,an gennw/sa 

 

       sustoicei/ de. th/| nu/n VIerousalh,m(  

       douleu,ei ga.r meta. tw/n te,knwn auvth/j 

                                               h̀ de. a;nw VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n(  

                                                        h[tij evsti.n mh,thr h`mw/n\ 

 

   ge,graptai ga,rge,graptai ga,rge,graptai ga,rge,graptai ga,r    

    

                                                                            ùmei/j de,( avdelfoi,(  
                                                  kata. VIsaa.k evpaggeli,aj te,kna evste 
 

   avlla. ti, le,gei h` grafh,Èavlla. ti, le,gei h` grafh,Èavlla. ti, le,gei h` grafh,Èavlla. ti, le,gei h` grafh,È    

        

     e;kbale th.n paidi,skhn kai. to.n uìo.n auvth/j\   

     ouv ga.r mh. klhronomh,sei ò uìo.j th/j paidi,skhj  

                                                     meta. tou/ uìou/ th/j evleuqe,rajÅ   
      

                                                     dio,( avdelfoi,(  

      

      ouvk evsme.n paidi,skhj te,kna                        avlla. th/j evleuqe,rajÅ 
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K pojmové provázanosti jednotky: věta VAbraa.m du,o ui`ou.j e;scen uvozuje jakousi 
teologicky okomentovanou genealogii praotce Abrahama, tj. dvě rodové „větve“ 
vycházejí od Abrahama. Je zřejmé, že Pavla zajímají ze všech potomků pouze 
první dva synové (du,o ui`ou.j) a dvě matky (e[na … e[na), které představují dvě 
smlouvy (du,o diaqh/kai). Dále je zvýrazněno opakované připomenutí, že jde o 
výroky Písma (ge,graptai ga.r aj.), vyložené Pavlem alegoricky (avllhgorou,mena). 
Starozákonní příběh slouží jako východisko výkladu o dvou smlouvách (du,o 
diaqh/kai) a dvou matkách (mi,a me.n). Nápadná jsou dvě přímá oslovení adresátů 
(avdelfoi). Schéma syn/potomek služky a syn/potomek svobodné uvozuje dvojí 
genealogii, a také ji uzavírá. Genealogie chce podepřít již dříve zmíněnou otázku 
po příslušnosti k Abrahamovi, tzn. být potomkem Abrahama ještě neznamená být 
potomkem podle zaslíbení.  

 
4.3.2. Výklad po verších 

 
4,21 Le,gete, moi( oì ùpo. no,mon qe,lontej ei=nai( to.n no,mon ouvk avkou,eteÈ   
V přímém oslovení se Pavel obrací na „ty, kteří chtějí být pod Zákonem“, a to 
rétorickou otázkou, která uvádí následující výklad a zároveň je začátkem nového 
odstavce. Spojení „chtějí být pod Zákonem“ implikuje pohanokřesťany, kteří se 
rozhodují, na kterou stranu se přidat – k Pavlovi nebo k jeho oponentům. 
Vykladači si všímají změny tónu mezi verši 20 a 21 a nového obratu k důkazům 
z Písma, podle některých může jít o pauzu v diktování listu.539  

Skupina oì …qe,lontej ei=nai je charakterizována pomocí spojení ùpo. no,mon, 
čímž je zachována kontinuita s předchozí argumentací (srov. Ga 3,23; 
4,4.5.21.18).540 Věta má podobu výzvy. Ve světle předchozích argumentů mají 
oslovení zvážit současné rozhodování a své směřování, které bylo a je vystaveno 
tlaku argumetnů ze strany oponentů. Spíše se zdá, že se Pavel obrací na Galatské 
a pohany jako celek, nikoliv jen na určitou skupinu.541 Přesto je nutno brát v 
potaz skutečnost, že (a) šlo o více sborů; (b) míra ochoty podřídit se oponentům 
nemusela být stejná.542 Spojení qe,lontej dokládá, že adresáti se sice vydali 
směrem „pod Zákon“ (ùpo. no,mon), avšak nejsou zcela přesvědčeni nebo ještě 
nepřijali požadované praktiky.  

Nápadná je šíře užití pojmu no,moj, avšak ve dvojím významu: (a) nejprve 
negativně - ùpo. no,mon; (b) dále pozitivně – to.n no,mon jako Tóra a autorita, kterou 
Pavel užívá k argumentaci. Navíc se jedná o jedinou zmínku no,moj v celém 

                                                 
539 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 110 
540 Srov. izolovaná místa u Pavla, kde se spojení vyskytuje Ř 6,14.15, výrazně 1K 9,20, kde je 
doloženo 4krát v jediném verši! 
541 Takto LONGENECKER, Galatians, 206, který zdůrazňuje řadu zájmen v 1.os.pl. a vyslovuje se 
proti snaze hledat za výrokem doklad pro tzv. „Two-front Theory“.   
542 Srov. výskyt zájmena oì + participium v listu, např.1,7;2.6.9; 5,12.21. 
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oddílu 4,21-31, ačkoliv odkazy na Písmo tvoří velkou část jednotky. Místo 
nomos Pavel píše h̀ grafh, (4,30). S druhou zmínkou je spojena otázka týkající 
se slyšení adresátů: „Neslyšíte?“ (ouvk avkou,eteÈ). Zde se jedná o slyšení ve 
spojitosti s porozuměním Zákonu.543 Důležitost slyšení v hebrejském myšlení 
podtrhuje začátek vyznání Izraele „Slyš Izraeli…“ (LXX Dt 6,4 a;koue Israhl), 
přičemž slyšení zahrnuje poslušnost. Zmínka o slyšení se objevuje i na jiných 
místech listu, obdobně v tázacích větách v Ga 3,2.5 (evx avkoh/j pi,stewjÈ).  

 
4,22a  ge,graptai ga.r o[ti VAbraa.m du,o ui`ou.j e;scen(  
Následuje formule uvozující citaci ze SZ, která se objevuje v listu celkem 4krát 
(Ga 3,10.13; 4,22.27), z toho ve spojení ge,graptai ga.r 3krát.544 Odkaz na SZ je 
v našem oddíle uveden dvojím způsobem: (a) ge,graptai ga.r (4,22.27); (b) ti, 
le,gei h` grafh (4,30). Následující verše dávají poznat, že na rozdíl od dalších 
dvou uvození zde Pavel SZ necituje, nýbrž shrnuje vyprávění podle Gn 16,1 a 
21,21.  

Abraham vystupuje v listu Gal jako ústřední postava, které je věnována 
pozornost  především ve 3. kap. (srov. Ga 3,6.8.9.14.16.18.29; 4,22).545 Ve 
srovnání s ostatními Pavlovými listy hraje klíčovou roli již jen v Ř 4 (zde zmíněn 
7krát). Tímto veršem je Abraham zmíněn naposled v celém listu, ačkoliv oddíl 
4,21-31 se týká dvou jeho synů. Zúžení optiky naznačuje již úvodní věta o dvou 
synech du,o ui`ou.j e;scen, i když podle Gn 25,2 měl Abraham synů více. Apoštol 
jistě věděl o dalších potomcích, avšak není jisté, zda také čtenáři listu. Z pohledu 
Pavlova výkladu jsou však důležití pouze dva synové, proto úvodní VAbraa.m du,o 
ui`ou.j e;scen. Redukce a soustředění se výhradně na dva syny, tedy první dva, 
jsou v dalším výkladu zřetelná (4,22 e[na … e[na; 4,24 du,o) a jsou dodrženy až do 
konce výkladu 4,31.  

 
4,22b e[na evk th/j paidi,skhj kai. e[na evk th/j evleuqe,rajÅ 
První eleutheria výrok je součástí shrnutí starozákonního vyprávění a hovoří o 
existenci dvou synů (22a) ze dvou odlišných matek. Na rozdíl od první části evk 
th/j paidi,skhj nemá pojem eleutheria oporu v řeckém ani hebrejském textu. 
Židovská tradice (Targum Jonathan k Gn 16) mluví o propuštění Hagar na 

                                                 
543 Viz významové možnosti v BDAG.  
544 Výskyt těchto formulací dokládá, které části jsou zaměřeny exegeticky a orientují se na 
argumenty ze SZ. Pavel uvozuje SZ citáty rozličným způsobem, ale zůstává zachováno 
ge,graptai, srov.  1K 9,9 (evn ga.r tw/| Mwu?se,wj no,mw| ge,graptai); 1K 14,21 (evn tw/| no,mw| 
ge,graptai).  
545 K Abrahamovi v listu Gal viz monografie HANSENA, Abraham in Galatians. 
K postavě Abrahama v listech Pavla také MRÁZEK, Abraham v Pavlových epištolách, 15-27; 
TICHÝ, Abrahám u apoštola Pavla, 149-163. 
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svobodu, dříve než zplodila Abrahamovi dítě, ale také zde není Sára jmenována 
jako svobodná.546  

Pojem paidi,skh označoval děvečku, služku nebo otrokyni ženského 
pohlaví.547 Nešlo předně o vyjádření věku služky, nýbrž jejího statutu.548 Pojem 
je doložen v LXX, v NZ se vyskytuje celkem 13krát, z toho 6krát v evangeliích a 
u Pavla 5krát - pouze v listu Gal. Společné je všem výskytům vyjádření 
podřízenosti mladé otrokyně nebo služky.549 Výraz patří do sémantického pole 
doulein, které v NZ i u Pavla převažuje. V listu se objevuje všech pět výskytů 
pouze v této perikopě. Pořadí synů e[na … kai … e[na odpovídá biblickému 
podání – nejdříve se Abrahamovi narodil syn od egyptské služky jeho manželky 
Sáry (Gn 16,15), až poté získal potomka od své první manželky (Gn 21,2), ženy 
svobodné.  

Je nápadné, že Pavel ve shrnutí příběhu neoznačuje ani jednu z žen jejich 
jmény, takto až ve v. 4,25. Hned od počátku zapojuje sílu kontrastu jejich 
sociálně-právního postavení. Tímto způsobem využívá motiv otroctví a svobody, 
který bude později vztažen na Jeruzalém (v.25-26). Nabízela se jiná možnost 
opsání této skutečnosti a rozvinutí věty VAbraa.m du,o ui`ou.j e;scen – jeden byl 
Izmael a druhý Izák nebo jeden byl z Hagar a druhý ze Sáry. Z pohledu příjemců, 
kteří neznali příběh z Genesis, zůstávaly jednotlivé postavy prozatím 
neprozrazeny. Místo vlastních jmen nastupuje identifikace skrze sociálně-právní 
postavení svobodná a otrokyně, což pro Pavlovy čtenáře implikuje uznávaný 
zákon v otrokářských společnostech, že dítě pocházející z matky-otrokyně je 
otrokem, zatímco dítě ženy svobodné je svobodné. Tak tomu bylo v době praotce 
Abrahama (Gn 17,27, doma narození oi` oivkogenei/j (LXX), srov. Ex 21,2-6; Kaz 
2,7), v řecko-římské společnosti i podle římského práva za života Pavla.550 
Narození do otroctví je v našem oddíle výslovně zmíněno ve v. 4,24 (eivj 
doulei,an gennw/sa).  

Zrcadlovost výpovědi napovídá, že svobodná (evleuqe,ra) je kontrastním 
pojmem ke služce, podobně jako je tomu v 3,28 ve spojení svobodný – otrok.  
Jak již bylo řečeno, pojem svobodná se neobjevuje v MT ani LXX. Podle 
Martyna vnesli motiv svobodná/otrokyně do hry oponenti Pavla. Jejich 
argumentem mohlo být: ti, kteří jsou v linii Izákově, dodržují Zákon (včetně 
obřízky) a jsou svobodní, zatímco Hagar a Izmael jsou otroci, stejně jako ti, kteří 
Zákon nedodržují.551  

 

                                                 
546 Podle JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 84.  
547 Srov. k pojmům WOLFF, Anthropologie des Alten Testaments, 178-188. 
548 DUNN, The Epistle to the Galatians, 245.   
549 K pojmu srov. TDNT, BDAG.  
550 K narození z matky-otrokyně podle římského práva viz KINCL, RUFUS, Římské právo, 88n.  
551 MARTYN, Galatians, 434.  
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4,23a avllV ò me.n evk th/j paidi,skhj kata. sa,rka gege,nnhtai( 
Adversativní spojka se obrací zpět k předešlému verši. Zatímco první výpověď 
stavěla oba syny na stejnou úroveň, jak dokládá dvojí e[na evk, rozdíl je pouze 
v označení sociálního postavení matky. Mohlo by se dokonce zdát, že pořadí 
spíše privileguje prvního syna, tj. prvorozeného z paidiské. Avšak pomocí 
stejného označení „tento syn ze služky“ a dodatku kata. sa,rka gege,nnhtai je 
naznačen způsob, jak se první syn narodil. Nejen že matky jsou různé, ale jejich 
syny odlišuje způsob narození, píše Schlier.552 Podle SZ to byla iniciativa Sáry 
(Gn 16,2) a jednalo se o narození zcela přirozené, tedy z plodné mladé ženy bez 
zvláštního Božího zásahu, v kontrastu k neplodné Sáře. Spojení kata. sa,rka je 
typicky pavlovské. V NZ doloženo 20krát, z toho většina v Hauptbriefe.553 V 
listu se objevuje pouze v této perikopě (4,23.29). Narozen „podle těla“ může 
označovat fyzické zrození člověka, narození z ženy v lidském těle. Takto spojeno 
s narozením Ježíše kata. sa,rka v Ř 1,4. Na jiných místech však výrazně 
charakterizuje jednání a myšlení, které je „lidské“ (kata. sa,rka) v protikladu 
k Božímu (srov. Ga 3,29). Že jde Pavlovi o odlišení obou synů, je naznačeno 
částicemi me.n ÅÅÅ de,, které zesilují jejich rozdíl. Toto odlišení lze v českém 
překladu vyjádřit „zatímco jeden…, ten druhý…“. Jde o druhý protiklad, kterým 
Pavel zesiluje rozdíl mezi syny - vedle statutu matky jde o okolnosti zrození.  

  
4,23b o` de. evk th/j evleuqe,raj diV evpaggeli,ajÅ   
První část o` me.n evk th/j paidi,skhj odpovídá o` de. evk th/j evleuqe,raj (23a). Jde 
zřetelně o paralelní výpověď bez vyjádřeného slovesa gege,nnhtai. Pokud 
nečteme Pavlovu argumentaci odzadu, není zřetelné, zda a jak hodnotí prvního 
syna. Na pozadí výroku Ga 3,28 a relativizace vztahu mezi svobodným a 
otrokem není nutné považovat klasifikaci matky/syna pomocí vazby evk th/j 
paidi,skhj za výpověď primárně negativní. S ohledem na příběh SZ jde o 
legitimní odlišení obou matek. Spojení  kata. sa,rka gege,nnhtai mohli 
čtenáři/posluchači chápat čistě neutrálně, ve smyslu „přirozeně“. Nečteme-li 
oddíl jako ti, kteří znají jeho celkovou pointu a závěr, pak ke zřetelnému zlomu 
dochází až spojením evk th/j evleuqe,raj  diV evpaggeli,aj. Teprve spojením diV 
evpaggeli,aj je srovnání převedeno z primárně sociálně-právní roviny na úroveň 
teologickou a spásnědějinnou. Zaslíbení zřejmě patřilo ke klíčovým pojmům 
Pavlových oponentů, jimiž zneklidnili Galatské. Spojení diV evpaggeli,aj je 
doloženo v Ga 3,18 a je explicitně spojeno s dědictvím a Abrahamem.  

Klíčové postavení pojmu evpaggeli,a především ve 3. kap. dokládá jeho 
četnost, v listu se objevuje celkem 10krát. Je nápadné, že všechny výskyty se 

                                                 
552 SCHLIER, Der Brief an die Galater, 217.  
553 V Hauptbriefe 18krát, z toho Ř 8krát, ostatní 1,2 K, dále také  Ef 6,5; Ko 3,22.  



154 

omezují na prostřední část argumentace (srov. Ga 3,14.16.17.18 (2krát).21.22.29; 
4,23.28).   

Dvojí zmínka o původu synů má dvě kontrastní roviny: 1. sociálně-právní 
status matek a potomků: evk th/j paidi,skhj / evk th/j evleuqe,raj; 2. spásnědějinný 
(teologický) rozměr:   kata. sa,rka / diV evpaggeli,aj – naplnění toho, co Hospodin 
zaslíbil.  Zatímco první syn byl zplozen lidskou iniciativou a přirozeně (kata. 
sa,rka) z plodné otrokyně, druhý byl nadpřirozeným naplněním Božího slova 
podle zaslíbení (diV evpaggeli,aj). Narodil se také přirozenou cestou, přestože byl 
zrozen ze staré ženy a starce (Gn 18,12), jako naplnění Božího slibu. Sára se této 
možnosti v Gn 18,13 směje. Ve vyprávění je dobře čitelná pochybnost obou 
rodičů, že by mohli mít ve svém věku ještě dítě.  Tuto skutečnost zmiňuje Pavel 
a píše o neplodném těle Abrahama a stáří Sáry (Ř 4,17n). Mám za to, že pro 
Pavla spočívá právě zde rozdíl mezi oběma syny a matkami, nikoliv v pořadí 
nebo „nehodnosti“ či „neurozenosti“ Hagar, i když je zde akcentováno její 
postavení v kontrastu vůči Sáře. Jeden syn byl zplozen lidskou aktivitou, která 
byla projevem nedůvěry a pochybností, zatímco druhý byl zplozen, navzdory 
okolnostem, na základě důvěry v naplnění Božího zaslíbení.  

Hansen shrnuje kontrast Pavlova vyprávění o dvou synech takto: „slavery by 
natural birth and freedom by supernatural birth!“.554 Tímto veršem dochází ke 
spojení svobody a zaslíbení, pojmů a motivů, které vedle nepochybné rétorické 
síly mají svoji teologickou závažnost. Nepřímo dochází ke spojení 
Galatských/pohanokřesťanů s Izákem (jediným dědicem) i Abrahamem, a to díky 
zaslíbení (3,29 katV evpaggeli,an a 4,23 diV evpaggeli,aj), jak tomu bylo již v Ga 
3,29. Pokřtění jsou potomky Abrahama a dědicové podle zaslíbení (Abraa.m 
spe,rma evste,( katV evpaggeli,an klhrono,moiÅ). Až ve v. 4,28 však dojde 
k explicitnímu spojení zaslíbení, Galatských a Izáka.  

 
4,24a a[tina, evstin avllhgorou,mena\  
Zájmeno v plurálu neutra a[tina může odkazovat zpět na verše 22-23555 nebo se 
může vztáhnout na následující výklad a verše 24-31. Takto je užito zájmeno také 
v Ga 5,19 (a[tina, evstin), všimněme si častého užití zájmen v oddíle (24c, 26). 
Mám za to, že předešlé shrnutí základních údajů není řečeno alegoricky, ale stává 
se předmětem alegorie.556 Jak bylo řečeno výše, Pavel zde explicitně adresátům 
prozrazuje svou exegetickou metodu, kterou postupuje ve své argumentaci 
založené na výkladu Písma. Pasivní participium avllhgorou,mena od slovesa  
avllhgore,w (a;llo avgoreu,w) znamená použít analogii, mluvit obrazně nebo 
alegoricky.557 Mluvit nebo vykládat text tak, že slova vyjadřují jiný smysl, než 

                                                 
554 HANSEN, Galatians, 145.  
555 Takto MUSSNER, Der Galaterbrief, 319.  
556 O předmětu alegorie píše GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 181.  
557 Srov. BDAG, LSJ. Původ slova od a;lloj( avgoreu,w.  
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doslovně mají. Pojem od tohoto základu je hapaxlegomenem v NZ a není 
doložen ani v LXX. Odkazuje k metodě výkladu antických textů, především 
Homéra od 6. st. př. Kr., a stoickému výkladu mýthu.558 Z pohledu rétoriky patří 
alegorie mezi jeden z tropů (latinsky allegoria nebo inversio), v češtině se užívá 
pojem jinotaj. Alegorický způsob výkladu SZ je hojně doložen u Filóna 
Alexandrijského a v raném křesťanství u Origena, který se odkazoval na toto 
místo u Pavla jako ospravedlnění svého alegorického výkladu Písma.559 Právě u 
Filóna nacházíme předpavlovský doklad alegorického výkladu vyprávění o 
Hagar a Sáře.560  

Protože sloveso avllhgore,w znamená alegoricky mluvit nebo vykládat text 
můžeme překládat v. 24a (1) „to je řečeno alegoricky“ nebo (2) „to je nutno 
vykládat alegoricky“ / „to má alegorický význam“. Obě možnosti se projevují ve 
světových překladech561, komentářích a studiích. Zatímco Oepke překládá 
„allegorisch gesprochen“ a „allegorisch reden“562, Dunn „to be interpreted 
allegorically“, Longenecker „these things are [now] being interpreted 
allegoricaly“.563 Druhou možnost považuji za přesvědčivější.564 Pavel 
signalizuje, že hodlá aktualizovat a alegoricky vykládat starozákonní traditum, 
aby Galatským ukázal na výkladu Písma, že zaslíbení platí pro pohanokřesťany. 
Pavel není s oponenty ve sporu kvůli příběhu a postavám židovské historie, 
nýbrž kvůli jejich významu pro přítomnou situaci.   

 
4,24b au-tai ga,r eivsin du,o diaqh/kai( 
Další výpověď začíná opět zájmenem v plurálu, avšak jiného rodu. Zatímco 
zájmeno a[tina v předešlé větě je v neutru, zde máme femininum au-tai. Tím je 
naznačeno, že se odkazuje k substantivu feminina, nejblíže k dvěma 
ženám/matkám z úvodu oddílu, které v tomto oddíle slouží jako dva druhy 
smluv.  Ohlášená alegorická řeč (24a) dovoluje zde překládat sponu eivsin ve 
významu „znamenají“,  „zastupují“. Podobně je tomu na jiných místech (srov. 

                                                 
558 Obsáhle k verši BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 253 -257.   
559 DI MATTEI, Paul's Allegory, 102, včetně odkazů na místa u Origena. Pro srovnání alegorie u 
Filóna a Pavla srov. DUNN, The Epistle to the Galatians, 248. 
560 Srov. LIGHTFOOT, Paul's Epistle to the Galatians, 198-200; SELLIN , Hagar und Sara, 129-137.  
561 ČEP „řečeno obrazně“; KMS „Má to skrytý význam“, ale ESV „his may be interpreted 
allegorically“. Jinak KJV „Which things are an allegory“ nebo Luther překládá: „Diese Worte 
haben tiefere Bedeutung“.  
562 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 111 s odvoláním na antické doklady píše: „hier 
nicht ‚allegorisch deuten‛… sondern  ‚allegorisch reden‛ “.    
563 DUNN, The Epistle to the Galatians, 242. 247. K této otázce srov. DI MATTEI, který vykládá 
„these things are said allegorically“, v článku také shrnutí diskuse a přehled literatury, Paul's 
Allegory, 102 – 122.  
564 Více ke zdůvodnění LONGENECKER, Galatians, 208 – 210.  
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1K 10,4).565 Spojení žen/matek se smlouvou není v hebrejském myšlení nijak 
nezvyklé, jak dokládá spojení: „dcery Siónu“ (Iz 3,17).566 

Výrazem diaqh/kai nemá Pavel na mysli původní význam závěti (srov. Ga 
3,15.17) nebo vyjádření poslední vůle, nýbrž vyjádření Boží smlouvy na Sínaji. 
V LXX odpovídá řeckému diaqh,kh hebrejské ty riB.. (takto Gn 17,13.14). U 
Pavla je výraz doložen řídce, celkem 8krát.  V listě Gal 4krát (srov. 3,14.15.17; 
4,24). Spojení du,o diaqh/kai je doloženo pouze zde,  plurál diaqh/kai také v Ř 9,4, 
jinak výhradně v singuláru. Povaha smluv je určena až v dalších větách, nikoliv 
ve spojení „stará/nová smlouva“, jak je tomu v  2K 3,14. Důraz na  du,o diaqh/kai 
odpovídá úvodnímu du,o ui`ou.j  (4,22) a dvěma matkám (24c).567 Tím, že Pavel 
přechází od dvou matek/žen ke dvěma smlouvám, se posunuje od historie 
k alegorii. Alegorickým výkladem pak dává starozákonnímu příběhu nový smysl, 
který je důležitý pro jeho (proti) argument a identifikaci pohanokřesťanů s 
linií Abraham - Izák.568 

 
4,24c mi,a me.n avpo. o;rouj Sina/ eivj doulei,an gennw/sa( h[tij evsti.n ~Aga,rÅ 
Tok argumentu, který neodpovídá našemu rozdělení do veršů, je naznačen 
pomocí částic me.n … de. (24c-25a). Číslovka mi,a ve femininu se vztahuje k 
diaqh,kh, tedy „jedna smlouva“ má původ z hory Sínaj. Pavel v předešlém 
výkladu zmínil Boží smlouvu s Abrahamem, která je starší než sínajská smlouva 
(3,15-18). V oddíle jde o vůbec první zmínku zeměpisné povahy, kterých bude 
uvedeno ještě několik. Jméno hory Sínaj se objevuje v NZ pouze 4krát a u Pavla 
jen v tomto oddíle Ga 4,24.25 (srov. Sk 7,30.38).  

Participium feminina gennw/sa blíže určuje povahu smlouvy. Jde o smlouvu, 
která byla přivedena na svět, porozena do otroctví eivj doulei,an. Není zde užito 
řeckého ti,ktw    (takto 4,27), nýbrž genna,w (4,23.24.29).569 V celém listu Gal 
označuje otroctví opak svobody, případně stav nedospělosti (4,1), a má výrazně 
negativní zabarvení, s výjimkou 5,13. Pojem patří do sémantického pole 
eleutheria, zde však výjimečně bez tohoto pojmu, což je v listu Gal ojedinělé 
(srov. 2,4; 3,28; 5,1.13). Martyn považuje užití přítomného času participia 
gennw/sa – „it is bearing childern“ -  za jeden z hlavních klíčů k Pavlovu čtení 
příběhu Genesis. Pavel má naznačovat, co dělá smlouva Hagar/Sínaj v 
přítomnosti.570 „Far from being a force of liberation, that covenant is now 
producing slaves by bearing children – founding churches among the Gentiles – 

                                                 
565 Podobně jako u metafor spona „jest“ = „je jako“.  
566 GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 181-2.  
567 Dvojice a antiteze přehledně znázornil KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 236.   
568 Ke změně smyslu viz ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 196.  
569 Odlišnosti sloves v oddíle si všímá např. MARTYN, Galatians, 451-454, k jeho pojetí srov.  
WITHERINGTON, Grace in Galatia, 330-331; HAYS, The Letter to Galatians, 302.  
570 MARTYN, Galatians, 437.  
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into the state of slavery. “571 Motivy mateřství a rození budou důležité v dalším 
výkladu. Za života praotců i apoštola Pavla platilo, že sociálně-právní postavení 
se přenášelo z matky na dítě. Protože matka byla otrokyní (Hagar), byly také její 
děti otroky (Izmael). Kritické výroky vůči Zákonu z předešlých oddíů (srov. 
3,13.23.24; 4,3.5) jsou zde vyjádřeny spojením hora Sínaj - otroctví - Hagar 
(Sina/ eivj doulei,an gennw/sa).572 Vedlejší větou je doplněna výpověď, v níž je 
poprvé vlastním jménem zmíněna Hagar. Jméno ~Aga,r se vyskytuje v NZ pouze 
v tomto oddíle 4,24.25. Doposud byla označována pouze jako matka prvního 
Abrahamova syna a jako paidiské. 

 
4,25a to. de. ~Aga.r Sina/ o;roj evsti.n evn th/| VArabi,a|\  
Poté, co byla spojena hora Sínaj a Hagar s otroctvím, je výpověď dále rozvedena. 
Nezvyklost spojení ~Aga.r Sina dokládá četnost textových variant, verš je 
právem označován za crux interpretum.573 Zmínky o Arábii se objevují výhradně 
u Pavla a pouze v tomto listu  (Ga 1,17; 4,25; srov. ještě zmínku o Arabech ve Sk 
2,11). Není však zřejmé, proč je předešlá věta rozvinuta a doplněna o tuto 
poznámku. Pro geografický význam spojení evn th/| VArabi,a hovoří jednak zmínka 
v Ga 1,17, ale také označení území, kde leží pohoří Sínaj.574 Naproti tomu řada 
vykladačů má za to, že spojení evn th/| VArabi,a odkazuje k arabskému jazyku, a 
vykládají větu etymologicky. Překládají verš: „Hagar znamená v arabštině hora 
Sinaj.“575 Zřejmě však šlo o dodatečnou myšlenku, kterou Pavel přidal pro 
upřesnění polohy hory Sínaj pro Galatské čtenáře z oblasti Malé Asie, pro které 
nemuselo být spojení s Arábií samozřejmé.  

 
4,25b sustoicei/ de. th/| nu/n VIerousalh,m(  
Na tomto místě začíná předěl v alegorické řeči. Je opuštěn motiv Hagar-Sínaj 
(24-25a) a geograficky se dostáváme na území Palestiny. V oddíle se objevuje 
poprvé pojem Jeruzalém (VIerousalh,m), čímž se Pavel vrací zpět k motivu, který 
hrál důležitou roli v úvodu listu (Ga 1,17.18; 2,1-10). Sloveso sustoice,w    je 

                                                 
571 Tamtéž, 437. K hodnocení této teze viz  DUNN, The Epistle to the Galatians, 250.  
572 Srov. RADL, List Galaťanům, 62, podle kterého je Pavlova kritika Zákona pochopitelná pouze 
díky tomu, že mu byla zjevena naprosto nová sktuečnost – nová smlouva.  
573 Takto BETZ, Der Galaterbrief, 420. K této problematice viz GÁBRIŠ, List apoštola Pavla 
Galatským, 182; MUSSNER, Der Galaterbrief, 322-323. K textovým variantám BRUCE, The 
Epistle to the Galatians, 214. Kromě komentářů viz článek MUSSNER, Hagar, Sinai, Jerusalem, 
56-60.   
574 Pro tuto možnost se vyslovuje např. SCHLIER, Der Brief an die Galater, 220.  Z novějších 
překladů zastávají převážně tento výklad: ELB „Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien”; NIV 
„Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia“; NRS „Now Hagar is Mount Sinai in Arabia“, 
takto také české překlady.  
575 K oběma možnostem srov. ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 198-199; 
STANDHARTINGER, "Zur Freiheit...befreit"?, 296; SELLIN  se staví proti tomuto výkladu, Hagar 
und Sara, 128- 129. 
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hapaxlegomenem v NZ. Pojem patřil jednak mezi vojenské výrazy: být nebo stát 
v jedné řadě, byl také užíván v logice -  něco něčemu odpovídá sustoice,w    tini 
nebo koresponduje s něčím.576 Jeruzalém, který má Pavel na mysli, je blíže určen 
jako th/| nu/n VIerousalh,m, v kontrastu vůči  a;nw VIerousalh.m (4,26). Příslovce nu/n 
lze překládat doslova jako nynější, současný - „odpovídá nynějšímu 
Jeruzalému“. Vedle posunu lokálního dochází také k posunu časovému. V NZ i 
v listu Gal je doloženo dvojí označení pro Jeruzalém (a) řecká forma ~Ieroso,luma 
více než 30krát v NZ, u Pavla pouze v Ga 1,17.18; 2,1; (b) hebrejská forma 
VIerousalh,m více než 70krát v NZ, v Ga 4,25.26, dále také Ř 15,19.25.26.31; 1K 
16,3. Jeruzalém se doposud objevil v narativních oddílech listu, a to jako 
centrum raného křesťanství, první žido-křesťanská obec a místo setkání Pavla 
s pra-apoštoly.577 Poprvé v listu však získává hlubší, alegorický význam, jak 
bude patrné v dalším výkladu.  

 
4,25c douleu,ei ga.r meta. tw/n te,knwn auvth/jÅ 
Stejně jako ve v. 25b i zde je předsunuto sloveso na začátek věty a pomocí 
částice ga.r je věta spojena s předešlou výpovědí. Nesvoboda ve v. 4,24 je 
vyjádřena zrozením do otroctví (eivj doulei,an gennw/sa), zde nacházíme sloveso 
ze stejného kmene douleu,ei. Z řady douleia výroků jsou slovesné tvary v listu 
pouze tři (4,9.25; 5,13).  Otroctví není vztaženo výhradně na Jeruzalém, nynější 
Jeruzalém otročí i se svými dětmi, píše Pavel. Za identifikací - město (Jeruzalém) 
= matka - stojí nejen ženský rod (h`  VIerousalh,m), ale i židovská tradice. Sijón je 
je matkou všech Izraelitů (4 Ezd 10,7), což je zřetelnév  dalším výkladu (4,27), 
kde je citován Iz 54,1 (srov. také Iz 49,20nn). Důležitost sociálně-právního 
postavení matky je předpokládána a akcentována v celé alegorii. Bytostné 
spojení matky a dětí se objevuje také zde – otročící matka = otročící děti. Nově 
se vrací motiv dětí a potomků (meta. tw/n te,knwn). Není užito spojení synové 
(ui`oi.) jako v Ga 3,26, nýbrž děti (te,kna). Výraz te,kna je omezen nápadně na 4. 
kap. a analyzovaný oddíl, celkem 4krát ( 4,19.25.27.28.31). Pojem má výrazně 
starozákonní pozadí, v LXX se objevuje na místech, kde je Izrael nazván Božím 
dítětem (Oz 11,1). Ve spojení s městem Jeruzalém může jít o význam děti jako 
obyvatelé města.578  

Není zde blíže určena povaha otroctví Jeruzaléma a jeho dětí. Jde o otroctví 
politické, nebo duchovní? Nynější Jeruzalém může symbolizovat centrum 
židovství, které bylo pod římskou nadvládou. Hays má za to, že politické 
zotročení Jeruzaléma není hlavní pointou, ale zajišťuje pozadí pro jeho 

                                                 
576 Srov. BDAG, LSJ.   
577 K významu Jeruzaléma pro Pavla srov. GRIMM , Lebensraum in Gottes Stadt, 259n.   
578 Podle BDAG jde o hebrejský význam (1Mak 1,38) s odvoláním na další místa v NZ, např. Mt 
23,37; L 13,34; 19,44.  
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symbolickou identifikaci s Hagar.579 Alegorická řeč sama, ale i kontex výpovědi 
jednoznačně ukazují, že Pavel má na mysli rovinu duchovní. Také následující 
verš obsahující zmínku o svobodném Jeruzalému (h` de. a;nw VIerousalh.m 
evleuqe,ra) ukazuje tímto směrem. Podle některých vykladačů jde jednoznačně o 
zajetí pod Zákonem, což považuji za sporné.580 Dunn si všímá užití nu/n v listech 
Pavla, které zde neukazuje na eschatologické „nyní“ (Ř 3,26; 2K 6,2), nýbrž na 
přítomný zlý věk (Ga 1,4).581 Pavel spojil jména Hagar – Sínaj – nynější 
Jeruzalém skrze společný atribut, kterým je otroctví. „Do stejné řady“ patří děti 
Hagar a nynějšího Jeruzaléma, tedy oponenti se svým programem a falešným 
evangeliem. Naproti tomu Pavel a věřící se řadí ke svobodnému Jeruzalému 
(4,26), ti mají svobodu v Kristu (Ga 2,4) a občanství v nebesích (Fp 3,20). Podle 
Pavla nastala nová eschatologická situace, na jejímž základě je utvářeno 
sebepochopení církve, což je zřejmé v dalším výkladu.  

 
4,26 h` de. a;nw VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n( h[tij evsti.n mh,thr h`mw/n\   
Kontrastně k předešlé větě je rozvinut opak přítomného Jeruzaléma, stejně jako v 
předchozím případě v hebrejské formě VIerousalh.m. Poprvé je Jeruzalém spojen s 
eleutheria výrokem a poprvé schází opositum paidiské (4,22.23). Ve větě jsou 
postaveny dva protiklady k předešlým výpovědím: nu/n VIerousalh,m / a;nw 
VIerousalh.m a douleu,ei / evleuqe,ra. Opak veršů 25 a 26 je zesílen částicí de.,582 
proto lze překládat: „Ale (naproti tomu) horní Jeruzalém je svobodný...“. Také 
dovětek má podobnou strukturu jako v. 4,24. Spojení a;nw VIerousalh.m je 
překládáno jako „nebeský Jeruzalém“ (BKR „svrchní“, ČEP „budoucí“) a Pavel 
ho přejal z židovské apokalyptické tradice. Ve SZ se píše o zaslíbení 
znovuvybudování města na konci věků (Iz 54,11-13; Ez 40-48), v židovství je 
záchrana a obnova Izraele spojena s Jeruzalémem (Tob 13,9nn; 14,5nn) a je 
očekáváno vybudování nového Jeruzaléma (2Bár 4,1nn; 32,2nn; srov. také 1QH 
XIV,25-28). Představa budoucího a dokonalého Jeruzaléma není cizí ani 
novozákonním pisatelům (takto Žd 8,5; Zj 3,12; 21,1-3 aj.). V pozadí stojí 
představa, že současný stav je nedokonalou kopií stavu budoucího, něčím 
prozatímním, co očekává eschatologickou proměnu.583 Pavel zmínkou o „horním 
Jeruzalému“ přejímá tuto tradici, zároveň má za to, že zaslíbení se naplnilo.584  

                                                 
579 HAYS, The Letter to Galatians, 304.  
580 Takto VOUGA, An die Galater, 117; GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 184. 
581 DUNN, The Epistle to the Galatians, 252.  
582 Takto ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 200; MUSSNER, Der Galaterbrief, 325.  
583 DUNN, The Epistle to the Galatians, 254.   
584 STANDHARTINGER píše: „Die Himmelsstadt ist jedoch ein gleichzeitiges Phänomen.“, "Zur 
Freiheit...befreit"? 297. Autorka se také domnívá, že zmínka představuje zlom, který vyzývá 
k promýšlení.  
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Obraz eschatologického horního Jeruzaléma je doplněn analogicky ke 
zotročenému přítomnému Jeruzalému (v. 25) tím, že je klasifikován jako 
svobodný. Na jediném místě v listech Pavla i v celém NZ je zmíněn svobodný 
Jeruzalém (h` de. a;nw VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n). Jde o nábožensko-politický 
motiv, který hraje důležitou roli v knihách Makabejských (1Mak 2,11; 15,7; 
2Mak 9,14). Eleutheria výrok se odlišuje od všech předešlých výpovědí v listu 
(2,4; 3,28) i v našem oddílu. Ebeling rozděluje  concreta dvojic svobodná-služka 
(4,22-31) a abstractum výroku Ga 5,1585, k abstraktním lze zařadit také tento 
eleutheria výrok. Jak bylo řečeno výše, poprvé nestojí ve větě opositum paidiské 
a pouze zde je spojena svoboda s Jeruzalémem. Na rozdíl od předešlých 
eleutheria výroků v oddíle dochází k překvapivé predikaci a určitému zlomu ve 
výkladu. Podle Kocha je spojení a;nw VIerousalh.m jako evleuqe,ra a matka naše 
vlastním cílem Pavlovy alegorie.586  

Pavel rozvíjí vztah k tomuto Jeruzalému v 1. os. pl. -  je naší matkou (mh,thr 
h`mw/n). Zatímco v předešlém výkladu byla pozornost soustředěna na otcovství 
(takto také Ga 3,29), zde se objevuje nejprve motiv dvou žen-rodiček (4,22), nyní 
výslovně motiv matky mh,thr, implicitně také v 4,31. V NZ i LXX nacházíme 
vedle doslovného významu matky jako rodičky a kontrastu matka/otec také místa 
v obrazném smyslu vyjadřující úzký vztah. V židovství jde o časté vyjádření 
příslušnosti, např. v Ž 86,5 (LXX) je matkou Sijón (mh,thr Siwn) nebo v Iz 50,1; 
51,18 aj. Zde příslušnost k matce v množném čísle (mh,thr h̀mw/n), tedy pro 
komunitu,  ve smyslu podobnosti a kontinuity mezi dítětem a matkou. „Hle, 
každý, kdo užívá přísloví, užije o tobě tohoto: ‚Jaká matka, taková dcera‛.“ (Ez 
16,44) Výslovně o Sijónu jako matce také 4 Ezd 10,7.587  

Věta h[tij evsti.n mh,thr h`mw/n implikuje prohlášení: „my jsme děti svobodného 
Jeruzaléma“ a v závěru nově: „my jsme děti svobodné matky“ (4,31). Jako 
v celém oddíle jsou zde opět dvě kategorie dětí. Výklad se drží podvojnosti 
uvedené na počátku. Nejde o negaci příslušnosti k Abrahamovi, ale o zřetelné 
rozlišení, kdo je matkou těchto potomků. Nejen jejich příbuznost, ale také jejich 
statut má dopad pro současnost i budoucnost. Podobně jako v životě Hagar a 
Izmaela, kteří nezůstali v domě Abrahama a nepatřilo jim dědictví, nemají otroci 
zajištěno stálé místo domě. Motiv je zmíněn v J 8,31-36, kde se píše výslovně, že 
otrok nezůstává v domě otce napořád. Zde je jednoznačně spojeno se svobodou 
evleuqe,ra evsti,n, v kontrastu k otročení douleu,ei.  

Protože výpověď staví protiklad dvou Jeruzalémů a souvisí s eklesiologií, je 
některými vykladači chápán jako kontrast židovství a křesťanství. Naproti tomu 

                                                 
585 EBELING, Die Wahrheit des Evangeliums, 315.  
586 KOCH, Die Schrift als Zeuge, 205.  
587 Ke spojení „matka Sijón“ srov. SCHLIER, Der Brief an die Galater, 225; DUNN, The Epistle to 
the Galatians, 254.  
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Dunn považuje za chybu identifikovat nebeský Jeruzalém s církví.588 Také Radl 
správně píše, že nebeskou veličinu nelze zaměňovat s pozemskou církví. „Nový 
svět nepřichází jako církev, ale v církvi je možné se s ním setkat.“589  

Jak bylo již řečeno, eleutheria výrok (h` de. a;nw VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n) 
se zřetelně odlišuje od ostatních v oddíle 4,21-31. Mimo jiné tím, že má řadu 
paralel k makabejským válkám i zélótskému hnutí.590 Je těžko představitelné, že 
by Pavel navazoval v listu Gal na tuto myšlenku politicky „svobodného 
Jeruzaléma“. Ještě méně pravděpodobné je, že by Galatští mohli vědět o tomto 
spojení. Z těchto důvodů je nepravděpodobné, že by Pavel vnášel do polemiky 
právě tento vojensko-politický motiv, jakkoliv v alegorickém smyslu. Co chtěl 
Pavel vyjádřit výrokem „horní Jeruzalém je svobodný“? V 1Mak 15,7 nacházíme 
motiv politický (Ierousalhm de. kai. ta. a[gia ei=nai evleu,qera kai. pa,nta ta. o[pla 
o[sa kateskeu,asaj). Vyjádření je blízké J 8,31-36 „nikdy jsme nikomu 
neotročili“. Protože má Pavel na mysli „horní Jeruzalém“ (ČEP překládá 
„budoucí“), nejde o politický motiv. Mám za to, že indikativní výpověď „horní 
Jeruzalém je svobodný“ sleduje rovinu teologickou a také spojení horní (a;nw) 
dokládá, že Pavel má na mysli svobodu transcendentní a eschatologickou. 
Analogicky k Jeruzalému jako centru židovství nebo prvnímu centru rané církve 
bychom mohli říci, že „budoucí svobodný Jeruzalém“ je podle Pavla hlavním 
městem Božího království, které se v Ježíši Kristu prolomilo do lidských dějin. 
Občany tohoto města mohou být věřící ze Židů i z pohanů, čímž dochází 
naplnění Boží zaslíbení o národech na Sijónu. Hays má za to, že novinkou 
v tomto dobře známém apokalyptickém tématu je to, že Pavel zahrnuje pohanské 
čtenáře mezi děti nebeského Jeruzaléma.591  

 
4,27  ge,graptai ga,r\ euvfra,nqhti( stei/ra h` ouv ti,ktousa( r̀h/xon kai. bo,hson( h̀ 
ouvk wvdi,nousa\ o[ti polla. ta. te,kna th/j evrh,mou ma/llonh' th/j evcou,shj to.n a;ndraÅ   

  
Po zmínce o Jeruzalému se Pavel obrací zpět k Písmu, což uvozuje obvyklou 
frází ge,graptai ga,r (3,10; 4,22). Překvapivě není citována kniha Genesis (takto 
4,30), ani nejde o narážku na ni (4,22-23), místo toho Pavel volí verš z proroka 

                                                 
588 DUNN, The Epistle to the Galatians, 254, také VOUGA, An die Galater, 118, který píše, že oba 
Jeruzalémy existují paralelně. Proti triumfalistické eklesiologii se vyslovuje také MUSSNER, Der 
Galaterbrief, 326.  
589 RADL, List Galaťanům, 63-64.  
590 Jak bylo již zmíněno, na mincích ražených v době první židovské války (67-70 po Kr.) je 
doloženo spojení svobody a Jeruzaléma. Zélótským cílům odpovídá heslo „za svobodu 
Jeruzaléma“, které patřilo k propagandistickým nástrojům protiřímského odboje. Podobně za 
povstání Bar Kochby,  srov. SCHÄFER, Dějiny Židů, 150. 
591 HAYS, The Letter to Galatians, 304.  
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Izajáše. Citátem Iz 54,1 (doslovně podle LXX) podepírá svůj výklad.592 Na první 
čtení se zdá být tento obrat k Izajáši poněkud překvapivý a zvláštní, není zcela 
jasný vztah k předešlému argumentu a Jeruzalému jako matce křesťanů (4,26). 
Vykladači poznamenávají, že přesto jde o vhodné a přiměřené užití citátu. Verš 
se jednak týká neplodnosti (h̀ ouv ti,ktousa), tedy situace Sáry a okolností kolem 
narození Izáka, dále kontext Iz 54 souvisí s nadějí na nový začátek a obnovu 
zničeného Jeruzaléma v době exilu.593 Richard Hays si všímá, že jediná zmínka o 
Sáře a Abrahamovi ve SZ je doložena mimo Genesis právě v Iz 51,2.594 Také 
motiv radosti (euvfra,nqhti) nebo dětí (ta. te,kna) odpovídá nové situaci, protože 
rozšíření Jeruzaléma o pohanokřesťany je důvodem k radosti. Dochází totiž k 
naplnění zaslíbení, že Bůh dává život, zde duchovní život tam, kde bývala 
neplodnost pohanství (Ga 4,8n).595 Co bylo řečeno kdysi o Izraeli ústy proroka, 
se nyní naplňuje ve službě Pavla mezi pohany. Citát není nikterak rozšířen ani 
doplněn o přímou zmínku Sáry, avšak další výklad se vrací k jejímu synovi.596    

 
4,28a ùmei/j de,( avdelfoi,( kata. VIsaa.k evpaggeli,aj te,kna evste,Å   
Po citátu ze LXX se Pavel nově obrací přímo na adresáty a ve 2. os. pl. vyvozuje 
důsledky z výše řečeného. Novým oslovením je započat třetí a závěrečný díl 
argumentace, který Vouga označuje za aktualizaci a přechod.597 Opět je položen 
důraz na osobní zájmeno ùmei/j.598 I když je od počátku zřejmé, které dva ze synů 
Abrahama má Pavel na mysli, je výslovně jmenován Izák až v tomto verši. 
Jméno VIsaa,k se vyskytuje u Pavla pouze 3krát, jen ve dvou oddílech Ga 4,28 a 
Ř 9,7.10. Poprvé v LXX je VIsaa,k    jmenován v Gn 17,19.21, bezprostředně s 
motivem smlouvy. Izák byl syn, který se zrodil podle zaslíbení z Abrahama a z 
již neplodné Sáry. Ve SZ je Hospodin poprvé nazván jako Bůh Abrahamův, 
Izákův a Jákobův v Ex 2,24, dále 3,6. Jeho rodopis se nachází Gn 25,19nn a jsou 
mu věnovány kapitoly Gn 26-28. V kontextu celého oddílu a starozákonního 
pozadí je položen důraz na Izáka jako syna, který se narodil podle zaslíbení a 
skrze Boží zásah, navzdory stáří otce i matky - což Pavel zdůrazňuje v listu Ř 

                                                 
592 OEPKE označuje citát za „Schriftbeweis“, Der Brief des Paulus an die Galater, 114, podle 
DUNNA jde o: „a scriptual text which confirms or illustrates his claim...“, The Epistle to the 
Galatians, 254.  
593 HAYS, The Letter to Galatians, 304. O vhodnosti citátu píše KOCH, Die Schrift als Zeuge, 209.  
594 HAYS, Echoes of Scripture, 118-121, také HAYS, The Letter to Galatians 304. 
595 Obdobně BRUCE, The Epistle to the Galatians, 222.  
596 Pro podrobnější výklad verše viz Mussner, Der Galaterbrief, 327-328; DUNN, The Epistle to 
the Galatians, 254-255.  
597 VOUGA, An die Galater, 118. O třetí části argumentace píše STANDHARTINGER, "Zur 
Freiheit...befreit"?, 298.  
598 Emfatické ùmei/j převažuje výrazně v prostřední části 3,28.29; 4,12.28; ale také dále v listu 
signalizuje nové nasazení viz 5,13; 6,1. Spojení ùmei/j de,( avdelfoi s oslovením bratří doloženo u 
Pavla také jinde (srov. 1Te 5,4; 2Te 3,13).   
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(4,19; 9,9). Na tuto linii podle zaslíbení se Pavel odvolává a nárokuje ji pro 
Galatské a pro pohanokřesťany vůbec.  

Tím, že Pavel označuje Galatské za děti (te,kna) - pojem patří mezi klíčové 
v oddílu (4,25.27.28.31) - nechce říci, že adresáti jsou nedospělí (srov. 4,1) nebo 
pokrevní příbuzní s Abrahamem nebo Izákem (Ga 3,26-29). Jde o spojení 
s Abrahamem skrze Krista (3,29), a to v linii přes Izáka (kata. VIsaa.k). Pojem 
zahrnuje jednak příslušnost k rodičům, tedy ve smyslu potomků, v obrazném 
významu duchovní příslušnost. Jste „potomky“ podle zaslíbení, které platí pro 
Izáka.  

Indikativní výpověď evste (srov. Ga 3,3.26.28.29; 4,6.28; 5,18) není spojena 
jen se zaslíbením, věta by mohla znít také zkráceně: ùmei/j de,( avdelfoi,( 
evpaggeli,aj te,kna evste,,  bez předložky s genitivem evpaggeli,aj. Zde  je však 
konkretizována pomocí spojení kata. VIsaa.k se synovstvím a zaslíbením v 
podobě Izáka, kontrastně vůči jeho bratrovi Izmaelovi. Ve spojení kata. VIsaa.k 
evpaggeli,aj se objevuje častá předložka kata., zde však v genitivu, nikoliv 
akusativu (takto 4,29 kata. sa,rka; 3,29 katV evpaggeli,an). Vyjadřuje tak 
stejnorodost, podobnost, proto lze překládat spojení „tak jako Izák“.599  Celá věta 
kata. VIsaa.k evpaggeli,aj te,kna evste se obrací zpět k motivu zaslíbení (3,29 katV 
evpaggeli,an), ale také k úvodní části oddílu Izák = syn ze svobodné (4,23).  
Křesťané jsou svobodní, protože podle Pavla se narodili na základě Božího 
zaslíbení jako syn Izák, který se narodil ženě svobodné (Sáře).  

 
4,29 avllV w[sper to,te o` kata. sa,rka gennhqei.j evdi,wken to.n kata. pneu/ma(    
ou[twj kai. nu/nÅ 
Dvojdílná výpověď (w[sper … ou[twj) má dvě úrovně, jednak časovou to,te/ nu/n, 
dále teologickou o` kata. sa,rka / kata. pneu/ma, týkající se opět dvou synů 
Abrahama. Souvětí, které s doplněním chybějícího slovesa zní: „Stejně jako 
kdysi, ten podle těla narozený [syn] pronásledoval toho [syna] podle ducha 
[narozeného], tak je tomu i nyní.“ Strukturu souvětí lze zobrazit takto:   

 
w[sper to,te  ò kata. sa,rka gennhqei.j  

evdi,wken to.n kata. pneu/ma( @gennhqei.j# 

ou[twj kai. nu/nÅ  

 
V první části se Pavel obrací zpět k biblickému vyprávění o dvou bratrech, na 

jehož pozadí staví svou argumentaci a aktualizaci. Typicky pro celý oddíl není 
užito osobních jmen, nýbrž „ten podle těla“ (o` kata. sa,rka) je starší syn Izmael 
(takto již Ga 4,23), zatímco mladší Izák je „ten podle Ducha“ (o` kata. pneu/ma). 

                                                 
599 K verši 4,28 just as Isaac BDAG nebo EWNT so wie Isaak. Srov. překlady BKR: „Myť jsme 
tedy, ó bratří, tak jako Izák, synové zaslíbení“; ELB: „wie Isaak Kinder der Verheißung“.  
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„Stejně jako tehdy“ (avllV w[sper to,te) – „tak je tomu nyní“ (ou[twj kai. nu/n), 
situace se opakuje.600 Paralela spočívá v pronásledování jednoho syna druhým. 
Pavel přirovnává vztah mezi dvěma syny Abrahama k současnému dění v rané 
církvi (jednotlivé kauzy i dění v Galacii). Jak je znázorněno výše, v centru stojí 
sloveso evdi,wken, které jako jediné nemá „dvojici“ a spojuje minulost 
s přítomností. K aktuálnímu pronásledování směřuje dovětek ou[twj kai. nu/n. 
Motiv pronásledování diw,kw    se objevil v listu nejdříve ve spojitosti s Pavlovým 
nepřátelstvím vůči církvi (srov. Ga 1,13.23; srov. Fp 3,6), ale také s označením 
protivenství vůči jeho současné službě (5,11; 6,12). Pojem má však daleko širší 
význam, může znamenat také vyhnání, stíhání.601  

Které události minulé a současné má Pavel na mysli? Nejblíže se týká 
pronásledování situace po narození Izáka podle Gn 21,9. Že má Pavel na mysli 
tuto epizodu, dokládá následující citát, odkazující na slova Sáry z Gn 21,10 (viz 
Ga 4,30). Ve SZ čteme o hře, nevinné dětské zábavě obou synů Abrahama. Hebr. 
výraz q xc znamená smát se, ale také žertovat, laškovat, takto řecké pai,zw 
v LXX (pai,zonta meta. Isaak tou/ uìou/ auvth/j).602 Syn Hagar je označen jako 
„posměvač“ (BKR).603 „Sára viděla Izmaela, jak hrál a tančil, Abrahama pak, jak 
se velice radoval.“ (Jub 17,4) Tyto texty ukazují, že důvodem vyhnání byla 
žárlivost Sáry nebo přemýšlení o dynastických problémech (srov. Josephus Ant I, 
215), nikoliv pronásledování. Vyložíme-li „hru“ jako soutěžení a útlak mladšího 
ze strany asi o čtrnáct let staršího bratra, případně pojem q x c / pai,zw  ve smyslu 
posměchu (Izmael = posmívač), pak se dostáváme k jistému projevu nepřátelství 
nebo zákeřnosti vůči Izákovi. Zmínky o nepřátelství vůči Izákovi se objevují 
v rabínských výkladech např. v TSota 6,6 (304); Tar Ps.-J. Gn 22,1.604 Izmael se 
měl při hře pokusit zabít Izáka (Midraš Gn Rabba 53). Podle Witheringtona 
pracovala již židovská exegeze s metaforickým užitím klíčového slovesa. 
Domnívá se, že by nebylo překvapivé, kdyby se Pavel držel této linie.605 Apoštol 
zřejmě navázal na židovskou vykladačskou tradici, kterou aktualizoval pro 
vzniklou situaci v Galacii.606  

Pokud větu vyložíme z pohledu adresátů, pak je současná situace (nu/n) 
v Galacii paralelní k situaci v době praotců (to,te), kdy byl syn narozený podle 

                                                 
600 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 114: „Die Geschichte wiederholt sich!“ 
601 K významové škále pojmu srov. BDAG, EWNT.   
602 Další místa hebr. pojmu mají ještě význam „nevázané hry“ (Ex 32,6; Sd 16,25).  
603 Další překlady: ČEP „poštívač“, provokování a posmívání: NIV „was mocking“ nebo ELB 
„scherzen“.   
604 Srov. BILLERBECK, STRACK, Kommentar zum Neuen Testament, 575. K výkladům MUSSNER, 
Der Galaterbrief, 329.  
605 WITHERINGTON, Grace in Galatia, 337-338.  
606 Zatímco např. OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 114 považuje za zřejmé, že jde o 
starší tradici, na kterou Pavel navazuje, STRANDHARTINGER nechává otázku otevřenou, "Zur 
Freiheit...befreit"?,  299.     
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Ducha (Izák/pohanokřesťané) pronásledován synem podle těla (Izmael/falešní 
bratři/oponenti). Spojením se současností a motivem pronásledování má být 
čtenářům zřejmé, kdo je kdo. Potomci podle zaslíbení, kterými jsou ti, kteří 
uvěřili v Krista, jsou nyní stejně pronásledováni, jako byl kdysi pronásledován 
Izák. V kontextu událostí v Galacii (nu/n) nejde o pronásledování křesťanů Židy, 
jak je zmiňováno v příběhu Pavla (Ga 1,13 nebo 1Te 2,14nn), nýbrž jde o útlak 
pohanokřesťanů ze strany oponentů (radikálních židokřesťanů/falešných bratrů). 
Následující verš pak vybízí k patřičné reakci na vzniklou situaci.  

V této souvislosti Pavlova důrazu na nynější situaci můžeme uvést jedno 
hermeneutické doplnění, které nezaznělo v úvodu. Vykladači si kladou otázku, 
zda oddíl patří k pešeru. Pro pešer (pl. pešarim) je typické, že odděluje text od 
vlastního výkladu, aktualizuje hebrejské texty do situace společenství a klade 
důraz na naplnění prorockého zaslíbení. Především dva první rysy lze rozpoznat 
v druhé části oddílu a může se  jednat o tento židovský exegetický postup.607  

 
4,30ab avlla. ti, le,gei h̀ grafh,È e;kbale th.n paidi,skhn kai. to.n uìo.n auvth/j\  
Po uvedení analogie tehdy a nyní, v biblickém podání mezi dvěma matkami, je 
vložen opět starozákonní citát. Na rozdíl od předešlých citací je užito řečnické 
otázky (ti, le,gei h̀ grafh,È), což není uvedením citátu stricto sensu, nýbrž jen 
předává slovo Písmu.608  Spojení „Písmo říká“ u Pavla ještě Ř 11,2 (srov Jk 4,5). 
Označení h` grafh může znamenat písmo, psaní, v NZ však označuje svaté texty 
Židů, tedy Písmo. Vztahuje se jednak na Písmo jako celek nebo na určitou 
citovanou pasáž.609 V listu je pojem užit vždy ve smylu svatých textů h` grafh 
3krát (srov.3,8.22; 4,30, takto také Ř 4,3; 9,17; 10,11; 11,2). Citát odpovídá 
znění podle LXX, je však přeformulován. Nápadná je záměna místo „můj syn 
Izák“/ „její syn“ = syn služky. 

Jak rozumět tomuto citátu?  Jde o vrchol a zřejmě vybídnutí k odmítnutí 
oponentů.610 Tvrdá slova Sáry mají být aplikována na současnou situaci 
v Galacii. Galatští nemají tolerovat tlak, který vytvářejí oponenti tím, že je 
znepokojují jiným evangeliem (Ga 1,7) a chtějí je připravit o svobodu v Kristu 
(Ga 2,4-5; 5,1) a milost v Kristu (5,2n).  
 
4,30 ouv ga.r mh. klhronomh,sei ò ui`o.j th/j paidi,skhj meta. tou/ ui`ou/ th/j 
evleuqe,rajÅ 
Věta začíná důrazným popřením podílu na dědictví „nikdy“ (ouv ga.r mh.). 
Dědičný podíl má patřit pouze jednomu ze synů, jak si přála Sára v Gn 21,10. 

                                                 
607 K diskusi o užití pešeru v listech Pavla srov. LONGENECKER, Biblical Exegesis, 129-132. 
K pešeru v židovské tradici viz DOHMEN, STERNBERG, Hermeneutika židovské Bible, 62-66.  
608 VOUGA, An die Galater, 119.  
609 Srov. BDAG.  
610 O vyvrcholení také HAYS, The Letter to Galatians, 306.  
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Výhled na budoucí rozdělení majetku Abrahama dokládá futurum 
(klhronomh,sei). Motiv dědictví patřil mezi klíčové v předešlých oddílech (3,29; 
4,1.7). Opět je zopakována kontrastní dvojice syn služky a syn svobodné (o` uìo.j 
th/j paidi,skhj meta. tou/ ui`ou/ th/j evleuqe,raj), jako nedůležitá se zdají osobní 
jména matek nebo synů. Potřeba oddělení obou synů je vyjádřena tím, že nemůže 
v budoucnu dědit syn otrokyně společně se synem svobodné (meta. + genitiv). 
Děje se to, že svobodný syn zůstává v domě a dědí majtek, zatímco otrok musí 
dům opustit (srov. J 8,32-36).  

 
4,31 dio,( avdelfoi,( ouvk evsme.n paidi,skhj te,kna avlla. th/j evleuqe,rajÅ 
Závěrečný verš nepřináší žádný nový argument, spíše staví na předešlém výkladu 
a zesiluje již jednou vyslovené. Dio, po citátu uvozuje zdůvodnění a shrnutí.611 Je 
možné jej vztáhnout na celý předchozí výklad, včetně dvou citátů.612 Betz má za 
to, že je uzavřením celého argumentatio (3,1-4,30).613 Stejně jako ve v. 4,28 jsou 
zmíněni Galatští jako avdelfoi, které Pavel přímo oslovuje. Závěr  má  výrazně 
indikativní podobu, tak je tomu také ve verši 4,29. Výpověď je nejprve 
formulována negativně ouvk evsme.n „my nejsme“, čímž je odmítnut původ ze 
služky (genealogie podle těla). Stejně jako v úvodu není zmíněno jméno Hagar, 
nýbrž sociálně-právní postavení (paidiské), v kontrastu vůči své paní. 
Kontrastním pojmem k eleutheria zůstává paidiské. Spojkou avlla. je negována 
první část a výpověď tvoří pouze substantivum v genitivu. Pavel v pozitivní 
formulaci neopakuje sloveso evsme.n ani substantivum te,kna. Jde o eliptické 
vyjádření a s ohledem na kontext je zřejmé, že chce vyjádřit „my jsme děti 
svobodné“. Možno doplnit takto: 

 
ouvk   evsme.n  paidi,skhj     te,kna 
avlla. @evsme.n# th/j evleuqe,raj @te,kna# 

 
Zatímco u předešlých kontrastních spojení je k označení původu užito 

předložky (evk), zde se objevuje pouze v genitivu (paidi,skhj / th/j evleuqe,raj). 
Pavel se zde drží vazeb podle LXX Gn 21,10, kde je užito genitivu (ò ui`o.j th/j 
paidi,skhj). Zatímco ve dvojici nacházíme paidiské bez členu (paidi,skhj), 
svobodná je se členem (th/j evleuqe,raj).614 Poprvé v oddílu užito k označení 
potomků te,kna v 1. os. pl. Na jiném místě (4,19) Pavel označuje Galatské jako 
své děti (te,kna mou). Zde je užito plurálu te,kna, který se týká Galatských a 

                                                 
611 VOUGA, An die Galater, 118: „Facit und Kosequenz.“, DUNN píše o shrnutí výkladu 
v pojmech, kterými Pavel začal, The Epistle to the Galatians, 259. 
612 MUSSNER, Der Galaterbrief, 333.  
613 BETZ, Der Galaterbrief, 431.  
614 MUSSNER má za to, že jde o nápadné vynechání členu. Může jít o zdůraznění důstojnosti 
„svobodných“ nebo opakování th/j evleuqe,raj z konce v. 4,30, Der Galaterbrief, 333.  
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pohanokřesťanů obecně. Jak bylo řečeno, genitivní vazba navazuje na znění 
LXX, ale také podtrhuje příslušnost, identifikaci potomků. Také na jiných 
místech je vyjádřena např. příslušnost ke Kristu nebo k Abrahamovi v genitivní 
vazbě, např. Ga 3,29 (eiv de. ùmei/j Cristou/ … tou/ VAbraa.m spe,rma evste,). 

Výpověď má v oddíle nejblíže k verši 4,28. Vedle gramatické odlišnosti 
(vy/my) a stavby souvětí zde nacházíme řadu nápadných paralel. Mezi 
nejzřetelnější patří oslovení avdelfoi, indikativnost výpovědi a zmínka te,kna.  

 
 

       4,28  ùmei/j de,( avdelfoi,( kata. VIsaa.k evpaggeli,aj te,kna  evste 
 

       4,31  dio,( avdelfoi,( ouvk evsme.n paidi,skhj te,kna avlla. th/j evleuqe,rajÅ 
 

 
Vedle gramatické a lexikální stránky je obdobná jejich funkce v jednotce.615 

Po obsahové stránce směřují oba výroky stejným směrem. Zatímco první je 
formulován pozitivně a je přímo zmíněn (a) Izák; (b) zaslíbení, druhá výpověď 
se shoduje s první ve své druhé části, která vyjadřuje odkaz k Izákovi, avšak 
s důrazem na matku Sáru. Jak bylo naznačeno výše, význam eliptického 
vyjádření lze doplnit:  @evsme.n# th/j evleuqe,raj @te,kna#. Při pohledu na celý oddíl 
4,21-31 je také zajímavé, že obě výpovědi bezprostředně následují za 
starozákonním citátem.   

Verš 31 lze považovat za shrnutí oddílu, ve kterém jsou obsaženy důležité 
pojmy, jež prolínají celý oddíl, především kontrastní dvojice a motiv dvou matek. 
Pavel je uvedl již ve verších 4,21-22 (dva synové – děti; jeden otec Abraham a 
dvě matky). Dobře vystihuje poslední verš oddílu Dunn, který píše, že toto 
zakončení přináší triumfální závěr s důrazem na slovo „svoboda“.616 Ukončuje 
tak celý paragraf výrazem, který má zůstat v myslích Galatských.617 Podle Betze 
je naznačen leitmotiv následujícího oddílu, kterým bude svoboda.618  
Řada komentátorů chápe blízkost eleutheria výroků (4,31 a 5,1)  jako jeden 

z argumentů pro ukončení jednotky až v 5,1. Mám za to, že tímto posledním 
výrazem th/j evleuqe,raj (v. 31) dochází skutečně k nápadnému propojení s dalším 
eleutheria výrokem (5,1), přesto se přikláním k názoru, že verš 5,1 představuje 
nové nasazení.619 Jedním z řady argumentů pro ukončení oddílu již ve v. 31 je 
jednak shrnující funkce spojky dio, dále paralelnost s v. 28 nebo chybějící 
christologická výpověď v celé jednotce 4,21-31. Otázka vymezení je sporná a 

                                                 
615 V.  28 jako aktualizace a přechod, VOUGA, An die Galater, 118 a v. 30 jako shrnutí.  
616 DUNN, The Epistle to the Galatians, 259.  
617 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary,  269.  
618 BETZ, Der Galaterbrief, 432.  
619 Takto člení BURTON, OEPKE, BETZ, DUNN a další.  
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zřejmě také zůstane, mimo jiné díky textovým variantám. Této problematice se 
věnuje obšírněji následující podkapitola (4.4).  

 
Eleutheria výroky 
Na rozdíl od předešlých dvou analyzovaných oddílů, kde eleutheria výroky stály 
samostatně a v odlišných argumentech, zde je potřeba sledovat jejich funkci 
v rámci jednotky, všímat si  podobností i odlišností. Máme doloženo celkem pět 
eleutheria výroků - zvýrazněny eleutheria výroky a paidiské výroky: 

 
Ga 4,22  e[na evk th/j paidi,skhj kai. e[na evk th/j evleuqe,rajÅ  
Ga 4,23  o` me.n evk th/j paidi,skhj … o` de. evk th/j evleuqe,raj diV evpaggeli,ajÅ  
Ga 4,26  h` de. a;nw VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n 
Ga 4,30  klhronomh,sei o` ui`o.j th/j paidi,skhj meta. tou/ uìou/ th/j evleuqe,raj 
Ga 4,31  ouvk evsme.n paidi,skhj te,kna avlla. th/j evleuqe,raj 
 
Již při prvním čtení je zřetelné, že ustálenou dvojicí je v oddíle kontrast  

služka (paidiskh) / svobodná (evleu,qe,ra). Vždy je přiřazeno k eleutheria výroku 
opositum (a) paidiské – 4krát (4,22.23.30.31); (b) douleia - pouze na jediném 
místě je opositem douleia (4,25), a to ve vztahu k Jeruzalému.  

 
Ga 4,25-26  th/| nu/n VIerousalh,m( douleu,ei ga.r meta. tw/n te,knwn auvth/jÅ   
                   h` de. a;nw VIerousalh.m evleuqe,ra evsti,n( h[tij evsti.n mh,thr h`mw/n\ 
 
Nápadná je „zrcadlovitost“ obou pojmů nebo spojení, přičemž paidiské vždy 

předchází eleutheria výrok. V doslovné podobě se objevuje v  4,22.23, téměř 
doslovně 4,30 – rozdíl nominativ a genitiv (o` uìo.j / tou/ uìou). Eliptické 
vyjádření 4,31 a vynechání členu, v obou případech genitiv.  

To znamená, že v alegorii hraje eleutheria výrazně roli oposita k běžnému 
spojení ze LXX, kde se jedná o obvyklé užití a označení otrokyně ženského 
pohlaví. Ačkoliv se  paidiské u Pavla objevuje pouze zde, není to pojem v NZ 
ojedinělý (celkem 13krát), má výrazný doklad v LXX (více než 90krát). Stejně 
tak spojení syn služky není Pavlův vklad do textu, ale vychází ze LXX. V oddíle 
je tedy první část výroků typicky septuagintní a není nijak lexikálně překvapivá 
či inovativní, zatímco část druhá nemá oporu v LXX ani v NZ.  

Toto zjištění vede k otázkám: (a) jaké jiné opositum se k paidiské v řečtině 
nabízí, pokud chtěl Pavel vyjádřit opak ke služce; (b) proč Pavel užil právě 
eleutheria k označení manželky Abrahama, nabízela se přirozeně dvojice 
vlastních jmen Hagar vs. Sára, místo toho služka a svobodná; (c) sleduje Pavel 
označením „svobodná“, „ze svobodné“ něco víc, než prosté odlišení od „ze 
služky“?  
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Výše uvedené pozorování umožňuje tvrdit, že o metaforickém užití eleutheria 
můžeme hovořit s určitostí ve spojení s Jeruzalémem (4,25-26). Tomu napovídá 
také opositum douleia. Nechme zatím otevřené, zda také v případě posledního 
eleutheria výroku (4,31).  

 
Syn svobodné a syn služky 
Jak je zřejmé, Pavel se přidržuje formulace z Genesis, místo možného doulé 
(časté u Lukáše, srov. Lk 1,38.48; Sk 2,18; v LXX více než 40krát), užívá 
paidiské. Při srovnání MT a LXX je zřejmé užití eleutheria jako ekvivalentu ke 
vznešený, urozeného rodu nebo náležející ke královské rodině. Pojem eleutheros 
přestal být výhradně pojmem deskriptivním, nýbrž přibíral také význam 
hodnotící – otrok náležel svému pánu, byl jeho majetkem. Připomeňme si, že v 
abrahamovských textech ještě není svoboda nějakou ctností, jak je tomu v řecké 
tradici. Tento posun ve významu lze doložit na překladu hebrejských pojmů v 
LXX, kde je zřejmý - např. Kaz 10,17, v NZ např. Mt 17,26, kde synové králů 
jsou svobodní, tj. svobdní od placení daní a poplatků. Spojení synů a svobody je 
pouze na jediném místě Kaz 10,17, vzdáleně Neh 13,17. 

 
Kaz 10,17 Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu (o` basileu,j sou 

ui`o.j evleuqe,rwn) a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění, a ne pro opilství. 
 
Také na jiných místech je doložitelné, že význam eleutheros se stal 

synonymem pro urozený, vznešený nebo mající šlechtický původ.   
 
Jr 36,2 LXX   u[steron evxelqo,ntoj Ieconiou tou/ basile,wj kai. th/j basili,sshj 

kai. tw/n euvnou,cwn kai. panto.j evleuqe,rou kai. desmw,tou kai. tecni,tou evx 
Ierousalhm  

 Jr 29,2 když musel odejít z Jeruzaléma král Jekonjáš, královna, dvořané, 
velmožové judští a jeruzalémští i tesaři a kováři. 

 
1 Kr 21,8 Pak napsala Achabovým jménem dopisy, zapečetila jeho pečetí a 

poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydlili s Nábotem. 
1 Kr 20,11 LXX  kai. evpoi,hsan oi` a;ndrej th/j po,lewj auvtou/ oi` presbu,teroi 

kai. oì evleu,qeroi oì katoikou/ntej evn th/| po,lei auvtou/ kaqa. avpe,steilen pro.j 
auvtou.j Iezabel kaqa. ge,graptai evn toi/j bibli,oij oi-j avpe,steilen pro.j auvtou,j  

 
1Kr 20,11 LXX  kai. evpoi,hsan oi` a;ndrej th/j po,lewj auvtou/ oi` presbu,teroi 

kai. oì evleu,qeroi oì katoikou/ntej evn th/| po,lei auvtou/ kaqa. avpe,steilen pro.j 
auvtou.j Iezabel kaqa. ge,graptai evn toi/j bibli,oij oi-j avpe,steilen pro.j auvtou,j  
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1Kr 21,11 Mužové jeho města, starší a šlechticové, ti, kteří bydleli v jeho 
městě, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopisech, které jim 
poslala: 

 
Neh 13,17 kai. evmacesa,mhn toi/j uìoi/j Iouda toi/j evleuqe,roij kai. ei=pa auvtoi/j 

ti,j o` lo,goj ou-toj ò ponhro,j o]n ùmei/j poiei/te kai. bebhlou/te th.n h`me,ran tou/ 
sabba,tou 

Neh 13,17 Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich: „Jakého 
zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku!“ 

 
Vynecháme-li motiv Jeruzaléma a hory Sínaj, doplňuje Pavel, zatím z 

neznámého důvodu, své zkrácené alegorické podání událostí z Gn 16-21 o jediný 
pojem, který se v citovaných/parafrázovaných oddílech nevyskytuje, a to adj. 
eleutheros, které je však v tomto smyslu doloženo na jiných místech LXX. Na 
základě těchto citátů je možné tvrdit, že Pavel na prvním místě využívá adj. 
eleutheros jako kontrastního pojmu k paidiské, tedy k odlišení původu a 
postavení obou žen. Sára je žena urozená = svobodná a paní Hagary, egyptské 
otrokyně. Tento závěr vyplývá nepřímo z textu Ga 4,21-31, všechny eleutheria 
výpovědi (kromě 4,26) jsou vždy v páru s paidiské; výskyt eletutheria ve smyslu 
ušlechtilý, urozený v LXX.  

Toto spojení je možné ze dvou důvodů: (a) svobodná jako urozená, mající 
vyšší sociální statut a vznešený původ – z vyprávění Gn 13,2 je zřejmé, že 
Abram byl zámožný, vlastnil velký počet stád, mnoho otroků a otrokyň. 
Vzrůstající majetek byl důvodem, proč se musel rozejít s Lotem (Gn 13). Sáraj, 
jeho první žena (11,29.31), měla podíl na jeho jmění a vlastnila také otroky a 
otrokyně; (b) svobodná jako kontrast k nesvobodné, tedy zotročené ženě, v Gn 
16,1 je přímo zmíněno, že Hagar byla otrokyní Sáraj, ta je označena v Gn 16,4b 
jako její paní (h` kuri,a). Dále je uvedeno, že Sára dala Abrahamovi svoji 
otrokyni za ženu (16,3). Přestože se stala jeho ženou a očekávala Abrahamovo 
dítě, nebyla se Sárou rovnoprávná a zůstala služkou (hebr. h k'p.v, později h m 'a '). 
Je zřejmé, že podléhala její a Abrahamově vůli (16,6).  

Nelze jednoznačně určit z Ga 4,21-31 nebo Gn 11-17, jaká představa stojí za 
označením svobodná – zda Sáraj jako manželka movitého muže Abrama v 
kontrastu  ke služce Hagar, mladé otrokyni, jejíž byla majitelkou a paní. Obě 
roviny se spíše doplňují, než vylučují, přesto se zdá být pravděpodobnější důraz 
na rozdíl mezi služkou a její paní, která je opakovaně označována za svobodnou. 
Takové označení Sáry je pochopitelné díky řecké tradici, prokazatelné na 
příkladech ze LXX, také běžné v kontrastu v rámci římské společnosti (Ga 3,28). 
Pavel tímto označením Sáry jako svobodné doplňuje opositum k paidiské a 
nahrazuje synonymem ke kyrié.  
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Považovat označení za čistě deskriptivní by bylo nejpravděpodobnější, pokud 
by nebyl spojen v alegorické řeči Jeruzalém se svobodou. Dále také musíme brát 
v potaz oddíl 5,1, který obsahuje eleutheria výrok.  

Vzhledem k záměru, který sleduje Pavel, aby teologicky i rétoricky postavil 
proti sobě dvě možné cesty, které se adresátům nabízejí – svoboda nebo otroctví 
-  volí označení svobodná, nikoliv Sára nebo paní. Označení Sáry jako svobodné 
je v intenci starozákonního textu a sociálně-právní stratifikace antické i římské 
společnosti, na rovině lexikální zcela odpovídá opositu paidiské, po stránce 
rétorické má větší náboj než další možná označení a teologicky zapadá do linie 
explicitně vyjádřené již prvním eleutheria výrokem z Ga 2,4. Vedle toho 
uchovává motiv svobody v povědomí čtenářů pro následující kapitolu.   

 
4.3. Výklady Jonese  a Vollenweidera 

 
Stanley F. Jones 
Jonesův výklad oddílu čítá téměř patnáct stran textu (82-96). Zevrubný výklad 
zdůvodňuje nejednoznačností dosavadních závěrů bádání.  Nejprve se vymezuje 
vůči domněnce, že „synové Abrahamovi“ bylo heslo oponentů, i vůči hypotéze 
C. K. Barretta, podle kterého oponenti užili motiv Hagar a Sáry při svém 
působení v Galacii. Podle Jonese není tato teze podložitelná a odmítá ji spolu 
s dalšími zohlednit při svém výkladu oddílu (82-83). Jedním z argumentů je 
nedostatek jistoty ohledně zpráv, které měl Pavel o situaci v Galacii (83).   

Jones se nejprve zaměřuje na funkci oddílu 4,21-31 a jeho teologický význam 
s celou řadou problémů, jež se pokouší objasnit (83-84). Začíná předpokladem, 
že Pavel musel sledovat oddílem zvláštní záměr. Dokládá to skutečnost, že (1) 
eleutheria výroky nejsou doloženy v textu LXX; (2) důsledně dodržuje užití, 
s výjimkou citátu v. 30. Jones kritizuje výklad J. Beckera (84-85), podle kterého 
Pavel staví na exegetické tradici mající původ v Antiochii. Předpokládá, že 
pojem eleutheria mohl mít předpavlovský původ a křesťanská svoboda byla 
založena na výkladu SZ. Jones píše: „Das hieß dann, daß Paulus seine 
Freiheitsbegriff aus der antiochenischen Tradition schon vor seiner Mission in 
Griechenland übernommen hätte.“ (84) Takové závěry  považuje za čistou 
spekulaci a své odmítnutí exegeticky dokládá (84-85). 

Dále vychází z toho, že Pavel v oddíle užil eleutheria výroky vědomě, stejně 
jako v 2,4, avšak zůstává otázkou: „…ob er möglicherweise hier wie dort 
polemische und rhetorische Absichten hat.“ (85) V porovnání s výroky 3,28 se 
může zdát oddíl jako potvrzení tradičního antického pohledu stratifikace 
společnosti na svobodné a otroky, narušované v helénistické době stoickými 
myšlenkami.  

 



172 

„Paulus bezweckt damit (wie die Stoiker), den Nachweis eines qualitativen 
Unterschiedes im Bereich des Geistigen zu erleichtern. Paulus will einen 
qualitativen Unterschied zwischen den Nachkommen Abrahams treffen.“ 
(85-86)  
 
K dvojici otrokyně – svobodná Jones píše: „Das Interesse an dieser 

Gegenüberstellung verrät zwar noch nicht den übergeordneten Zweck des 
Abschnittes, gibt uns aber einen wichtigen (rhetorischen) Schlüssel zu seiner 
Bestimmung.“ (86) Účel oddílu, který byl v úvodu Jonesem označen jako sporný, 
určuje s ohledem na opakující se sociálně-právní protiklad svobodné a otrokyně 
následovně:  

 
„Der Zweck des Abschnittes besteht also darin, anhand des Alten 
Testaments eine qualitative und exklusive Unterscheidung zwischen den 
zwei Bünden durchzuführen, indem der eine Bund als Sklaverei, der andere 
als Freiheit qualifiziert wird.“ (86) 
 
Čtenářům je postavena před oči svoboda a otroctví, což má podpořit jejich 

rozhodnutí pro jednu z možností - buď a nebo – to je patrné také v následujícím 
výkladu 5,2-4. (87) Podle Jonese si Pavel nárokoval slovo „svoboda“ a 
oponentům tedy zůstalo pouze opositum „otroctví“.  

Na otázku, co rozumí Pavel pod slovem svoboda, odpovídá Jones následovně. 
Předně vidí v oddílu rozdíl mezi pojmy z veršů 22-23, které považuje za zřetelně 
sociálně-politické, zatímco zmínky ve verších 26.30-31 hodnotí jako nejasné. 
Svoboda je zde míněna pravděpodobně v přeneseném významu (im übertragenen 
Sinne). Jakou svobodu pro křesťany nárokuje, když píše, že jsou dětmi 
svobodné? (87) Jones odmítá tradiční výklad spojující otroctví s otroctvím 
Zákona, tedy zmínky o svobodě vykládat jako „svobodu od Zákona“ (88). 
Reflektuje židovské představy o „nebeském Jeruzalému“ i politické pozadí 
makabejského i zélótského hnutí, avšak pro výklad eleutheria výroku 4,26 je 
nepovažuje za nápomocné (89). Na pozadí kontrastu nynějšího a horního 
Jeruzaléma se může jednat o „metafyzické“ odlišení. Přiklání se k výkladu T. 
Zahna, podle kterého nebeský původ Jeruzaléma zajišťuje svobodu. (89)  

 
„Aber nicht nur deswegen scheint diese Auffassung auf dem richtigen 
Wege zu sein, sondern auch, weil wir einen solchen eschatologischen oder 
apokalyptischen Freiheitsbegriff an anderer Stelle in den Brieffen des 
Paulus finden.“ (90)  
 
Jones zmiňuje eschatologický rozměr Ř 8,21 a doklady v židovských spisech, 

v nichž se píše o horním Jeruzalému. Ve světle argumentace 4,25b-26a chápe 
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svobodu Jeruzaléma jako svobodu od pomíjivosti („Freiheit von 
Vergänglichkeit“). Pro tento výklad předkládá řadu paralel v listech Pavla a 
svobodu chápe jako „eschatologisches Heilsgut“. (91)  

 
„Der Freiheitsbegriff in Gal 4,25-26 ist also wahrschreinlich traditionell 
(Paulus hat ihn aus der jüdischen Tradition und war ihm wohl in seiner 
vorchristlichen Zeit vertraut), gibt uns aber nicht den Ursprung des 
paulinischen Freiheitsbegriffes in dem Sinne an, daß alle anderen Belege 
von ihm abgeleitet werden können.“ (91)   
 
Jonesův výklad nekončí tímto konstatováním, nýbrž opakuje mnohoznačnost 

svobody v antice a přistupuje k pokusu, jak sám píše, ve velké míře 
hypotetickému. Postupuje tak, že výroky o svobodě u Pavla jsou religionisticky 
osvětleny skrze výroky o „svobodě“ a „zákonu“ (92). Tento svůj poměrně 
rozsáhlý záměr (92-95) shrnuje takto: 

 
„...Paulus in seiner Argumentation gegen das Gesetz, in der er sich auf die 
Urzeit Abrahams beruft und sie mit „Freiheit“ in Verbindung bringt, von 
kynischen Gedanken über das goldenen Zeitalter beeinflußt zu sein 
scheint.“ (95) 
  
Na základě svého pozorování se domnívá, že ani tento oddíl nelze vykládat 

jako „svobodu od Zákona“. Podle Jonese styl Pavlovy argumentace připomíná 
stoické traktáty o svobodě. Co se týče židovských paralel, tak zmínkou o 
svobodě Jeruzaléma se otevírá otázka, zda Pavel přijal své pochopení svobody z 
židovské tradice (96).  

 
Kritické poznámky 
V mnoha bodech docházím ke stejným závěrům jako Jones, v jiných se zcela 
rozcházíme. Leží skutečně v centru oddílu svoboda nebo spíše motiv zaslíbení? 
Proč Pavel doplňuje k opositu paidiské? Nabízí eleutheria jiné opositum?  
S Jonesem souhlasím v jeho rozdělení eleutheria výroků do dvou skupin. Tam, 
kde Jones zdůrazňuje nejasné užití nebo přenesený význam, je možné hovořit o 
metafoře, metaforickém eleutheria výroku. Nicméně za užitím těchto eleutheria 
výroků spatřuji více záměr teologický, nejen rétorický, i když ten nelze rozhodně 
opominout.  

Jones správně rozpoznává, ža ani v tomto oddílu není explicitně spojena 
svoboda a Zákon, potažmo obřízka nebo jiný předpis, který by mohl být chápán 
jako pars pro toto židovských nařízení a Zákona. Nicméně jen těžko lze 
přehlédnout, že alegorie je uvedena oslovením, které je více než řečnickou 
otázkou. Pavel se neobrací ani zde přímo na oponenty, nýbrž na ty Galatské, kteří 



174 

se chtějí vydat cestou „Zákona“. Zde spojení oi` ùpo. no,mon qe,lontej ei=nai jasně 
odkazuje k oddílům týkajícím se tendence podmiňovat spásu přijetím židovských 
praktik (srov. ùpo. no,mon Ga 3,23; 4,4.5.21; 5,18). Pouze zde je zmíněn pojem 
nomos, jde tedy přece o roli Zákona v přijetí spásy a zaslíbení?  

Na tomto pozadí nelze problematiku „svobody od Zákona” jednoznačně 
vyloučit, jak se Jones pokouší doložit. Přesto platí jeho kritika unáhleného 
výkladu skrze optiku: eleutheria výroky/svoboda u Pavla = „svoboda od 
Zákona“. Výklad oddílu 4,21-31 je dobrým dokladem autorovy zaměřenosti na 
helénistické pozadí. Jones sice poprvé ve svém výkladu přiznává možný 
židovský vliv, přesto jej  okamžitě odmítá považovat za určující, a to bez bližšího 
vysvětlení.   

 
Samuel Vollenweider 
Také Vollenweider věnuje oddílu větší pozornost (292-298), avšak jeho výklad 
má spíše povahu poznámek. Opouští snahu vyložit oddíl na pozadí rekonstrukce 
Pavlových oponentů. Předkládá hypotézu, že se jedná o zpracování 
předpavlovské tradiční látky. Původ této tradice lze podle Vollenweidera 
lokalizovat do Antiochie (293). Vlastní interpretace je pojednána v devíti bodech, 
ve kterých předkládá paralely, a to od pavlovských (2K 3; Fp 3,20n) přes raně 
křesťanské (J 8,31nn; Žd 12,18-24), židovské, až po kynicko-stoické. Zvláštní 
pozornost věnuje motivu nebeského Jeruzaléma, jenž se objevuje jak 
v apokalyptice, tak mezi zélóty. Zde má autor na mysli heslo „svobodný 
Jeruzalém“, mající svůj původ u Makabejců. Na závěr Vollenweider píše, že 
s ohledem na Fp 3,20 a Filóna nelze pracovat s jednotným (monokausal) 
odvozením z apokalyptické tradice a předkládá svou hypotézu.  

 
„Zum himmlischen Jerusalem gesellt sich die Kosmopolis mit ihrer 
Eleutheria. Allein in diesem Traditionskomplex begegnet die negative 
Qualifizierung des Nomos der irdischen Poleis; Eleutheria kommt dabei 
auf die Seite der Himmelsstadt zu stehen. Diese Perspektive bestätigt sich 
auch im Blick auf Gal 2,4.“ (298) 
 
V poznámce 77 se odvolává na další vykladače, kteří zdůrazňují význam staré 

polis v Ga 4,21-31. Takto již zmiňovaný Dieter Nestle, který stejný motiv 
spatřoval již u eleutheria výroku Ga 2,4. 
 
Kritické poznámky 
Za sporné považuji zařazení alegorie k předpavlovské látce. Podobný důraz 
zastává např. Becker, který vidí jako pravděpodobné, že jádro typologicko-
alegorické exegeze oddílů: 1K 10,1-21; 2K 3,7-18; Ga 4,21-31 spadá do doby 
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Pavlova pobytu v Antiochii.620 Jde o hypotézu, která se neobjevuje v dalších 
výkladech a studiích. V pozadí stojí autorův důraz hledající u eleutheria výroků 
opakovaně vliv antiochijské teologie. Podobně jako u možnosti, že oddíl byl 
vnesen do hry oponenty, nelze ani antiochijský předpavlovský původ zcela 
vyvrátit.  

 Druhá kritická poznámka se týká autorova důrazu na „svobodu od Zákona“. 
Přestože náležitost k Abrahamovi a svobodnému Jeruzalému se týká Zákona a 
observance Tóry pro pohanokřesťany v době po Kristu, v textu samotném nelze 
spatřovat negativní hodnocení Zákona. V tomto bodě souhlasím se závěry 
Jonese.  

 Jako poslední je třeba zmínit nejasné spojení s polis. Tato otázka se objevila 
již u prvního eleutheria výroku. V alegorii nicméně spojení s městem umožňuje 
text samotný, na rozdíl od Ga 2,3-5. Svoboda je dokonce explicitně spojena 
s městem, tedy svobodným Jeruzalémem. Nicméně to nedokládá ideál řecké 
polis, s její demokracií a autonomií. Jak bylo doloženo výše, motiv města hrál 
důležitou roli v eschatologickém očekávání, přičemž obnovený eschatologický 
Jeruzalém byl symbolem naplnění Božího zaslíbení pro Izrael. Můžeme říci, že 
ideál demokratických Athén je odlišný od svobodného Jeruzaléma jako centra 
židovství.    

 
4.4. Dvě skupiny eleutheria výroků? 

Jones si správně všímá toho, že eleutheria výroky v oddíle 4,21-31 nejsou 
stejné povahy.621 Nejprve se objevuje opakovaně svoboda jako opositum 
k paidiské, pojmu převzatému ze LXX, dále svoboda jako predikát a 
interpretament Jeruzaléma. Na základě této analýzy je možné říci, že v oddíle 
převažují eleutheria výroky ve smyslu doslovném, nikoliv přeneseném nebo 
metaforickém.  Proč jsou uvedeny eleutheria výroky, nikoliv jména Hagar a 
Sára? Po rétorické stránce tím Pavel udržel ve hře motiv svobody, jenž je plně 
rozvinut až ve verších 5,1.13. Eleutheria se objevuje v jednom oddíle celkem 
5krát – z toho 4krát schématicky jako opositum, jednou zcela osamoceně. Rozdíl 
spočívá také ve spojení eleutheria a douleia. Jednak jde o motiv sociálně-právní, 
dále musíme počítat s motivem svobodná = privilegovaná, vznešeného původu 
(v tomto smyslu 3,28). Dochází zde ke spojení svobody a zaslíbení, potažmo 
darovaného dědictví.  

Na základě těchto pozorování je možné rozdělit eleutheria výroky do dvou 
skupin. S tímto rozdělením se také překrývá rozdělení na užití deskriptivní a 
obrazné (takto také Jones). Zatímco význam větší části výroků odpovídá 

                                                 
620 BECKER, Paulus, 491.  
621 JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 96. Zde píše o „zamýšleném přeneseném významu“ 
eleutheria výroku ve v. 4,26.  
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sociálně-právnímu pozadí, je eleutheria výrok spojen s Jeruzalémem – rozměr 
politický, náboženský motiv, ale také etnický (hlavní město Židů), potažmo 
eschatologicko-apokalyptický. Vedle lexikální spojitosti, která je nápadná, 
můžeme zde hovořit o druhu „jazykové hry“. Pavel užívá pro vyjádření 
příslušnosti pohanokřesťanů motiv matky - „svobodný Jeruzalém je naší 
matkou“ (4,26) a „jsme dětmi svobodné (4,30). Klíčovou výpovědí je podle 
Kocha „svobodný Jeruzalém“ (4,26).622 Za metaforickou výpověď lze považovat 
především v. 4,31. Také James Dunn v oddíle k soteriologickým metaforám tento 
eleutheria výrok řadí mezi metafory spásy.623  

Pro odlišení se nabízejí dvě hlediska. Zaprvé čtyři z pěti eleutheria výroků 
jsou spojeny s paidiské (4,22.23.30.31), což je důležitým argumentem pro 
deskriptivní pojetí, vybočuje výrok spojený s Jeruzalémem (4,26: svobodný 
Jeruzalém), přičemž opositem je zotročený Jeruzalém (4,25). Druhým hlediskem 
může být překvapivá predikace či inovace a napětí, z tohoto pohledu je možno 
k eleutheria výroku 4,26 přidat ještě 4,31. Vzájemně jsou spojeny také svou 
indikativností, vztažením na pohanokřesťany. Překvapivé spojení nevytváří to, že 
Izák je synem svobodné, nýbrž výpověď „my jsme děti svobodné“.  

Oba verše říkají jiným způsobem totéž: (a) nepatříme do zotročené sféry, 
nýbrž do sféry svobodné; (b) jsme dětmi a naší matkou je nám svobodný 
Jeruzalém nebo svobodná Sára.  U spojení Sára je svobodá a Hagar služka není 
žádné metaforické napětí v kopule „je“. Zde platí, že z pohledu sociálně-
právního je Hagar služkou a Sára je svobodnou. Naproti tomu u výroku 4,31 toto 
napětí můžeme sledovat. Sára „je“ a „není“ matkou Galatských, potažmo obecně 
pohanokřesťanů. Také zde nacházíme napětí a nepatřičnost v „jest“, které 
znamená „je jako“.624  

Nikde v oddíle není argumentováno, jak je možné si přivlastnit tuto 
příslušnost svobodných v linii přes Izáka, Sáru až k Abrahamovi. Zdůvodnění 
předchází a následuje. Předchází jak v eleutheria výroku 2,4, tak ve spojení 
s Abrahamem (3,26-29), s přijetím Ducha, který volá „abba“ (4,6). Následuje 
bezprostředně výpovědí 5,1. Není náhodou, že podle mnohých překladů a 
výkladů je v. 5,1 přidán k alegorii 4,21-31 a chápán jako shrnutí celé jednotky. 
Zpětně se zde opakují předcházející argumenty pomocí eleutheria výroků, jež 
jsou zřetelně christologicky ukotveny.  

 
Teologické vyhodnocení 
Na rozdíl od předešlých analyzovaných oddílů neobsahuje těchto deset veršů 
jedinou christologickou výpověď (nejblíže 4,19 a 5,1). Eleutheria výroky nejsou 

                                                 
622 KOCH, Die Schrift als Zeuge, 205.  
623 DUNN,  The Theology of  Paul, 328. 
624 K napětí v metaforickém výroku srov. WEDER, Neutestamentliche Hermeneutik, 185.   
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spojeny s christologií nebo soteriologií, jak je tomu v případě Ga 2,4; 5,1. Nejde 
o christologickou alegorii nebo typologii. O soteriologii můžeme hovořit na 
pozadí předešlé argumentace, kdy je linie zaslíbení tažena přes Abrahama (3,29) 
a syna Izáka (4,28.31) k věřícím a pokřtěným, kteří mají podíl na tomto 
zaslíbení, zároveň je výhledem na věčné dědictví nového Jeruzaléma (4,26). 
Pouze díky Kristu mohou patřit pohané k Abrahamovi, zde je zdůrazněno, že  
přes linii Izáka, tj. ze Sáry. Spíše než soteriologii obsahuje oddíl spásnědějinný 
rozměr, který se projevuje v naplnění zaslíbení, daném Abrahamovi a ohlášeném 
proroky. Schnelle se domnívá, že význam alegorie a motivu dvou synů ze dvou 
matek je spásnědějinný, má být předobrazem spásnědějinné události v Kristu.625  

Ačkoliv v biblickém příběhu stojí výrazně v popředí Boží jednání s 
Abrahamem, zde zůstává nevyjádřeno. Je sice předpokládáno, ale o teologii jako 
učení o Bohu sensu stricto nelze hovořit. Pavlův výklad se zaměřuje přesto na 
motiv zaslíbení, který je v ostatních částech listu určen teologicky, jako Boží 
aktivita a milosrdenství.  

Všechny výpovědi jsou v plurálu, často s výslovným důrazem na adresáty. 
V motivu pronásledování je možné rozpoznat Pavlovu minulost a zkušenost rané 
církve. Přístup k zaslíbení není nárokován pro jednotlivce, nýbrž pro společenství 
jako celek, potažmo pro pohanokřesťany. Tato zjištění podporují 
„eklesiocentrický výklad“, který zdůraznil R. B. Hays.626 S tímto důrazem 
souhlasí také Dunn, který si všímá, že Pavel přijímá Izáka jako typus křesťanů, 
spíše než Krista.627 V tomto ohledu je otázkou, jakým způsobem mají pohané 
přístup k zaslíbenému požehnání skrze Abrahama. Zde se nepřímo vracíme zpět 
k christologii a soteriologii (srov. 3,26-29), protože podíl na něm není 
argumentován na základě universalismu nebo biologicky od přirozenosti (kata 
fyzin nebo kata sarka), je podmíněn příslušností ke Kristu skrze víru a podle 
zaslíbení (4,23.28). Protože Galatští jsou dětmi zaslíbení (4,28), jde podobně 
jako v Ga 2,4 o svobodu pohanokřesťanů a svobodu církve. Svoboda je atributem 
eschatologického Božího lidu, píše Söding.628  

Jak bylo naznačeno výše, oddíl má zřetelně eschatologický rozměr. 
Eschatologický motiv naplnění se projevuje ve dvojici „kdysi a nyní“, především 
ve spojitosti s „horním/nebeským Jeruzalémem“ (4,26). Představuje 
eschatologické a apokalyptické očekávání. Křesťané podle Pavla mají podíl na 
zaslíbeních, vztahujících se k poslednímu času. Proto je možné souhlasit 
s tvrzením Dunna, že svoboda je něčím, co křesťané již zažívají. Doplňuje však, 

                                                 
625 SCHNELLE, Einführung in die neutestamentliche Exegeze, 174.   
626 HAYS, Echoes of Scripture, 86: „Gal. 4,21-31…reveals the unexpected working of this 
ecclesiocentric hermeneutic.“ 
627 DUNN, The Epistle to the Galatians, 259.  
628 SÖDING, Die Freiheit des Glaubens, 115.   
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že ti, kteří se naučili, že nesmějí být ani pod mocnostmi, ani pod Zákonem.629 
Nutno dodat, že také zde zůstává napětí mezi „již ano/ještě ne“, které je typické 
pro novozákonní eschatologii. Eschatologickým momentem je příslušnost 
k Abrahamovi, tedy naplnění zaslíbení o množství jeho potomků (Gn 12,2n). 
Spojení eleutheria výroku s eklesiologicko-eschatologickým motivem nacházíme 
také u Mt 17,26 při sporu o placení chrámové daně. Přestože úplná svoboda je 
teprve vyhlížena a spolu s celým tvorstvem očekávána (Ř 8,20-21), má církev již 
nyní podíl na budoucím naplnění. Gnilka správně spojuje vyhlíženou svobodu 
s nádherou.630 V Ř 8,21 je zřejmá souvislost mezi svobodou a slávou dětí Božích.  

K výše uvedeným teologickým důrazům můžeme dodat ještě etické 
implikace, které rozpracovává Walter Hansen. Má za to, že antiteze v alegorii 
slouží jako základ pro etické instrukce zbytku dopisu.631 Podle Hansena se děti 
svobodné, které se narodily mocí Ducha, musí učit vyjádřit svou svobodu 
chozením v Duchu. V parenetické části listu skutečně tvoří antiteze pneuma - 
sarx základ pro křesťanské jednání. Podřízení se Duchu vede jiným směrem než 
lidská přirozenost (5,16n) a umožňuje žít ve svobodě (srov. Ř 8,2nn).  

Zmíněné důrazy mají společný jmenovatel v pneumatologii, která je na první 
pohled nenápadná, ale přesto důležitá.632 Rozměr eschatologický, eklesiologický 
i etický je založen na moci Ducha, podobně jako narození Izáka (4,29). Také 
výše zmíněná chybějící zmínka o Božím jednání je překlenuta zaslíbením 
(4,23.28), míněno je zaslíbení Hospodinovo. Hospodin jedná skrze moc Ducha. 
Nejvýraznější spojení Ducha a svobody nacházíme v 2K 3,17: „kde je Duch 
Páně, tam je svoboda“.  Právě Duch je spojen již v Ga 4,6 se synovstvím a se 
svobodou v kontrastu vůči otroctví. „Protože jste synové, poslal Bůh do našich 
srdcí Ducha svého Syna...A tak už nejsi otrok, nýbrž syn...“ (Ga 4,6-7). 
V sledovaném oddíle Pavel dodává syn Abrahamův ze Sáry, tedy ze ženy 
svobodné (4,31).  

 
Shrnutí 
Oddílem 4,21-31 a argumentem založeným na alegorickém výkladu Písma 
ukončuje  Pavel v listu abrahamovský motiv i téma synovství, nikoliv však motiv 
svobody/osvobození (viz 5,1.13). Je oprávněné se domnívat, že tento „smělý 
alegorický výklad“633 nepředstavuje nezávislý argument. Bez zasazení do 
kontextu celého listu (3,1-4,20) není pochopitelné, jak je možné, aby 
pohanokřesťané mohli být zahrnuti do abrahamovského požehnání a mohli se 
stát dětmi podle zaslíbení, dětmi svobodné Sáry, tedy jakýmisi „Izáky“ (4,31). 

                                                 
629 DUNN, The Epistle to the Galatians, 254.  
630 GNILKA , Paulus von Tarsus, 250.   
631 HANSEN, Abraham in Galatians, 151. 
632 Na pneumatologii v listu upozornil ve své studii BETZ, Geist, Freiheit und Gesetz, 78-93.   
633 GNILKA označuje Ga 4,21-31 jako „kühne Allegorese“, Paulus von Tarsus, 284.  
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Eleutheria výroky jsou na čtyřech místech ekvivalentem vlastního jména Sára. 
Dodejme, že jsou užity zcela důsledně a koherentně. Jakkoliv chybí v textu SZ 
(LXX) predikát „svobodná“, odpovídá Pavlovo domyšlení soudobému sociálně-
právnímu kontrastu mezi svobodnou Sárou a služkou Hagar (paidiské). Tímto 
argumentativně-teologickým doplněním pojmu eleutheria do převyprávění i 
alegorického výkladu zůstal ve hře motiv svobody se svou rétoricko-emotivní 
silou i mnohoznačností. Obojí je využito pro Pavlův teologický argument, 
můžeme také říci jako protiargument. Zatímco tři eleutheria výroky jsou zcela 
jistě deskriptivní a stojí blízko k výroku z Ga 3,28, u dvou dochází k vybočení a 
inovaci (4,26.31), která je nápadná při srovnání se všemi dosud analyzovanými 
eleutheria výroky. S ohledem na předešlé výroky (2,4; 3,28) nám oddíl 4,21-31 
jedinečným způsobem doplnil škálu užití eleutheria výroků v listu do Galacie.  
 

4.4. Eleutheria výrok Ga 5,1 

Dostáváme se k předposlední kapitole listu Gal a dvěma pojmům eleutheria 
v jednom verši. Podle některých vykladačů apoštol tímto provoláním osvobození 
v Kristu shrnuje poselství celého listu a předznamenává také tón 5. kapitoly jako 
takové. Betz píše, že svoboda se dostává do středu diskuse.634 Již při prvním 
čtení je zřejmá jednak blízkost a svázanost s v. 4,31, dále je nápadné zdvojení 
úvodního výroku v. 1a (th/| evleuqeri,a, hvleuqe,rwsen). Přesto můžeme hovořit 
v singuláru o eleutheria výroku jako v Ga 2,4 nebo 3,28, protože jde o jednu 
výpověď, jakkoliv se objevuje eleutheria ve dvou tvarech. Po syntaktické stránce 
se nacházejí oba pojmy v jediné větě, která začíná i končí svobodou (th/| 
evleuqeri,a|…hvleuqe,rwsen). Verš 5,1 patří k zásadním výpovědím o křesťanské 
svobodě u Pavla i v NZ vůbec.635 Stručnost i ozvučnost souvětí posiluje 
oblíbenost tohoto eleutheria výroku. Jak se však ukáže, ptáme-li se po obsahu a 
intenci svobody podle Ga 5,1, narazíme na mnoho otazníků. Díky závažnosti 
výroku i rozsáhlé diskusi kolem jeho výkladu bude na rozdíl od předešlých 
eleutheria výroků analyzován pouze verš 5,1. Nicméně jeho zasazení do širšího 
kontextu je předpokládáno (Ga 5,1-6). Jak se pokusím doložit níže, má toto 
velmi úzké vymezení své opodstatnění.  
 
 

 
 
 

                                                 
634 BETZ, Der Galaterbrief, 436.   
635 Za podnětný považuji článek katolického biblisty SÖDINGA, ve kterém se zamýšlí nad 
významem tohoto výroku pro současnou diskusi o svobodě, Zur Freiheit Befreit, 92-112.  
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4.4.1. Zasazení eleutheria výroku  
 

Charakter oddílu 5,1-6 
Vykladači si všímají bezprostřední blízkosti tématické i pojmové mezi oddíly 
4,21-31 a 5,1-5. Tato blízkost a provázanost je vyhodnocována různě. Jedním z 
argumentů proti spojení s předchozím oddílem je nový žánr, tedy ukončení 
alegorické řeči veršem 31. Domnívám se, že v Ga 5,1 začíná nové nasazení, 
nikoliv však parenetická část listu, přestože je v úvodní větě patrný přechod od 
indikativu (5,1a) k imperativu (5,1b).  

 
Strukturovaný řecký text Ga 5,1-6    

 
1Th/| evleuqeri,a| h`ma/j Cristo.j hvleuqe,rwsen\  
 sth,kete ou=n kai. mh. pa,lin zugw/| doulei,aj evne,cesqeÅ   
 

2  :Ide evgw. Pau/loj le,gw ùmi/n  
o[ti eva.n perite,mnhsqe(  
Cristo.j ùma/j ouvde.n wvfelh,seiÅ   

3  martu,romai de. pa,lin panti. avnqrw,pw| peritemnome,nw|  
o[ti ovfeile,thj evsti.n o[lon to.n no,mon poih/saiÅ  

4  kathrgh,qhte avpo. Cristou/(  
oi[tinej evn no,mw| dikaiou/sqe( th/j ca,ritoj evxepe,sateÅ   

5  h̀mei/j ga.r pneu,mati evk pi,stewj evlpi,da dikaiosu,nhj avpekdeco,meqaÅ   
6  evn ga.r Cristw/| VIhsou/ ou;te peritomh, ti ivscu,ei ou;te avkrobusti,a  
   avlla. pi,stij diV avga,phj evnergoume,nhÅ 
 

Crux interpretum 
Ačkoliv bude vykládán jediný verš, a v podstatě jedno krátké souvětí, skrývá 
celou řadu nevyřešených problémů. Jak konstatoval ve své studii již K. H. 
Rengstorf, jde o staré crux interpretum.636 Ujasnění si žádají tyto roviny: (a) 
vymezení jednotky; (b) zasazení oddílu v rámci listu – možný začátek pareneze; 
(c) textové varianty; (d) gramatická otázka dativu a překlad verše 5,1a; (e) 
myšlenkové pozadí verše. Každá z částí  by mohla být rozpracována samostatně, 
omezím se na hlavní body.   

 
Vymezení jednotky 
Strukturální analýza oddílu 4,12-5,12 nabízí několik možností vymezení a 
zasazení verše 5,1, zde jsou dvě: (a) 4,21-5,1: závěr a shrnutí závěrečné alegorie, 

                                                 
636 RENGSTORF, Zu Gal. 5,1, 659.  
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potažmo kap. 3. – 4.;637 (b) 5,1-12: začátek nového oddílu a nové nasazení.638 Jak 
bylo řečno výše, jedním z argumentů je ukončení alegorické řeči.639 Můžeme 
přidat třetí variantu členění, která je do značné míry modifikací předešlé 
možnosti. Spočívá v tom, že verš tvoří přechod mezi oddíly 4,21-31 a 5,2-12.640 
Samostatně analyzuje např. Gábriš.641 Možné členění v širším kontextu vypadá 
následovně:  4,21-31/  5,1-12 (5,1; 5,2-6; 5,7-12). Z vykladačů stejně člení  
jednotku také Frank Matera.642  

 
Ga 4,31 – 5,2   

 
31  dio,( avdelfoi ,( ouvk evsme.n paidi,skhj te,kna avlla. th/j evleuqe,rajÅ  

 

 

1 Th/| evleuqeri,a| h`ma/j Cristo.j hvleuqe,rwsen\ sth,kete ou=n kai. mh. pa,lin zugw/| 
doulei,aj evne,cesqeÅ 

  
 

2  :Ide evgw.  Pau/loj le,gw ùmi/n o[ti eva.n perite,mnhsqe( Cristo.j ùma/j ouvde.n 
wvfelh,seiÅ 

 
 

Argumenty pro předložené vymezení: dvojí oslovení, dvojí citát ze LXX. Konec 
alegorie. Podobná funkce „přechodu“ v. 5,1 jako v případě oddílu 3,26-29 – 
tématicky i pojmově totožná, ale žánrově a syntakticky odlišná. Také 
kompaktnost jednotky 4,21-31 hovoří pro odsazení v. 5,1. Nápadný je rozdíl 
v užití eleutheria, v oddíle 4,21-31 převažuje jako kontrast k paidiské (takto také 
4,31!). Podle některých  vykladačů má výpověď 5,1 blízko ke zvolání nebo 
shrnutí dosavadního, nejen 4,21-31. S ohledem na 5,13 můžeme hovořit o 
přechodu nebo dělící čáře spíše než o závěru a shrnutí. Proti předloženému 
členění hovoří stejné téma svobody a otroctví (4,21-5,1), dokonce stejný pojem 
4,31 a 5,1a nebo např. text Vulgáty.   

Na základě zmíněných pozorování považuji verš za přechod, který plní funkci 
shrnutí, spojení a nového nasazení.643 Podobnou funkci plní v Gal také oddíl 

                                                 
637 K komentátorů LIGHTFOOT, BRUCE, VOUGA, MARTYN, HAYS. 
638 Zastánci: SCHLIER, OEPKE, BETZ, LONGENECKER, DUNN, nejnověji SCHEWE.   
639 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 270.  
640 O třech variantách píše také LONGENECKER, Galatians, 223-224.  
641 GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 191. Verš odsazuje také RADL, List Galaťanům, 65.  
642 MATERA, Galatians, 187. Takto člení text také Nestle-Aland 27. vydání.  
643 Takto JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 96: „Gal 5,1 dient als Überleitung vom vorangehenden 
zum folgenden Abschnitt.“ Podobně TICHÝ, Abrahám u apoštola Pavla, 156, pozn. 29.  
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3,26-29, obdobně je spojen tématicky i pojmově s předchozím i následujícím 
výkladem. Toto vymezení umožňuje exegeticko-teologickou analýzu eleutheria 
výroku samostatně, jakkoliv s ohledem na zasazení v kontextu 5,1-12. Na závěr 
dodejme, že sporné vymezení se odráží také v hlavních edicích řeckého textu NA 
a UBS. Liší se v preferenci řazení verše 5,1. Zatímco v UBS navazuje v. 5,1 
bezprostředně na v. 4,31 a nadepisuje oddíl „Christian Freedom“ až u v. 5,2,  NA 
naznačuje zvláštní postavení v. 5,1 odsazením textu jak od v. 4,31, tak i od v. 
5,2. 

 
Funkce v listu - začátek pareneze 
Členění listu do Gal bylo tradičně trojdílné – historické, dogmatické a etické, 
přičemž začátek etické části byl spatřován ve v. 5,1. Pokud byl verš přiřazen 
k předešlému oddílu, pak byl až ve v. 5,2. Parenezi dobře odpovídá imperativ 
5,1b. Také rétorické členění listu podle Betze určuje začátek pareneze v. 5,1. 
Betz pro „exhortatio“ navrhuje trojí členění: (1) 5,1-12; (2) 5,13-24; (3) 5,25-
6,10.644 Nelze přehlédnout, že oddíl 5,1-12 obsahuje důležité teologické 
výpovědi, jež se obsahově vztahují k výkladům předešlých kapitol, např. postoj 
k obřízce (5,2-6).  Naproti tomu typické části parenetických oddílů, jako jsou 
katalogy ctností a neřestí, se objevují až od v. 5,13. Z těchto důvodů má velká 
část vykladačů za to, že parenetický oddíl sice začíná  eleutheria výrokem, avšak 
až o dvanáct veršů později ve v. 13.645 Za přesvědčivější považuji hledat počátek 
pareneze až ve verši 5,13, přičemž parenetický oddíl tvoří verše 5,13-6,10.   

 
Textové varianty  
V předešlých výkladech nehrály textové varianty pro naše zkoumání natolik 
zásadní roli, aby jim musela být věnována zvláštní pozornost. Protože se 
zaměřuji na jediný verš, zastavme se také u této sporné otázky. V textovém 
aparátu pro v. 5,1a je doložena celá řada různočtení. Za nejlépe doloženou lze 
považovat variantu, kterou preferuje Nestle-Aland (NA).646  

 
NA 27.vydání:  
Th/| evleuqeri,a| h`ma/j Cristo.j hvleuqe,rwsen\  
sth,kete ou=n kai. mh. pa,lin zugw/| doulei,aj evne,cesqeÅ 
 

                                                 
644 BETZ, Der Galaterbrief, 435-456.   
645 Takto GÁBRIŠ, OEPKE, MARTYN, také JONES, VOLLENWEIDER. Pro oprávněnost tohoto 
zařazení nejnovějši práce SCHEWE. Více ke zdůvodnění v následující kapitole o oddílu Ga 5,13-
15.  
646 V edici UBS je hodnocena míra jistoty písmenem B. Vyhodnocení variant se věnuje obšírněji 
BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 270-271; LONGENECKER, Galatians, 220; 
ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 212-213.   
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UBS 4. vydání: 
th/| evleuqeri,a| h`ma/j Cristo.j hvleuqe,rwsen\  
sth,kete ou=n kai. mh. pa,lin zugw/| doulei,aj evne,cesqeÅ 

 
Jak je patrné, text podle UBS se shoduje s jedinou odchylkou, a to v prvním 
písmenu verše 5,1a. Podobně je tomu v předchozím vydání. Text NA 27.  oproti 
26. vydání zůstává stejný, s výjimkou velké „tau“ ve členu (Th/|), což zdůrazňuje 
nové nasazení. Tím je odsazen text proti spojení s v. 4,31. Také grafická úprava 
NA a UBS je odlišná, UBS přizřazuje v. 5,1 bezprostředně k předešlému oddílu. 
Někteří vykladači mají za to, že za množstvím různočtení a odchylek může stát 
začátek v. 5,1 s jeho zvláštním dativem th/|  evleuqeri,a|. Jedná se o začátek bez 
jasného spojení nebo oddělení od v. 4,31.647 Již ve Vulgátě nacházíme přiřazení 
v. 5,1a k v. 4,31: itaque fratres non sumus ancillae filii sed liberae qua libertate 
nos Christus liberavit (5,1) state et nolite iterum iugo servitutis contineri.  
 
Dativ th/| evleuqeri,a|th/| evleuqeri,a|th/| evleuqeri,a|th/| evleuqeri,a| 
Přijmeme-li jako nejlépe doloženou variantu th/| evleuqeri,a| h`ma/j Cristo.j 
hvleuqe,rwsen\, můžeme postoupit k určení dativu se členem th/|  evleuqeri,a|. Jak 
bude patrné níže, rozhodnutí v této otázce se odráží jak ve výkladech svobody 
podle Ga 5,1.13, tak pochopitelně v překladech verše 5,1. Na rovině gramatické 
se nabízí celá řada možností.648 Zasazením do kontextu věty lze řadu z nich 
vyloučit a zůstává tedy možný: dativus commodi (§188)649 vyjádření prospěchu, 
něčího zájmu;  dativus instrumentalis (§195) je nejčastějším dativem a označuje 
prostředek, skrze který se něco děje;  dativus causae (§ 196) vyjadřuje důvod, 
motiv;  dativus relationis (§197) vyjadřuje vztah, poměr;  dativus modi (§ 198) 
slouží pro opsání okolnosti, způsobu a druhu jednání; dativus loci (§199) podle 
BDR v NZ chybí; dativus finalis - dativ směrový (cílový) - u sloves pohybu 
směrem k něčemu, vyjádřen předmět (Niederle §388).  

V určení tohoto zvláštního dativu, jak ho označuje Betz, nepanuje mezi 
komentátory shoda. Podívejme se na hlavní zastávané varianty. Betz odmítá 
dativus causalis nebo instrumentalis, preferuje dativ účelový, a to paralelně 
k dativu evpV evleuqeri,a| v. 5,13.650 Naproti tomu Vouga připouští dativus 
instrumentalis (Kristus nás osvobodil skrze svobodu) nebo dativus commodi 
(Kristus nás osvobodil pro svobodu). Pro dativus commodi se vyslovují např. 
Lipsius, Gábriš, BDAG, BDR, zatímco dativus instrumentalis zastává F. F. 

                                                 
647 Více LONGENECKER, Galatians, 223.   
648 BDR věnuje dativu 15 stran (srov. § 187–202), případně NIEDERLE, Mluvnice řeckého jazyka, 
§ 386-394.  
649 Paragrafy podle gramatiky BDR. 
650 BETZ, Der Galaterbrief, 437.   



184 

Bruce; dativus relationis S. Jones a dativus loci L. J. Martyn651, dativ cílový – 
Oepke, Mussner652, Vollenweider653. Z přehledu je zřejmá různorodost v zařazení 
sporného dativu. Nejhojněji je zastáván dativus commodi, na druhé straně škály 
pak stojí dativus loci, pro který pléduje Martyn.  

Ve výkladu zůstávají dvě základní varianty: (a) jedná se o paralelní výpověď 
ke Ga 5,13 (takto Betz aj.); (b) jde-li o odlišné vyjádření, pak je potřeba určit typ 
dativu. Nabízí se několik otázek, které souvisejí s předloženými možnostmi. 
Vyjadřuje Pavel totéž dvěma způsoby? Proč Pavel volí odlišnou gramatickou 
vazbu? Je si vědom ojedinělosti vazby v Ga 5,1? Předpokládáme-li, že Pavel si 
byl vědom odlišných formulací eleutheria výroků v rozmezí 13 veršů, pak se 
může jednat o vědomě užitou rétorickou figuru, pomocí které Pavel zesílil 
důležitý výrok o svobodě tím, že užil  dvou pojmů od téhož kmene. Jones píše, 
že formálně je celý obrat th/|  evleuqeri,a| ... hvleuqe,rwsen paronomázie, přičemž 
podobnost tohoto eleutheria výroku spatřuje ve verši Ř 8,21.654  

Celou diskusi kolem určení dativu a jeho vztahu ke v. 13 můžeme rozšířit o 
další možnost překladu: „Tu svobodu nám vydobyl Kristus“ (takto ČEP). Český 
překlad je ojedinělý ve dvou ohledech: (a) užívá akusativu, nikoliv dativu; (b) 
nahrazuje sloveso „vysvobodil“ slovesem „vydobyl“. Chápeme-li celé spojení 
jako figuru nebo pleonasmus, potom je takový překlad možný.655 
V ekumenickém překladu, který se orientuje na dynamický ekvivalent, se ztrácí 
síla zdvojení řeckého textu, kterou zachovává většina domácích i světových 
překladů.  

 
České překlady 
Všimněme si překladových variant na pozadí výše uvedených možností.  
 

BKR  Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte a 
nezapletejtež se zase v jho služebnosti. 

Col K svobodě nás osvobodil Kristus. Stůjte tedy pevně a nepoddávejte 
se znova pod jho poroby! 

Petrů  To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy 

                                                 
651 MARTYN, Galatians, 447: „…an argument can be maed for Smyth’s dative „of place whither“; 
hence „to bring us into the realm of freedom“.  
652 MUSSNER, Der Galaterbrief, 342: „Man kann ihm am besten als ‚Dativ des Zieles‛ bezeichnen, 
wie er häufig bei Verben der Bewegung, auch in übertragenem Sinn, vorkommt...“, autor 
odklazuje na gramatiku Mayser, pozn.č. 3, 342. 
653 VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 289: „Freiheit und nicht Knechtschaft ist das 
Ziel der Erlösungstat Christi.“, srov. pozn. č.20, 289.  
654 JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 99. K paronomázii srov. BDR § 488,1.   
655 Zdůvodnění překladu pomocí akusativu v ČEP jsem konzultoval s prof. Pokorným, členem 
překladatelské komise, ale zdůvodnění se nám nepodařilo vypátrat. Podklady s výkladovými 
poznámkami k překladu listu Gal žel nebyly k nalezení.   
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pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu!  
ČEP Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si 

na sebe znovu vložit otrocké jho. 
KMS K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy a nenechte se opět 

podrobit pod jho otroctví. 
B21 V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; 

nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. 
 
ČEP – překládá sporný dativ předmětem (tu svobodu) – tato možnost je ve 

srovnání s ostatními překlady nezvyklá, ale gramaticky možná.656  
 

Překlady světové 
 

KJV Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us 
free, and be not entangled again with the yoke of bondage. 

NIV It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and 
do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. 

NRS For freedom Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do 
not submit again to a yoke of slavery. 

ELB Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und 
laßt euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten! 

 
Pozadí motivu vysvobození  
Vedle gramatické stránky a určení dativu hrají pro výklad důležitou roli pokusy o 
určení pozadí výroku. Také v této otázce nepanuje mezi vykladači shoda. Bádání 
přineslo za posledních 80 let zajímavé výsledky.   

Za určující pro období téměř třiceti let byl nález Adalofa Deissmanna,657 který 
dokládá  paralelu mezi řeckými nápisy nalezenými v Delfách a Pavlovým 
výrokem. Podle tehdejší praxe mohl být otrok prodán božstvu za účelem jeho 
propuštění na svobodu. Stal se majetkem božstva, nikoliv však chrámovým 
otrokem, čímž dosáhl svobody. Tento výklad převažoval ve starších 
komentářích,658 než se objevil alternativní výklad možného pozadí.  

V krátkém zamyšlení uveřejněném k oddílu Ga 5,13-15 se vyslovuje proti 
Deissmannově hypotéze Bornkamm.659 V pozadí verše měla stát antické právní 

                                                 
656 NIEDERLE, Mluvnice řeckého jazyka, 208-209. 
657 DEISSMANN, Licht vom Osten, 274nn.  
658 Takto GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 192, který tuto možnost formuluje opatrně a 
odvolává se na komentář Lietzmanna. 
659 BORNKAMM , Die christliche Freiheit, 133-138. Původně vydáno ve sbírce kázání v r. 1948/49. 
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praxe redemptio ad hostibus, tedy vykoupení válečných zajatců, kteří se stali 
otroky po zajetí nepřáteli. Vykoupením získali opět svobodu a občanská práva.660 

V roce 1951 uveřejnil K. H. Rengstorf  studii,661 ve které sice souhlasí s 
Deissmannem, že Pavel užívá právní kategorie, avšak za bliží pro výklad 
považuje židovské právo, které zná prodej nebo vykoupení židovského otroka s 
dvojí možností. Buď je vykoupen na svobodu, nebo do nového otroctví.  Tuto 
praxi  dokládá místem z Mišny Gittin IV,4 (b.Gittin 37 b), které podle něj 
odpovídá Ga 5,1 nejen jazykově, ale také věcně. Tento výklad našel svůj ohlas 
mezi vykladači.662  

Jiný pohled předkládá ve svém komentáři Mussner, který zpochybňuje obě 
předešlé hypotézy. Podle něj není přesvědčivé, že by mohlo za výrokem Ga 5,1 
stát helénistické nebo židovské pozadí. Paralela z Mišny není obsahově blízká, 
jednak se v 5,1 nemluví o „vykoupení“, „vyplacení“ jak je tomu v Gittin IV,4 
nebo bGittin 37b,  dále jsou předloženy alternativy – (a) vyplacení, které vede do 
nového otroctví nebo (b) vyplacení v zájmu svobody, které může být omezeno 
Zákonem. Podle Mussnera působí verš 5,1 jako formulace vytvořená Pavlem ad 
hoc, především na pozadí veřše 4,31.663 Jde o argumentativní bázi pro imperativy 
(5,1b) a další verše 5,2-10.664  

Kriticky se staví k oběma pozadím také Jones.665 Nejprve přezkoumává 
rabínské pozadí a argumenty Rengstorfa.  Dochází k závěru, že nejsou z několika 
důvodů přesvědčivé. Jednak zpochybňuje omezení vykoupení otroka na židovské 
právo, tato praxe byla známá v helénistickém i římském právu, píše Jones.  Dále 
má za to, že Pavel mluví v Ga 5,1 o jiném druhu vykoupení, které vede ke 
svobodě. Také po lexikální stránce neodpovídá řecké sloveso „vykoupení“ ze 
zajetí řeckému eleutheroun. Přiklání se ke kritice Mussnera, že Ga 5,1 
neodpovídá dvojí možnosti vykoupení ke svobodě a vykoupení k otroctví. Z 
těchto důvodů hodlá Jones zmíněný dativ objasnit řeckou gramatikou a v dalším 
výkladu hájí dativ relationis (Davitus der Beziehung).666 Jako nejbližší paralelu 
ke Ga 5,1 předkládá citát z Epiktéta. Řecký text sice obsahuje elutheria výrok v 
akusativu, avšak nikoliv v dativu. Tento rozdíl Jones vysvětluje posunem mezi 

                                                 
660 Tamtéž, 133.  
661 RENGSTORF, Zu Gal. 5,1.   
662 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 118.  
663 MUSSNER, Der Galaterbrief: 345: „Die Formulierung von Gal 5,1 macht viel eher den 
Eindruck, daß sie von Paulus ad hoc aus dem von ihm besonders in 4,31 Vorgelegeten geschaffen 
worden ist. Eine bestimmte Rechtsanschauung, ob rabbinisch oder hellenistich, scheint nicht im 
Hintergrund zu stehen.“ 
664 Tamtéž, 345.  
665 JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 97nn. 
666 Tamtéž, 98. Tento posun skutečně dokládá BDR §197: „Der Dat. ist im NT dem Akk.der 
Beziehung weit überlegen, während in der klass. Sprache das Verhältnis umgekert ist...“.   
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klasickým a helénistickým užitím akusativu vztahového a dativu vztahového. S 
odvoláním na řecké gramatiky píše: 

 
„Im Neuem Testament is der Dativ der Beziehung dem Akkusativ der 
Beziehung ‚weit überlegen‛. Es ist also möglich, daß Paulus einen Dativ 
der Beziehung einsetzt, wo Epiktet den Akkusativ der Beziehung 
verwendet.“667 
 
Přehled představil dva pokusy o hledání pozadí  v helénistické nebo židovské 

právní praxi, jejich kritiku a alternativy. Dále doložil možnost vidět ve výroku 
formulaci ad hoc, která vyšla z předešlého výkladu 4,21-31 a zároveň se stala 
základnou pro další výklad nebo hledání blízkosti po stránce lexikální a 
gramatické.668  

Nejnovějšímu vývoji v bádání k listu Gal odpovídá poslední alternativa pro 
možné myšlenkové pozadí obratu z Ga 5,1. V návaznosti na předešlé studie 
zaměřené na vztah starozákonních motivů exodu a vysvobození v listu Gal669 se 
pokouší ve své studii T. A. Wilson prokázat, že list má podobný narativní tok 
jako vyprávění exodu. Pavel hodnotí vzniklou krizi jako možné odpadnutí, které 
odpovídá situaci na poušti po vyvedení Izraele z egyptského zajetí. V tomto 
smyslu lze vykládat výrok o vysvobození z Ga 5,1 na pozadí tradice exodu.   

 
„As an extension of the notion of ‘freedom’ developed in 4.1-7 and 
continued in 4.21-31, his choice of terms likely echoes the liberation of the 
Exodus, where being ‘set free’ from slavery was the hallmark of the 
Israelits’ experience.”670  
 
V židovství lze spojení svobody/vysvobození a exodu doložit lexikálně i 

liturgicky – v pesachové hagadě je spojeno “z otroctví do svobody” (viz 2.5.5.). 
Wilson nezakrývá slabinu svého argumentu, protože LXX nikde neužívá 
eleutheria výroky ve vztahu k vysvobození z Egypta. Argumentuje však tradicí v 
židovství, která takto činí (viz Filón, Josephus). Také spojení následující 
výpovědi 5,1b „břemeno otroctví” se v LXX neobjevuje. Pavel spojuje exodus 
jako svobodu (5,1a) s návratem do Egypta jako otroctví (5,1b).  „The Galatians 
are in danger of apostatising in the ‘wilderness’ by ‘turning away’ from the one 

                                                 
667 JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 99.  
668 Se závěry MUSSNERA a JONESE souhlasí také VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 
289: „Die Wendung dürfte nicht auf konkrete hellenistische oder jüdische Rechtsbräuche 
zurückgehen.“  
669 Především KEESMAAT, která představuje reinterpretaci tradice exodu v Ř a Ga, ale také další 
kratší studie, Paul and his Story, srov. pozn.č. 8, 551. 
670 WILSON, Wilderness Apostasy, 564. 



188 

who called them and turning back to ‘a yoke of slavery’.” Sylvia C. Keesmaat se 
ve své studii o tradici exodu v listech Pavla věnuje také listu Gal.  
 

„I do not wish to argue that these exodus themes are as central to Paul’s 
concern in this letter as is his contrast between this age and the new 
creation, or his emphasis on the cross of Christ.“ 671 
 
Nicméně dochází k závěru, že „exodus motifs and the exodus story undergird 

and underlie much of the letter to the Galatians.“672 Autorka má na mysli 
židovskou naději na nový exodus a roli antiteze synovství a otroctví.673 Ačkoliv 
čtení celého listu Gal na pozadí tradice exodu nepovažuji za přesvědčivé, některá 
místa jsou nápadně blízká motivům záchrany a osvobození, jedním z nich je 
právě Ga 5,1.  
 
Vyhodnocení  
Zpochybnění závěrů Deissmanna a Rengstorfa, jak je představil Mussner nebo 
Jones považuji, za plausibilní. Především po stránce obsahové neodpovídají textu 
Ga 5,1. Nejde o vykoupení, které zaplatil otrok sám, fakticky sebevykoupení, ani 
nejde o dvě možnosti – svobodu nebo otroctví, jak dokládá Mišna. Výpověď 
varuje před opětovnou ztrátou získané svobody. Na rozdíl od Jonesovy kritiky 
nepovažuji lexikální rozdíl mezi řeckými pojmy týkajícími se vykoupení a 
svobody za rozhodující. Navíc je zde pokus o překlad z hebrejského textu do 
řečtiny, nabízí se více slov z lexikálního pole vysvobození/vykoupení. Pavel 
užívá motiv vykoupení v Ga 3,13; 4,5 (evxhgo,rasen). Mám za to, že zde se 
projevují slabiny Jonesovy práce, a to její přílišná orientace na eleutheria výroky 
místo zohlednění celého sémantického pole, k tomu ještě autorovo zaměření na 
řecké pozadí svobody.  

Není pochyb, že ve spektru předložených možností je po obsahové stránce 
nejblíže tradice exodu, pro kterou se vyslovil Wilson. Výrok 5,1a:  motiv Božího 
vysvobození ve prospěch Izraele; 5,1b motiv odpadnutí na poušti nebo také 
pozdější tradice exilu. Po stránce lexikální stojí nejblíže řecký text z Epiktéta (viz 
Jones). Z hlediska myšlenkového pozadí Pavla je pevnou půdou pro výklad 
myšlenka osvobození známá ve SZ a artikulovaná v liturgii. Otázkou zůstává 
nejen motiv, který znal Pavel, ale do jaké míry mohli znát původní 
posluchači/adresáti tuto tradici.   

Je dobře možné, že jde v Ga 5,1 skutečně o formulaci ad hoc, jak tvrdí 
Mussner, avšak nikoliv na pozadí 4,21-31, ale Božího vysvobození z Egypta, 

                                                 
671 KEESMAAT, Paul and his Story, 187-8.  
672 Tamtéž, 189.  
673 Tamtéž, 169. Podává přehled vztahu otroctví a synovství v listu Gal, viz 167-169.  
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které má klíčovou úlohu v sebepochopení Izraele. Je více než pravděpodobné, že 
pokud Pavel předpokládá u čtenářů znalost SZ, když zmiňuje příběh Abrahama, 
musejí být obeznámeni alespoň v základních rysech s tradicí exodu. Je dobře 
možné, že Pavel při svém zvěstování spojil Boží vysvobozující jednání s 
Izraelem v exodu a universálně v Kristu vůči pohanům jako vyhlížený „nový 
exodus“.    

Pro toto pozadí hovoří dále skutečnost, že v obou případech jde o motiv 
primárně teologický, nikoliv právní (proti Deissmann, Rengstorf). Bůh je 
původcem vysvobození. Také Mussnerův důraz na základ pro další imperativy a 
výklad 5,2-12, potažmo 5,13n, se shoduje s tradicí exodu, kde je spojen indikativ 
vysvobození s imperativem zachování věrnosti smlouvě (viz úvod desatera Ex 
20,1n; Dt 5).    

Na pozadí tradice exodu stojí za povšimnutí, že se zde vrací nově do hry motiv 
právní, který byl v novějším bádání odmítnut. Smlouva, která následuje 
vysvobození, je formulována jako právní dokument mezi Hospodinem 
(Vysvoboditelem) a Izraelem (vysvobozeným). Vysvobození není v LXX 
interpretováno pomocí eleutheria, nýbrž jako vykoupení a nové vlastnictví.  

Na tomto pozadí je možné chápat také sporný dativ jako dativ směrový nebo 
finální, který naznačuje směr vysvobození. Bůh vysvobodil z otroctví ke 
svobodě. Motiv exodu nově christologicky reinterpretovaný do situace v Galacii 
považuji za obsahově nejbližší - iniciativa vycházející z Boží strany. Analogicky 
k osvobozeným Izrealcům hrozí i křesťanům v Galacii upadnutí do otroctví tím, 
že se rychle po vysvobození (tacheós Ga 1,6) obrátí k jinému evangeliu a 
dostanou se pod otrocké jho.  
 
Předběžné poznámky 
Pokud vyjdeme z textu samotného a necháme prozatím jednotlivé pokusy o 
výklad stranou, není v Ga 5,1 explicitně spojena svoboda se Zákonem, potažmo 
otroctví se Zákonem, a již vůbec nelze hovořit o spojení „svoboda od Zákona“, 
jak zdůrazňuje Jones.674 Ve výpovědi jsou z lexikálního pole svobody dva pojmy 
– břemeno a otroctví (zugw/| doulei,aj). Svoboda je zde, na jediném místě v Gal a 
v Pavlových listech vůbec, zesílena zdvojením „k té svobodě vysvobodil“ a 
subjektem je explicitně Kristus. Aoristem je naznačeno osvobození, zakončené 
v minulosti. Kristus je viděn jako původce „osvobození ke svobodě“. Svoboda je 
specifikována sice inklusivně „naše svoboda“, zahrnuje věřící v množném čísle, 
ale má také svoji exklusivní rovinu. Jedná se totiž o osvobození výhradně těch, 
kteří náležejí ke Kristu.675 Zatímco první část je indikativní, druhá část je 

                                                 
674 Takto také JONES, „Freiheit“ in den Briefen.   
675 Zmínka se netýká svobodny obecně. Dnes bychom řekli, že Pavel má na mysli křesťanskou 
svobodu.  
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imperativní a úzce spojena s první částí výrazem „břemeno otroctví“. Zůstává 
otázkou, co je zde míněno otroctvím.676 Otázka úzce souvisí s výkladem 
úvodního dativu a pozadí, ze kterého vychází myšlenka osvobození. Mám za to, 
že dříve než můžeme odpovědět na tuto otázku, je nutné si všimnout: (a) v jakém 
smyslu mluví Pavel o zotročení v Gal (slůvko palin může být vodítkem); (b) 
interpretace břemene; (c) Pavel píše především pohanokřesťanům, nikoliv 
židokřesťanům. 

Jaké kontexty předkládá Pavel ve vztahu k otroctví do verše 5,1 a v jeho 
bezprostřední blízkosti? Vycházím z předpokladu, že list byl čten jako celek a 
uvedením spojení chtěl Pavel ukázat na něco buď přímo v listu, nebo na 
skutečnost, která byla Galatským známa. Tomu by také nasvědčoval určitý člen 
„k té svobodě“ (5,1a), tj. svobodě, o které byla již zmínka – svoboda pro Tita 
(2,4), svoboda Božích dětí (4,21-31). Svoboda stojí v protikladu vůči zotročení 
v souvislosti s obřízkou a nárokem falešných bratří (2,4), otročení mocnostem 
(4,8-9).  

Podíváme-li se pozorně na jayzkovou hru s výrazem douleia v listu Gal, 
zjistíme, že pouze na jediném místě je douleia užita v kladném smyslu 5,13! 
Vedle douleia výroků jsou zde další synonyma z lexikálního pole (paidiské 4,21-
31; paidagogos 3,24.25). Nejblíže stojí dvojí výpověd - dva douleia výroky v  
4,21-31 ve spojení s Jeruzalémem a alegorie s Hagar a Sárou.   

Předběžné shrnutí s ohledem na pa,lin – opět zotročen může znamenat: Dříve 
jste byli otroky mocností (stoicheia), pak jste byli osvobozeni Kristem k novému 
životu, vytrženi ze záhuby (1,4) a přijali jste Ducha na potvrzení vašeho 
synovství (nového statutu synů), nyní opět směřujete k zotročení, tentokrát 
otročení v podobě observance některých nařízení Tóry. Pavel neadresuje list 
Židům nebo židokřesťanům, kterým by mohl napsat – byli jste zotročeni 
Zákonem, pak vysvobozeni od Zákona a nyní se dostáváte opět pod jho otroctví 
Zákona. Neodpovídá dokladům o původu Galatských. Spíše je řečeno, vracíte se 
tak do doby nedospělosti (Ga 3,23n; 4,1n), kdy zde byl Zákon jako náš dohlížitel 
(paidagogos). Nedospělost je rovna otroctví. Projevuje se u vás tak, že jednak 
podléháte nátlaku agitátorů (Ga 2,4 – identifikace s falešnými bratry), jednak  
tím, že doufáte v obřízku jako pojistku vašeho spasení, přestáváte doufat v Krista 
jako cestu ke spáse. Tímto jednáním odpadáte od milosti, odpadáte od Krista 
samotného (5,2).  

Považuji za důležité, že Pavel mluví o minulosti Galaťanů jako pohanů a 
Zákon jako paidagogos byl ustanoven do doby příchodu Krista. Otázka tedy zní: 
V jaké době se nacházejí Galatští křesťané? Před, nebo po Kristu?677 Cesta ke 

                                                 
676 Podle některých jde o Zákon, např. OEPKE, SCHLIER a další, proti takovému výkladu se 
vyslovuje JONES.  
677 WILSON, s odvoláním na studii MARTYNA z roku 1985, si klade otázku „what time is it?“, 
Wilderness Apostasy, 550 – 571.  
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spáse a podílu na zaslíbení, která byla platná před příchodem Mesiáše, se smrtí a 
vzkříšením Krista změnila. Pavel razantně odmítá teologoii i praxi, která není 
touto změnou určena, tedy eschatologicky a christologicko-soteriologicky 
interpretována. Odmítá přemýšlet o víře a praxi ve svých sborech „jako by Krista 
nebylo“.  

Událost v Kristu a dar spásy (Heilsgut) interpretuje Pavel jako svobodu v 
Kristu. Ústup z této pozice na jednu nebo druhou stranu znamená podle Pavla 
ohrožení svobody, což nutně vede k opaku svobody, který označuje jako 
zotročení. V tomto případě vede k opětovnému zotročení. Pokud lze toto nové 
zotročení interpretovat místně, jde o vypadnutí z prostoru Kristova osvobození, 
upadnutí do míst, kde vládne někdo jiný, padnout do područí někoho (něčeho) 
jiného. V tomto smyslu je možné být „v Kristu“ nebo „mimo Krista“.     

Pokud zůstaneme výhradně u lexikálního rozboru, vidíme, že ani zde není 
spojena svoboda se Zákonem jako „Freiheit vom Gesetz“. Jakým způsobem 
dojdeme ke klasickému výkladu, který právě zde spatřuje základní prohlášení o 
svobodě od Zákona? Jak rozumět teologicky tomuto eleutheria výroku Ga 5,1?  

 
4.4.2.Výklad po verších 

 
5,1a  Th/| evleuqeri,a| h`ma/j Cristo.j hvleuqe,rwsen\  
První část verše obsahuje dva eleutheria výroky, čímž se odlišuje od všech 
eleutheria výroků u Pavla i v NZ vůbec. Nejprve substantivum se členem 
v dativu th/| evleuqeri,a| a dále sloveso v aoristu hvleuqe,rwsen.678 Tímto spojením je 
dosaženo jednak zesílení důrazu na svobodu, ale také „ukotvení“ významu, kdy 
subjektem vysvobození je zřetelně Kristus. Souhlasím s Radlem, že jde o 
záměrné, a nikoliv nadbytečné zdvojení.679 Na rozdíl od dalších analyzovaných 
oddílů je zde bezprostředně po dalším eleutheria výroku 4,31. Tato blízkost vede 
některé vykladače k domněnce, že 5,1 patří k 4,31. Širší jednotka bývá 
povětšinou vymezována 5,1-12, přičemž další oddíl začíná opět eleutheria 
výrokem.  Ten  je také v dativu, avšak s předložkou a bez členu (evpV evleuqeri,a|), 
s jeho pomocí je vykládán nejasný dativ z 5,1a.680 Nepřehlédnutelná blízkost 
otevírá otázku po vzájemném vztahu eleutheria výroků v druhé polovině listu, 
potažmo celé epištole.681  

Ačkoliv bylo prokázáno výše, že zde začíná nové nasazení a nové téma, nelze 
podcenit využití motivu svobody, který se opakoval v předešlých verších. Pokud 
je dativ vykládán jako dativ směrový nebo finální – „k té svobodě“, pak mu lze 

                                                 
678 Slovesný tvar pouze v J 8,32.35.   
679 RADL, List Galaťanům, 65.   
680 BETZ, Der Galaterbrief, 437.   
681 Vzájemnému vztahu eleutheria výroků v jednotlivých oddílech i listu jako celku je věnován 
zvláštní oddíl.  
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rozumět takto: ke svobodě Božích dětí jsme byli Kristem vysvobozeni, a to podle 
zaslíbení z linie Abrahama a Sáry (=svobodné). Jak bylo uvedeno výše, podle 
antického práva byly děti otrokyně považovány za otroky, děti svobodné za 
svobodné.  

Sloveso evleuqero,w znamená způsobit, aby byl někdo osvobozen z něčího 
područí, učinit někoho volným, vysvobodit, osvobodit (angl. set free, něm. 
befreien). Slovesný tvar od eleutheria je doložen v NZ celkem 7krát, pouze u 
Jana a Pavla (srov. J 8,32.36; Ř 6,18.22, 8,2.21). V aoristu se nachází pouze v Ř 
8,2 (s předložkou avpo + gen.), kde je subjektem vysvobození „zákon Ducha“. ò 
ga.r no,moj tou/ pneu,matoj th/j zwh/j evn Cristw/| VIhsou/ hvleuqe,rwse,n se avpo. tou/ 
no,mou th/j àmarti,aj kai. tou/ qana,touÅ (Ř 8,2) 

Aorist odkazuje k jednorázové spásné události, není však uvedeno, jakou 
událost má apoštol na mysli. Podobně jako v předešlých oddílech Pavel sice 
neopakuje celé evangelium, které Galatským zvěstoval během svého působení, 
ale přesto připomíná některé christologicko-soteriologické motivy (Ga 1,4; 2,20; 
3,13; 4,4). Proto ačkoliv není explicitně řečeno čtenářům/posluchačům jak a kdy 
se osvobození událo, Pavel pouze shrnuje jeho výsledek – byli jste Kristem 
osvobozeni.682 Osvobození je pro Pavla spojeno s křížem a vzkříšením, které je 
zde interpretováno jako směr a účel - vysvobození ke svobodě.  

Původcem osvobození je Kristus, který nás vysvobodil ke svobodě, píše 
Pavel. Jednoznačně je vyjádřen subjekt osvobození, čímž se verš odlišuje od 
ostatních eleutheria výroků u Pavla. Kromě verše Ga 2,4 je v celém NZ pouze 
zde zřetelně spojen Kristus a osvobození. Zatímco u Jana jsou subjekty 
vysvobození: pravda 8,32; syn/Syn 8,35, v Ř není za původce osvobození 
explicitně uveden Kristus ani jednou. Na čtyřech místech jsou (a) pasivní tvary 
participia 6,18.22; pasivní futurum 8,21 nebo (b) aktivní tvar v aoristu, přičemž 
subjektem osvobození je „zákon Ducha“ (o` no,moj tou/ pneu,matoj) 8,2.  

Koho podle Pavla Kristus osvobodil? Zatímco u J 8,32.35 je objekt 
osvobození uveden v 2. os. pl. (J 8,32  evleuqerw,sei ùma/j, J 8,35  ùma/j 
evleuqerw,sh|), zde v 1. os. pl (h`ma/j).  Podobně je spojení v Ga 2,4 (evleuqeri,an 
h`mw/n h]n e;comen evn Cristw/| VIhsou/),  kde se nabízelo více možností. V narativní 
části vystupovalo více postav a skupin, které mohl mít Pavel na mysli. Zde jde 
zřetelně o vyjádření universální, které zahrnuje všechny věřící.683 Protože Mesiáš 
nepřišel vysvobodit pouze židovský národ, zahrnuje zájmeno h`ma/j Židy i 
pohany.684  

Jak bylo uvedeno výše, není užito předložkové vazby avpo + genitiv, která je 
častá v listu Ř (srov. Ř 6,18.22; 8,2.21), nýbrž spojeno s dativem (th/| evleuqeri,a 

                                                 
682 BECKER, Der Brief an die Galater, 59.  
683 Vyjádření není omezeno na Pavla a Galatské, ke kterým směřují oba imperativy (2. pl.) v 5,1b.   
684 Takto MUSSNER, Der Galaterbrief, 343.  
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…hvleuqe,rwsen). Zatímco v Ř nebo u Jana je výslovně uveden původce zotročení, 
čímž je konkretizována také forma osvobození, zde zůstává otázka zotročitele 
otevřená. Hledáním povahy zotročení se dostáváme k druhé části verše, která je 
podobně stručná a úderná.  

 
5,1b sth,kete ou=n kai. mh. pa,lin zugw/| doulei,aj evne,cesqeÅ 
Na rozdíl od indikativní výpovědi 5,1a je část 1b zřetelně imperativní a varovná 
– jak dokládají obě slovesa i zvolené metafory. Druhá polovina je připojena 
částicí ou=n a staví na prohlášení první části.685 První imperativ je helénistickým 
novotvarem z perfekta e[sthka ve významu státi, ale také být pevný nebo 
pokračovat, a to s důrazem na stálost a vytrvalost.686  Zde nejen zůstat stát, ale 
stát pevně.687 U Pavla je doložen imperativ s předložkou evn  + dativ např. 1K 
16,13; Ga 5,1; Fp 1,27; 4,1; 1Te 3,8; 2Te 2,15 – bez předložky. Opakovaně užit 
jako výzva pro stálost a věrnost – stůjte v Pánu (evn kuri,w|) 1Te 3,8; ale také 
jednotu - stůjte v jednom Duchu (evn e`ni. pneu,mati) Fp 1,27; stát ve víře (evn th/| 
pi,stei) 1K 16,13. Opositem je výraz pi,ptw padat, upadnout, který je užíván 
kromě běžného významu také v obrazném smyslu, takto v Ř 14,4 (sth,kei h' 
pi,ptei\).688 Na rozdíl od jiných míst u Pavla zde nenacházíme spojení pomocí 
předložky, není tedy jisté, kde nebo v čem mají Galatští stát. Někteří překládají 
„stůjte v ní“, ve smyslu stůjte ve svobodě.689 Právě chybějící předložka spíše 
ukazuje k absolutnímu významu, který se objevuje v 2Te 2,15:690 :Ara ou=n( 
avdelfoi,( sth,kete kai. kratei/te ta.j parado,seij a]j evdida,cqhte ei;te dia. lo,gou 
ei;te diV evpistolh/j h̀mw/nÅ  

Galatští mají stát pevně v Kristu, můžeme zde doplnit christologický důraz, 
jak dokládají další verše (5,2-6), kde je zdůrazněna nejen svoboda, ale i Kristus a 
milost, která je ve hře: kathrgh,qhte avpo. Cristou/( oi[tinej evn no,mw| dikaiou/sqe( 
th/j ca,ritoj evxepe,sateÅ (Ga 5,4) Zůstávání v Kristu = svoboda, ke které Kristus 
Galatské vysvobodil, snaha zajistit si spásu jinou cestou znamená znehodnocení 
toho, co v Kristu přijali. Kdosi to výstižně nazval jako „flirtování se Zákonem“.  

Pojem zygon - břemeno, jho - je novým výrazem ze sémantického pole 
svoboda, jež se objevuje v listu Gal pouze na tomto místě. Původně se jednalo o 
dřevěné nářadí, které nosila zvířata nebo otroci při práci na poli.691 Již 
v klasických řeckých textech i SZ (hebr. l [) nacházíme užití pojmu 

                                                 
685 LONGENECKER, Galatians, 224.  
686 Srov. BDAG.  
687 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 271. 
688 Srov. BDAG – může nabývat význam transcendentní nebo mravní, srov. Ř 11,11. 
689 Takto např. BECKER, Der Brief an die Galater, 59; LONGENECKER, Galatians, 224.   
690 V absolutním významu chápe GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským,193 nebo MUSSNER, 
Der Galaterbrief, 343.   
691 Více k pozadí srov. ABD VI, 1025.  
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v přeneseném významu pro otroctví nebo těžkou fyzickou námahu (Sír 40,1). 
Také v NZ se objevuje jako metafora pro otroctví.692 Na řadě míst SZ ve 
spojitosti s osvobozením:  

 
2Pa 10,4 „Tvůj otec nás sevřel tvrdým jhem. Ulehči nám nyní tvrdou 
službu svého otce a těžké jho, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit.“  
LXX 2Pa 10,4  o` path,r sou evsklh,runen to.n zugo.n h`mw/n kai. nu/n a;fej 
avpo. th/j doulei,aj tou/ patro,j sou th/j sklhra/j kai. avpo. tou/ zugou/ auvtou/ 
tou/ bare,oj ou- e;dwken evfV h`ma/j kai. douleu,some,n soi  
 
Ez 34,27 Polní stromoví vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a budou 
na své roli v bezpečí. I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno 
jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují. 
LXX 34,27   27  kai. ta. xu,la ta. evn tw/| pedi,w| dw,sei to.n karpo.n auvtw/n kai. 
h` gh/ dw,sei th.n ivscu.n auvth/j kai. katoikh,sousin evpi. th/j gh/j auvtw/n evn 
evlpi,di eivrh,nhj kai. gnw,sontai o[ti evgw, eivmi ku,rioj evn tw/| suntri/yai, me 
to.n zugo.n auvtw/n kai. evxelou/mai auvtou.j evk ceiro.j tw/n katadoulwsame,nwn 
auvtou,j 
 
Motiv jha hraje klíčovou roli u proroka Jeremiáše, kde vyjadřuje otroctví, a to 

jak duchovní, tak politické (Jr 2,20; 5,5; 27,8; 28,11 aj.). Ve spojení s otroctvím 
čteme v 1Tm 6,1: „Všichni, kdo nesou jho otroctví (ùpo. zugo.n dou/loi), ať mají 
své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné 
pověsti.” 

Vedle negativního významu břemene zná NZ také pozitivní spojení (srov. Mt 
11,29n). Také v židovství může mít kladný význam. „Svou šíji vložte pode jho 
(ùpo. zugo,n) a vaše duše ať si osvojí vzdělání.“ (Sír 51,26)  Jho bylo symbolem 
usilovného studia a dodržování Tóry (Avot 3,5).693 Podle některých vykladačů je 
nutno vykládat „jho otroctví“ jako židovské kultické předpisy – srov. Sk 15,10 

„Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno (evpiqei/nai 
zugo.n evpi. to.n tra,chlon tw/n maqhtw/n), které nemohli unést ani naši otcové ani 
my!“ 694  

Tímto se dostáváme k významu výpovědi. Co má Pavel na mysli?  Je možné 
položit rovnítko mezi otrocké břemeno a židovský Zákon? Podle některých 

                                                 
692 Viz BDAG.  
693 RENGSTORF, Zu Gal. 5,1, 660-661. HAYS se domnívá, že pozitivní význam jha, tedy Zákona 
jako Božího daru, mohli užít oponenti, přičemž Pavel obrací tento motiv v opak, The Letter to the 
Galatians, 306-307.  
694 Podobně Pavel při střetu s apoštolem Petrem  Ga 2,11-21. 
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vykladačů myslí Pavel jednoznačně na otroctví Zákona, od kterého jsou křesťané 
osvobozeni,695 jiní považují takový výklad za sporný.   

Také druhá věta začíná imperativem formulovaným negativně (mh. …evne,cw) a 
bezprostředně souvisí s předešlým výrokem. V pasivním tvaru znamá evne,cw    být 
něčemu podroben, něčím zatížen nebo být pod něčí kontrolou. U Pavla pouze 
zde, přičemž pasivní tvar je jediným místem v NZ, jinak pouze aktivně (Mk 6,19; 
Lk 11,53). Také závěrečný výraz se vztahuje k podrobení a zotročení, společně 
tak tři výrazy v řadě (zugw/| doulei,aj evne,cesqe) stojí v kontrastu ke svobodě. Betz 
píše, že evokují obraz krutého údělu otroků, kteří jsou podrobeni svými pány, a 
připomíná těžké břemeno soužení, které musejí zotročení nést. Nejde o chvilkové 
sklonění, ale trvalý stav zotročení, před kterým Pavel varuje.696 Přes tuto sadu 
negativních obrazů, jež musely být pro adresáty žijící v otrokářské společnosti 
živé a emotivní, není v textu explicitně vyjádřeno, o jaký druh otroctví jde. Velká 
část vykladačů však nepochybuje o tom, že apoštol má na mysli „otrocké jho” 
Zákona.697 

Bližšímu určení otroctví, před kterým Pavel varuje, může pomoci ještě 
adverbium pa,lin, které stojí uprostřed věty a zůstalo nevyloženo. V listu Ga se 
objevuje celkem 9krát (Ga 1,9.17; 2,1.18; 4,9 (2krát).19; 5,1.3). Lze překládat 
jako opět, znovu nebo také podruhé.698 Z celé věty vyplývá, že Galatským hrozí 
opětovné nebezpečí zotročení.  Podle Pavla již kdysi byli otroky (4,9)699, poté 
byli Kristem vysvobozeni (5,1a) a nyní hrozí nové zotročení (5,1b). Věta sama o 
sobě nedává poznat, zda má Pavel na mysli opět ve významu (a) opět – zotročení 
stejného druhu; (b) opět – nové zotročení jiné druhu, s důrazem na opakování 
stavu zotročení, aniž je blíže řečeno, zda je totožné s prvním. Má-li Pavel na 
mysli pod břemenem otroctví židovský Zákon, jak je slučitelný s minulostí 
pohanokřesťanů? Nejbližší místo, kde je uvedeno pa,lin + otroctví (4,9), jasně 
dává poznat, kým byli Galatší dříve zotročeni. 

Pokud chápeme palin jako opětovný stav zotročení, aniž musí jít o stejný druh 
zotročení, pak je zřejmé, že Pavel má na mysli dvě různé podoby otroctví. První 
představují mocnosti stoicei/a700, tím novým otroctvím je Zákon a dodržování 
jeho ustanovení, tzv. observance Tóry. Není položeno rovnítko mezi mocnosti a 
Zákon, ale jejich působení vede v posledu k zotročení.701  

                                                 
695 Takto OEPKE, SCHLIER.  
696 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 272. 
697 Takto např. RÁDL, List Galaťanům, 65.   
698 BGAD předkládá čtyři základní překladové možnosti. V Ga 2,1 se vztahuje k druhé návštěvě 
Pavla v Jeruzalémě, tedy ve významu podruhé.  
699 DUNN spatřuje spojitost mezi 4,9 a 5,1, The Epistle to the Galatians, 262. 
700 Odkazuje na jejich dřívější douleia pod mocnostmi (4,9) v pohanských časech, píše SCHLIER, 
Der Brief an die Galater, 231. 
701 pa,lin neznamená, že Galatští byli již dříve pod „jhem Tóry“, píše BETZ, Der Galaterbrief, 
441. 
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Povaha otroctví spočívá v návratu do doby, která byla v Kristu překonána. 
Protože jsou Galatští skrze Krista dětmi Božími (3,26-29), kteří přijali Ducha 
(4,6), jsou dětmi dospělými (4,5), nemají se „vracet” před Krista, do doby 
nedospělosti. Jak Pavel vyložil dříve, do doby, kdy byl Zákon paidagogem 
(3,24n). Protože Zákon nemá sílu učinit člověka spravedlivým a dát život, je 
snaha jít touto cestou otroctvím. Zde také podřízeností oponentům Pavla, kteří 
požadavky vznesli. Návrat do stavu “nedospělosti”, který znamená poddanství, 
být pod dohledem paidagoga, je vyložen jako faktické otroctví. Zde je zřejmé, že 
jde o zpětný Pavlův pohled na příběh Galatských – nejprve zotročeni pod 
mocnostmi, osvobozeni Kristem a nově ohroženi zotročením jiného druhu. Je jim 
připomenuta pohanská minulost, proto palin, s varováním před ztrátou této 
svobody.  Důsledky „návratu” zpět jsou vyloženy dále (5,2-6).   

Většina vykladačů spatřuje v této výpovědi radikální buď- anebo, které Pavel 
staví před adresáty.702 Není prostřední cesty, Galatským jsou představeny dvě 
možnosti – zůstat ve svobodě, nebo se nechat nově zotročit, vrátit se zpět „před 
Krista”.     

 
4.4.3. Výklady Jonese a Vollenweidera 
 
Stanley F. Jones  
Jones začíná svůj výklad vymezením jednotky a vztahu k předešlé alegorii. 
Problematický dativ určuje jako dativ vztahový s odvoláním na řeckou gramatiku 
a citát z Epiktéta. Kriticky se staví vůči závěrům Deissmanna a Rengstorfa (97-
98). Spojení považuje za paranomasii, podobně jako v Ř 8,21.  

 
„Das Wortspiel Gal 5,1 ist ein deutliches Indiz, daß Paulus auch an dieser 
Stelle - wie schon 2,4 und 4,21-31 - bewußt und rhetorisch geschickt unter 
Berufung auf die  evleuqeri,a operiert.“ (99) 
 
Podle Jonese je těžké určit, co rozumět pod pojmem eleutheria.  
 
„Ja, durch die Wendung „befreit zur Freiheit“ wird offenbar für Paulus 
absolute Begriff ‚Freiheit‛ in seiner Absolutheit doppelt versärkt. Der 
Inhalt dieses absoluten Begriffes läßt sich nur mit Mühe aus dem Kontext 
erschließen.“ (99)  
 
Nechává stranou domněnky a výklady, že aorist hvleuqe,rwsen odkazuje ke 

kříži, a považuje za nejisté, že Pavel pracuje s pojmem „svoboda od Zákona“. 
Dále si Jones všímá obecného užití břemena otroctví, které nemusí být totožné se 

                                                 
702 SCHLIER, Der Brief an die Galater, 228; OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 117.    
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Zákonem (100). Z absolutního užití otroctví lze vyvodit, že se také osvobození 
týká všech druhů otroctví (101). Spatřuje shodu mezi výroky z listu do Korintu, 
které na základě monoteistického vyznání ošetřují vztah vůči pohanským 
zvyklostem a názorům (1K 8,1-47 aj.). Díky této spojitosti mezi pojetím svobody 
v 1K a Ga mluví Pavel o dvou druzích otroctví: (a) otroctví pod božstvy a živly; 
(b) otroctví pod Zákonem. Tyto spojitosti dále rozpracovává (101-102). Dochází 
k závěru, že výrokům v listu Gal je možné rozumět na pozadí monoteistického 
vyznání, které znamená svobodu vůči božstvům.  

„Somit zeigt sich, daß das Freiheitszeugnis des Gal vor dem Hintergrund des 
Streites über Freiheit mit einigen Korinthern zu verstehen ist.“ (101) Původ této 
svobody vidí v oddílech 1K 8,1-11 a 9,1; 10,29, a především 9,19, kde Pavel 
mluví o osobní svobodě v čistě helénistickém smyslu jako finanční nezávislosti. 
Podle Jonese zde ještě chybí náboženské nebo křesťanské zdůvodnění. Na pozadí 
1K je pochopitelné, proč se v listu Gal nikde neobjevuje spojení „svoboda od 
Zákona“. Jones shrnuje význam svobody v Ga 5,1 následovně:  

 
„Dieser Begriff [‚Freiheit vom Gesezt‛] war nicht der Ursprung des 
paulinischen Freiheitsverständinsses, sondern scheint sich im laufe der Zeit 
entiwckelt zu haben. Im Gal kommt der Begriff noch nicht expressis verbis 
vor.“ (102) 

 
Dodejme, že tímto se Jones staví proti většinovému a etablovanému názoru, jenž 
spatřuje právě v listu Galatským prazáklad teze o „svobodě od Zákona“.  
 
Kritické poznámky 
Na rozdíl od Jonese nepovažuji výrok Ga 5,1 primárně za rétorický, nýbrž za 
zřetelně teologicky ukotvenou výpověď, ačkoliv je zřejmé, že svoboda má svoji 
přitažlivost také po stránce rétorické. Jonesovým výkladem se dostáváme k části 
studie, jež se věnuje metafoře (viz §5.). Zkráceně lze říci, že pokud eleutheria 
výroky označíme jako metaforu, není zřejmé, zda se jedná o pouhou ozdobu řeči 
(ornatum), jak mínil již Aristoteles a klasická rétorika. K tomuto pojetí má blízko 
zřejmě Jonesovo hodnocení. K jinému vyhodnocení funkce eleutheria výroku 
dospějeme, pokud přijmeme za platnou funkci metafory, jak ji předkládá 
Ricoeur, Jüngel a další. V druhém případě není popřena rétorická funkce 
metafory, o které hovoří Jones, avšak není tím vyčerpána.   

Souhlasím s kritikou Jonese, že spojení „svoboda od Zákona“ není ani v této 
části listu explicitně vyjádřeno. Když však odmítneme tradiční pojetí „svobody 
od Zákona“, zůstává nejasné, jakou svobodu měl Pavel na mysli. Této otázce 
bude věnována pozornost v závěru studie. Dále považuji za nepřesvědčivý 
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výklad eleutheria výroku optikou 1. listu do Korintu.703 Jones interpretuje verš 
5,1 skrze sokratovsko-stoické pochopení oddílu v 1K 9, mimo jiné výkladem 
nikterak přesvědčivým. Vedle toho zde spatřuje, podobně jako v Ga 2,4, 
rétorický záměr Pavla.  

 
Samuel Vollenweider 
Vollenweider se rozchází s Jonesem v některých jednotlivostech, ale také 
v celkové teologické interpretaci. Eleutheria je leitmotivem 5. kaptiloly, přičemž 
začátek pareneze spatřuje až ve v. 5,13. Eleutheria výrok 5,1 nepatří k alegorezi 
Sara/Hagar 4,21-31, i když je k ní velmi úzce připojen, především díky v. 31. 
(288) Podle Vollenweidera je sporný dativ  dativem finálním v analogii k dativu 
z verše 5,13 (289). Dále si všímá explicitního vyjádření Krista jako osvoboditele. 
Imperativ z 5,1b je explikací 5,1a. Vollenweider má za to, že zotročující silou je 
požadavek obřízky (5,2-6).  

Ve srovnání s výkladem Jonese je oddíl k verši 5,1 více než stručný, je mu 
věnována  méně než celá jedna strana výkladu. Nepokouší se vykládat eleutheria 
výrok Ga 5,1 pomocí oddílů z 1K 9, jak to činí Jones. Na dalších stranách studie 
se obšírněji zaměřuje na oddíly listu Gal, které neobsahují explicitně eleutheria 
výroky (301-309) a dokládají vztah mezi „Freiheit und Gesetzkritik“ (301). 
Vollenweider na rozdíl od Jonese vnímá svobodu vůči Zákonu jako střed 
pavlovského pojetí svobody (406), i když v souvislosti s Ga 5,1 o „svobodě od 
Zákona“ přímo nepíše.    

 
Kritické poznámky 
Vollenweiderův výklad považuji ve srovnání s výkladem Jonesovým za velmi 
stručný. Souhlasím s jeho některými závěry -  především s oddělením v. 5,1 od 
alegoreze, dále s určením začátku pareneze ve v. 5,13. Je opět nápadné, že  
eleutheria výrok je úzce spojen se zmínkou o obřízce 5,2-6. Domnívám se dále, 
že „svoboda od Zákona“, zde jako svoboda od obřízky, je v intenci verše 5,1.  

 
4.4.4. Význam svobody v Ga 5,1 

Podle řady vykladačů shrnul apoštol Pavel poselství celého listu do tohoto 
verše. Podle Burtona je verš ztělesněním obsahu celého listu.704 James Dunn má 
za to, že svoboda je slovem, ve kterém bylo pro Pavla shrnuto evangelium v Ga 

                                                 
703 Jednak proto, že musíme vycházet z listu samotného, Galatští neměli k dispozici korintskou 
korespondenci. Vedle toho je chronologie listů velmi nejistým argumentem a navíc je patrné, že 
v Korintu byla řešena zcela odlišná otázka než v Galacii.   
704 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 270. „The sentence is, in fact, an epitome of 
the contention of the whole letter.“ 
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2,4, zde hovoří o dosažení této svobody, přičemž svoboda je cílem Božího 
osvobození.705  

Jak vyplývá z analýzy textu, není Pavlem explicitně vyjádřeno, o jaký druh 
ne-svobody se jedná, ze které „nás Kristus vysvobodil“. Svoboda je 
kvalifikována výrazně christologicky a osvobození se vztahuje na spásné dění 
v Kristu. Není sice upřesněn druh otroctví, ze kterého Kristus věřící vysvobodil, 
nicméně je dodáno varování před otrockým jhem. V bližší konkretizaci povahy 
osvobození se vykladači různí. Pokud odmítneme vykládat eleutheria výrok jako 
čistě rétorickou ozdobu Pavlovy řeči, pomocí které chce udržet v mysli 
posluchačů kladný náboj z předešlého oddílu 4,21-31, musíme si položit otázku 
po jejím obsahu. Aniž by se výrok odkazoval ke konkrétní zkušenosti a 
skutečnosti, na které mají věřící podíl, zůstává stále nevyjasněna otázka, jakou 
svobodu má Pavel na mysli. Nabízí se: (a) svoboda od Zákona; (b) svoboda od 
obřízky; (c) obecná svoboda.  

Jednu možnost nabízí Schlier, který vykládá výpověď optikou listu Římanům. 
Proto zde spatřuje svobodu od hříchu, smrti i Zákona. Nehodlá tvrdit, že jsou ve 
větě 5,1 přítomny všechny. Dodává zároveň, že nelze přehlédnout absolutní a 
„umfassend“ význam svobody.706 Podobně Becker, který na rozdíl od Schliera 
spatřuje souhrn výpovědí týkajících se vysvobození v listu Gal. Svoboda je, jak 
napovídá překlad „stůjte v ní“, místem, ve kterém má věřící zůstat.707  

Při vymezení oddílu 5,1-12 a zohlednění nejbližšího kontextu se zdá, že Pavel 
mluví pouze o svobodě od obřízky (5,2). Navržené buď - anebo potom znamená 
buď svoboda, nebo obřízka. Naproti tomu Dautzenberg má za to, že zůstává 
nejisté, jestli Pavel operoval s pevným spojením „svoboda od Zákona“.708  

 
4.4.5. Teologické vyhodnocení 

Ukotvení eleutheria výroku v Ga 5,1 je výrazně christologické, zvláště 
v porovnání s ostatními výroky o svobodě u Pavla i v NZ. Gábriš správně píše, 
že svoboda, která má charakterizovat křesťana, je možná pouze v Kristu.709 
Svoboda podle Ga 5,1 není svobodou antropologickou nebo mravní autonomií, 
nýbrž darem přijatým skrze Krista.   

Provolání osvobození v Kristu je zároveň soteriologickou výpovědí. Betz 
píše: 

 

                                                 
705 DUNN, The Epistle to the Galatians, 261. 
706 „Aber man wird auch nich übersehen dürfen, daß er von der Freiheit hier in einem absoluten 
und also umfassenden Sinn spricht.“ SCHLIER, Der Brief an die Galater, 230. 
707 BECKER, Der Brief an die Galater, 59. 
708 DAUTZENBERG, Freiheit im hellenistischen Kontext, 77.   
709 GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 191.   
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„Die Freiheit, die dem Christen geschenkt wird, gründet sich auf die 
Erlösung in Christus durch Gottes Gnade. Freiheit ist jedoch nicht bloß 
eine Theorie, sondern eine Erfahrung.“ 710  
 
Pro Pavla je jedinou cestou ke spáse Kristus, nikoliv již Zákon. Proto řada 

vykladačů tuto získanou svobodu v Kristu interpretuje jako „svobodu od 
Zákona“, přičemž otrockým břemenem měl být právě židovský Zákon.711  

Verš Ga 5,1 potvrzuje, že pro Pavlovu „etiku“ je klíčový vztah mezi 
indikativem a imperativem. Svoboda a její indikativ jsou pro mravní rozhodování 
podmínkou a východiskem. Často zmiňované radikální buď - anebo Pavlovy 
výzvy je zároveň vybídnutím k uplatnění svobody v konkrétní situaci. Jak je 
patrné, křesťanská svoboda pro Pavla nevylučuje imperativ a výzvu „stůjte 
pevně“. Osvobození v Kristu se má osvědčit při nátlaku oponentů jako 
osvobození od obřízky (viz kauza Titus). Jinak řečeno, spásná událost v Kristu, 
na které mají Galatští podíl, má své etické implikace pro vzniklou situaci a 
životní praxi. V kontextu celého listu a rané církve dodejme, že jde o implikace 
eticko-eklesiologické.  

V neposlední řadě můžeme zmínit eklesiologický rozměr svobody.712 Pavel 
nehovoří o osvobození jedince, nýbrž o svobodě těch, kteří přijali Krista, zde 
pohanokřesťanů z Galacie. Formulace je opět v plurálu (srov. Ga 2,4 nebo 5,13) 
a vyjadřuje tak uplatnění svobody v kontextu křesťanského sboru. Ještě výrazněji 
tomu bude v oddíle 5,13-15, kde začíná vlastní parenetická část listu.       

 
Shrnutí  
Důraz na osvobození v Kristu je ve verši 5,1 podtrhnut zdvojeným eleutheria 
výrokem. Svoboda není specifikována ani obecně antropologicky ani politicky, 
eleutheria není užita deskriptivně, jak tomu bylo výrazně v Ga 3,28 (ale také 
místy ve v. 4,21-31), což otevírá možnost pro hodnocení eleutheria výroku jako 
metaforického. Stejně jako u Ga 2,4  je ukotvení explicitně christologické. 
Adresátům je s novou naléhavostí připomenuto, že podílu na svobodě bylo 
dosaženo osvobozením skrze Krista. Jde o svobodu ohroženou, kterou je možno 
ztratit, pokud nebudou pevně stát a poddají se vlivu oponentů (5,1b-6).  Přestože 
není zřetelně specifikována forma otroctví, ze kterého byli vysvobozeni, ani jho 
otroctví, které nově ohrožuje skrze Krista získanou svobodu podílem na spáse, je 
z nejbližšího kontextu zřejmé, že se týká požadavku dodatečné obřízky, který byl 
zmíněn již v souvislosti s Titem (2,1-5) nebo s dětmi svobodné (4,21-31).  
Kristus se stal původcem spásy a cestou, která vede k osvobození od smrti, 

                                                 
710 BETZ, Der Galaterbrief,  438. 
711 SCHLIER, Der Brief an die Galater, 229; OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 118, 
RADL, List Galaťanům, 65.   
712 HAYS, The Letter to Galatians, 310: „the freedom Paul proclaims is an ecclesial freedom...“.   
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hříchu a zatracení, jak bylo vyjádřeno v předešlých oddílech listu. Spása v Kristu 
se týká také role Zákona a jednotlivých předpisů. Z kontextu jednotky je zřejmé, 
že po prohlášení „svoboda/osvobození = spása v Kristu“ se týká požadavku 
obřízky pro spasení Galatských a pohanokřesťanů vůbec. Lze hovořit spíše o 
„svobodě od obřízky“ než o „svobodě od Zákona“. I ve vztahu k obřízce jde 
z pohledu Pavla jako obřezaného Žida o nesamozřejmý výrok. Dotažení a 
rozvinutí této svobody do podoby „svobody od Zákona“ je možné, avšak nikoliv 
samozřejmé. Nicméně je-li obřízka soteriologickým adiaforon (takto již u Tita), 
může být chápána jako pars pro toto observance Tóry, což implikuje již 
zmiňovanou „svobodu od Zákona“. Musí být zřejmé, že jde o eschatologické 
prohlášení v době po Kristu (smrti a vzkříšení).  Pavel poznal, že Bůh se přiznal 
ke Kristu a učinil jej jedinou cestou ke spáse a původcem osvobození, proto jde o 
teologickou reflexi a druh „zpětného pohledu“ na Zákon, řekněme 
christologického a spásnědějinného. Provolání spojující spásu s osvobozením i 
upomenutí k jejímu uchování odkazuje ke svobodě skrze Krista v absolutním 
smyslu - vykoupení mající původ v minulosti (3,13), je přítomné (2,4; 4,19), 
přesto s budoucím dovršením (5,5).713  

 

4.5. Eleutheria výroky Ga 5,13 

Zkoumání eleutheria výroků v listu Gal uzavíráme veršem 5,13. Dostáváme 
se ke dvěma substantivům evleuqeri,a. Již při prvním čtení řeckého textu je 
nápadná blízkost s předešlým eleutheria výrokem (5,1), které vzájemně odděluje 
pouhých 11 veršů.714  Také opticky si můžeme všimnout, že v textu podle Nestle-
Aland (27. vydání) jsou oba verše na jedné dvojstraně. Vedle toho oba výroky 
uvozují nové odstavce. Již toto zjištění může vést k interpretaci jednoho 
eleutheria výroku druhým, aniž by byl nejprve prozkoumán samostatně jejich 
význam a funkce v rámci argumentu obou oddílů. Záměrem této poslední 
exegeticko-teologické sondy bude vyložit oddíl Ga 5,13-15 a sledovat odlišnosti 
i podobnosti veršů 5,1 a 5,13.715 Při porovnání s celým listem zjistíme, že 5. 
kapitola, přesněji její první polovina (5,1-13), obsahuje čtyři z celkových 11 
pojmů eleutheria, z toho 3krát substantivum evleuqeri,a, 1krát sloveso evleuqero,w. 
Podobná koncentrace eleutheria výroků v listech Pavla je nezvyklá a nápadná.  
Zdá se být platné konstatování Vollenweidera, že svoboda se stává leitmotivem 
právě v předposlední kapitole listu.716 Oddílem, který je podle některých 

                                                 
713 MARTYN, Galatians, 447. 
714 Na rozdíl od v. 2,4 nebo 3,28 je nutno mluvit o eleutheria výrocích, protože v. 5,13 obsahuje 
dva eleutheria výroky - dva pojmy eleutheria ve dvou větách, výpovědích. Naproti tomu ve v. 
5,1 je užito substantivum a sloveso v jedné větě. 
715 Zajímavé srovnání obou veršů předkládá KREMENDAHL, Die Botschaft der Form, 250-251.  
716 Za leitmotiv označuje VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung, 289.  
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vykladačů součástí parenetické části listu, podle jiných jejím vlastním začátkem, 
se posouváme od teologických důrazů listu k důrazům etickým, nebo jak napsal 
již F. Chr. Baur, pareneticko-praktickým.717  

 
4.5.1. Zasazení eleutheria výroků 

  
Strukturovaný řecký text Ga 5,13-15 

13 a ùmei/j ga.rga.rga.rga.r evpV evleuqeri,a| evklh,qhte( avdelfoi,\  
  b mo,non mh. th.n evleuqeri,an eivj avformh.n th/| sarki,(  
  c avlla. dia. th/j avga,phj douleu,ete avllh,loijÅ   
14 a  o` gagagaga.r.r.r.r pa/j no,moj evn e`ni. lo,gw| peplh,rwtai(  
  b evn tw/|\ avgaph,seij to.n plhsi,on sou ẁj seauto,nÅ   
15 a eiv de. avllh,louj da,knete kai. katesqi,ete(  
  b ble,pete mh. ùpV avllh,lwn avnalwqh/teÅ   
 

Vymezení jednotky a lexikální provázanost  
Oddíl tvoří první část širší jednotky Ga 5,13-6,10, přičemž je úzce spojen s 
předešlým textem.718 Vnitřní argumenty pro vymezení jednotky jsou zřejmé. ICH 
forma v 5,16 (Le,gw de,) naznačuje nové nasazení a signalizuje zřetelně konec 
oddílu 5,13-15. Jak je tomu se začátkem? Verše 5,12.13 jsou spojeny díky 
zájmenům v 2. os. pl. -  5,12 končí ùma/j a 5,13 začíná ùmei/j ga.r. Podle Oepkeho 
může ležet mezi oběma verši pauza v diktování (Diktierpause), tak jako v 
případě v. 4,21.719 Na rozdíl od předešlého eleutheria výroku panuje mezi 
vykladači shoda ve vymezení jednotky 5,13-15, kterou lze považovat za nejbližší 
kontext eleutheria výroku.720 Pro toto vymezení hovoří také vnitřní provázanost 
jednotky:  

 
13 a ùmei/j ga.r evpV evleuqeri,a| evklh,qhte( avdelfoi,\  
  b mo,non mh. th.n evleuqeri,an eivj avformh.n th/| sarki,(  
  c avlla. dia. th/j avga,phj douleu,ete avllh,loijÅ   
 

14 a ò ga.r pa/j no,moj evn èni. lo,gw| peplh,rwtai(  

  b evn tw/|\ avgaph,seij to.n plhsi,on sou ẁj seauto,nÅ   
 

15 a eiv de. avllh,louj da,knete kai. katesqi,ete(  
  b ble,pete mh. ùpV avllh,lwn avnalwqh/teÅ 

                                                 
717 BAUR, Paulus, 285. Nicméně Baur určuje začátek „der paränetisch-praktische Theil des 
Briefs“ již v. 5,1.  
718 Zdůrazňuje SCHLIER, Der Brief an die Galater, 241.  
719 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 127. 
720 Stejně kritická vydání řeckého textu NA, UBS. 
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Oddíl začíná zájmenem ùmei/j (13a) a také dále je formulován ve 2. os. pl., 
s výjimkou 14ab. Vedle provázanosti lexikální, která je naznačena šipkami 
v textu - 13c/14b (th/j avga,phj/ avgaph,seij) a 13c (avllh,loij) a 15ab (avllh,louj/ 
avllh,lwn) - je možné chápat citát 14b z Lv 19,18  (to.n plhsi,on sou ẁj seauto,n) 
jako konkretizaci zájmena avllh,lwn i avga,ph z 13c, sloužit si navzájem skrze lásku 
= milovat bližního jako sebe sama. V ostrém kontrastu k lásce (13c, 14b) jsou 
postaveny další dva způsoby vzájemného jednání (15a), jejichž výsledkem může 
být společné zahynutí a zničení (15b), před kterým Pavel varuje. Vedle jiných 
hledisek hovoří také lexikální provázanost pro kompaktnost analyzované 
jednotky.   

 
Začátek pareneze 
Určení začátku pareneze v listu Gal patří mezi tradiční otázky bádání.721 Většina 
vykladačů spatřuje její úvod buď ve v. 5,1.2 nebo 5,13,722 přičemž závěr 
pareneze zůstává nesporný (6,10). Společným jmenovatelem těchto vymezení 
jsou eleutheria výroky. Protože je však svoboda u Pavla ukotvena teologicky 
(christologicko-soteriologicky), nicméně s etickými implikacemi, toto zjištění 
samo o sobě nemůže sloužit jako argument pro vymezení parenetické části.  

Při vzájemném srovnání obou veršů a oddílů však hovoří pro začátek pareneze 
veršem 5,13 skutečnost, že eleutheria výroky jsou zde výrazněji spojeny 
s vybídnutím k vzájemné lásce a praktickému uplatnění svobody ve společenství 
věřících, mají tedy blíže k parenezi než výroky v 5,1.723 V kontextu celého listu 
se zdá být přesvědčivé, že v oddíle 5,1-12 jsou zopakovány základní teologické 
důrazy celého listu (především otázka obřízky) a jednotka tak plní v  celkové 
argumentaci funkci shrnutí.724   

Co dále hovoří pro začátek pareneze v. 13? Po stránce gramatické mimo jiné 
řada imperativů a konjunktivů zabraňovacích.725 Zdá se, že oddíl 5,13-15 je 
úvodem parenetické části v listu, po kterém následuje katalog ctností a neřestí 
(5,19-23) patřící u Pavla k parenezi. I když mezi vykladači nepanuje naprostá 
shoda v této otázce, za přesvědčivější považuji názor, že parenetická část listu 

                                                 
721 V klíčové práci školy dějin formy určuje DIBELIUS počátek pareneze veršem Ga 5,13, Die 
Formgeschichte des Evangeliums, 239. K parenezi u Pavla srov. POPKES, Paränese und Neues 
Testament; BERGER, Formen und Gattungen.   
722 V případě, že je předpokládáno vymezení 4,21-5,1, pak může parenetická část začínat 5,2.  
723 FUNG, The Epistle to the Galatians, 243: „Beginning with 5:13 Paul gives direct teaching and 
exhortation regarding the practical Christian life.“ 
724 DUNN, The Epistle to the Galatians, 261.   
725 Podrobně ke zdůvodnění srov. MARTYN, Galatians, 480-484. „Everyday life in the church is 
indeed the subject from 5:13 to 6:10.“ Tamtéž, 482.  
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začíná veršem 5,13.726 Přinejmenším ve srovnání s 5,1 odráží výrazněji 
„parenetickou stránku Pavlovy zvěsti“, řečeno slovy J. B. Součka.727  

 
Charakteristika jednotky 
Oddíl 5,13-15 bychom mohli označit jako „začátek závěrečné části“ (5,13-6,10), 
po které následuje již jen postscript (6,11-18). Tuto krátkou jednotku lze rozdělit 
na tři části: 1. připomenutí „bratřím“ jejich povolání ke svobodě, rozvinuté  
varováním před zneužitím svobody a zdůrazněním správného využití svobody – tj. 
skrze vzájemnou službu lásky; 2. láska jako suma Zákona (citát z předpavlovské 
tradice); 3. ohrožení společenství a varování před jeho zničením. Charakter 
oddílu vystihuje dobře Mussnerova poznámka, že jde o přechod (Überleitung) 
pro následnou parenezi728, podobně Dunn píše o „an effective introduction to the 
complete section“.729  

 
4.5.2. Výklad po verších 
 
5,13a ùmei/j ga.r evpV evleuqeri,a| evklh,qhte( avdelfoi,\ 
Emfatickým ùmei/j se Pavel obrací přímo na adresáty v 2. os. pl. (srov. 5,12 
ùma/j), kterým je v jiném kontextu zopakován „leitmotiv“ verše 5,1. Je opět 
zdůrazněna indikativnost evangelia. Částice ga.r nejen spojuje oddíl s předešlým 
Pavlovým výkladem, má význam zdůvodňující, týká se celého oddílu 5,1-12, 
nejen obřízky z v. 12.730 Nové nasazení a parenetická část listu začíná pojmem, 
který se opakoval 5 krát v oddíle 4,21-31 a zdvojeně se objevil ve v. 5,1. Zde je 
eleutheria výrok s předložkou v dativu evpV evleuqeri,a, zatímco v 5,1a sice také 
v dativu th/| evleuqeri,a, nicméně se členem a bez předložky. Předložka evpi,    
+  dativ vyjadřuje záměr nebo cíl (srov. 1Te 4,7; Fp 4,10; Ef  2,10),731 proto je 
zde překlad „ke svobodě“ opodstatněný, na rozdíl od sporného dativu 5,1a.732 
Nápadná je jednak blízkost eleutheria výpovědí (5,1a.13a), gramatická 
podobnost (dvojí dativ) i jejich indikativnost. Zde je pouze jeden eleutheria 

                                                 
726 Takto MERK, Beginn der Paränese, který nepovažuje oddíl 5,2-12 za parenetický a začátek 
etického oddílu spatřuje až ve v. 13. K diskusi kolem funkce oddílu 5,13-6,10 srov. BARCLAY , 
Obeying the Truth. V rámci zkoumání novozákonních žánrů řadí také BERGER, Formen und 
Gattungen, 191.194 oddíl 5,13-6,10 k parenezi. 
727 SOUČEK, Teologie apoštola Pavla, 195. 
728 MUSSNER, Der Galaterbrief, 366.  
729 DUNN, The Epistle to the Galatians, 286.  
730 ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 227. O spojení s předešlým textem SCHLIER, Der 
Brief an die Galater, 241.  
731 Srov. BDAG. Podle BDR § 235,4 jde o: „Zweck, Folge“ a překládá „Zur Freiheit“. 
Zdůrazňuje také BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 291; GÁBRIŠ, List apoštola 
Pavla Galatským, 210.  
732 Někteří vykladači navrhují vykládat 5,1a pomocí 5,13a.  
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výrok v substantivu, bez zesilujícího slovesa (hvleuqe,rwsen) a bez explicitně 
vyjádřeného subjektu osvobození. Ve v. 13 je svoboda blíže určena povoláním, 
nikoliv osvobozením.  

Sloveso kale,w znamená zavolat, oslovit jménem, zde však odkazuje ke 
zvláštnímu povolání adresátů733, které je konkretizováno spojením „ke svobodě“ 
(evpV evleuqeri,a). Ve stejném tvaru u Pavla ještě 1K 1,9. Kdo Galatské povolal ke 
svobodě? Zatímco v 5,1a nemůže být pochyb, kdo je původcem osvobození, zde 
zůstává nevyjádřen.734 Sloveso se hojně vyskytuje v LXX a v NZ má široký 
význam – zavolat, oslovit, zavolat jménem735. Zde vyjadřuje povolání k přijetí 
zvláštního pověření, v pozadí stojí starozákonní motiv Božího volání (a r'q '), 
které je spojeno se záchranou Izraele.736 V listu od kořene kale,w ještě verše 
1,6.15; 5,8, přičemž subjektem povolání je vždy Bůh, skrze Krista,  který povolal 
(a) Galatské: 1,6 Qauma,zw o[ti ou[twj tace,wj metati,qesqe avpo. tou/ kale,santoj 
ùma/j evn ca,riti ÎCristou/Ð eivj e[teron euvagge,lion( (b) Pavla: 1,15  {Ote de. 
euvdo,khsen Îò qeo.jÐ ò avfori,saj me evk koili,aj mhtro,j mou kai. kale,saj dia. th/j 
ca,ritoj auvtou/. Nejbližší připomínka povolání se týká adresátů,v polemice proti 
oponentům, kteří je zneklidňují svým učením (5,8 h` peismonh. ouvk evk tou/ 
kalou/ntoj ùma/j). Zmínka o povolání „vy jste byli povoláni“ (ùmei/j  evklh,qhte) 
opět zahrnuje všechny adresáty a odkazuje k minulé události (aorist), jak již bylo 
uvedeno výše. „Sie ist zugleich Erinnung an die Bekehrung der Galater un an 
ihre Berufung zur Freiheit,“ píše Rohde. 737 Je původcem povolání Kristus 
(pasivní tvar) – byli jste Kristem povoláni,738nebo Bůh – byli jste povoláni 
Bohem?  Můžeme si všimnout, že ani v Ga 5,8 není vyjádřen původce povolání. 
Otázka, zda je původcem povolání míněn Bůh nebo Kristus, se může zdát pro 
celkový význam oddílu nedůležitá, nicméně v dalším výkladu se ukáže, jak 
projevuje daný předpoklad pro pochopení analyzovaného eleutheria výroku, 
především ve výkladu S. Jonese (viz níže).  

Celou výpověď uzavírá oslovení Galatských bratři (avdelfoi).739 V listu Gal 
toto oslovení svou četností převyšuje rozhořčený tón z v. 3,1, kde jsou adresáti 
označeni jako avno,htoi, srov. avdelfoi 1,11; 3,15; 4,12; 4,28.31; 5,11.13; 6,1.18. 
Pouze v 1,2 se týká pojem jiných křesťanů než adresátů. V listu je užito také v 
negativním kontextu, jako vymezující označení.  VAdelfoi, stojí v kontrastu vůči 
yeuda,delfoi při označení oponentů v kauze Titus (2,4).  

                                                 
733 BDAG povolat Ga 5,13 ve smyslu: „být vybrán pro přijetí zvláštního užitku/prospěchu nebo 
zkušenosti“. 
734 Odkazuje zpět k obrácení Galatských a jejich přijetí za syny Boží, které je potvrzeno křtem.  
735 Srov. doklady TDNT. 
736 Oz 11,1 „zavolal z Egypta“ (evx Aivgu,ptou meteka,lesa ta. te,kna auvtou/) nebo spojení se 
spravedlností Iz 42,6 LXX (ò qeo.j evka,lesa, se evn dikaiosu,nh|).  
737 ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 227.  
738 MARTYN, Galatians, 485 zdůrazňuje povolání do církve jako nového prostoru svobody.   
739 Lze doplnit i sestry, jak činí anglický biblický překlad NRS: „brothers and sisters“. 
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Povolání ke svobodě: exegeticko-teologický exkurs 
Protože chybí explicitní vyjádření subjektu osvobození, musíme zvážit 
následující výkladové možnosti. Nabízí se tyto základní:  
(1) christologický důraz (povoláni ke svobodě skrze Krista): nejvýraznějším 
argumentem je skutečnost, že v 5,1a jsou oba eleutheria výroky formulovány 
christologicky, můžeme si všimnout také výroku 2,4, kde je spojena opět 
svoboda s Kristem; dále ten, že Pavel má na mysli při zmínce Boží aktivity 
Krista jako „agenta spasení“. 
(2) teologická výpověď (Boží povolání ke svobodě): Vouga píše „Auctor der 
Befreiung ist nicht Christus, sondern die Berufung Gottes (s. Gal 1,6; 5,8) …“.740 
Také další vykladači hodnotí verš 5,13 jako teologickou výpověď, např. James 
Dunn odkazuje taktéž na verše Ga 1,6; 5,8.741 Obě výkladové varianty spojují 
pokusy doplnit původce povolání ke svobodě, aniž by to umožňoval samotný text 
nebo alespoň kontext oddílu 5,13-15. Navíc se zdá být nemožné oddělit u Pavla 
teologii od christologie, v čemž shledávám slabinu těchto pokusů.   
(3) teologicko-christologický výklad znamená syntézu předešlých variant. Takto 
např. Oepke, podle kterého je v. 13 shrnutím předešlého (svoboda, ke které nás 
osvobodil Kristus), rozšířením na svobodu vůbec, ale končí zmínkou o Božím 
povolání ke svobodě, která byla jeho cílem.742 Podobně píše Fung, že svoboda je 
založena na Božím povolání ke svobodě, které je však zprostředkováno skrze 
evangelium (1,6).743 

Jakkoli považuji za přesvědčivější tvrzení, že Pavel má na mysli spásné dílo 
v Kristu, není dořešena otázka: Proč zde Pavel vynechává původce svobody? 
Podle některých díky zřetelné analogii k 5,1, kde je Kristus spojen se svobodou 
do té míry, že Pavel nemusí o 12 veršů dále původce osvobození opakovat. Pro 
čtenáře/posluchače je původce osvobození dostatečně zdůrazněn (srov. Ga 2,4). 
Podle jiných je spojeno klíčové sloveso kale,w vždy s Bohem, proto jde o 
teologické ukotvení. Šlo zde Pavlovi skutečně o to, zdůraznit kdo je původcem 
osvobození nebo skrze koho jsme povoláni ke svobodě? Mám za to, že nikoliv. 
Předkládám proto variantu, která překlenuje výše uvedené napětí. 
(4) soteriologická výpověď (povolání ke svobodě jako událost spásy), která 
respektuje jak chybějícího původce osvobození, tak jediné sloveso v části 13ab 
(evklh,qhte), jež stojí v centru souvětí. Jde o zdůraznění díla spásy  - povolání ke 
svobodě, na kterém mají Galatští podíl. Pavel mohl zcela jednoduše doplnit 
k pasivní výpovědi původce povolání, tj.  (a) skrze Krista/v Kristu; (b) povolán 

                                                 
740 VOUGA, An die Galater, 129. SCHLIER píše o Božím povolání, skrze apoštolské evangelium o 
Ježíši Kristu, Der Brief an die Galater, 242.  
741 DUNN, The Epistle to the Galatians, 286.  
742 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 130.  
743 FUNG, The Epistle to the Galatians, 244. Podobně HANSEN, Galatians, 162: „...freedom is the 
purpose of God‘s action in Christ.” 
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Bohem; (c) spojeným prohlášením „skrze Krista a Boha Otce“, jak to činí 
jinde.744 Mohl rozvinout, kdy přesně se povolání událo přijetím evangelia, 
v momentu křtu nebo působením Ducha. Výrok by zněl: „Ve křtu jste byli jste 
povoláni ke svobodě.“ Také se nabízí doplnění, že to byla služba Pavlova, která 
umožnila toto přijetí „skrze (mé) zvěstování evangelia“ nebo s důrazem na víru: 
„když jste uvěřili“. Nic z toho Pavel nečiní, i když např. v úvodu listu dokáže 
přesně odlišit původce svého povolání za apoštola, tak aby o něm nemohlo být 
pochyb (Ga 1,1). Zdá se, jako by Pavel odložil všechna rozvinutí a upřesnění. 
Nechává zaznít krátce a úderně vyznání i připomenutí klíčové události záchrany, 
kterou artikuluje pomocí eleutheria výroku. Klumbies si správně všímá, že 
Pavlovy soteriologické výpovědi jsou vztaženy na Krista i na Boha.745 Důraz na 
připomenutí zkušenosti osvobození zmiňuje opakovaně ve své studii Hans 
Weder: „Gegen diesen Verlust hat Paulus nicht anderes aufzubieten als die 
Erinnung an erfahrene Freiheit (Gal 5,1.13).“746 Důraz na soteriologii výpovědi a 
souvislost s v. 5,1a lze vysledovat u Betze, který odlišuje mezi subjektem veršů 1 
a 13. „Die Spitze beider Aussagen ist die gleiche: die Befreiung durch Christus 
und die Berufung durch Gott gehören beide zum gleichen Vorgang der 
Erlösung.“747  

V kontextu celého listu je svoboda spojena se soteriologií, podobně i na jiných 
místech u Pavla (Ř 6,18; 8,21). Proto lze chápat výrok: „byli jste povoláni ke 
svobodě“ = „byli jste zachráněni z otroctví, vytrženi ze záhuby“. Do popředí se 
dostává událost spásy v Kristu (objektivní stránka) i zkušenost Galatských, která 
je vyznána (subjektivní rozměr záchrany). Pavel tak chce položit důraz na 
připomenutí události spásy a její dopad na život ve společenství, zde etické 
implikace. Spása je východiskem, ukotvením nebo základnou748 pro morální 
rozhodování. Po stránce rétorické by rozvinutější a propracovanější větou ztratila 
výpověď na své údernosti, i když by precizněji specifikovala otázky, kterým se 
věnuje řada vykladačů i tento exkurz.  

Otázka po původci osvobození hledá něco, co Pavel v této fázi argumentace 
vyjádřit nechtěl a snad ani nepotřeboval. Exegetický závěr, který z pozorování 
vyvozuji, má několik bodů. Pavel chce především (a) zdůrazit aktivitu z Boží 
strany vůči Galatským; (b) jakékoliv snahy o jednoznačné vymezení, že jde o 
christologickou nebo teologickou výpověď, jsou v případě implicitního vyjádření 
vždy sporné a musejí zůstat v oblasti hypotéz; víme-li, že v Pavlově myšlení 
nelze přesně oddělit Boží spásnou aktivitu od události v Kristu/skrze Krista 

                                                 
744 Srov. Ga 1,1 dia. VIhsou/ Cristou/ kai. qeou/ patro.j. 
745 KLUMBIES, Die Rede von Gott bei Paulus, 242.  
746 WEDER, Die Normativität der Freiheit, 135 (uvozovky autorovy).  
747 BETZ, Der Galaterbrief, 464.  
748 Srov. níže k pojmu avformh. 
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(teologii od christologie)749; (c) oddíl staví do centra událost spásy, tedy povolání 
ke svobodě, které je východiskem pro orientaci Galatských, také morální 
orentiaci, Dunn píše „the basis of all moral effort“.750 Zmíněný základ spásy je 
dokladem primátu indikativu, ze kterého vyrůstá imperativ.     

   
5,13b mo,non mh. th.n evleuqeri,an eivj avformh.n th/| sarki 
Jestliže první část verše byla formulována veskrze pozitivně, podobně 
indikativně jako 5,1a, pak druhá část začíná spojením mo,non mh, naznačuje 
omezení a zúžení prostoru získané svobody. Odhaluje možnost zkreslené, 
(ne)pochopené a (zne)užité svobody. Pavel zde ukazuje na zcela nový aspekt 
získané svobody, kterého se doposud u žádného eleutheria výroku nedotkl. 
Mohli bychom říci, že poukazuje na temnou stránku svobody. Naléhavost 
varování dokládá adverbium mo,non + mh. Adverbium se vyskytuje v listu Gal 
celkem 7krát: 1,23; 2,10;3,2; 4,18; 5,13; 6,4.12.751  

Ve větě chybí sloveso, ke kterému by se záporka mh. vztahovala. Může jít o 
eliptické vyjádření, přičemž jako vhodné doplnění se nabízí sloveso e;cete.752 
Sloveso je chápáno v imperativu s předložkou eivj.753 Také v. 13b je zřetelnou 
paralelou k imperativu v. 5,1b (mh). Úvod věty lze překládat jako  „neužívejte 
tuto svobodu k… “ nebo „nemějte tuto svobodu za …“. Na rozdíl od 13a je 
eleutheria výrok v akusativu a se členem th.n evleuqeri,an (srov. 5,1a). Člen se 
může vztahovat k 5,13a (evpV evleuqeri,a|) nebo obecně ke oné svobodě v Kristu, o 
které Pavel psal již dříve (2,4; 5,1a). Člen zde může plnit funkci ukazovacího 
zájmena.754 Zatímco v předešlých výpovědích byla svoboda cílem nebo 
prostorem, který je ohrožen zotročením (2,4; 5,1), zde je možností nebo 
příležitostí, která může být využita nebo zneužita. Svoboda je tedy východiskem, 
čemuž odpovídá pojem avformh,.   

Substantivum avformh,    je možné chápat v původním vojenském smyslu, tedy 
jako vojenskou pevnost, místo/základna odkud byl veden boj (angl. starting 
point, něm. die Operationsbasis).755 V tomto smyslu by byla svoboda prostorem, 
který by mohl sloužit jako základna pro sarx. Louis Martyn má za to, že je 

                                                 
749 Dostáváme se k trojičním motivům u Pavla. Je nápadné, že v následujících verších (5,16nn) je 
položen důraz na působení Ducha svatého.  
750 DUNN, The Epistle to the Galatians, 286.  
751 Z toho 1,23; 2,10 jsou na počátku věty, takto také Fp 1,27.  
752 Takto již LIETZMANN , An die Galater, 39, také ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 
228. BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 292 a LONGENECKER, Galatians, považují 
za možné doplnit další dvě slovesa: poiei/te nebo trevpete, proti SCHLIER, Der Brief an die Galater, 
242. 
753 Takto MARTYN, Galatians, 485 
754 Takto BURON, A Critical and Exegetical Commentary, 292.  
755 Srov. OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 130. Výskyty pojmu SCHLIER, Der Brief an 
die Galater, 242. Význam v antických textech viz LSJ.  
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vědomě položen důraz na vojenskou metaforu, proto překládá: „only do not 
allow freedom to be turned into a military base of operations for the Flash“.756 
Pro tento výklad hovoří užití vojenských metafor, které se objevují v souvislosti 
se svobodou již v oddíle 2,3-5. Přesto se většina světových překladů a vykladačů 
přiklání k pozdějšímu významu, který byl v koiné běžný, tedy avformh,    jako 
příležitost, možnost nebo záminka.757 Tento pojem je typicky pavlovský, v NZ 
celkem 6krát: Ř 7,8.11; 2K 5,12; 11,12; Ga 5,13; 1Tm 5,14. Zatímco v 2K 5,12 
má pozitivní smysl, převažuje význam negativní (2K 11,12), spojení se sarx (Ga 
5,13) nebo hříchem (Ř 7,8.11). Na pozadí staré řecké definice svobody „žít, jak 
kdo chce” je možno chápat svobodu skutečně jako avformh,. Svoboda se může stát 
příznivou příležitostí pro tělo (tělesnost) a synonymem hesla „vše je dovoleno” 
(pa,nta e;xestin).  

Konstrukce v dativu th/| sarki je překládána jako „příležitost pro tělo”.758 
Druhý antropologický pojem pro tělo sóma se objevuje v listu pouze 1krát (6,17). 
Pojem sa,rx v listu označoval především tělesnost v neutrálním smyslu (4,13; 
srov. 2K 12,7 aj.) nebo bylo tělo spojeno s obřízkou a příslušností k Izraeli 
(4,23.29). Zde získává nový obsah a zřetelně negativní konotace.759 Ačkoliv stojí 
v dalším výkladu jako kontrastní dvojice tělo/Duch (5,13-6,10), nejde o důraz 
dualistický, považující tělo per se za špatné v kontrastu k duši. Tělo bylo v pojetí 
Pavla stvořeno Bohem, člověk je tělem spojen s tímto světem, včetně slabosti 
těla. Podle Dunna neočekává apoštol Pavel, že tomu může být jinak, obává se 
však, že bude životem výhradně na této rovině a uspokojování tělesných požitků 
životním stylem.760 Sa,rx se může stát příležitostí a prostorem, ve kterém bude 
umožněno zlu, aby se v lidském těle prosadilo a stavělo se proti Duchu (5,16), 
tedy proti Bohu. Tělesnost může být chápána jako synonymum sobectví a 
egoismu.761 Aby byla vyjádřena tato intence, překládá např. ČEP obratem 
„příležitost k prosazování sebe”, NSR jako sebepožitkářství - „an opportunity for 
self-indulgence”.762 Další výklad označuje sa,rx v protikladu k Božímu Duchu 

                                                 
756 MARTYN, Galatians, 479: s odvoláním na Thukydyda 1,90 a Ř 7,8.   
757 BURTON, A Critical and Exegetical Commentary, 293: „It is best taken here in the sense of 
‚opportunity‛.“ Z překladů: VUL occasionem; ČEP za příležitost; KMS záminkou; KJV an 
occasion; NRS an opportunity; ELB Anlaß.  
758 V souvislosti s diskusí kolem dativu ve v. 5,1 uveďme, že se jedná o  dativ commodi, takto 
SCHLIER, Der Brief an die Galater, 243. 
759 K pojmu srov. SCHNELLE, Paulus: Leben und Denken, 569-570. Ke vztahu sarx a sóma viz 
SOUČEK, Teologie apoštola Pavla, 153nn; BORNKAMM , Apoštol Pavel, 128-133. 
760 DUNN, The Epistle to the Galatians, 287n.  
761 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 130.  
762 Jinak např. MARTYN „Flesh, active as a cosmic power”. LONGENECKER si všímá snahy 
zabránit dualistickému čtení oddílu v moderních anglických překladech a představuje některé z 
variant. Za nejlepší interpretační řešení považuje přidání adjektiva „hříšný” nebo „zkažený“ k 
substantivu „přirozenost” (angl. nature), tedy  „hříšná přirozenost”, takto např. NIV „the sinful 
nature“. 
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(5,17  h` ga.r sa.rx evpiqumei/ kata. tou/ pneu,matoj( to. de. pneu/ma kata. th/j sarko,j( 
tau/ta ga.r avllh,loij avnti,keitai( i[na mh. a] eva.n qe,lhte tau/ta poih/te, srov. Ř 
8,9.13). Imperativy v celé parenetické části dokládají  jeden ze způsobů využití 
nabyté svobody. Nepravé užívání svobody se projevuje jako zneužívání k 
rozbrojům, sebeprosazení a ne-lásce (5,14-15), ale také morálnímu libertinismu 
(viz katalogy ctností a neřestí 5,16-23). Tímto veršem je zřetelně potvrzena 
ohrozitelnost získané svobody a možnost převrácení v její opak.763  

 
5,13c avlla. dia. th/j avga,phj douleu,ete avllh,loij 
Zatímco první ohraničení svobody ukazovalo na negativní možnost, nyní 
formuluje Pavel její obsah a využití pozitivně, přestože věta začíná adversativní 
spojkou avlla. Zde stojí avlla v kontrastu vůči prosazení sa,rx. Apoštol přechází 
k povinostem, tedy etickým implikacím, jež vycházejí ze získané svobody. 
Zřejmá je podobnost s v. 5,1b, kde následuje indikativní výpověď jako varování 
před zotročením. Zde jsou adresáti vybídnuti ke službě (douleu,ete) skrze lásku. 
Motiv lásky je v listu výrazně koncentrován do 5. kapitoly (srov. Ga 2,20; 5,6; 
5,13.14.22), přičemž obrat  dia. th/j avga,phj zazněl v předchozím oddíle ve v. 5,6    
evn ga.r Cristw/| VIhsou/ ou;te peritomh, ti ivscu,ei ou;te avkrobusti,a avlla. pi,stij 
diV avga,phj evnergoume,nhÅ Láska je charakteristikou křesťanské víry a stojí 
v kontrastu vůči obřízce (5,6), zde v kontrastu vůči sa,rx. Totožné spojení 
s předložkou a členem u Pavla jen v Ř 15,30 (dia. th/j avga,phj). Podle některých 
vykladačů člen odkazuje k předešlým agapé výpovědím v listu. 

Láska je uvedena jako jediné omezení svobody, je zároveň jedním z hlavních 
pojmů Pavlovy etiky. Hans Weder píše o normativitě lásky: „Die Liebe ist die 
Normativität der Freiheit…“.764 U Pavla je spojena svoboda s láskou i se 
službou. Křesťanská svoboda nemá vést k volnosti pro sarx a nespočívá 
v ovládnutí druhých, ale projevuje se ve vzájemné službě (Ř 13,8-10; 1K 13,4nn 
aj.). „Für Paulus gehören Freiheit und Liebe eng zusammen und sind beide mit 
dem Glauben an Christus eng vebunden. Rechte Freiheit ist nur dort, wo sich der 
Glaubein Liebestätigkeitäußert.“765 Jako u předešlých eleutheria výroků je také 
zde bezprostředně uveden pojem s kořenem doul. Připomeňme, že jde o 
kontrastní pojem, patřící do sémantického pole eleutheria, jak bylo zřejmé 
z předešlých exegetických analýz. Toto místo se staví proti snaze vykládat pojmy 
čistě na lexikální úrovni bez zasazení do kontextu. Ukazuje se, že Pavel spojuje 

                                                 
763 BECKER, Der Brief an die Galater, 86: „Die christiliche Freiheit kann in der Gefahr stehen, 
durch Selbstsucht in ihr Gegenteil verkerht zu werden. Sie wird dort angemessen verwirklicht, 
wo gegenseitiger Libesdienst praktiziert wird.“  
764 WEDER, Die Normativität der Freiheit, 137.  
765 ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 228-9.  
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kreativně slova, která jsou zdánlivě protichůdná.766 Spojení také dobře dokládá 
Pavlovu zálibu v paradoxních výpovědích, jak poznamenává Barclay.767  

U oposita svobody je nutno si všimnout dvojího slovesného tvaru, který má 
sice stejný kořen, nicméně posunutý význam: (a) douleu,w (v NZ 25krát) -  
otročit, ve smyslu být otrokem, tedy někomu patřit a sloužit, ale také jednat jako 
otrok, být podřízen, sloužit a poslouchat (srov. Ga 4,8.9; 4,25; J 8,33). 
V přeneseném významu Pavel užívá v Ř 7,6 kladně o „službě v novotě Ducha“ 
(douleu,ein h̀ma/j kaino,thti pneu,matoj), zatímco v Ř 6,6 negativně o „službě 
hříchu“ (douleu,ein h`ma/j th/| a`marti,a|); (b) doulo,w    (v NZ 8krát) - znamená učinit 
někoho svým otrokem (dou/loj), zotročovat, podmaňovat si  (srov. Ga 4,3; 1K 
9,19).768 V Ga 2,4 také s předponou kata-  (katadoulw,sousin), ve v. 4,3 být 
v otroctví mocností (ùpo. ta. stoicei/a tou/ ko,smou h;meqa dedoulwme,noi\).  

Imperativ od douleu,w pak znamená „služte si navzájem“ (douleu,ete 
avllh,loij). Z významové škály zde získává kladný obsah, na rozdíl od zmínek 
v Ga 4,8.9. Povaha otrocké služby je modifikována zájmenem vespolným 
(avllh,loij). Mussner si správně všímá, že v běžné praxi byla otrocká služba vždy 
jednostranným vztahem, proto se muselo toto spojení se vzájemností zdát 
nesmyslným.769 Otrok vykonával službu vůči svému pánovi, pán vůči svému 
otrokovi nikoliv, o vzájemnosti tedy nemohla být řeč. Avšak v raně křesťanské 
tradici je skrze příklad Ježíšův možné, aby pán/učitel vykonával otrockou práci (J 
13,14-17; L 22,27).    

Na rozdíl od předešlých oddílů (2,4; 5,1) zde nabývá douleia výrazně 
pozitivní význam jako „služba lásky“. Vůbec poprvé nestojí slovo od tohoto 
kořene v protikladu ke svobodě, nýbrž se stává jejím pravým uplatněním. Párový 
pojem douleia zde blíže klasifikuje povahu mnohoznačného pojmu eleutheria a 
jeho realizace. Zatímco na předešlých místech je svoboda ohrožena otročením, 
zde je otrocká služba jedním z projevů svobody. Barclay verš nadepisuje 
„Freedom in the Slavery of Love“.770  

Nejen v evangelijní tradici, ale také v Pavlově  misijní práci a pojetí 
apoštolského povolání se spojení svobody a služby nevylučuje (1K 9,19; Ř 
6,18.22). Pavel se označoval za „otroka Krista“ (Ř 1,1; Fp 1,1), což souvisí 
s jeho povoláním za apoštola (1K 1,1 Pau/loj klhto.j avpo,stoloj Cristou/ VIhsou/) 
a nevylučuje spojení apoštol a svobodný (1K 9,1 Ouvk eivmi. evleu,qerojÈ ouvk eivmi. 
avpo,stolojÈ). Spojení služby, lásky a zároveň autority navazuje na příklad, který 
je založen v Ježíšově pozemském působení. Můžeme říci, že svoboda, přesněji 

                                                 
766 Mám za to, že můžeme mluvit o jistém druhu „jazykové hry“ (WITTGENSTEIN) v Pavlových 
listech a jeho teologii vůbec.   
767 BARCLAY , Obeying the Truth, 109. 
768 Srov. passim EWNT, BDAG.  
769 MUSSNER, Der Galaterbrief, 369.  
770 BARCLAY , Obeying the Truth, 108.  
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řečeno křesťanská svoboda, má být onou „základnou“ pro službu skrze lásku. Jak 
bylo zmíněno výše, spojení svobody a otrocké služby se muselo zdát soudobým 
posluchačům protimluvem. Podle Oepkeho zde tvoří eleutheria a douleia pěkný 
oxymorón.771 Napětí mezi svobodou a službou je překlenuto dobrovolností 
z lásky. Svoboda, ke které byli Galatští povoláni, je příležitostí pro službu 
bližnímu z lásky. Právě láska přemosťuje zdánlivý protiklad mezi svobodou a 
službou. Barrett uvádí, že pro Pavla neexistuje rozpor mezi svobodou a 
odpovědností, k tomuto oddílu dodává známé Lutherovo spojení cor incurvatum 
in se,772 které vystihuje Pavlovo varování před položením rovnítka mezi svobodu 
a sebeprosazením.  

 
5,14a  o` ga.r pa/j no,moj evn èni. lo,gw| peplh,rwtai(   
Pavel se dostává ke zdůvodnění vzájemné služby, jak naznačuje částice ga.r 
v úvodu věty.773  Pro spojení v. 13 a 14 můžeme doplnit spojky „protože“, 
„neboť“, další možností je vložit „totiž“.774 Motiv naplnění Zákona činí tuto větu 
exegeticky a teologicky nejobtížnější z celé jednotky.775Oddíl se dotýká 
základních otázek pavlovského pojetí Zákona. Napětí je možno vysvětlit tak, že 
je zpochybněna koherentnost Pavlových výpovědí k Zákonu,776 nebo pomocí 
hledání vývoje v jeho myšlení a teologii.777 Ani jedna varianta problém 
spolehlivě neřeší. K oběma je možno vznést výhrady také po stránce metodické. 
Řada vykladačů má za to, že Pavlův přístup k Zákonu má základní koherenci. 

Co se týče naplnění „v jednom slově“ (evn e`ni. lo,gw), Betz píše o „reductio in 
unum“,  v rámci židovské tradice nacházíme pokusy shrnout Zákon do jedné 
formulace již před Pavlem. Máme zde jak Hillelovo „zlaté pravidlo“ (Šab 31a), 
tak také v  synopticích je doloženo na více místech (Mk 12,32n; Mt 22,34-40; L 
10,26-28).778  

Obraťme však pozornost nejprve ke slovesu plhro,w, které je pro výklad 
důležité. Ve fyzickém smyslu znamená naplnit prázdný prostor, tj. učinit plným, 

                                                 
771 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 130, zatímco BDR uvádí jiný verš spojující 
eleutheria a douleia (1K 9,19).  
772 BARRETT, Freedom and Obligation, 71. 
773 O zdůvodnění  „Begründung“ hovoří BORSE, Der Brief an die Galater, 191; také VOUGA, An 
die Galater, 129; MARTYN, Galatians, 486 nebo WITHERINGTON, Grace in Galatia, 379: „the 
rationale“.   
774 K otázce spojení v.14 a 13 také SCHEWE, Die Galater zurückgewinnen, 103. 
775 Pro obsáhlejší výklad srov. HÜBNER, Das Gesetz bei Paulus, 37-43; BARCLAY , Obeying the 
Truth, 125 – 145; WESTERHOLM, On Fulfilling the Whole Law, 229-237.  Základní otázky, které 
se týkají problematiky Zákona a verše 5,14 předkládá LONGENECKER, Galatians, 241nn.  
776 Takto především RÄISÄNEN, Paul and the Law.  
777 HÜBNER, Das Gesetz bei Paulus, proti Pavlově vývoji v učení o Zákonu např. BECKER, Paulus, 
419.   
778 K dalším dokladům srov. MUSSNER, Der Galaterbrief, 371; DUNN, The Epistle to the 
Galatians, 289.   
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např. naplnit úlovkem rybářskou síť, která byla původně prázdná (Mt 13,48). 
Může však znamenat také splnění závazku nebo dokončení.779 Z významových 
možností se jako nejpravděpodobnější nabízí  překlad slovesa v perfektu pasiva: 
(a)  „je naplněn“; (b) „je shrnut“ (ČEP), takto většina světových překladů.780 
Přednost je možno dát z mnoha důvodů výkladu a překladu „je naplněn“, pro 
kterou se vyslovuje velká část vykladačů.781 Výsledek, který je platný pro 
přítomnost, může upomínat na slova Ježíšova o naplnění Zákona (Mt 5,17).   

V listu nacházíme celkem tři pojmy odvozené od kmene plhro,w    (Ga 4,4; 
5,14; 6,2), z toho jednou ve spojitosti s naplněním „zákona Kristova“ (6,2b). Zde 
se objevuje výraz Zákon (no,moj), který měl výrazně negativní význam, 
především ve spojení „skutky Zákona“ . Zatímco je pojem nomos v různých 
variacích nejčastějším pojmem listu, celkem 32krát,782 objevuje se spojení o` pa/j 
no,moj v celém NZ pouze jednou.  Obtíž s překladem tohoto spojení vzniká kvůli 
výroku ve v. 5,3 (o[lon to.n no,mon), který je překládán taktéž jako „celý Zákon“ 
(ČEP).783 Podíváme-li se do celého listu, nalezneme celkem tři výroky, které 
vykazují výrazné podobnosti s ò pa/j no,moj: 

 
Ga 3,10  {Osoi ga.r evx e;rgwn no,mou eivsi,n(  ùpo. kata,ran eivsi,n\  
         ge,graptai ga.r o[ti  evpikata,ratoj pa/j o]j ouvk evmme,nei pa/sin  
         toi/j gegramme,noij evn tw/| bibli,w| tou/ no,mou tou/ poih/sai auvta,Å 
 
Objevuje se zájmeno (pa/j) a kniha Zákona (tw/| bibli,w| tou/ no,mou) a činit 

(poih/sai), stejné sloveso v kontextu Zákona doloženo ještě v 5. kapitole:  
 
Ga 5,3  martu,romai de. pa,lin panti. avnqrw,pw| peritemnome,nw|  
        o[ti ovfeile,thj evsti.n o[lon to.n no,mon poih/saiÅ 
 
Na rozdíl od předešlých dvou veršů je v 5,14 sloveso peplh,rwtai, kterému 

byla věnována pozornost výše, nikoliv poih/saiÅ  
 
Ga 5,14  o` ga.r pa/j no,moj evn èni. lo,gw| peplh,rwtai(  
         evn tw/|\ avgaph,seij to.n plhsi,on sou ẁj seauto,nÅ 

                                                 
779 Pro výkladové možnosti srov. EWNT, BDAG.  
780 Dobrý přehled podává MARTYN, Galatians, 486 – 490. BDAG navrhuje tento překlad pro 5,14  
„ the whole law has found its full expression in a single word or is summed up under one entry“ . 
Z překladů např. NIV summed up, zatímco KJV is fulfilled.  
781 Takto FUNG, The Epistle to the Galatians, 246, podobné argumenty předkládá 
WITHERINGTON, Grace in Galatia, 380nn.  
782 Pro významové okruhy pojmu srov. BDAG, EWNT.  
783 Většina moderních překladů nerozlišuje mezi oběma spojeními z 5,3 a 5,14, např. BKR 
všecken Zákon; ČEP celý zákon; ELB das ganze Gesetz; NRS the whole law ; NIV the entire 
law; KJV all the law, rozlišení je naznačeno ve VUL: 5,3 universae legis; 5,14  omnis enim lex.  
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Nutno doplnit ještě jednu zmínku o naplnění zákona, zde však zákona 
Kristova. 

 
Ga 6,2  VAllh,lwn ta. ba,rh basta,zete kai. ou[twj avnaplhrw,sete to.n no,mon 

tou/ Cristou/Å 
 
Pro výklad je klíčové pochopení vztahu mezi 5,3 (o[lon to.n no,mon) a 5,14 (ò 

pa/j no,moj). Je nápadné, že obě výpovědi odděluje pouze jedenáct veršů. Musíme 
vycházet z předpokladu, že Pavel si je vědom, že se vyslovuje k otázce Zákona 
odlišně. Blízkost obou obratů vede k pokusům o jejich „harmonizaci“, nebo 
naopak slouží jako důkaz Pavlovy nekoherentnosti v otázce vztahu křesťanů 
k židovskému Zákonu, jak bylo zmíněno výše.  

Jako první vysvětlení se nabízí, že Pavel stejnou věc vyjádřil odlišně, a proto 
můžeme obě výpovědi chápat synonymně (analogicky k eleutheria výrokům 
5,1.13). Část vykladačů vysvětluje tento problém odlišnými otázkami, se kterými 
se Pavel v obou oddílech vypořádává.  Je pravda, že spojení je užito ve dvou 
odlišných kontextech, nápadné jsou také rozdíly v obou formulacích. Je potřeba 
sledovat nuance Pavlových výroků a argumentů,  a to jak u sloves (poih/sai/ 
peplh,rwtai), tak u spojení (o[lon to.n no,mon / ò pa/j no,moj).784  

    Spojení  ò pa/j no,moj pokládá důraz na celistvost, spíše než sadu 
jednotlivých přikázání. Betz má za to, že důležitý je rozdíl ve slovesech poih/sai/ 
peplh,rwtai.785 V prvním případě Pavel adresátům zdůrazňuje, že nemohou chtít 
naplnit Zákon tím, že přijmou „pouze“ obřízku. Mají-li být důslední a vydat se 
skutečně touto cestou, nemohou se zastavit u obřízky.  Musejí začít dodržovat 
všechna další nařízení a předpisy, tedy o[lon to.n no,mon s jeho kvantitativní 
stránkou. Stejnou logiku je možno spatřovat za výrokem 3,10, kde se vyskytuje 
také sloveso poih/sai. Jednoznačně se oba výroky týkají spásy a významu díla 
v Kristu. Obřízka úzce souvisela s ospravedlněním a teologickým programem 
oponentů, podle kterých mohou Galatští dosáhnout ospravedlnění pouze touto 
cestou. Pavel proto důrazně varuje před „slepou uličkou“, která nevede 
k ospravedlnění, takto již v řeči k Petrovi (2,11-21). Přijetí „dodatečné obřízky“ 
vede k pozbytí milosti (5,4), znehodnocení spásy v Kristu, které vede k „novému 
stvoření“ (6,15). Zákon sám usvědčuje z neschopnosti dát život a zajistit 
spravedlnost (srov. Ř 8,3).  Proto musel přijít Kristus, protože „ze skutků Zákona 
nebude nikdo ospravedlněn“ (Ga 2,16).  

Pavel nikde neříká, že křesťané mají „činit Zákon“, nýbrž že byl naplněn nebo 
ho plní. Naproti tomu „naplnit celý Zákon“ (5,14) ve smyslu jeho podstaty a 
intence je možné jen skrze lásku, což je záměrem mojžíšovského Zákona. 

                                                 
784 K podrobnějšímu výkladu srov. BETZ, Der Galaterbrief, 468-471.  
785 Takto DUNN, The Epistle to the Galatians, 289.   
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Nepřímo se objevuje motiv lásky také v Ga 6,2. Longenecker má za to, že Pavel 
pokládá důraz na lásku, nikoliv na Zákon, stejně tak v Ř 13,8-10.786 Jsou tedy 
křesťané bez zákona a norem pro jejich život? Podle Pavla nikoliv. Vedle spojení 
zákon Kristův (6,2) nelze přehlédnout důraz na působení Ducha svatého 
(5,16nn), který bezprostředně navazuje.  Je to Duch, který se staví proti slabému 
sarx (5,17). Kdo se řídí Duchem, není pod Zákonem (5,18). Pavel opakovaně 
připomíná Galatským aktivitu z Boží strany skrze dar Ducha, která byla od 
počátku mezi Galatskými zřetelná (3,1n).  

Hans Hübner odlišil naplnění kvantitativní (5,3) a naplnění kvalitativní (5,14), 
což odpovídá rozdílu mezi o[lon to.n no,mon / o` pa/j no,moj.787 Nelze však 
přetěžovat tento verš teologickými výklady. Pavel to základní o Zákonu řekl již 
v předešlých oddílech listu, ve kterých  z více perspektiv pojednal o funkci 
nomos v době po Kristu. Zde se nacházíme v  úvodu parenetické části listu a 
Pavel se obrací k principům křesťanského jednání, které mají vztah k Zákonu. 
Souhlasím s Longeneckerem, že důraz je položen hlavně na lásku a její 
uplatnění. Zde slouží agapé jako orientace pro život křesťanského společenství. 
V souvislosti s motivem osvobození chce Pavel vyjádřit způsob a principy, jak 
nakládat se získanou svobodou. Přitom varuje před zneužitím svobody v Kristu. 
Kritické a mnohovrstevnaté pojednání o funkci Zákona v době po Kristu (Ga 2,1 
- 5,12) a důraz na spasení bez observance Tóry nemají vést k závěru, že věřící 
jsou bez jakékoliv mravní normy, jaksi  bez zákona ( a-nomoi).  

Obě zmínky o Zákonu v 5,3.14 pojednávají o Zákonu z jiné perspektivy. Je 
důležité si všimnout, že v obou případech usvědčují adresáty z nedůslednosti 
vůči Zákonu. Jinak řečeno, Zákon samotný usvědčuje pohanokřesťany usilující o 
život „pod Zákonem“ z toho, že jej neplní. V prvním případě, užijeme-li 
kategorií Hübnera, se jedná  o nedůslednost kvantitativní – nejen obřízka, ale 
také další nařízení. Pavel zároveň přidává odsouzení dodatečné obřízky jako 
odmítnutí Krista (5,2n). V druhém případě je na základě 5,15 možno říci, že 
Pavel usvědčuje Galatské citátem z neplnění kvalitativního rozměru Zákona (Lv 
19,18), kterým je agapé (5,6.14). V dalším výkladu je láska dále konkretizována 
a spojena se zákonem Kristovým (6,2). Z hlediska parenetického plní Zákon 
funkci usvědčující z hříchu a přestoupení.  

 
 
5,14b evn tw/|\ avgaph,seij to.n plhsi,on sou ẁj seauto,nÅ   
Paralelně k evn èni. lo,gw je uvedeno evn tw (evn + dativ maskulina sg.), vztahující 
se k předešlé výpovědi. Následuje jediný citát ze SZ v posledních dvou 

                                                 
786 LONGENECKER, Galatians, 243. Ve svém výkladu se odvolává na závěry studie 
WESTERHOLMA, On Fulfilling the Whole Law, 229 – 237.  
787 HÜBNER, Das Gesetz bei Paulus, 37-43. 
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kapitolách listu, nejbližší se nachází v oddíle 4,21-31.788 Pavel zde cituje část 
verše z Lv 19,18 podle znění LXX: 

 
Lv 19,18 LXX Ga 5,14b 
kai. ouvk evkdika/tai, sou h` cei,r  
kai. ouv mhniei/j toi/j ui`oi/j tou/ laou/ 
sou kai. avgaph,seij to.n plhsi,on sou 
ẁj seauto,n evgw, eivmi ku,rioj 

 
 
avgaph,seij to.n plhsi,on sou  
ẁj seauto,nÅ   

 
Přes zřetelnou doslovnost podle znění LXX se můžeme ptát, zda jde primárně 

o citaci ze SZ nebo z raněkřesťanské tradice. Věta avgaph,seij to.n plhsi,on sou 
ẁj seauto,n je v této podobě doložena v NZ 6krát, z toho 2krát u Pavla (srov. Mt 
19,19; 22,39; Mk 12,31; Ř 13,9; Ga 5,14; Jk 2,8), navíc spojení avgaph,seij to.n 
plhsi,on sou ještě v Mt 5,43. Je velmi pravděpodobné,  že se zde ukazuje vliv 
Ježíšova učení na Pavla. Jde o stejnou pointu - velikost učednictví je 
symbolizována spíše v otrokovi než panovníkovi.789 Můžeme uvést tradici o 
umývání nohou a následný příkaz vzájemné služby (J 13,1-20). Reciprocita 
služby mezi učedníky je zmíněna výslovně J 13,14 (ùmei/j ovfei,lete avllh,lwn 
ni,ptein tou.j po,daj).  

 
5,15a  eiv de. avllh,louj da,knete kai. katesqi,ete(  
Bezprostředně na citát navazuje souvětí, začínající vedlejší větou podmínkovou, 
uvozenou spojkou a částicí eiv de.790 Po dalším zájmenu vespolném (avllh,louj), 
které je vůbec nejčastějším tvarem v oddíle (3krát), následují dvě slovesa ve 2. 
os. pl. Předsazením zájmena před slovesa je položen důraz na oboustrannost, lépe 
řečeno vzájemnost jednání, před kterým Pavel varuje.   

Sloveso da,knw je v NZ hapaxlegomenem, které lze překládat jako kousání, 
hryzání nebo obecněji zraňování, přičemž  da,knete ve smyslu kousat zuby. 
V LXX spojeno s uštknutím hada (Gn 49,17) nebo v přeneseném významu 
označuje kousání falešných proroků (Mi 3,5). Druhé sloveso katesqi,w znamená 
jíst, pozřít nebo také pohlcovat, u Pavla ještě v 2K 11,20. Celkově je doloženo 
v NZ pouze 3krát, z toho převládá  význam jezení nebo vyjídání ve smyslu 
někoho vyjídat, kraličtí překládají „zžírají“ (Mk 12,40; par. L 20,47). V 
souvislosti s předešlým slovesem je nutno překládat jako „pohltit“ ve významu 

                                                 
788 Zde není uveden formulí ohlašující citát ze SZ typu ge,graptai (3,10.13; 4,22) nebo otázkou 
avlla. ti, le,gei h` grafh,È (4,30).  
789 Takto DUNN, The Epistle to the Galatians, 288. Pro vliv raněkřesťanské tradice se vyslovuje 
také BETZ, Der Galaterbrief,  470-471, podle kterého formule uvozující citát může ukazovat, že 
byl adresátům znám.   
790 V listu celkem 6krát (srov. Ga 2,17; 3,29; 4,7; 5,15.18). 
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„sežrat“, „požírat“ (ČEP).791 Doslovně lze přeložit navzájem se „koušete a 
žerete/pojídáte“. Celé spojení je uvozeno avllh,louj, proto evokuje vzájemné 
působení si bolesti kousáním a požíráním. V přeneseném významu můžeme 
přeložit: „jestliže se navzájem zraňujete a ničíte“. Pavel může myslet na nejen na 
vzájemné neshody a rozdělení - příčiny nám zůstávají zatajeny - ale také na 
způsob jejich řešení. Oba obrazy evokují v sarkastickém souvětí jednání 
divokých zvířat, člověku nebezpečných, která spolu bojují takovým způsobem a 
tak dlouho, až se zahubí. Ačkoliv není jasné, čeho se popisované chování týká, 
stojí v přímém rozporu ke vztahům v křesťanském společenstvím, které mají být 
určovany láskou a vzájemnou službou (srov. 1K 13!). V 1K 16,14 Pavel píše: 
„Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce!“ 792 V tomto listu zřetelně vyjádřeno 
verši 5,13.14: (a) dia. th/j avga,phj douleu,ete avllh,loij; (b) avgaph,seij to.n plhsi,on 
sou ẁj seauto,n. S ohledem na výroky 5,12  se může jednat také o ironickou 
poznámku na adresu Galatských.793 Místo vzájemné služby lásky chování, které 
je podobné divokým zvířatům. 

 
5,15b   ble,pete mh. ùpV avllh,lwn avnalwqh/teÅ   
Bezprostředně navazuje sloveso  ble,pete, které v imperativu znamená dávejte (si) 
pozor. Ačkoliv je toto sloveso v NZ a v LXX často užito pouze ve smyslu vidět, 
pozorovat nebo hledět, zde je položen důraz na uvědomění si nebezpečí, tedy 
něco si uvědomit a poučit se. U Pavla výrazně na několika místech, např. ve 
trojím varování: „Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, 
dejte si pozor na tu 'rozřízku'!”. (Fp 3,2)  Nebližší paralelou je 1K 8,9, kde se 
vyskytuje varování ble,pete … mh, spojeno s tématem svobody, pojmem h` 
evxousi,a …  ble,pete de. mh, pwj h` evxousi,a ùmw/n au[th pro,skomma ge,nhtai toi/j 
avsqene,sinÅ Druhá část verše pokračuje v 2. os. pl., aniž by bylo blíže určeno, kdo 
stojí za situací popsanou v předešlé větě. Skutečnost, že je celé souvětí 
podmínkovou větou reálnou, dokládá, že Pavel počítá s možnými nebo dokonce 
skutečnými problémy,794 podle některých vykladačů to však nelze doložit.     

Má tato ironická poznámka vztah k situaci v Galacii? Z textu není zřejmé, zda 
jde o reálné nebezpečí, reflektující skutečné konflikty v Galacii, nebo obecné 
varování před důsledky „vlády těla“, opírající se o misijně-pastorační zkušenosti 

                                                 
791 BDAG překládá „trhat na kusy“.  
792 Také na dalších místech je položen důraz na agapé jako průvodní znak křesťanských obcí a 
vzájemného soužití, výrazně 1K 13, ale také na jiných místech srov. 1Te 4,9; 5,13; Fl 1,1.5.7.9.16 
aj.   
793 K ironické rétorice v listu Gal srov. článek NIKOLAKOPULOS, Aspekte der „paulinischen 
Ironie“, 193-208. 
794 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 131. Podle GÁBRIŠE jde o skutečné problémy, 
List apoštola Pavla Galatským, 214. 
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Pavla.795 Hodnocení těchto veršů je závislé jak na posouzení informací o situaci 
vzniklé v Galacii, které Pavel měl k dispozici, tak na určení funkce pareneze 
v listu Gal, ale také subžánru vůbec. Nepovažuji za pravděpodobné, že by Pavel 
takto silná slova užil pouze jako obecné varování nebo obecnou parenezi, bez 
jistého vztahu k situaci adresátů. I když musíme mít na paměti, že šlo o list pro 
více sborů a problémy se nemusely týkat všech sborů v oblasti. 

Podstatné je to, že nezávisle na hodnocení reálnosti situace je důraz položen 
na „oboustranné“, lépe řečeno „vzájemné“ nebezpečí, vyplývající z rozporů a 
roztržek. Nejde primárně o ohrožení vnější (ze strany oponentů), ale vnitřní, 
přestože oponenti mohli být vnějším impulsem. Pomocí metafor apoštol ukazuje 
k důsledkům „drsného“ jednání, které vede ke vzájemnému ohrožení jednotlivců, 
a také existence celého společenství. Může jít o teologické spory mezi těmi, kteří 
se přidali na stranu oponentů? Pavel varuje před důsledky „agresivního 
zraňování“, které vede k zahubení. Sloveso avnali,skw    (konjunktiv aoristu 
pasivního 2. os. pl.) z présentního avnalo,w znamená v pasivu zničit, pohltit.  
Celou větu lze v pasivním tvaru přeložit „abyste nebyli zničeni jeden druhým“. 
Tento výraz zpětně ukazuje na intenzitu „zraňování“ vyjádřenou v obou 
slovesech  a kontrast se službou lásky. Jde vlastně o zničení, které bychom na 
pozadí motivu „budování společenství“ (oivkodome,w), jež apoštol zdůrazňuje 
v 1K, mohli označit jako „boření společenství“. Pavel na tomto místě mistrně 
stupňuje intenzitu činnosti, která vede k zahynutí. Tři slovesa, které jsou užita 
v 15 verši tvoří klimax: kousat – žrát – zničit.796 Všechna tři slovesa da,knete - 
katesqi,ete -  avnalwqh/te implikují představu úplného zničení a zahubení.797 Zde 
se netýká zničení především jednotlivce, ale křesťanského společenství. Jak bylo 
uvedeno výše, celkem 3krát je vyjádřena vzájemnost. Reciprocita se má projevit 
vzájemnou službou skrze lásku (5,13), nikoliv vzájemným zničením.  Jak je 
patrné ze závěru oddílu, podle Pavla může být svoboda využita ke vzájemné 
službě nebo vzájemnému zničení. Jinak řečeno, svoboda může být východiskem, 
příležitostí (avformh,) jak k uplatnění lásky, tak k jejímu opaku. Tím se také 
posunuje pojetí svobody z teologické a teoretické roviny do zcela praktického 

                                                 
795 Vykladači se různí v hodnocení těchto výpovědí. Podle některých jde o reakci na zprávy o 
skutečné situaci v Galacii (takto OPEKE, GÁBRIŠ, LONGENECKER), podobně jak je známe z 1K. 
Jiní mají za to, že jde o teoretické implikace (takto např. BECKER), ukazující na důsledky sarx a 
patřící k obecnému napomenutí. BECKER, Der Brief an die Galater, 87: „Das Plastische der 
Aussage darf nicht dazu verleiten, eine spezielle Gemeindesituation hineinzulesen.“ Podle jiných 
nelze z uvedeného textu jednoznačně určit a nechávají otázku otevřenou: viz VOUGA, An die 
Galater, 131. Více k diskusi srov. SCHEWE, Die Galater zurückgewinnen, 108-110. 
796 GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 214.  
797 ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, 231. Na jednom místě v LXX jsou užity dva ze 
tří pojmů, které Pavel využívá k opsání situace, srov. Př 30,14 (avnali,skein kai. katesqi,ein). 
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uskutečňování svobody v rámci konkrétního společenství. Kertelge píše o činění 
svobody („Tun der Freiheit“).798   

 
5,13 jako varianta 5,1? 
Jak bylo již zmíněno, nelze přehlédnout blízkost eleutheria výroků v 5. kap., 
obsahujících shodně po dvou pojmech eleutheria. Otázkou zůstává jejich 
vzájemný vztah, dále pak do jaké míry můžeme interpretovat v. 13 na pozadí v. 
1. Podle hermenutických pravidel výkladu epištol nejde o krok nepřiměřený. List 
byl psán a čten jako celek, proto musíme předpokádat, že si byl Pavel vědom, že 
formuluje oba verše obdobně a myslí tutéž svobodu – svobodu v Kristu.  
Z pohledu prvních příjemců je blízkost obou výroků nepřeslechnutelná, zvláště 
pak jejich „zdvojení“. Opakováním stejného pojmu je využito nejběžnějšího 
prostředku k upoutání pozornosti posluchače/čtenáře. Přestože podobnosti i 
odlišnosti byly jmenovány již v průběhu exegetické analýzy verše, shrňme je 
takto přehledněji.  

 
Podobnosti:  

� indikativnost obou výpovědí s připojeným varováním 
(imperativ)  

� dva eleutheria výroky v každém verši 
� kontrastní pojem ze sémantického pole douleia 
� 2. os. pl., zřetelně se obracející ke Galatským 
� slovesa jsou v aoristu a odkazují na zkušenost adrestátů, která 

však není specifikována 
 

Odlišnosti:  

� 5,13 má blíže k parenetické stránce zvěsti Pavla týkající se 
sborového života, 5,1 je shrnutím, zvoláním a kontextem je 
rázné odmítnutí obřízky  

� explicitně vyjádřený subjekt (5,1) a nevyjádřený subjekt 
osvobození (5,13) 

� substantivum a sloveso (5,1) na rozdíl od dvou substantiv 
(5,13) 

� imperativ - výzva proti vnějšímu zotročení (5,1) a výzva ke 
vzájemné službě (5,13)  

� kontrastní pojem douleia v odlišném významu  
 

                                                 
798 KERTELGE, Freiheitsbotschaft, 327.  
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Zmíněné odlišnosti i blízkosti výroků si všímá řada vykladačů, kteří ji 
označují jako „obměněné opakování indikativů“.799 Mám za to, že opakováním je 
pouze první část 5,13a, jakkoliv v obměněné podobě. Jak jsem se pokoušel 
doložit, zůstává totožná soteriologická stránka v motivu osvobození jako aktu 
povolání ke svobodě. Totéž neplatí o druhé části výpovědí, které jsou 
imperativní. Druhá část je dotažením a rozvedením v podobě varování. Ve v. 
5,13 jde tato část za rámec řečeného v 5,1. Není tedy možné říci, že celý v. 13 je 
opakováním či shrnutím v. 1. Výpovědi jsou sice obdobné a v zásadě koherentní, 
nikolik však totožné, což souvisí s jiným argumentem dané části listu a také s 
kontextem - řekněme s odlišnou povahou ohrožení svobody v Kristu.  

 
Význam pro výklad 
Přes zmíněné odlišnosti Pavel nemluví o „svobodách“, nýbrž o jedné svobodě, 
kterou interpretuje z více úhlů pohledu. Stejně tak nejde o dvě události v Kristu – 
osvobození ke svobodě a povolání ke svobodě. Svoboda je formulována ve v. 5,1 
zřetelně pozitivně, ve v. 5,13 je obsaženo varování před nepochopením či 
zneužitím osvobození. Snahu o přesné rozlišení toho, zda jde o nepochopení či 
zneužití, považuji za těžko doložitelnou. Vždyť nepochopení významu svobody 
je prvním krokem k jejímu špatnému užití a zneužití. Obě výpovědi se týkají 
jedné události, na které mají Galatští podíl. Je nápadné, že výpovědi o svobodě 
nejsou formulovány jako svoboda jednotlivce, nýbrž křesťanského společenství.  

Navzdory podobnosti nesmí být jedinečnost obou výpovědí nivelizována – 
tomu brání skutečnost, že svoboda je bráněna ze dvou odlišných pozic, můžeme 
říci proti dvojímu možnému ohrožení, navíc oddíl 5,13-15 je více parenetický a 
souvisí více s životem ve společenství, zatímco 5,2-12 souvisí s leitmotivem 
listu, tj. požadavkem obřízky. Vedle kontextu a odlišného argumentu zde máme 
odlišné užití kontrastního pojmu douleia. Z obou výpovědí je zřejmé, že Pavlovi 
záleží na správném pochopení a užití svobody, kterou věřící získali v Kristu. 
Vnímá dvojí možnost zotročení – skrze snahu vrátit se před Krista a 
uposlechnout požadavku oponentů, ale také povolením tělesnosti (sarx), která 
svobodu nevyužívá ke službě lásky, nýbrž ke zničení společenství. Jde o jednu 
svobodu v Kristu, avšak ohroženou ze dvou odlišných stran.  

 
Zneužití svobody 
Sledovaný oddíl slouží jako jeden z hlavních argumetnů, který má podpořit 
domněnku, že se Pavel vyrovnáná se dvěmi skupinami, které získaly vliv v jeho 
sborech.  Zmíněná blízkost obou výroků dobře zapadá do tohoto schématu dvou 
skupin, které působily v Galacii. Zatímco v 5,1 útočí apoštol proti legalismu, v 

                                                 
799 SCHLIER píše o odlišnostech obou formulací, Der Brief an die Galater, 241. Zatímco VOUGA, 
An die Galater, 127: „Die variierte Wiederholung des Indikativs von Gal 5,1 in Gal 5,13…“. 
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5,13 staví hráz proti libertinismu.800 Podle Schmithalse zde Pavel útočí proti 
praxi libertinismu gnostiků. Tyto závěry však nejsou přesvědčivé, jednak na 
základě listu samotného, dále ne všichni gnostikové byli libertinisty.801 Tato 
dvojpólovost a dialektičnost není důkazem dvou skupin, jak se někteří domnívali. 
Je zřejmé, že při definování křesťanské svobody je nutno objasnit také její 
hranice a odhalit tím zdánlivou svobodu, která slouží jako záminka pro 
nevázanost těla (sarx). Dunn dobře vystihuje dvojí rozměr svobody. „The 
freedom of God has both aspects, otherwise it is not God‘s freedom. The liberty 
which does not ask, Liberty for what?, is a dangerous commodity.“ 802 Pavel si je 
vědom nebezpečí zneužití tohoto „drahého zboží“, jakou svoboda představuje.  

 
4.5.3. Výklady Jonese a Vollenweidera 
 
Stanely F. Jones 
Jones se vyslovuje pro začátek etické části veršem 5,13. V úvodu předkládá řadu 
paralel ke spojení  evpV evleuqeri,a| (102-3), z nichž vyvozuje možné politické 
pozadí. „Diese Parallelen lassen vermuten, daß hinter Gal 5,13 eine politische 
Analogie steht.“ (103)   

Může se tedy jednat o analogii s oddílem 2,4, to však není jisté, píše Jones. 
Dále není výrok 5,13 zvoláním k boji, aby byla svoboda teprve získána, jak je 
obvyklé v antických textech, které uvádí jako paralely.  Ve svém zkoumání se 
obrací k verši 1Te 4,7 (ouv ga.r evka,lesen h̀ma/j o` qeo.j evpi. avkaqarsi,a| avllV evn 
a`giasmw/|), ve kterém spatřuje blízkost jednak díky spojení slovesa kale,w    + evpi.. 
Jones si všímá obsahové spojitosti, ale také motivu povolání Bohem. Výrok o 
povolání z 5,13 staví na úroveň dalších zmínek o povolání křesťanů, a to 
povolání ke svobodě skrze Boha (1K 7,15.17; 1Te 2,12; Ř 8,30; 9,24). Tato 
událost je na stejné úrovni s obrácením, nelze ji proto blížeji specifikovat, píše 
Jones.  Chybějící explicitně vyjádřený subjekt osvobození v 5,13 umožňuje 
domněnku, že Pavel mluví o „povolání skrze Boha“, tedy jinak než v textech 5,1 
a 1K 7,22, kde je míněn jako osvoboditel Kristus.  

 
„Daß Gott hier für die christiliche Freiheit direkt verantwortlich gemacht 
wird, unterscheidet diese Text von Gal 5,13 und 1 Kor 7,22, wo Christus 
als Befreier gedacht wird. Ist dieser Gedanke eine eingenständige Leistung 
des paulinischen Denkens?“ (104) 
 

                                                 
800 BRUCE, The Epistle to the Galatians, 240.  
801 Proti hypotéze dvou skupin/front se vyslovuje větišna vykladačů. K polemice proti 
SCHMITHALSOVI srov. BRUCE, The Epistle to the Galatians, 240.  
802 DUNN, The Epistle to the Galatians, 287.  
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V návaznosti na Boží povolání ke svobodě předkládá Jones řadu míst v 
antických textech, ve kterých je zmíněno povolání božstvem ke svobodě (104).  
Co se týče významu eleutheria výroku v 5,13, nejedná se podle Jonese o 
svobodu od Zákona, jak se domnívá řada vykladačů. Věty 15b-c nejsou definicí 
svobody, pouze předkládají návody k užití svobody. (104-105) Vysvětlení 
Beckera a Bornkamma, že jde o definici svobody, považuje za spornou. Dále se 
věnuje výkladu Betze, ve kterém nalézá jistou oporu pro svůj důraz. Z 
předložených důvodů považuje za nejpravděpodobnější vykládat eleutheria 
výrok 5,13 v širším helénistickém smyslu, tedy jako svobodu „dělat, co člověk 
chce“. 

 
„Aus diesen Gründen ist das nicht näher spezifierte Wort evleuqeri,a    V 13 
am wahrscheinlichsten als ‚Freiheit, das zu tun, was man will‛, auszulegen. 
Dementsprechend gebraucht Paulus das Wort evleuqeri,a hier in seiner 
allgemein vertretenen hellenistischen Bedeutung.“ (106) 
 
Jones nespatřuje rozdíl mezi zmínkou u Pavla a běžným užitím v antických 

textech v obsahu ani v tvrzení, že tuto svobodu umožňuje člověku Bůh (106).  
 

Kritické poznámky  
Jak dochází Jones  k závěru, že jde o obecné užití v helénistickém smyslu? 
Prvním zjištěním, pro které se vyslovuje je, že subjektem povolání v 5,13 je Bůh, 
nikoliv Kristus. Již tento první závěr je velmi sporný, jak bylo výše vyloženo. 
Poté  co určí za subjekt povolání jednoznačně Boha (tj. teologicky, nikoliv 
christologicky) také u povolání  ke svobodě, předkládá místa, ve kterých je 
svoboda umožněna skrze božstvo. Zde je možné pozorovat autorovu tendenci, 
která se projevuje také na jiných místech výkladu, že je upřednostněn výklad 
odpovídající antickým textům.  

Co mluví pro nechristologický výklad? Nejprve je nutno sledovat jazykovou 
stránku verše, o kterou může Jones právem opřít svůj argument. Subjekt není 
vyjádřen ani typickým Pavlovým interpretamentem evn Cristw/| nebo dia. VIhsou/ 
Cristou/ (Ga 1,1). Není doloženo ani pro pasivní tvary běžné spojení s ùpo (srov. 
Ga 3,17  ùpo. tou/ qeou). Přestože není subjekt povolání ke svobodě blíže 
specifikován, v kontextu celého listu i užití u Pavla se skutečně nabízejí dvě 
možnosti: (a) Bůh; (b) Kristus.803  

Sloveso povolat evklh,qhn    (pasivní tvar aoristu od kale,w) se zřetelně vztahuje 
k minulé události, která má spásný charakter. Betz zdůrazňuje indikativnost 

                                                 
803 Pneumatologické hledisko zde zůstává stranou. Nicméně na pozadí 2K 3,17 bychom mohli 
díky nevyjádřenému podmětu argumentovat, že zde má Pavel na mysli „svobodu skrze Ducha“/ 
„v Duchu“. V listu samotném nestojí pneumatologie v pozadí (viz 3,2-5.14; 5,16-25).   
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spásy, která předchází imperativ (takto 5,1a.13a). Jde o přijetí evangelia a 
obrácení, doložené křtem (3,26-29). V celém listu jsou soteriologické výpovědi 
zřetelně christologicky kvalifikované (srov. 3,13). Spása je možná skrze víru 
(3,26) v Krista jako syna Božího. Setkání s Kristem, kterého Bůh poslal je u 
počátku povolání Pavla (1,1.12) i Galatských. Jejich povolání, můžeme říci 
povolání za syny Boží (3,26), je spjato s Božím jednáním v Kristu, a bylo 
stvrzeno přijetím Ducha (3,2). Není pochyb, že také zde má Pavel na mysli právě 
Boží jednání skrze Krista (4,4nn), které je kvalifikováno jako povolání ke 
svobodě. Proto mám za to, že je možné číst verš jako soteriologickou výpověď, 
přičemž subjektem je nejpravděpodobněji  Kristus sám (5,1) nebo Bůh skrze 
Krista (1,3). Zde je nutno dodat nejpravděpodobněji, protože subjekt není 
explicitně vyjádřen, jakkoliv jsou christologické výpovědi zřetelné (5,1.2.4.6.24), 
zatímco teologické výpovědi jsou ve srovnání s kap. 3 - 4 v pozadí (qeo,j    jen 
5,17). Výše uvedené skutečnosti hovoří proti jednostrannému zdůraznění Boha, 
pro Jonese božstva,  jako původce povolání v 5,13. Protože pro Pavla není možné 
odtrhnout teologii od christologie/soteriologie, nemění se mnoho na výkladu 
verše, pokud bychom přijali možnost, pro kterou pléduje Jones. Podobně nelze 
christologický výklad stavět proti teologickému, tedy pokoušet se rozdělovat to, 
co je u Pavla komplementárně spojeno, jak dokládá spojení dia. VIhsou/ Cristou/ 
kai. qeou/ patro.j z Ga 1,1 nebo  [qeo,j] avpokalu,yai to.n uìo.n auvtou/ evn evmoi,. 804  

Po metodické stránce považuji za sporný Jonesův pokus (a) upřednostnit pro 
vyklad v. 13 text mimo list Galatským, konkrétně 1Te 4,7; (b) gramatickou 
blízkost verše 1Te 4,7 postavit před verš Ga 5,1, aniž by byl tento krok blíže 
zdůvodněn a podložen.  Jak bylo předloženo výše, Jones se orientuje především 
na místa spojená s povoláním, míněno povolání božstvem, proto vykládá verš na 
pozadí 1Te 4,7. Tento argument je nutno považovat za nedostačující ve srovnání 
s blízkostí eleutheria výroků, kde je vyjádřen explicitně Kristus jako subjekt 
vysvobození (Ga 2,4; 5,1).  

Pokud bychom přijali důraz na povolání, který ukazuje spíše směrem k Bohu 
jako subjektu povolání, není možné u Pavla  christologický rozměr postavit proti 
teologickému, ve smyslu buď Bůh, nebo Kristus. Podle Pavla jedná Bůh skrze 
Ježíše Krista viz Ga 1,1 (dia. VIhsou/ Cristou/ kai. qeou/ patro.j). Pokud tedy 
vztáhneme povolání výhradně k Bohu, není vyloučen christologický rozměr. 
Z těchto důvodů považuji Jonesův argument za velmi sporný a přikláním se 
k výkladu christologickému, zvláště v kontextu 5,1. Je však pochopitelné, že 
z religionistického pohledu je pro srovnání s antickými texty bližší motiv 
povolání ke svobodě skrze božstvo, které Jones akcentuje. 

                                                 
804 Takto např. LINDEMANN , podle kterého nejsou v Pavlově teologii „theocentričnost“ a 
„christocentričnost“ žádnými alternativami, Paulus, Apostel und Lehrer, 26.  
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Co hovoří o obecném pojetí svobody? Jestliže první eleutheria výrok je 
jednoznačně vztažen k minulé události povolání a obrácení, stejně také Jones, 
pak je možno mluvit o svobodě v helénistickém smyslu spíše u druhého 
eleutheria výroku. Podle Jonesova závěru je možno chápat verš takto: Byli jste 
povoláni (Bohem) ke svobodě (svoboda = jednat, jak chci, nebýt ničím omezen), 
jen nemějte tuto svobodu (= jednat, jak chceš) za příležitost pro tělo. Je pravda, 
že ve srovnání s ostatními verši není svoboda blížeji christologicky ukotvena (Ga 
2,4 nebo 5,1) a nabízí se tak obecné pojetí, pro které se vyslovuje Jones.  

Jonesův výklad by byl možný, pokud bychom vzali vážně pouze první část, 
tedy v. 15a, nikoliv bez druhé části, potažmo v kontextu celého oddílu. V tomto 
zasazení se zdá být spíše varováním před tímto řeckým pojetím svobody jedince 
„jednat tak, jak chci“. Zvláště ve druhé části je aktivní sarx odhalen jako možné 
ohrožení získané svobody a úzce individuální pojetí svobody tendující k sobectví 
a svévoli je viděno jako nebezpečí pro společenství. Jonesův výklad nepovažuji 
za přesvědčivý, také žádný z komentátorů nedochází k tomuto závěru, v tomto 
bodě oponuje také Vollenweider (viz níže).805    

 
Samuel Vollenweider  
Stejně jako Jones považuje i Vollenweider verš 5,13 za začátek pareneze (289), 
přičemž eleutheria výrok staví do souvislosti jednak s 5,1, ale také se zaslíbením, 
přítomností a křesťanským životem. 

 
„Der erneute Einsatz des Leitmotivs Eleutheria in 5,13, worin deutlich auf 
V.1 zurückgegriffen wird, markiert den Anfang des Paränese (5,13-6,10). 
Die Eleutheria verklammert nicht nur Verheissungsgeschichte (4,21-31) 
und Gegenwart (5,1-12), sondern auch Sein und Tun.“ (289)  
 
Pavel připomíná Galatským sféru svobody, do které jsou věřící povoláni, a 

nevaruje před zneužitím, nýbrž nepochopením svobody.  
 
„V. 13b warnt deshalb nicht vor einem Missbrauch, sondern vielmehr vor 
einem Missverständniss der Freiheit, womit die Sarx ihre Herrschaft zu 
sichern bestrebt ist. Die mit V. 13 aufgespannte und ab V. 16 deutlich 
benannte Antithese von Pneuma und Sarx gibt im folgendn das 
Rahmenwerk für die traditionelle Paränese ab, mit der Paulus die 
Konvergenz von Freiheit und Liebe einsichtig zu machen sucht.“ (290) 
 

                                                 
805 Jako výjimku uveďme přitakání DAUTZENBERGA, který opakuje ve svých studiích souhlas 
s Jonesovým výkladem. DUNN uvádí, že Pavel si musel být vědom, k jakému zneužití hesla 
svobody v minulosti došlo v podobě hédonismu, The Epistle to the Galatians, 285.  



 

 225 

Podle 5,13 lze mluvit o svobodě jako základu pro bytí ve světě, pro etiku. 
Pavel brání nepochopení svobody a spojuje ji s otrockou službou lásky (314). 
Svoboda, jak byla chápána v antice - „jednat jak chci“ - je zde odhalena jako 
otroctví pod sarx.  

 
„Mit den Kronzeugen antiker Freiheitsphilosophie spricht er der 
Indifferenz-Freiheit des „wie ich will“ den Charakter wahrer Freiheit 
entscheiden ab und enttarnt sie als Sklaverei unter der Sarx.“ (314)  
 
Vollenweider vykládá význam svobody podle 5,13 zcela opačně, než jak to 

činí Jones. Proti Jonesově výkladu se vyslovuje explicitně v pozn. č. 156, 314.  
Domnívá se, že Pavlovo spojení svobody a lásky souvisí se stoickou filosofií, ve 
které je svoboda spojena s božskou mocí lásky.806 (315-316) Až poté, co 
předložil řadu podobností (analoge Konvergenz), považuje za oprávněné vyložit 
také rozdíly. Zatímco Pavel mluví o jednotlivci a jeho konkrétním historickém 
stavu, je filia  mudrců formována kosmocentricky, zaměřuje se na celek a 
orientuje se na kosmický nomos. Rozdíly uzavírá srovnáním lásky ve stoickém 
systému a u Pavla.  

 
„Die stoische Liebe ist ein Nebenkrater des Systems, die paulinische 
hingegen einer der zentralen Angelpunkte seiner Theologie. Die Agape 
bricht die geschlossene Struktur des stoischen Kosmos ebenso auf wie den 
zeitinvarianten Nomes des Judentums.“ (316)  
 
Jako na předešlých místech je Vollenweiderův výklad analyzovaného 

eleutheria výroku ve srovnání s Jonesovým daleko kratší a nikterak souvislý. 
Vedle toho se věnuje jeho zasazení a širšímu kontextu v rámci parenetické části 
(312).  

 
Kritické poznámky  
Souhlasím s autorovým odmítnutím vykládat svobodu podle v. 5,13 skrze 
obecnou helénistickou definici, jak se o to pokouší Jones. Po terminologické 
stránce je blízkost mezi Pavlem a stoiky zřejmá, také v etických důrazech 
nacházíme soulad (mravnost, sebeovládání), přesto nepřehlíží Vollenweider 
propast teologickou (metafyzickou). 

Na rozdíl od předešlých eleutheria výroků je zde nejvýrazněji  položen důraz 
na vzájemnou službu (douleia) a lásku, vedoucí k zachování společenství. Nejde 
tedy o svobodu per se jako ideu nebo ctnost mudrce, případně svobodu jedince, 

                                                 
806 Odkazuje přitom na rozsáhlé pojednání ke stoické svobodě z úvodu monografie, II. kapitola: 
Freiheit in der Stoa (23-104). 
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která ho činí nezávislým na ostatních. Zde je zmíněno její uplatnění v rámci 
společenství, jak prokazuje důraz na zájmeno vespolné (3krát v oddíle), ale také 
varování před zničením společenství. Stoické pojetí svobody jako nezávislosti a 
soběstačnosti mudrce (autarkeia a ataraxia) pokládá vztahy za nedůležité 
(adiaforon), stojí v rozporu s tím, na co pokládá důraz Pavel právě v tomto 
oddíle.807 Z těchto důvodů považuji výklad Vollenweidera za problematický.  

Můžeme-li stručně shrnout okomentované výklady, lze konstatovat společný 
důraz na helénistické pozadí. Zatímco Jones vykládá svobodu v obecném smyslu 
svobodného jednání (takto také 5,1), Vollenweider takový závěr odmítá. Spatřuje 
analogie se stoickým spojením svobody a lásky, které však u Pavla dostávají jiný 
rozměr.   

 
4.5.4. Teologické vyhodnocení  

Analyzovaný eleutheria výrok má blízko k výrokům z Ga 2,4; 5,1, avšak na 
rozdíl od nich zde není christologické ukotvení explicitně vyjádřeno. Spojitost s 
povoláním Božím nikterak nevylučuje christologické hledisko. Pro toto tvrzení 
hovoří spojení soteriologie a christologie v listu.808   

Co se týče soteriologie, první část výpovědi je formulována zřetelně 
indikativně, spasení jako povolání ke svobodě je konstatováno. Povolání zde 
odkazuje na minulou událost (aorist), již je možné spojit s přijetím evangelia a 
obrácením. V tomto smyslu jde o soteriologickou výpověď, stojící v úvodu 
parenetického oddílu. Podobně jako ve v. 5,1. můžeme říci, že indikativ 
předchází imperativ.   

Podobně jako u předešlých eleutheria výroků je tento výrok formulován v 
množném čísle. Zdůraznění „vy“ zahrnuje všechny adresáty, což implikuje 
eklesiologický rozměr – vy, kteří tvoříte obec/obce v Galacii. Jakkoliv je povolán 
jednotlivec a jako jednotlivec je pokřťěn, není osamocen. Je povolán do 
společenství, ve kterém se má svoboda uplatňovat. Církev je tedy společenství 
svobodných (3,26), lépe řečeno „osvobozených“, ale také společenství vzájemně 
si sloužících členů. Oepke píše, že společenství je osvobozené Boží lidstvo.809 
Církev je místem, kde se má křesťanská svoboda v lásce „demonstrovat“ a 
realizovat. Pavel hovoří o vzájemné pomoci, „nesení břemen“ (6,2) a činění 
dobrého pro členy rodiny víry (6,10). Nejde o abstraktní lásku k lidstvu, nýbrž 
aplikovanou agapé v rámci společenství. Věřící získali svobodu k lásce, jde o 

                                                 
807 BRUCE, The Epistle to the Galatians, 241: „The liberty of the gospel is not to be exercised in 
isolated independence.“ 
808 I když není zřejmé, zda povoláním myslí Pavel obrácení, nebo až křest, takto např. MUSSNER, 
Der Galaterbrief, 366. 
809 OEPKE, Der Brief des Paulus an die Galater, 133: „Die Gemeinde ist die befreite Menschheit 
Gottes…“.  
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svobodnou službu lásky.810 Církev má být „kontrastním společenstvím“. R. B. 
Hays má za to, že Pavel zde nabízí „an alternative vision of community that lives 
in love“.811  

Ačkoliv se zde nemluví o jednotlivci, dotýká se oddíl antropologie. Nejde o 
obecné vyjádření svobody jedince „jednat tak, jak člověk chce“, pro kterou se 
vyslovuje Jones. Svoboda je extra nos, což naznačuje Pavlův důraz na Boží 
jednání, které vysvobozuje/povolává ke svobodě, z tohoto povolání vychází také 
určení této svobody jako vzájemné služby. Jak bylo doloženo výše, Pavel 
nepovažuje lidské tělo (sarx) za negativní veličinu per se, nicméně si je vědom 
jeho slabosti. Bere vážně nebezpečí, že se tělo stane základnou/příležitostí 
vedoucí ke zneužití svobody. Protože lidská přirozenost není rezistentní vůči 
hříchu, může se získaná svoboda obrátit v opak, tedy v otroctví (Ř 6,12).812 
Připomeňme Pavlův důraz na slabost lidské vůle a dobré snahy jednotlivce konat 
dobro z Ř 7, který odráží lidskou situaci a antropologický realismus, tedy lidskou 
nestálost a ohrozitelnost na rovině úsilí o svobodnou realizaci dobrých činů. Na 
tomto místě jde o svobodu ohroženou nikoliv zvenčí, nýbrž „hříšnou 
přirozeností“. Nepřítel svobody není viditelný jako v případě falešných bratří 
(2,4). Pavel varuje před individualistickým pojetím svobody.  

Svoboda u Pavla úzce souvisí s etikou, také v Ga 2,4 šlo o uplatnění víry v 
životě. Mussner dokonce píše o pavlovské etice jako „Ethik der Freiheit“, která 
je však normována přikázáním lásky.813 A podle Ebelinga je „pareneze listu 
Galatským parenezí ze svobody ke svobodě.“814 V logice výpovědí stojí jednání 
vně společenství – tedy ethos společenství. Miluješ-li bližního jako sebe samého, 
není možné se chovat způsobem, který zraňuje a přivádí k záhubě, jak je 
vyjádřeno několika metaforami. Hyperbolické varování je formulováno v 
plurálu, jde o vzájemné smrtelné ohrožení jednotlivce i společenství. Paradoxní 
spojení služby a svobody je jedinečným dokladem raněkřesťanské etiky, ve které 
jsou uvedeny do napětí oba na rovině lexikální protikladné pojmy. Služba 
(otroctví) lásky bližnímu neruší svobodu, naopak je jejím naplněním. Motiv 
agapé považuje Kertelge za „základní zákon“ křesťanské etiky.815 

Dále můžeme mluvit o implicitní eschatologii, protože povolání pohanů ke 
spáse je projevem konce času a naplnění zaslíbení, které bylo dáno Abrahamovi  
a vyhlášeno proroky, jak zaznívá výrazně ve 3. a 4. kapitole.  

                                                 
810 EBELING, Die Wahrheit des Evangeliums, 324.   
811 HAYS, The Letter to Galatians, 311.  
812 Explicitní spojení svobody a otroctví hříchu J 8,31nn, u Pavla nepřímo v Ř 7,15 „už nejednám 
já, ale hřích“.   
813 MUSSNER, Der Galaterbrief, 365-366.  
814 EBELING, Die Wahrheit des Evangeliums, 324.   
815 KERTELGE, Grundthemen paulinischer Theologie, 208.   
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Nepřímo se oddíl dotýká také hamartologie, protože jednání charakterizované 
v 5,15 je v rozporu s láskou a proti Zákonu, lze jej tedy označit jako přestoupení 
zákona a hřích. V tomto případě je zřetelný dosah hříšného jednání, jež se dotýká 
celého společenství. Svoboda v sobě zahrnuje možnost zneužití. Svoboda v 
Kristu může být základnou pro vzájemnou službu lásky nebo pro hříšnou 
přirozenost (sarx), jejíž projevy dokládá následný katalog neřestí (5,19-21). Kde 
nevládne Duch, ale sarx, tam nastupuje moc hříchu – panuje nesvoboda, takže 
děláte, co dělat nechcete (Ga 5,17), variací téhož je výrok z Ř 7,19-20: „Vždyť 
nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci...“.     

Přes zmíněnou roli Ducha nejsou ani zde spojeny eleutheria výroky s 
pneumatologií (jinak v 2K 3,7). Až následující oddíl je výrazně pneumatologický 
a implikuje, že svoboda v Kristu není nezávislostí, nýbrž je svobodou pod 
vedením Ducha. Nemá-li panovat sarx, který zotročuje, musí udávat směr Duch, 
jenž udržuje jedince/společenství ve svobodě. Což vystihuje např. nadpisek  
oddílu: pravá svoboda z Božího Ducha (ČEP).    

Oddíl nám neříká nic o přirozené schopnosti jedince svobodně se rozhodovat. 
V posledních eleutheria výrocích nenacházíme ani žádné spojení s politickým 
nebo sociálním programem osvobození, jakkoliv se dotýká života ve společnosti 
tím, že v křesťanském společenství se má realizovat získaná svoboda službou 
lásky. Fakticky má být církev prostorem vytvářejícím alternativu ke stávajícím 
pořádkům právě tím, jak se uplatňuje svoboda ve službě a lásce.  

 
4.5.5. Indikativ a imperativ – soteriologie a etika  

Ať určíme začátek „etické části“ listu veršem 5,1, nebo 5,13, narážíme na 
problematiku indikativu a imperativu v Pavlových listech, potažmo na vztah 
teologie a etiky v Pavlově myšlení. Schrage pojednává o vztahu soteriologie a 
pomocí hesel: indikativ a imperativ.816 Jak bylo uvedeno výše, v obou verších 
(5,1.13) zaznívá prim spásy, který předchází vybídnutí a napomenutí k jednání. 
Beker píše, že „indikativ“ Božího záchranného činu v Kristu je nerozpustně 
spojen s „proto“ etického „imperativu“.817  

Oba verše jsou až radostným zvoláním a prohlášením, oslavujícím získanou 
spásu v Kristu, která je označena jako osvobození v Kristu. Svoboda, o které píše 
Pavel, však nezůstává svobodou bezobsažnou, licencí, svolením a oprávněním 
pro nevázanost. Zvláště v 5,13 je spojena svoboda se službou, tedy s povinností, 
jak výstižně shrnuje Barrett. „So there is no contradiction between freedom and 
obligation. There is no conflict between faith and love; faith expresses itself in 
love.”818  

                                                 
816 SCHRAGE, Ethik des Neuen Testaments, 170. K indikativu a imperativu u Pavla tentýž, 170-
175.  
817 BEKER, Paul the Apostle, 255.  
818 BARRETT, Freedom and Obligation, 71.  
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Spása v Kristu zahrnuje poslušnost, která pramení ze získané svobody. Model 
uplatnění svobody a povinnosti, lásky s odpovědností je konkretizován službou 
Ježíše v evangelijních příbězích (J 13) nebo oslavně formulován v raně 
křesťanských hymnech (Fp 2,7). Zároveň je aktualizován působením apoštolů 
(1Te 2,2; 1K 9). Je zajímané, že Luther v úvodu svého spisu O svobodě 
křesťanské začíná své pojednání o svobodě křesťana právě napětím indikativu s 
imperativem, přitom cituje apoštola Pavla a odkazuje se na službu Krista na 
zemi.   

Napětí, které vytváří spojení indikativu s imperativem, má zabránit ztrátě 
svobody – jak ze strany legalistů, tak libertinistů. Hrozba je přítomná, protože 
využití/zneužití těla jako základny a záminky pro hřích je latentní v přítomné 
době, tedy v období před Kristovou parúsií. Také pro svobodu platí „již ano“ a 
„ještě ne“, ve kterém musí být jednotlivec i společenství věřících na pozoru před 
redukcí křesťanské svobody. Redukcí vycházející z jednostranného vyhlášení „v 
Kristu je svoboda“ a naivním podceněním těla a hříchu (J 8,31nn) nebo snahou o 
obranu křesťanské svobody přeceněním síly imperativu, nebo dokonce 
spoléháním na jeho „všemohoucnost“. Bezprostřední propojení indikativu s 
imperativem, svobody s povinností, je pro Pavla charakteristickým znakem 
křesťanské svobody. Mohli bychom říci, že přímo patří k definici křesťanské 
svobody. Jak dokládají verše 5,1.13, nelze se tomuto napětí mezi indikativem a 
imperativem vyhnout. Mám za to, že každý pokus o uvedení křesťanské svobody 
do života i snahy o její definování vždy byl a bude postaven před nesnadný úkol 
udržet pohromadě napětí indikativu a imperativu svobody.819 V tomto silovém 
poli je možno nalézt křesťanskou svobodu, která není statickou definicí nebo 
poučkou, ale dynamickým procesem – osvobozením skrze Krista a uplatňováním 
této svobody v běžném životě.    

Také James Dunn vystihuje potřebu zakotvit „teologii svobody“ v tomto listu 
s ohledem na realizaci křesťanské svobody v životní praxi jednotlivce i 
společenství. „A theology of freedom, particulary freedom from the law, which 
did not explain how that theology translated into daily living would have been a 
theology of irresponsibility.“820 Verše Ga 5,1.13 a vlastně celý parenetický oddíl 
5,13-6,10 můžeme označit jako Pavlovo volání „k zodpovědné svobodě“.821  
 
Shrnutí 

Hlavním tónem, který v oddíle zaznívá, je důraz: svoboda není svévolí822. 
Pavel zde brání svobodu před nepochopením a zneužitím, které může vést 
k opaku zákonictví, tedy k libertinismu, řekněme křesťanské podobě 

                                                 
819 Za nejzdařilejší pokus považuji zmíněný LUTHERŮV spis O svobodě křesťanské z roku 1520.   
820 DUNN, The Epistle to the Galatians, 285.  
821 Spojení přejímám z popularizační knihy GOLZ, Povolání k zodpovědné svobodě.   
822 Tento důraz opakuje GÁBRIŠ, List apoštola Pavla Galatským, 209.  
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libertinismu, vedené ve jménu evangelia svobody. Pavel staví křesťanskou 
svobodu do dvojího napětí, a to s nomismem i antinomismem. Nevázanost může 
reálně ohrozit věrohodnost spasení z milosti a přiživit legalistické tendence, které 
mají být ochranou proti nemorálnosti. Obě varianty nejsou v souladu se 
svobodou, kterou má Pavel na mysli. Křesťanská svoboda je spojena velmi úzce 
s láskou (agapé), se zdá být jejím korelativem. Konkretizace svobody má ukotvit 
představy o svobodě v Kristu (2,4; 5,1), ke které byli Galatští povoláni (5,13). 
Jestliže si uvědomíme, že Pavel znal hlavní kontexty užití hesla svoboda 
v helénistické společnosti, byl si vědom, jak snadno se může stát záminkou pro 
sarx, jako zdroj nevázanosti a sobectví, vedoucí v posledu k ohrožení jedince i 
společenství, což dokládají také obrazy bojů a svárů (5,15). Dalším 
překvapujícím ukotvením svobody je vzájemná služba. Služba není něčím 
negativním nebo opakem svobody, jak tomu je v antice i listu Gal, nýbrž 
realizací svobody. Svoboda v Kristu nemá být záminkou pro prosazení vlastních 
zájmů ve jménu „svobody v Kristu“. Získaná svoboda je nahlížena jako 
příležitost – ke zneužití, ale také využití ke službě lásky. Je zde realisticky 
zhodnocena negativní i pozitivní možnost aplikace křesťanské svobody.  

Svoboda je také v tomto oddíle spojena s novým statutem Galatských, jak 
dokládá úvodní „byli jste povoláni“, můžeme doplnit, povoláni z pozice otroků 
do statutu Božích dětí/synů (srov. 3,26; 4,6.7.26.31; 5,1). Jakkoliv je původce 
svobody nevyjádřen, ukazuje k přijetí Ježíše Krista jako Spasitele. Je tedy 
soteriologickou metaforou, nicméně ze všech eleutheria výroků v listu je 
nejkonkrétněji zde svoboda spojena s křesťanským životem, tedy etikou i 
jednáním ve společenství - eklesiologií. Zřetelně dokládá neoddělitelnost 
teologie od etiky, můžeme říci indikativu a imperativu u Pavla, přičemž indikativ 
také zde předchází imperativ (5,1). Poslední eleutheria výroky není možno 
chápat jako svobodu od Zákona. Jednak je zde zákon (nomos) formulován 
pozitivně, dále je Zákon (LXX) citován. Nemluví se o svobodě proti Zákonu, 
nýbrž naplnění Zákona skrze svobodu, která je uplatněna láskou. Pokud bychom 
mohli použít trojdílného schématu svobody v, od a k, pak je zde jedinečným 
způsobem představena křesťanská svoboda jako svoboda v Kristu, od sobectví a 
nevázanosti (někteří píší od sebe sama) a ke službě lásky.  

4.6. Synopse eleutheria výroků  

Eleutheria výroky se objevují ve čtyřech ze šesti kapitol listu. Je zajímavé si 
všimnout odlišných subžánrů v rámci jedné epištoly jako specifického žánru.  

Ga 2,4: vyprávění (apologeticko-autobiografický oddíl) – vymezení širší 
jednotky: 2,1-10, analyzovány verše 3-5. Oddíl se týká obřízky Tita, potažmo 
začlenění pohanokřesťanů do rané církve. Svoboda je vyjádřením podílu na 
spáse v Kristu jako přítomném a ohroženém daru.  
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Ga 3,28: druhý eleutheria výrok byl pravděpodobně součástí raně křesťanské 
křestní formule – vymezení jednotky: 3,26-29. Zde je zřejmá spojitost se křtem, 
který je potvrzením spásy a iniciačním rituálem, který potvrzuje podíl na spáse a 
zaslíbení.  Z celého listu vyplývá, že hlavní je pro argumentaci  etnicko-
náboženský rozdíl. Oddíl má připomenout a nově zdůraznit sjednocení 
židokřesťanů a pohanokřesťanů. Přijetí synovství a také podíl na zaslíbeních 
daných Abrahamovi  činí nesmyslnou snahu o dodatečné „požidovštění“ pohanů, 
kteří přijali Ježíše jako Spasitele a nechali se pokřtít. Svoboda je zde v kontrastu 
k otroctví a není soteriologickou metaforou.  

Ga 4,21-31: alegorický výklad (alegoreze) starozákonních příběhů obsahující 
citáty a aluze – vymezení jednotky: 4,21-31 (někteří vykladači 4,21-5,1). 
Rozlišení mezi doslovným a metaforickým významem je v rámci 
alegorie nesnadné. Čtyři z pěti eleutheria výroků jsou opositem k paidiské, 
z nichž pouze dva přinášejí jistou inovaci (4,26.31). Odlišné opositum i důraz má 
v oddílu výrok spojující svobodu s Jeruzalémem (4,26), který je „matkou 
věřících“, zde jde o metaforickou výpověď.    

Ga 5,1: shrnutí a zvolání – vymezení jednotky – 5,1 (5,2-6). Jde o 
soteriologickou výpověď, kde je pomocí zdvojení zesílen důraz na osvobození 
v Kristu, které je z vnějšku ohroženo (srov. 2,4) a hrozí jeho ztráta, tedy upadnutí 
do zotročení. Jedná se o soteriologickou metaforu.  

Ga 5,13: uvedení a přechod k parenetické části listu – vymezení jednotky: 
5,13-15. Druhé zdvojení eleutheria výroků v listu a 5. kapitole a také 
metaforická výpověď. Svoboda je však ohrožena jiným způsobem, než je tomu v 
2,4; 5,1. V této části není explicitně vyjádřen subjekt pvolání ke svobodě.  

 
Synopse eleutheria výroků v listu Gal  
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Z přehledu vyplývá, že eleutheria výroky v listu Gal scházejí pouze v první a 
poslední kapitole. Souhrn vypovídá o variabilitě, se kterou Pavel obměňoval 
eleutheria výroky, v odlišných argumentech, částech listu, subžánrech. 
Nenacházíme také žádné schéma co do četnosti nebo kumulace výroků. Objevují 
se jednotlivě (2,4; 3,28) nebo zdvojeně v jedné výpovědi (5,1.13), případně 
opakovaně ve variacích i ustálených dvojicích v delším oddíle (4,21-31). 
Hovořím proto o „jazykové hře“ s pojmem eleutheria v listu Gal a nutnosti 
sledovat  kontext oddílu i argumentu v rámci celkové argumentace epištoly. Jen 
tak je možné získat podklad pro ověření teze, že svoboda je v listu metaforou, 
přesněji metaforou soteriologickou.  

V tomto kontextu zjišťujeme, že některé eleutheria výroky jsou soteriologicky 
a christologicky ukotveny tak, že příjemcům musí být zřejmá odlišnost od 
ostatních konecptů svobod. Zdá se, že Galatským nebylo spojení svobody 
s Kristem neznámé. Je-li tomu tak, potom apoštol v listu „pouze“ rozvedl 
teologické implikace svobody v Kristu, přičemž akcentoval a  aktualizoval 
sdílené přesvědčení a sdílenou zkušenost (James Dunn) s ohledem na 
znepokojivou situaci v jeho sborech.  

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 233 

§ 5. Eleutheria jako soteriologická metafora 
 
Po exegeticko-teologické analýze všech eleutheria výroků v listu Gal se 

dostáváme k syntéze výsledků a k podtitulu předložené práce - svoboda jako 
soteriologická metafora. V názvu se objevují dva dosud blíže nedefinované 
pojmy - soteriologie a metafora. První z nich můžeme v novozákonním pojetí 
poměrně dobře vymezit. Soteriologie je učením o záchraně hříšného 
lidstva/člověka před Božím zavržením.823 V Pavlově teologii se soteriologie 
orientuje na vztah mezi příběhem Ježíše Krista (především s důrazem na jeho 
smrt a vzkříšení) a záchranou člověka. Evangelium je pro Pavla Boží mocí ke 
spasení pro každého, kdo věří (Ř 1,16). O vztahu mezi christologií a soteriologií 
bude pojednáno níže.  

Potíž začíná s definicí metafory a se spojením soteriologická metafora. Zájem 
o metaforu ze strany celé řady vědních oborů (literární vědy, filosofie, 
sémantiky, lingvistiky nebo psychologie)824 byl a je v posledních desetiletích tak 
intenzivní, že Mark Johnson napsal v roce 1981 v předmluvě sborníku o 
metafoře, že se nacházíme v době „metaformánie“.825  

Pozornost věnovaná metafoře je součástí trendu, který nastal ve filosofii 20. 
století. Mám na mysli zájem o jazyk („linguistic turn“) a hermeneutiku. Obojí se 
dotklo výrazně také biblistiky (biblické hermeneutiky a exegeze) a teologie 
vůbec.826 Logický pozitivismus přišel s kritikou náboženského (metafyzického) 
jazyka a zpochybněním smysluplnosti teologických výpovědí vůbec. Protože 
soteriologická metafora v našem zkoumání souvisí s náboženským jazykem a 
vyjádřením náboženské zkušenosti, je potřeba vnímat celou diskusi kolem 
metafory na pozadí pozitivistické kritiky náboženského jazyka. Protože jak 
napsal Jüngel: „Die Sprache des christlichen Glaubens ist – wie jede religiöse 
Sprache – durchweg metaphorisch.“827 Právě zkoumání mýtu, symbolu, metafory 

                                                 
823 POKORNÝ píše k definici soteriologie: „nauka o spasení ve smyslu záchrany hříšného a  
odcizeného člověka před odsouzením na konečném (Božím) soudu“, POKORNÝ, Literární a 
teologický úvod, 318.  Dobré vystižení pojetí spásy v NZ podává SCHILLEBEECKX, Christus und 
die Christen, 461nn.   
824 Jako příklad uveďme článek o metafoře v RGG4, 1165 - 1170, který je rozdělen na pět oblastí. 
O metafoře je pojednáno z pohledu literární vědy, filosofie, filosofie náboženství a fundamentální 
teologie a dějin umění. Velmi obšírný přehled podává článek Metapher v HWR 5, 1099nn.  
825 JOHNSON, Philosophical Perspectives on Metaphor, ix: „We are in the midst of 
metaphormania.“ 
826 Lze doložit např. na Fundementální theologii od JOESTA, který na závěr zařazuje kapitolu 
věnovanou hermeneutice, 213-257. Samostatně se také věnuje problematice logických a 
sémantických výpovědí teologie, 258-290. Autor zmiňuje právě problematiku metafory 
v náboženské řeči, 278.  
827 JÜNGEL, Metaphorische Wahrheit, 121. Dále k otázce náboženského jazyka srov. THISELTON, 
Jazyk náboženský, 210-213; COLE, Filozofie náboženství, 125-141.   
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nebo analogie má prokázat smysluplnost náboženského jazyka a teologických 
výpovědí. Tedy to, že „je možno tvrdit něco smysluplného o Bohu, i když by to, 
co říkají, nebylo chápáno doslovně,“ píše Peter Cole.828 Adekvátnost a 
nenahraditelnost symbolu v náboženském a biblickém jazyce, na který položil 
důraz např. Paul Tillich829, je možno vztáhnout také na metaforu.   

S pohledem na současný stav novozákonního bádání si dovoluji použít již 
zmíněný Johnsonův výraz. Mám za to, že „metaformánie“ zasáhla také teologii, 
biblistiku a novozákonní vědu. V této souvislosti je třeba základního vymezení. 
Mám na mysli jak ověření definic metafory a diskuse kolem metafory, tak 
zpětnou kontrolu na konkrétních novozákonních textech. Bez bližšího určení 
pojmu metafora by nutně zůstalo zavádějící také spojení „soteriologická 
metafora“. Čtenář by si mohl právem dosadit kteroukoli z jemu známých definic 
metafory.830 Spojení svobody a metafory by mohlo být pochopeno tak, že se 
jedná o „pouhou metaforu“, tedy o ozdobu řeči a něco nepřesného, 
nahraditelného a nepřiměřeného. Naproti tomu novější teorie metafory chápou 
metaforu zcela odlišně. Cílem následujících oddílů je zastavit se u zmíněných 
pojmů a specifikovat jejich užití v této studii, potažmo jejich vztah 
k analyzovaným eleutheria výrokům. Ještě předtím hodlám ověřit přiměřenost 
spojení soteriologie s metaforou (soteriologická metafora) v dějinách bádání. 
Tyto kroky mají sloužit k ověření badatelské otázky, zda je eleutheria v listu 
Galatským soteriologickou metaforou, či nikoliv.  

 

5.1. Soteriologické metafory u Pavla – nástin dějin bádání  

Novozákonní bádání se věnovalo metafoře především v souvislosti 
s podobenstvími,831 což je pochopitelné již kvůli klasické definici metafory jako 
zkráceného přirovnání. Nejnověji je metafora spojována také s novozákonní 
etikou832 nebo hamartologií833. Pro naše pozorování je důležité, že ke klíčovým 
pojmům ze sémantického pole svobody je přistupováno také z této perspektivy. 
Byly vydány studie zkoumající metaforu otroctví v raném křesťanství.834  

Může se zdát, že spojení soteriologie a metafory v pavlovském bádání je až 
výsledkem zájmu o metaforu, který se projevil zkoumáním metafory 

                                                 
828 Tamtéž, 135.  
829 Viz TILLICH , Podstata náboženského jazyka, 113-125; Wesen und Wandel, 53-67. 
830 SOSKICE odkazuje na badatele, který měl najít až 125 odlišných definic metafor, Metaphor and 
Religious Language, 15.  
831 WEDER, Wirksame Wahrheit, 110 - 127; srov. HARNISCH, Die Gleichniserzählungen Jesu, 
109nn.  
832 HAYS, The Moral Vision of the New Testament, 6.   
833 RÖHSER, Metaphorik und Personifikation der Sünde.   
834 COMBES, The Metaphor of Slavery. Autor v úvodu reflektuje postavení náboženské metafory. 
Nověji o metafoře otroctví v židovství a u Pavla také BYRON, Slavery Metaphors.  
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v náboženském a biblickém jazyce. Jak bude patrné níže, již na počátku 20. 
století jsou rozpoznatelné prapočátky směřující ke spojení soteriologie 
s metaforou v Pavlově teologii, tedy ještě před obratem k metafoře.   

Ve své práci o apoštolu Pavlovi píše Adolf Deissmann (1925) o obrazech 
spásy v Kristu (Paulus Bilder für Heil in Christus), mezi které řadí 
ospravedlnění, smíření, odpuštění, vykoupení a adopci synů.835 Deissmann 
rozpoznává, že zmíněné „obrazy“ nestojí u Pavla ve vzájemné konkurenci, nýbrž 
jsou synonymy a navzájem se doplňují. Jejich funkce je ještě hlubší, protože 
Pavel osvětluje jeden obraz pomocí druhého. Tímto Deissmann jasně poukázal 
na mnohost a variabilitu, s jakou Pavel popisuje jedno spásné dění. „Daß es sich 
bei allen diesen ‚Begriffen‛...nicht um isolierbare Akte eines Dramas, sondern 
um synonyme Ausdruckformen für eine einzige Sache handelt...“. Deissmann 
ještě nepíše o soteriologických metaforách, nýbrž o obrazech (Bilder) spásy nebo 
pojmech („Begriffe“ ). Všimněme si, že slovo „pojmy“ uvádí v uvozovkách. Zde 
lze spatřovat počátky toho, co bude později rozpracováno.836 

Na obraznou řeč v Pavlových listech se zaměřuje studie Wernera Strauba 
(1937).837 Jednak věnuje samostatnou kapitolu metafoře u Pavla, dále přináší 
zajímavé postřehy, např. o četných dvojicích metafor v Pavlových listech, které 
vytvářejí „Metapherpaaren“  a plní zesilující funkci ve výpovědi. Jak bylo patrné 
v exegetickém zkoumání eleutheria výroků, v případě svobody plní zesilující 
funkci opakovaně douleia výroky.  

Z anglosaské oblasti uveďme například útlou knihu, ve které William Barclay 
(1963) píše: „Paul expresses this new relationship between God and man in a 
series of metaphors.“838 Barclay metaforu blíže neurčuje, ale vyjmenovává 
základní metafory, které lze označit jako soteriologické. Má za to, že Pavel 
vyjadřuje nový vztah mezi Bohem a člověkem právě řadou metafor. Zmiňme, že 
začíná metaforou otroctví a osvobození, zrovnoprávnění.    

Pokud je mi známo, propracovaněji uvedl spojení soteriologie a symbolické 
řeči ve své studii až Gerd Theissen (1974).839 Je zde zřetelný vliv práce Ricoeura, 
na jehož studii symbolu Theissen opakovaně odkazuje.840 Ačkoliv ještě není 
užito spojení „soteriologická metafora“, nacházíme již ve studii označení 
„metaforická soteriologie“. Pavel podle Theissena zvěstuje tento obrat od ne-
spásy ke spáse pomocí obrazů, které jsou důvěrně známé z běžného života. 

                                                 
835 DEISSMANN,  Paulus, 130-138.  
836 Na práci DEISSMANNA odkazuje také BEKER, Paul the Apostle, 390, pozn. č. 8. 
837 STRAUB, Die Bildersprache des Apostels Paulus, 1937. 
838 BARCLAY , Many Witnesses One Lord, 36.   
839 THEISSEN, Soteriologische Symbolik, 282-304.  
840 O vztahu symbolu a metafory viz RICOEUR, Teória interpretácie, 76-96, dobrý přehled nabízí 
HUŠEK, Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, 70nn.  
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Ricoeur hovoří o inovaci nebo označení nového pomocí starého pojmu (viz 
výše). Proces, jakým se toto mluvení u Pavla realizuje, popisuje následovně:  

 
„Entnimmt dem menschlichen Leben Bilder der Befreiung, Rechtfertigung 
und Versöhnung, des Gestaltwandels, des Lebens und Todes und der 
Vereinigung. Und diese Bilder überträgt er auf das Heilsgeschehen. Seine 
Soteriologie ist somit metaphorisch [sic!]. Sie ist es in einem 
grundsätzlichen Sinne; denn sie widersetzt sich jeder Überführung in nicht-
metaphorische Rede.“841 
 
Theissen rozčlenil pole soteriologické symboliky do šesti částí, na dvě 

skupiny po třech. Jednou z nich je také „Befreiungssymbolik“, tedy spása jako 
osvobození od zotročující síly skrze vyvýšení a vykoupení. Patří do skupiny 
„Soziomorphe Interaktionssymbolik“ spolu se symbolikou ospravedlnění a 
smíření.842 Mám za to, že Theissenova recepce Ricoeurových závěrů a jeho 
aplikace na pavlovskou soteriologii tvoří základní studii pro dějiny bádání. 

Nosnost Theissenova článku dokládá také to, že na jeho závěry navázal ve své 
monografii americký novozákoník J. Ch. Beker (1984).843 Jak sám uvádí, celý 
oddíl s názvem The Symbols of Salvation je parafrází a přepisem Theissenovy 
studie.844 Ačkoliv další badatelé Theissena a jiné přímo necitují, začíná se 
v pavlovské teologii hojně užívat spojení „soteriologická metafora“. Uvedu 
několik jmen současného bádání, mezi nimi např. katolického novozákoníka 
Joachima Gnilku (1996) v monografii o apoštolu Pavlovi.845  

Také James D. G. Dunn (1998) věnuje soteriologickým metaforám ve své 
monografii samostatný oddíl (§ 13.4 Metaphors of salvation),846 který začíná 
konstatováním: „Another noteworthy feature of Paul’s talk of the crucial 
transition and new beginning is the wide variety of metaphors he draws on to 
describe it and its significance.“ Přehledně shrnuje a opakuje své závěry k 
soteriologickým metaforám u Pavla v článku „Diversity in Paul“ (2001).847  
Předkládá oblasti, ze kterých Pavel získává své „obrazy spasení“ (images of 
salvation). Pavel odvozuje soteriologické metafory (a) ze zvyků své doby; (b) 
z každodenního života; (c) ze zemědělství; (d) obchodu; (e) závažných událostí 
života. Dunn nepředkládá vyčerpávající přehled metafor ani podrobnější zařazení 

                                                 
841 THEISSEN, Soteriologische Symbolik, 282.  
842

 Tamtéž, 303.  
843 BEKER, Paul the Apostle.   
844 Tamtéž, 256. 
845

 Monografie Joachima GNILKY  obsahuje kapitolu: „Wirksame Bilder des Heils“, 248nn, mezi 
které patří např. „Metapher vom Loskauf ...“, Paulus von Tarsus, 249.  
846 DUNN, The Theology of Paul,  328-333. 
847 DUNN,  Diversity in Paul, 107-121. 
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Pavlových výpovědí. V závěru přiznává, že by zvolená skupina obrazů mohla být 
rozšířena. Jeho cílem však je doložit, kde Pavel hledal a získával obrazy pro 
vyjádření nové zkušenosti. Dunn píše: „…it is evident that Paul was ransacking 
the language and imagery of his day to find appropriate metaphors for the 
wounder of the new experiences and relationships he and his converts were 
enjoying.“848  

Práci zaměřenou výhradně na metafory v Pavlových listech vydal David J. 
Williams (1999).849 Studie není pojednáním o metafoře jako takové. Klade si za 
cíl být historicko-exegetickou knihou, jež má pomoci zájemcům o listy Pavla 
porozumět kontextu a dobovému pozadí jednotlivých metafor, které jsou 
dnešnímu čtenáři cizí. Po krátkém uvední a definování pojmů seřazuje autor 
metafory do jednolivých tématických skupin.     

Náš přehled můžeme ukončit monografií Paulus: Leben und Denken (2003), 
ve které novozákoník Udo Schnelle spojuje Pavlovu soteriologii s metaforou.  

 
„...Paulus beschreibt und interpretiert diese Realität wiederum mit 
verschiedenen Metaphern: Die Gegenwart ist die Zeit der Gnade und der 
Rettung, die Tailhabe an Christus verändert Sein und Zeit.“850  
 
V domácím novozákonním bádání je metafoře věnována také zvýšená 

pozornost, jde především o práce Petra Pokorného a jeho monografie o 
hermeneutice.851 Ve vztahu k podobenství uveďme studie od Jiřího Mrázka.852 
Obecněji se na metaforu v biblické řeči zaměřuje Helena Tampierová (1996) 
v dvoudílném článku, v němž oceňuje gnozeologickou funkci metafory.853 
V souvislosti se soteriologií apoštola Pavla zmiňme disertační práci Jana 
Roskovce (2002), který bere vážně metaforickou povahu soteriologických 
výpovědí a píše: „právě v případě řeči o ‚spasení‛ je značné nebezpečí, že bude 
pominut metaforický charakter pojmů a jejich obrazná výpověď zaměněna za věc 
samu“.854 Soteriologickým výpovědím a metaforám se autor věnuje také 
v souvislosti s diskusí kolem zástupnosti Ježíšovy smrti na kříži.855 

                                                 
848 Tamtéž, 120-121.  
849 WILLIAMS , Paul's Metaphors. Vycházím ze 3. vydání z roku 2004.  
850 SCHNELLE, Paulus, 545.  
851 POKORNÝ, „Jesus als Gleichnis Gottes“, 401-409, česky in: Ježíš Nazaretský, 133-143, srov. 
rejstřík, 172. Komplexněji k metafoře POKORNÝ, Hermeneutika, 54–82. 
852 MRÁZEK, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, 12. 
853 TAMPIEROVÁ, Metafora v Písmu (1), 44-47, Metafora v Písmu (2), 61-63.   
854 ROSKOVEC, K počátkům křesťanské soteriologie, 38.  
855 ROSKOVEC, K problému zástupnosti, 64-65.  
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Z přehledu vyplývá, že novozákonní bádání překonalo nedůvěru 
k metafoře.856 Jak dokládají výše uvedné práce, spojení metafory se soteriologií v 
pavlovském bádání zdomácnělo. Slabinou zmíněné otevřenosti vůči metafoře je 
skutečnost, že většina prací nedefinuje, a to často ani v náznacích, jak metaforu 
chápe. Toho si všímá také novozákoník Ruben Zimmermann, který oprávněně 
kritizuje ve svém metodickém přehledu inflační a nespecifikované užití 
metafory.857  

 
5.1.1.Christologické metafory  

Nejnověji se obrátila pozornost v novozákonním bádání k christologickým 
metaforám, jak dokládá sborník s názvem Metaphorik und Christologie.858 Tím 
je doloženo, že spojení soteriologická metafora má svoji platnost, zvláště pokud 
chápeme vztah mezi christologií a soteriologií co nejúžeji, jak je tomu 
v novějším bádání.859  

Především studie novozákoníka Jense Schrötera (2003) potvrzuje oprávněnost 
tohoto spojení u Pavla.860 V úvodu představuje důležité aspekty pojetí metafory 
pro svou studii. „Als konstitutives Element der Sprache besitzt die Metapher 
wirklichkeitsstrukturierende und -erschließende Kraft.“ 861 Pro naše pozorování 
jsou zajímavé některé výsledky, které autor předkládá. Schröter má za to, že 
v metaforické christologii nejde o nahrazení historického bádání. Analogicky 
k christologii nelze přesně rozlišit mezi předpavlovskou a pavlovskou 
soteriologií, jsou zde ovšem pojmy, které jsou u Pavla rozvinuty výrazněji než u 
ostatních novozákonních pisatelů. Mezi tyto pojmy patří analyzovaný výraz 
eleutheria.   

Přestože Schröter nevyjasňuje vztah mezi christologií a soteriologií u Pavla, 
což považuji za nedostatek jeho studie, nestojí pojetí christologické a 
soteriologické metafory u Pavla proti sobě. Rozdíl spatřuje autor v důrazu – buď 
více na osobu Krista (kým Ježíš z Nazaretu byl), nebo na jeho působení (co se 

                                                 
856 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, kterými žijeme, 208: „Strach z metafory a řečnictví v empirické 
tradici je strachem ze subjektivismu, strachem z emocí a fantazie.“  
857 ZIMMERMANN , Metapherntheorie und biblische Bildersprache, 112. Podobnou kritiku 
vyslovuje v úvodu své práce SOSKICE, Metaphor and Religious Language, x.   
858 FREY, ROHLS, ZIMMERMANN , (ed.)  Metaphorik und Christologie.  
859 O současném pohledu na vztah soteriologie a christologie píše např. RATSCHOW, Jesus 
Christus, 205: „In der neueren Theologie ist diese Einheit von Christologie und Soteriologie 
grundsätzlich unbestritten.“ Pro vyjádření jejich vzájemné provázanosti užívají někteří autoři 
predikát „christologicko-soteriologický“.  
860 SCHRÖTER, Metaphorische Christologie, 53-73. 
861 Tamtéž, 54.  
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v něm uskutečnilo), v předložené studii se zaměřuje především na zmínky o 
vykoupení a vysvobození.862  

Z přehledu vyplývá, že spojení metafory a soteriologie je v novozákonním 
bádání dobře doložitelné. Patří však eleutheria výroky mezi soteriologické 
metafory? Z letmého přehledu a závěrů novozákoníků můžeme konstatovat, že 
bezesporu ano. Avšak tyto obecné závěry potvrzují potřebu zpětného ověření a 
kontroly na konkrétních textech. Právě exegeticko-teologická zkoumání 
eleutheria výroků v listu Gal mají splnit tuto funkci. Zároveň však dokládají, že 
toto spojení není samozřejmé u všech eleutheria výroků. 

 
5.1.2. Soteriologie a christologie  

Předložené exegetické analýzy došly k závěru, že v listu Gal je velká část 
eleutheria výroků spojena explicitně nebo implicitně s Kristem (srov. 2,4; 
5,1.13). Eleutheria výroky jsou zde kvalifikovány výrazně christologicky. 
Vyvstává tedy otázka, do jaké míry je oprávněné mluvit o soteriologii, potažmo o 
soteriologické metafoře. Nejde spíše o výpovědi christologické, tedy o 
christologické metafory?   

S ohledem na výše řečené, christologií rozumíme nauku o Kristu (Christos = 
Mesiáš) jako o osobě, soteriologií nauku o spáse (sóteria, sózein) jako dílu spásy. 
Základ pavlovské soteriologie shrnuje Schnelle následovně: 

 
„Grundlegend für paulinische Soteriologie ist die Vorstellung, dass die 
Glaubenden durch die Geistgabe in der Taufe bereits in der Gegenwart 
umfassend am durch Jesu Christi Tod und Auferstehung erwirkten Heil 
teilhaben. Sie sind von der Sünde getrennt und leben im Bereich der 
Gnade.“863  
 
Proč tedy označuji svobodu/osvobození za soteriologickou metaforu, nikoliv 

za christologickou? I když jsou eleutheria výroky spojeny nejúžeji s Kristem, 
vycházím z předpokladu, že (a) soteriologie je součástí christologie; (b) nelze 
oddělovat záchranu (dílo spásy) od Zachránce (původce spásy), tj. soteriologii od 
christologie. Pokud definujeme christologii jako mluvení o Ježíši jako Mesiáši 
(kdo byl Ježíš),  mluvíme také o jeho působení a díle (co znamená pro svět). 
Z toho důvodu nelze oddělit osobu Ježíše Krista od jeho působení.864 Přestože je 
christologie úzce spojena se soteriologií, u eleutheria výroků převládá důraz na 
dílo spásy a její účinek pro jednotlivce i společenství věřících, jak jsem se snažil 

                                                 
862 Rozlišení mezi christologickou a soteriologickou metaforou jsem s prof. SCHRÖTEREM 

konzultoval při studijním pobytu v Lipsku dne 20. 7. 2005.  
863 SCHNELLE, Paulus, 545. 
864 HAHN, Theologie des Neuen Testaments I., 213: „Die Aussagen über Jesu Person und Würde 
und die Aussgen über Jesu Heilswerk gehören daher zusammen.“  
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doložit např. na výroku Ga 5,13, kde spatřuji důraz soteriologický, nikoliv 
christologický či teologický.  

Doplňme na závěr, že Pavel se nezajímá o osobu Ježíše z Nazareta 
(jezuologii) nebo o historického Ježíše. Nerozpracovává ve svých listech ani 
učení o Ježíši Kristu (izolovaná, spekulativní a abstraktní christologie). Apoštol 
se soustředí na soteriologický základ evangelia a jeho spojení s příběhem Ježíše 
Krista. Jak píše Becker: „Ein so zentrales Thema wie Christologie kommt nur als 
soteriologischer Grund des gepredigten Evangeliums zur Sprache.“865 Pavel 
opakovaně zdůrazňuje, že záchrana je možná pouze „v Ježíši Kristu“, nelze proto 
oddělovat christologii od soteriologie. Takto také Schnackenburg: „Die 
paulinische Christologie ist vor allem soteriologisch bestimmt; es geht um die 
Rettung des Menschen und dei Heimholung der Welt durch Christus.“866  

 
5.1.3. Spasení jako negace negace?  

Pokud bychom měli být důslední, tak by měla být christologie a soteriologie 
zasazena do širšího rámce Pavlova myšlení a teologie. Potřeba záchrany 
předpokládá přítomné nebo blížící se ohrožení, zkázu nebo nebezpečí.867 
Theissen formuluje soteriologii jako obrat od ne-spásy ke spáse. V evangeliích je 
tato potřeba záchrany a Zachránce vyjádřena pregnantně v „programovém 
prohlášení“ Ježíšova poslání: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. 
Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mk 2,17 par.) Pavel zvěstoval 
evangelium o spáse v Ježíši Kristu jako Bohem nabízenou cestu k překonání 
hříchu, smrti a zatracení. „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život 
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 6,23)  

Místo pokusu o výše zmíněné zasazení budu vycházet z předpokladu, že 
Pavlovu soteriologii chápeme jako součást jeho celého teologického myšlení. 
V tomto ohledu Joachim Gnilka velmi vhodně strukturuje kapitoly o Pavlově 
teologii.868 Předtím, než pojedná o spáse, začne Pavlovou theologií a 
theocentričností, pak přechází ke kosmologii (svět jako výsledek Božího 
stvoření) a antropologii (postavení člověka ve světě). Dochází až k oddílu: Der 
Mensch im Unheil – Mächte und Helfer des Uheils. Následuje kapitola o 
zvěstování evangelia a soteriologii, kapitola Der Mensch im Heil. Na tomto 
pozadí je zřejmá potřeba záchrany, protože člověk je Božím stvořením, ale 
zároveň vězí ve stavu ne-spásy.  

                                                 
865 BECKER, Paulus, 397.  
866 SCHNACKENBURG, Neutestamentliche Theologie, 88 (zvýrazění autorovo). Dále ke vztahu 
christologie a soteriologie, tamtéž, 86-89.  
867 SCHNACKENBURG hovoří o „metafyzické situaci člověka“. U Pavla je viděna s ohledem na 
Boží soud, Christliche Freiheit, 40. 
868 GNILKA , Paulus von Tarsus, 193nn.  
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Právě až na pozadí těchto negativních sil a různých forem zotročení je možné 
pochopit jednak vědomí o potřebě vysvobození, ale také konkrétní představy, 
které se záchranou souvisejí, a to včetně eleutheria výroků. U všech 
soteriologických metafor, včetně svobody/osvobození, nacházíme korelaci 
s negativními veličinami (hřích, smrt, soud, tělo – sarx aj.).869 Spasení jako 
překonání negativního stavu (negace negace) je tedy přechodem od nesmíření ke 
smíření, nespravedlnosti ke spravedlnosti, otroctví ke svobodě a synovství atd. 
Právě motiv osvobození předpokládá útlak a zotročení (osvobození od), přičemž 
osvoboditel musí být silnější než zotročovatelé, píše Becker.870 V evangeliích 
tomu odpovídá spor o zdroj Ježíšovy moci vyhánět démony (L 11,14nn), kdy 
Ježíš oponuje farizeům, že silného může překonat pouze někdo silnější (L 11,22). 
Povaha spásy jako osvobození začíná být zřejmá tam, kde je konkretizován 
zotročovatel a forma zotročení. Podle Pavla není v silách člověka se vymanit ze 
zákona hříchu a smrti (Ř 8,2), uniknout z přítomného zlého věku (Ga 1,4), proto 
musel přijít někdo silnější, aby byly překonány zbraně smrti, hříchu i Zákona (1K 
15,56). Tím silnějším je pak Ježíš Kristus, ve kterém Bůh smířil svět se sebou 
samým (2K 5,19). Pro Pavla přichází záchrana jako negace negace z vnějšku, 
extra nos, ale podíl na ní vyžaduje osobní a aktivní odpověď jedince v podobě 
víry (Ř 1,16;  srov. J 3,16) a křtu (Ga 3,26-29). Milost a dar Ducha jsou udíleny 
na základě víry (Ga 3,2).  

Vraťme se ještě k označení spásy jako negace negace, které nemusí 
vyjadřovat plně pavlovskou nebo novozákonní soteriologii. Může implikovat 
druh „negativní soteriologie“ ve smyslu osvobození od, avšak pro Pavla je spása 
v Kristu pozitivním programem a svobodou k. Svobodou již realizovanou a 
zakoušenou, přesto ještě ne zcela dokonanou. Jde o osvobození, které otevírá 
přítomnost i budoucnost. Konečné osvobození se týká Božích dětí i celého 
tvorstva (Ř 8,21n). Pavel klade důraz nejen na překonání negativních sil, nýbrž 
také na začátek něčeho zcela nového. „Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.“ 
(2K 5,17) Nové svoření je to, na čem podle Pavla záleží (Ga 6,15). „Pozitivní 
soteriologie“ jde za negaci negace. Povaha nové skutečnosti a zkušenosti 
pokřtěných je vyjádřena celou řadou pozitivních metafor, které vyjadřují dosah 
zakoušené a očekávané změny. Nečteme jen o anulování, překonání smrti a 
zatracení, nýbrž o naději otevírající nový horizont a novou budoucnost s a před 
Bohem (1K 2,9). K budoucímu pozitivnímu očekávání patří také plné 
osvobození. Biblická svoboda se zároveň otevírá světu v solidaritě a v lásce, jak 
správně zdůraznil Lochman.871   

 
                                                 

869 K negativním silám srov. THEISSEN, Soteriologische Symbolik, 285-301; GNILKA , Paulus von 
Tarsus, 216-228; BECKER, Paulus, 409-423. 
870 BECKER, Paulus, 433.   
871 LOCHMAN, Svět a svoboda, 204-205.   
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5.2. Jak určit metaforický výrok? 

Cílem předložené práce je prověřit, zda jsou eleutheria výroky v listu Gal 
soteriologickými metaforami, či nikoliv. Po exegeticko-teologické analýze všech 
jedenácti eleutheria výroků v pěti oddílech nastává krok ověření předběžných 
závěrů. Z analýz se zdá být oprávněné spojovat svobodu se soteriologií, 
christologií nebo eklesiologií, avšak jakou metodu použít, abychom mohli daný 
výrok prohlásit za metaforu, potažmo za soteriologickou metaforu? Jak bylo 
patrné výše, v pavlovském bádání se takové zařazení ujalo. 

Klíčová postava novodobého bádání o metafoře Max Black se věnoval 
problematice hledání kritéria pro určení metafory. Autor zmiňuje pokus nalézt 
„diagnostisches Kriterium“ nebo „Identifikationskriterium“.872 Vlastní pokus o 
určení metafory souvisí jednak s definováním metafory, ale také s její 
identifikací v textu. Podle Blacka to může být zjevná převrácenost nebo 
inkoherence doslovného čtení.873 Zároveň varuje před metodickou chybou, 
pokud bychom chtěli na základě nějakého předem daného kritéria určit 
metaforický výrok. Problém připodobňuje k pokusu odlišit, zda jde o vtip, nebo o 
vtip nejde.874 Pro naše rozhodování je mimo jiné důležité, že každé kritérium pro 
existenci metafory je za určitých okolností napadnutelné, píše Black.  

Analýzy vět (výroků) a oddílů jsou prvním krokem pro určení metafory, 
protože jak, píše Pokorný, musíme se pohybovat na rovině věty, přičemž 
metaforu lze zřetelně poznat jen ze souvislosti a z druhu výroku.875 Ricoeur 
zdůrazňuje, že metafora je dílem diskursu v miniaturní podobě, tedy je potřeba 
provést posun z oblasti sémantiky slova do oblasti sémantiky věty.876 Také 
úvodní přehled o „Begriffsgeschite“ svobody je základem pro rozpoznání 
převrácenosti a posunu od běžného, zavedeného užití k užití novému a 
překvapivému (viz níže).877  

Co z toho vyplývá pro naši studii? (1) Exegeticko-teologická analýza 
eleutheria výroků v jejich kontextu může odhalit, potvrdit onu převrácenost a 
inkoherenci, či nikoliv. Je potřeba zkoumat také daný pojem, aby mohla být 
doložena jeho doslovnost nebo převrácenost na rovině věty. (2) Bližším určením 
a definováním metafory můžeme prohlásit daný výrok za metaforický. (3) Při 
veškeré snaze o „metodickou přesnost“ však platí Blackovo tvrzení, že dané 
označení může být napadnutelné. Proto při závěrečném posuzování eleutheria 

                                                 
872 BLACK, Mehr über die Metapher, 402. Vycházím z německého překladu článku, který byl 
publikován v roce 1996, původní anglické vydání 1977.   
873 BLACK, Mehr über die Metapher, 403.  
874

 Tamtéž, 404. 
875 POKORNÝ, Hermeneutika, 59. 
876 RICOEUR, Teória interpretácie, 69.  
877 Takto již RICHARDS, Practical Criticism, 211. 
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výroků a jejich srovnávání volím „škálu“, která odpovídá míře jistoty, ke které 
jsem v průběhu práce dospěl (viz níže).  

 

5.3. Metafora – teorie a základní předpoklady 

Záměr předložené práce je novozákonní, avšak badatelská otázka vyžaduje 
základní vymezení metafory. Podle Blacka snaha o určení metafory v textu 
souvisí s její definicí. Tento krok má plnit funkci objasnění předpokladů, na 
kterých stojí teze o svobodě jako soteriologické metafoře v listu do Galacie. 
Základní vymezení v teologických a novozákonních studiích až na výjimky 
schází, což může budit dojem, že máme všeobecně přijímanou definici metafory, 
jejíž znalost lze u čtenáře předpokládat. Nicméně opak je pravdou. Současná 
diskuse kolem metafory, již zmíněná metaformánie a interdisciplinární výzkum 
jsou natolik obsáhlé, že není možné předpokládat jednu definici metafory nebo 
teorii metafory. Zmapování této problematiky přesahuje rámec studie a zaměření 
předložené kapitoly.878  

Z prostého označení „metafora“ není zřejmé, co jím míníme. V běžné řeči 
nebo ve slovnících jsou často pojmy metafora/metaforický užívány jako 
synonymum k „obrazný“ potažmo jako opak k „doslovnému“. Přitom se má za 
to, že metaforické závisí na doslovném.879 I. A. Richards píše: „A metaphor is a 
shift, a carriyng over of a word from its normal use to a new use.“880 Všimněme 
si zmínky o „běžném/obvyklém užití“, které vytváří základ pro metaforický 
posun (shift). Pokorný píše: „Metafora je podobně jako symbol užitím slova 
v přeneseném smyslu, ve smyslu odlišném od jeho zakódované funkce, od 
‚doslovného‛ znění.“881 Metafora (metafora,) vychází z řeckého meta-ferw – 
„přenáším“, ve smyslu přenesení jednoho slova na druhé, obecně přenesená a 
obrazná řeč. Původně patřila metafora do sféry rétoriky, která ji řadila mezi jeden 
z tropů a způsobů ozdobné řeči (ornatus). Literární věda rozlišuje užší pojetí 
metafory od širšího, které se zaměřuje na obraznou mluvu vůbec a zahrnuje 
přirovnání, podobenství atd.882  

                                                 
878 Přehled základních prací k metafoře podává sborník vydaný HAVERKAMPEM, Theorie der 
Metapher. Navazuji na výsledky, které předložil ve svých studiích RICOEUR, JÜNGEL, Metapher; 
RICOEUR, Die lebendige Metaphor; LAKOFF, JOHNSON, Metafory; POKORNÝ, Hermeneutika. 
Základní přehled k bádání srov. článek Metaphor, RGG4 5, 1165-1170; SOSKICE (1985); 
ZIMMERMANN , Metapherntheorie, 108-133; NÜNNING (ed.), Lexikon teorie literatury, 503-504, 
796-798. Základní přínos diskuse o metafoře pro novozákonní bádání včetně kritických 
poznámek představuje BERGER, Formen und Gattungen, 87-92.  
879 STERN, Metaphor in Context, 23.   
880 RICHARDS, Practical Criticism, 211.  
881 POKORNÝ, Hermeneutika, 55. 
882 NÜNNING (ed.), Lexikon teorie literatury, 503-504.  
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Je metafora něčím neobvyklým a plní především nebo výhradně funkci 
estetickou nebo emotivní? Nebo chápeme metaforu jako součást běžného jazyka 
a života?  Podle Lakoffa a Johnsona má náš obyčejný pojmový systém, v jehož 
rámci myslíme i jednáme, v podstatě metaforickou povahu.883  

Na pozadí klasického přístupu k metafoře bude zřejmý jak posun, který nastal 
s novějším bádáním ve 20. století, tak pojetí metafory zastávané v této práci. Byl 
to Aristoteles, který se jako první uceleněji věnoval problematice metafory a 
položil základ metaforologie (U. Eco).884 Aristoteles definoval metaforu 
(metafora,) takto: „Každé jméno je buď obyčejné, nebo nářeční, nebo 
metaforické, ozdobné, uměle utvořené, prodloužené, zkrácené nebo pozměněné.“ 
(Poet. 21,1457b) A dále: „Metafora je přenesení jména na něco jiného, a to buď 
z rodu na druh, nebo z druhu na rod, nebo z druhu na druh, nebo podle analogie.“ 
(Poet. 21,1457b) Metafora je rétorickou figurou,  přenesením (evpifora,) jednoho 
slova na druhé. Metafora  je jevem nahraditelným, který je užíván především 
z rétorických důvodů jako okrasa řeči (kosmos) a stojí v protikladu k doslovnému 
užívání slov a pojmů. Protože opisuje danou věc nepřímo, na základě 
analogického vztahu nebo podobnosti (kata to analogon), je považována za něco 
nepřesného. Metafora je nejčastějším a nejkrásnějším tropem, píše Aristoteles 
(Poet. 1457b). Také v Rétorice nacházíme důležité zmínky o metafoře (srov. 
1404b; 1412a aj.).885  

 
5.3.1. Substituční teorie  
     „Tradiční“ přístup chápe metaforu jako nevlastní výraz, který je možno 
nahradit výrazem vlastním (doslovným), je označován jako substituční teorie 
metafory.886 Dodejme však pro úplnost, že Aristotelovo pojetí metafory 
překračuje zmíněné zařazení. U Aristotela nacházíme zmínky o tom, že pomocí 
metafory můžeme pochopit něco nového (Rhet. 1410b). Toho si všímá také 
Lakoff a Johnson, kteří konstatují, že „jeho chvála metafory, pokud jde o její 
schopnost navozovat vhled do věcí, nikdy nebyla přenesena do moderního 
filozofického myšlení“.887 Také Umberto Eco dokládá při popisu typů metafor u 
Aristotela, že zde nechybí kognitivní rozměr metafory. Odvolává se na texty 
z Rétoriky (1411b 25).  

                                                 
883 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 15.  
884 ECO píše: „Clearly, in laying the basis for a metaphorology...“, Semiotics and the Philosophy 
of Language, 91.  
885 Shrnutí hlavních rysů tradičního pojetí metafory předkládá RICOEUR, Stellung und Funktion 
der Metapher,  46-47; RICOEUR, Teória interpretácie, 67-75.   
886 K substituční teorii viz SOSKICE, Metaphor and Religious Language, 10n; 24-26; NÜNNIG 
(ed.), Lexikon teorie literatury, 796-798.  
887 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 207.  
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Pojetí metafory, které z části navázalo na Aristotela a prosadilo se na dlouhá 
staletí, nacházíme u Cicerona, Quintiliana. Metafora patřila do sféry rétoriky jako 
jeden z tropů. Quintilian ve svém popisu tropů klade na přední místo právě 
metaforu.888 „Začněme tedy od toho tropu, který je nejen nejčastější, ale i daleko 
nejkrásnější, myslím od toho, kterému Řekové říkají metafora a my translatio 
(přenesení významu).“ (Instit. VIII,6,4) Dále píše, že metafora je obecně 
zkráceným přirovnáním (Instit. VIII,6,8).  

Toto pojetí metafory lze doložit na řadě příkladů z učebnic rétoriky, teorie 
literatury nebo hermeneutiky. Karel Oliva píše: „V metafoře se jedno slovo 
nahrazuje druhým na základě podobnosti jejich významů podružných. Ale tento 
základ podobnosti není uváděn a čtenář nebo posluchač musí sám onu podobnost 
zjistit a uvědomit si, proč je obvyklé slovo nahrazeno slovem jiným.“889 
Obdobně Rudolf Col: „Metafora pro význačnou podobnost přenáší název s 
jednoho předmětu neb osoby na jiný předmět (osobu), aby tím názorněji 
vystoupil jejich podobný znak. Metafora je vlastně zkrácené přirovnání, liší se 
však od něho tím, že klade obraz místo vlastního pojmu.“890  
 
5.3.2. Interakční teorie metafory  
      Předpoklady klasické rétoriky byly opuštěny až v polovině 20. století. Proti 
nahraditelnosti metafory se staví interakční teorie. Spočívá v tom, že metafora a 
její kontext se vzájemně interpretují. Pouze v kontextu je možné označit výrok za 
metaforický nebo doslovný. Za zakladatele interakční teorie je považován 
literární teoretik I. A. Richards. Mezi klíčové autory patří Max Black, Monroe 
Beardsley, na které navázal ve svých studiích o metafoře Paul Ricoeur. Ruben 
Zimmermann se domnívá, že za systematický vrchol tohoto 
„Paradigmenwechsel“ je možno považovat Ricoeurovu práci Živá metafora (La 
métaphore vive) z roku 1975.891 K teoriím, které přinášejí inspirativní pohled na 
metaforu, přidejme studii Lakoffa a Johnsona Metafory, kterými žijeme 
(Metaphors We Live By) z roku  1980892 a jejich kognitivně-lingvistický důraz. 
Posledně dva jmenované přístupy považuji za nosné. V současném bádání je 
oběma důrazům věnována pozornost.893 
   S vědomím rozsáhlosti a interdisciplinárnosti bádání o metafoře navazuji 
především na pojetí metafory u Ricoeura. Pro biblistiku lze považovat za 

                                                 
888 Hlavní dílo Institutio oratorium, vycházím z českého překladu Základy rétoriky.  
889 OLIVA , Theorie literatury, 11.  
890 COL, Biblická hermeneutika, 84.  
891 ZIMMERMANN , Metapherntheorie und biblische Bildersprache, 114. Vycházím z německého 
překladu Die Lebendige Metapher z roku 1991. Přehled k Ricouerově bádání o metafoře 
představil HUŠEK, Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, 57nn.  
892 Vycházím z českého překladu s názvem Metafory, kterými žijeme z roku 2002. 
893 K reflexi RICOEUROVA pojetí metafory včetně doložení kritických připomínek srov. 
VANHOOZER, Biblical Narrative, 56-85.   
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klíčovou studii Ricoeura a Jüngela  z roku 1974, kde jsou základní teze o 
metafoře vztaženy na náboženskou řeč.894 Kognitivní důraz a všudypřítomnost 
metafory v běžném jazyce přejímám ze studie Lakoffa a Johnsona, podle kterých 
metafora prostupuje nejen naším jazykem, nýbrž i naším pojmovým systémem. 
„Pozorováním jsme zjistili, že metafora je jedním z nejzákladnějších 
mechanismů, který pro porozumění vlastní zkušenosti vůbec máme.“895 
Dodejme, že již Jüngel ve výše zmíněné studii psal o „metaforické struktuře 
lidského jazyka“.896 
 
5.3.3. Definice a vlastnosti metafory 

Jak bylo řečeno, navazuji především na Ricoeurovo pojetí metafory, které 
autor rozvíjí na pozadí tradičního chápání metafory.897 Ricoeur ve svých studiích 
opakovaně představuje šest základních tezí, pomocí kterých vymezuje své pojetí 
metafory:898  

 
1. Metafora není druhem denominace, ale predikace. 
2. Metafora vzniká v konfliktu protikladných interpretací výpovědi. 
Skrze doslovnou interpretaci metafory, která je logicky nepřípustná, 
docházím k novému smyslu. 
3. Nepatřičné spojení věcí odkrývá novou příbuznost, novým 
způsobem spojuje oblasti, které dosud byly vzdálené. 
4. V metafoře nejde o nahrazení jednoho slova druhým, ale skrze 
napětí protikladných pojmů se vynořuje nový význam.  
5. Metaforu nelze přeložit, protože její význam se tvoří v napětí 
jejích prvků. Lze ji pouze parafrázovat, ale tím se nevyčerpává její 
význam.  
6. Metafora přináší novou informaci.  

 
Protože je nemožné postihnout metaforu jednou definicí, předkládám hlavní 

vlastnosti metafory. Tento stručný přehled k metafoře bude sloužit v dalších 
částech k ověření teze, že eleutheria je v listu Gal metaforou.899 K výše 
uvedenému seznamu doplňmě několik poznámek. 

                                                 
894 RICOEUR, JÜNGEL, Metapher.  
895 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 229.  
896 JÜNGEL, Metaphorische Wahrheit, 120.   
897 RICOEUR, Teória interpretácie, 70.  
898 Místo vlastního překladu se přidržím překladu Víta HUŠKA, Symbol ve filosofii Paula 
Ricoeura, 58-59. Autor uvádí také díla, v nichž Ricoeur opakovaně užívá tuto šestibodovou 
charakteristiku metafory.  
899 K přehledu srov. JÜNGEL, Metaphorische Wahrheit, 119-122. Dobrý přehled k vlastnostem 
metafory podává POKORNÝ, Hermeneutika, 54-82. 
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Pro vymezení metafory v této studii je důležité, že metafora není chápána jako 
rétorická ozdoba a vybočení z „řádu“, nýbrž  zvláštní druh řeči.900 Metaforou 
není jednotlivé slovo (Wort) v kontextu věty nebo ve výpovědi. Mluvíme tedy o 
metafoře jako výpovědi (Aussage). Proto také opakovaně užívám eleutheria 
výroky, tj. pojem eleutheria v kontextu věty a celé výpovědi. Metafora vzniká 
predikací,  tedy na úrovni věty nebo výpovědi, nikoliv z jednotlivého pojmu. 
Proto hovoříme o metaforických výpovědích (metaphorische Aussagen).901 
Z toho vyplývá, že metaforu lze poznat jen ze souvislosti a také z druhu výroků, 
píše Pokorný.902 „Metaphorisch ist nicht das Wort, das anders als üblich 
gebraucht wird, sondern die Prädikation mit Hilfe eines anders als üblich 
gebrauchten Wortes.“903 Kontext eleutheria výroku umožňuje označení za 
metaforickou výpověď. S ohledem na „Begriffsgeschichte“ svobody je 
jedinečnou a překvapivou predikací v listu Gal např. výrok: svoboda, kterou 
máme v Kristu (2,4) nebo jsme vysvobozeni Kristem ke svobodě (5,1). V témže 
listu  nacházíme také eleutheria výrok bez překvapivé predikace (3,28). 
Detailnějšímu rozboru bude věnována zvláštní pozronost níže. 

Díky predikaci (překvapivé predikaci) na úrovni výpovědi se „děje metafora“.  
Tato výpověď, jež umožňuje odkrýt nový význam, tím plní vedle estetické, 
rétorické a emotivní stránky, která zůstává stále platná, také funkci kognitivní a 
heuristickou. Metafora se dotýká tedy toho, co je řečeno, nejen onoho jak je to 
řečeno. Kognitivní funkce metafory umožňuje komunikovat základní zkušenosti 
lidského života, řekněme také nové náboženské zkušenosti, které nejsme schopni 
vyjádřit jinak než pomocí metafor. Ricoeur dokládá, že pomocí známého a 
překvapivou predikací odhalujeme nové, tvoříme nové. Právě touto překvapivostí 
a otevřeností je metafora schopná oslovit. Zde metafora bytostně souvisí s 
náboženskou řečí, tedy také s řečí biblickou.904 Metafora souvisí s náboženskou 
řečí také z toho důvodu, že napomáhá lidské orientaci v životě. Jak však doložili 
Lakoff a Johnson, metafora je běžnou součástí naší řeči a našeho všedního 
života. Autoři přesvědčivě popisují, jak pomocí metafory strukturujeme náš svět, 
ve kterém žijeme.905 Proto nelze omezit metaforu výhradně na náboženskou řeč.   

Metafora nabourává zavedené užití slova ve výpovědi, Ricoeur mluví o 
absurditě a překroucení („twist“) slova ve výpovědi. Tímto překroucením slovo 
něco ztrácí i získává. Překroucením metafora provokuje a upozorňuje na sebe. 

                                                 
900 JÜNGEL, Metaphorische Wahrheit, 119: „...eine besondere Weise eigentlicher Rede und eine in 
besonderer Weise präzisierende Sprache.“ 
901 RICOEUR, Stellung und Funktion, 47. Autor odkazuje na Richardsovo napětí mezi: „tenor“ a 
„vehicle“. 
902 POKORNÝ, Hermeneutika, 59.  
903 JÜNGEL, Metaphorische Wahrheit, 119.  
904 Srov. FRYE, Velký kód, 80nn.   
905 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 18: „lidský pojmový systém je strukturován i definován 
metaforicky“.  
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Právě u spojení svobody s Kristem dochází k absurditě – křesťan otrok zůstává 
dále otrokem, ale přesto je podle Pavla svobodný v Kristu (Ga 2,4; 5,1.13).  

K překroucení dochází u mnoha eleutheria výroků. Naopak k 
žádnému překroucení jednoznačně nedochází v Ga 3,28, zde se jedná o doslové 
užití, které ničím čtenáře/posluchače nepřekvapuje. Přestože celá jednotka 3,26-
29 provokuje a překrucuje sociálně-právní či etnické pořádky své doby.  

Metafora je také sémantická novinka, sémantická inovace (eine Semantische 
Neuerung). Nečekaným spojením navozuje metafora nový význam, píše 
Pokorný.906 Metafor nám říká něco nového o skutečnosti. „Metaphor has more 
than an emotionale value. It concludes new information....In short, metaphor says 
something new about reality.“907 Dostáváme se ke kognitivní funkci metafory. 
Pokorný doplňuje, že metafora má schopnost poznání zintenzivnit, zaměřit na 
podstatné nebo upozornit na nové jevy a zkušenosti.908  

Metafora je rozšířením denotace skrze přenesení „etiket“ (labels) na nové 
objekty. V našem případě je svoboda jako „etiketa“ přenesena na Krista a 
zkušenost s Kristem.  

 
„Die Metapher ist nichts anderes als das Aufkleben eines bekannten 
Etiketts mit einer bestimmten Vegangenheit auf einen neuen Gegenstand, 
der sich dieser Übertragung erst widersetzt, dann nachgibt.“909  

 
Již bylo několikrát zopakováno, že metafora překračuje poetický a 

náboženský jazyk, je dokonce součástí vědeckého jazyka. Metafora „prostupuje 
celý náš každodenní život“.910 Není proto nijak překvapivé, když nacházíme 
metafory v apoštolských listech.   

 

5.4. Eleutheria jako soteriologická metafora v listu Galatským 

Spojení „soteriologická metafora“ se již v pavlovském bádání etablovalo, 
nicméně schází zpětná reflexe a ověření na jednotlivých textech. Je-li svoboda 
(eleutheria) u Pavla skutečně soteriologickou metaforou, lépe řečeno jednou 
z metafor, do jaké míry to platí v listu Gal? Je tomu tak u všech eleutheria 
výroků? Byly výroky o svobodě chápány metaforicky také Pavlem a adresáty 
jeho listů? Pokud mi je známo, ověření platnosti na listu Gal nebylo doposud 
předloženo.  

                                                 
906 POKORNÝ, Hermeneutika, 62.   
907 RICOEUR, Biblical Hermeneutics, 80.   
908 POKORNÝ, Hermeneutika, 62.   
909 RICOEUR, Stellung und Funktion, 52-53.  
910 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 15.  
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Jak bylo prokázáno výše, eleutheria měla v 1. st. po Kr. více významů a byla 
již tehdy starým a mnohoznačným pojmem. Ačkoliv nemůžeme přesně definovat 
všechny kontexty, se kterými byl Pavel blíže seznámen, je nesporné, že Pavel 
znal širší užití eleutheria výroků a žil ve společnosti, kde svoboda byla určena 
kontrastem k otroctví.  

Tato polysémie, mnohoznačnost nás nutí rozlišovat a sledovat kontext výroků, 
abychom v rámci „utřídění“ a „hledání systému“ u Pavla nebo díky novému 
zájmu o metaforu nezredukovali všechny eleutheria výroky na soteriologické 
metafory. Mám za to, že nám hrozí druhá krajnost. Namísto nedůvěry vůči 
metafoře můžeme položit jaksi automaticky rovnítko mezi eleutheria výroky a 
soteriologickou metaforu.  

Na základě exegeticko-teologického zkoumání eleutheria výroků lze odpověď 
na hlavní badatelskou otázku - eleutheria jako soteriologická metafora v listu 
Gal? - vyjádřit následovně: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poznámky k tezím: 1. Z listu Gal přímo vyplývá, že Pavel znal širší význam 

eleutheria výroků a také je takto užívá. Proto nelze postavit rovnítko mezi pojem 
eleutheria a metaforu, potažmo soteriologickou metaforu, jakkoliv považuji za 
průkazné, že tomu tak na řadě míst je. 2. Eleutheria výroky v listu Gal (u Pavla 
vůbec) jsou užity v širším významu než jako soteriologické metafory, což 
znamená, že eleutheria je více než soteriologická metafora. 3. Každý eleutheria 
výrok musí být vykládán zvlášť, s ohledem na hlavní kritéria, tj. kontext, 
predikaci (obsahovou kvalifikaci) svobody atd. Jen tak je možné rozhodnout, zda 
je užit čistě deskriptivně (např. jako sociálně-právní status) nebo se jedná o 
metaforu –  svoboda/vysvobození jako teologická interpretace spásy v Kristu. 
K třetímu bodu můžeme pro list Gal doplnit také eleutheria výroky 
v alegorickém výkladu (Ga 4,21-31). 

Předložené exegeticko-teologické analýzy jednotlivých oddílů  dokládají širší 
škálu užití eleutheria výroků u Pavla, která nedovoluje paušální a jednostranné 
spojení eleutheria výroků se soteriologickou metaforou. Na jedné straně stojí 
doslovný význam, zřetelně deskriptivní 3,28 (otrok - svobodný), na opačné 

 
   1. Eleutheira  není pouze metaforou  
   2. Eleutheria  je více než soteriologická metafora 
  3. Eleutheria  má doslovný nebo metaforický význam 
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straně výrazně teologicky určené výroky 5,1.13 nebo 2,4.911  Mezi těmito „póly“ 
se nacházejí ostatní eleutheria výroky, které lze umístit více na jednu či druhou 
stranu, nicméně bližší určení zůstává sporné, jak je tomu zřetelně u oddílu 4,21-
31. Jak bylo již zmíněno výše, Black se domnívá, že určení metafory může zůstat 
sporné.912 Zde nacházíme eleutheria výroky v odlišném subžánru (alegorie). Na 
základě exegeticko-teologického zkoumání chápu výroky svobodná - služka jako 
popis sociálního postavení Hagar v kontrastu k Sáře, nikoliv jako metaforicku 
výpověď. V tomto oddílu je třeba také dobře rozlišovat dané výroky, protože 
dochází k zajímavé jazykové hře s eleutheria výroky. Výsledek vlastního 
pozorování lze zobrazit následovně jako pomyslnou škálu.  

 
Škála eleutheria výroků v listu Gal od doslovného k metaforickému užití: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poznámky ke škále: na jedné straně výrok 3,28, na straně druhé celkem 5krát 

jednoznačně pojem eleutheria jako soteriologická metafora: 2,4 a 5,1 (2krát); 
5,13 (2krát). Toto odlišení odpovídá např. studii Jonese a Vollenweidera, kteří 
zkoumají pouze soteriologické výpovědi, tzn. vynechávají Ga 3,28. Blíže 
k doslovnému mají tři výroky z alegorie (4,22.23.30), zatímco zbývající dva 
považuji spíše za metaforické (4,26.31).    

Pokud bychom měli celkově srovnat poměr doslovného a metaforického užití 
bez sporných míst v alegorii, tak docházíme k závěru 5:1 pro význam 
metaforický, potažmo 7:4 při jejich zahrnutí. Počítáme-li všech sedm zmínek 
mezi metaforické výroky, potom u pěti z nich převládá jednoznačně 
soteriologický důraz (2,4; 5.1.13).  

                                                 
911 Toto rozlišení dokládají jednak monografie k eleutheria výrokům (srov. JONES, 
VOLLENWEIDER), ale především samotné výskyty v NZ (J 8,31-36). U Pavla samotného lze 
doložit i mimo list Gal – dobrým příkladem je adjektivum - evleuqe,ra  „svobodná žena“, zde ve 
významu vdova, která je svobodná po smrti manžela.  
912 Viz bod 5.2.   

 doslovný  význam (sociálně-právní)   metaforický význam (soteriologický) 
 
3,28 

 
4,22.23.30         4,26.31 2,4; 5,1.13 

   1 krát    3krát     2krát  5krát 
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5.5. Eleutheria jako živá metafora? 

Je-li pro metaforu typické, že přináší inovaci, překvapivou predikaci a je užita 
k vyjádeřní nové skutečnosti, musíme se ptát, co nového přináší v křesťanském 
zvěstování. Proč si Pavel a křesťané před Pavlem nevystačili s metaforami 
smíření, ospravedlnění nebo vykoupení? Ty byly daleko bezpečnější z pohledu 
politické propagandy v rámci Římské říše.   

Svoboda jako živá metafora? Ricoeur píše: „Metafora zůstává živá tak 
dlouho..., dokud vnímáme odpor slov v jejich běžném významu, a tedy také 
jejich neslučitelnost v rovině doslovné interpretace věty.“913 Bez vnímání odporu 
slov a jejich neslučitelnosti na rovině doslovné, nemůžeme zachytit v textu 
metaforu, potažmo živou metaforu. Jak vnímáme svobodu dnes? Jak tomu bylo 
v době Pavla?  

První překážkou pro pochopení svobody jako metafory (soteriologické 
metafory) pro dnešní čtenáře je její postupné „zdomácnění“ v teologickém 
pojmosloví. Ze svobody se postupně stalo v křesťanské tradici teologumenon 
nebo „odborný termín“.914 Schází nám pojetí deskriptivní nebo hodnotící (otrok 
vs. svobodný), jež znal Pavel i jeho adresáti, a které vytvářelo ono obvyklé a 
zavedené užití, na jehož pozadí musela být zřejmá nepatřičnost spojení 
„svoboda/osvobození v Kristu“. Pro nás není již novým a nepatřičným spojením, 
nýbrž obvyklým obdobně jako „noha stolu“. Skutečnost, že se svoboda dostala 
do teologických slovníků dokazuje jednak její úspěšnost (svoboda jako „úspěšná 
metafora“)915, avšak také to, že se stala „mrtvou metaforou“.916 A to do té míry, 
že je dnes nepřehlédnutelně jedním ze stěžejních pojmů biblistiky, dogmatiky 
nebo etiky. Na poli pavlovské teologie hraje svoboda důležitou roli od vydání 
Bultmannovy Teologie Nového zákona.917  

O dalším problému píše ve své studii o metafoře otroctví Combes. Má za to,  
že v některých případech metafora ztrácí svoji povahu jako metafora a bývá 
zaměněna s doslovnou pravdou. Za problémovou oblast považuje její užití v 
rámci sociálních vztahů. Metaforu otroctví označuje jako „a social metaphor“.918  
Svoboda jako opositum otroctví patří také do této kategorie. Obdobně 
k pavlovské soteriologii již zmiňovaná Roskovcova studie, ve které píše, že 
„právě v případě řeči o ‚spasení‛ je značné nebezpečí, že bude pominut 

                                                 
913 RICOEUR, Čas a vyprávění, 9.  
914 Z metafory se stává „termín“ nebo „odborný termín“, jak píše POKORNÝ, Hermeneutika, 64.  
915 POKORNÝ, Hermeneutika, 67 píše o úspěšnosti metafory, přičemž: „Neúspěšná metafora 
nepřežívá.“ 
916 O „mrtvé metafoře“ např. RICOEUR, Živá metafora, 267nn; LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 230.   
917 Srov. výše v přehledu bádání. 
918 COMBES, The Metaphor of Slavery, 13.  
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metaforický charakter pojmů a jejich obrazná výpověď zaměněna za věc 
samu.“919 Zmíněné nebezpečí se týká také eleutheria výroků.  

Připomeňme ještě poslední překážku pro správné pochopení svobody jako 
metafory, která byla zmíněna výše. Můžeme ji nazvat jako „metaforfóbii“ 
v kontrastu k „metaformánii“. Jde o tradiční a namnoze nereflektované pojetí 
metafory jako ornamentu, rétorické figury, kterou lze nahradit správným a 
přiměřeným slovem či pojmem. Z toho nutně vyplývá obava z metafory  jako 
nepřesného a nevědeckého vyjádření, které se hodí pro jazyk poetický, nikoliv 
však pro jakyk odborný, v našem případě pro odbornou teologii. Proto se může 
zdát, že zdůrazněním svobody jako metafory se z přesného pojmu (Begriff) stává 
„pouhá metafora“.920 V návaznosti na interakční pojetí metafory a její kognitivní 
funkci v řeči i myšlení je však zřejmé, že se nejedná o pouhou metaforu. 
Metafora je nezbytným způsobem, jak můžeme vyjádřit novou zkušenost 
(náboženskou zkušenost) skrze překvapivou predikaci a metaforický zvrat. 
Ricoeur píše o napětí, které vzniká nepatřičnou predikací, ono trojí: „je“, „není“ 
a „je jako“. Achiles je lev, Achiles není lev, ale Achiles je jako lev. Dochází 
v Pavlových listech k nepatřičné predikaci, která se vzpírá doslovnému 
významu?   

Pokud čteme jeho epištoly pozorně, nemůžeme přehlédnout, že pro Pavla má 
eleutheria daleko širší význam, než je tomu dnes. Jednak možnými kontexty a 
významy, které je nutno mít při analýze eleutheria výroků před očima, dále se 
jedná o stále přítomný sociálně-právní a politický význam pojmu svobodný/-á, 
který dnešnímu čtenáři a vykladači uniká. Jako příklad uveďme skutečnost, že 
označit někoho v dnešní době v českém kontextu za „svobodného/svobodnou“ 
nejčastěji znamená rodinný stav, tj. neženatý nebo neprovdaná, nikoliv však 
kontrast k otroku a otrokyni.921 Přidejme pro dokreslení druhý kontext svobody 
v běžné řeči: svobodný znamená nebýt ve vězení, jeho opakem je „odnětí 
svobody“, „být propuštěn na svobodu“.      

Na rozdíl od nás byl Pavel i každý čtenář/posluchač jeho listů po celý život 
konfrontován s rozdílem mezi svobodným a otrokem. Skutečnost této stratifikace 
společnosti prosvítá  na řadě míst NZ (viz list Fm). Na tomto pozadí začne být 
zřejmé ono „metaforické napětí“, které objevujeme v listu Gal a jež nám pomáhá 
odhalit metaforu. Jeden z aspektů metafory je „překvapivá predikace“. U řady 
výroků došlo k překvapivé predikaci a jisté inovaci, u jiných nikoliv. Výroky 
zůstávají na doslovné rovině. Jak bylo doloženo, na několika místech zůstávají 
Pavlovy eleutheria výroky na této deskriptivní úrovni – jde o dva oddíly: Ga 

                                                 
919 ROSKOVEC, K počátkům křesťanské soteriologie, 38.  
920 Analogicky k symbolu srov. TILLICH , Wesen und Wandel, 57.   
921 Jinak je tomu např. v němčině, kde svobodný, tj. neprovdaný/á není spojen se slovem „frei“, 
nýbrž „ehelos, ledig“, podobně angl. „single, unmarried“, nikoliv „free“.  
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3,26-29; některé výroky z veršů 4,21-31. Zde se jedná výhradně nebo převážně o 
vyjádření rozdílu sociálně-právního statutu.    

Jak bylo doloženo výše (viz §2. Svoboda a svobody), eleutheria nebyla a není 
specificky křesťanským pojmem nebo neologismem. Jako u řady jiných pojmů 
došlo v NZ k přeznačení, navázání a nové interpretaci. Přestože v raném 
křesťanství je eleutheria doložena nejdříve u Pavla (dáno mimo jiné stářím 
dochovaných textů),  nelze jednoznačně tvrdit, že není soteriologickým motivem 
předpavlovským. Nicméně v listech Pavla dostává svoboda největší prostor.922 
Vedle čistě deskriptivního odlišení svobodného a otroka je svoboda doložena na 
řadě míst u Pavla i v NZ také v ne-doslovném - metaforickém významu. Protože 
je tomu tak opakovaně a ve všech hlavních listech Pavla (Ga, 1, 2K a Ř), lze 
hovořit o zavedené soteriologické metafoře v Pavlově teologii. Protože máme 
řadu listů, kde převažují jiné soteriologické metafory a eleutheria schází, je 
zřejmé, že Pavel dokázal interpretovat spásu skrze Krista i jiným způsobem.  

Toto rozlišení na doslovný a přenesený význam svobody u Pavla potvrzují 
také práce Jonese a Vollenweidera. I když nezkoumají svobodu jako metaforu, 
ve svých studiích analyzují pouze ty oddíly, které se vztahují ke spásnému dění, 
tj. soteriologickým výpovědím. O eleutheria výrocích v doslovném užití 
pojednávají souhrnně. Před nimi již Dieter Nestle píše o potřebě rozlišování mezi 
eleutheria výroky u Pavla. 

 
„Beim paulinischen Sprachbebrauch ist zu unterschieden zwischen dem 
bildlichen gebrauchten…dann dem ‘Titel’ evleu,qeroj    (1 Cor. 9,1) u.    
evleuqeri,a als Heilswort (Gal. 5,1.13; 1 Cor. 10,29; 2 Cor 3,17).“ 923 
 
Dříve než se stal Pavel zvěstovatelem evangelia, znal pojmy eleutheria a 

odvozeniny v různých kontextech a významech, a to určitě z tradice starozákonní 
a židovské, ale také z populární filosofie stoické. To je důležité zjištění, protože 
polysémie je předpokladem pro metaforickou výpověď, jde o otevřenost slov a 
schopnost přijmout nový význam. Je zřejmé, že v této polysémii svobody se 
Pavel pohyboval a využil onu otevřenost pro získání nového významu. Došlo 
k novému spojení svobody/osvobození a Ježíše Krista, svobodný/osvobozený 
jako synonymum věřícího v Krista. Tento proces je popsán jako překvapivá 
predikace, přenesení zavedené „nálepky“ (label) na něco jiného, ale také 
vyjádření něčeho nového, nové zkušenosti pomocí starého a známého. Mám za 
to, že svoboda se stala raně křesťanskou metaforou. Dodejme, že metaforou 
úspěšnou a v době Pavla stále živou.  

                                                 
922 Viz diskuse kolem uvedení pojmu do křesťanského zvěstování, zda jde již o předpavlovskou 
tradici, nebo až Pavlovu interpretaci.  
923 NESTLE, Freiheit, 281-282.  
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5.6. Inovace svobody? 

Společným jmenovatelem všech konceptů svobody/osvobození v tradici 
antické, helénistické i raně křesťanské (tj. před Pavlem i po Pavlovi), a dokonce 
jmenovatelem jediným, je kladný náboj svobody. Vysoké hodnocení svobody 
dokládá opakované varování před jejím zneužitím a ztrátou, které nacházíme 
v antických textech, v NZ i u Pavla (Ga 5,1.13). Přes mnohoznačnost pojmu 
eleutheria označovala kladnou hodnotu, která sjednocovala všechny uvedené 
kontexty. Svoboda zahrnovala silně osobní a niterný rozměr (stoická a kynická 
tradice), ale také život v demokratické obci (polis) jako rovnost před záikony a 
svobodu projevu, ale také autonomii vůči vnějším nepřátelům. Kladný náboj 
pojmu byl opakovaně využíván (podobně jako dnes) k politické propagandě nebo 
jako bojové heslo. Je možné najít další rozměr, který má co říci k inovaci?  

Tento kladný náboj po stránce věcné i emocionální byl zřejmě jedním 
z důvodů, proč byl využit k opsání nové zkušenosti. Pokud je eleutheria viděna 
jako opositum douleia, pak je kladný aspekt svobody blíže určen a konkretizován 
negativní veličinou, která zotročovala nebo zotročuje. Jak je zřejmé v listu Gal 
Pavel spojil svobodu také s varováním před možným (opětovným) zotročením 
(2,4; 5,1) nebo zneužitím svobody (5,13). V tomto smyslu je důležitý opak 
svobody, tedy charakter zotročení, o kterém Pavel mluví. Zde je možno uvést 
jedinečný eleutheria výrok u Jana, ve kterém je svoboda takto „negativně“ 
definována – otroctvím je hřích (J 8,31-36). Bez jasného vymezení a 
konkretizace oposita, explicitně i implicitně, si čtenář/posluchač mohl dosadit 
vlastní koncept svobody. Bez tohoto ujasnění se svoboda stává abstraktním a 
nejasným pojmem/heslem. 

To znamená, že pomocí vymezení negativa a oposita je zároveň blíže 
definován kladný obsah svobody, o které Pavel mluví. Toto určení pomocí 
oposita je zřetelné, u je Pavla blízko eleutheria výroků vždy douleia nebo jiný 
obraz ze slovního pole. Bližší obsahová kvalifikace a specifikace 
svobody/osvobození je nutná také z důvodu její mnohoznačnosti, jež je 
doložitelnou skutečností v době sepsání listů, skutečností známou Pavlovi i 
adresátům. 

Dochází k jednoznačnému označení oposita v listu Gal? U řady eleutheria 
výroků je nezřetelné, jaký druh zotročení má Pavel na mysli. Jak bylo doloženo 
výše, v listu Gal se nejedná o hřích nebo smrt, také spojení „svoboda od 
Zákona“924 není explicitně v epištole Gal vyjádřeno. 

Jakým jiným způsobem Pavel definuje svobodu, o které mluví? Na místech, 
kde jde o nesporně metaforické užití, je vždy spojena s christologickou výpovědí 

                                                 
924 Gramaticky vyjádřeno není u Pavla nikde doloženo eleutheria apo tou nomou nebo avpo. th/j 
doulei,aj tou/ no,mou, která by odpovídala spojení evleuqerwqh,setai avpo. th/j doulei,aj th/j fqora/j 
(Ř 8,21a).  
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(srov. Ga 2,4; 5,1), vztahující se k události v Kristu. Zde je blíže určen jednak 
původce osvobození a křesťanské svobody, ale také povaha této svobody. 
Dostáváme se zpět ke spojení soteriologická metafora, s jehož pomocí je 
interpretována nová skutečnost (i zkušenost), kterou přinesla událost v Kristu 
(Christ-event). K popsání spásy v Kristu je užit Pavlem (a snad již ranou církví) 
jeden ze soudobých pojmů s velmi kladným nábojem, kterým eleutheria 
bezesporu byla. Protože jde však o pojem mnohoznačný a v pohledu na 
politickou situaci v Palestině a říši pod Pax Romana můžeme říci také pojem 
nebezpečný, je nutno blíže určit a vymezit jeho obsah. Tak tomu skutečně u 
Pavla na všech místech je.925  

Obsah této svobody je definován jednak určením oposita (viz výše), kterým 
mohla být smrt, hřích nebo Zákon (takto výrazně v Ř, nikoliv v Ga!), ale také 
určením původce a Vysvoboditele.926 Tento moment je důležitý z historického 
kontextu, protože jak jsme viděli, svoboda byla zaslibována opakovaně z mnoha 
různých stran. Pro město nebo národ bylo důležitější, kdo bude novým vládcem 
v oblasti, než jaké heslo využije při propagandě. Mohli bychom říci, že není 
svoboda jako svoboda, není osvoboditel jako osvoboditel. Pokud je znám 
pán/vlastník, což v pojmu vykoupení hraje klíčovou roli, ukazje se povaha 
nového života pod novým pánem/Pánem. Je-li svoboda chápána soteriologicko-
christologicky, novým pánem (Kyrios) křesťanů je Ježíš Kristus. V tomto smyslu 
patří Pavel Ježíši Kristu jako jeho otrok (Ř 1,1). Podle povahy vítěze - 
politického nebo vojenského - bylo možno odvodit charakter jeho vlády, zákonů 
atd. Tím je definován charakter svobody, která je v Kristu Ježíši (Ga 2,4). Podle 
apoštola Pavla jde o vládu určenou vzájemnou láskou a službou, nikoliv 
dominancí. Je svobodou pod vedením Ducha (Ga 5,13nn).  

 

5.7. Metafora a prvotní příjemci listu 

Nabízí se otázka, do jaké míry je diskuse kolem metafory/soteriologické 
metafory pouze konstrukcí pod vlivem současné „metaformánie“. Označením 
svobody jako soteriologické metafory není pochopitelně míněno, že Galatští 
nebo Pavel byli obeznámeni se soudobou teorií metafory. Nelze předpokládat, že 
znali definice metafory podle Aristotela nebo učebnic rétoriky, potažmo že by 
reflektovaně označili eleutheria výroky v doručeném listu jako soteriologické 

                                                 
925 Zřetelně nepoliticky je vymezen také oddíl J 8,31-36. Nebezpečně blízko politickému zneužití 
je Mt 17,24-27. Pokud je prostřední část chápána jako mini-podobenství, které se týká především 
chrámové daně,  je zřejmé, že nemá politický obsah. Zneužití hesla „synové jsou svobodní“ proti 
Římu je navíc ukotvené perikopou o placení daně císaři.  
926 Potažmo omezení individualistického prosazení této svobody, tedy proti libertinistickému 
zneužití (Ga 5,13) a definici „vše je dovoleno“ (1K 6,12; 10,23).  
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metafory. Z pohledu prvotního čtenáře/posluchače se musíme ptát, do jaké míry 
mohli chápat tento výrok jako přenesený, metaforický. Nejde o anachronismus?  

Bylo prokázáno, že část eleutheria výroků v listu je zřetelně doslovných 
(3,28), tzn. nijak nevybočují ze soudobého sociálního kontextu, který byl totožný 
pro Pavla i příjemce. Pavel si dává v listu záležet, aby v oddílech (2,4; 5,1 i 4,21-
31) nemohla být svoboda spojena s politickým programem, sociální revolucí 
(3,28), případně s libertinismem (5,13). Nejvíce se může blížit politickému heslu 
spojení „svobodný Jeruzalém“ (4,26). Domnívám se, že pasáž s doslovným 
užitím svobody (3,26-29) je se svojí sociální brizancí ukotvena zřetelně 
christologicky a eklesiologicky, mimo jiné dvojicí „není již více mužskost a 
ženskost“ (3,28c).  

Ať určíme sociální statut příjemců jako bohatší vrstvy městského 
obyvatelstva,927 nebo naopak chudší venkovské, všem byl znám status otroka, 
jeho postavení a práva, ale také způsoby, jakým se ze svobodných obyvatel 
stávali otroci, nebo naopak z otroků mohli stát svobodní občané, propuštěnci. 
V kontextu listu je uveden vojenský motiv a zotročení vítězem (2,4-5). Motiv 
svobody byl spojen s propuštěním na svobodu, ale také s politickým programem 
a propagandou v římské říši.928  

Jak jsem se snažil prokázat, mohli mít Galatští spojenu svobodu/osvobození 
s tradicí exodu. Je více než pravděpodobné, že Pavel vyprávěl Galatským o 
Božím jednání s Izraelem. Tuto domněnku posilují citace ze SZ a předpoklad 
řady vykladačů, že část členů z těchto sborů tvořili sympatizanti s židovstvím 
nebo proselyté, u nichž by byla znalost tradice exodu (potažmo pesachu) 
nezpochybnitelná. Je dobře možné, že také evangelium bylo již při Pavlově 
misijním působení v oblasti spojeno se svobodou a osvobozením.929 

Pro Galatské se nabízela představa svobody jako svoboda čistě niterná 
(antropologická) nebo jako vnitřní nezávislost ve stoickém pojetí, politická, 
sociálně-právní nebo náboženská (spása zasvěcením).  Protože Pavel eleutheria 
výroky nespojil s žádnou ze zmíněných „svobod“ nebo „zotročení“, jak 
realizovaných, nebo futurálních ve formě zaslíbení, muselo jít v pohledu 
příjemců o význam jiný než doslovný, případně význam známý z života 
v helénisticky ovlivněné Malé Asii. Proto je možné se domnívat, že chápali 
„nedoslovnost“ eleutheria výroků, dnes používáme označení obrazný – 
metaforický.   

Původcem osvobození byl označen v listu Gal Ježíš Kristus a osvobození, o 
kterém Pavel psal, museli adresáti vztáhnout na jiné síly než politicko-sociální. 
Přestože vyznání „Ježíš Kristus je Pán“ se dotýká obou zmíněných rovin, 

                                                 
927 Takto např. SCHNELLE, Einleitung, 117-118.   
928 Kontext s židovským spojením a Makabejskými válkami, případně zélóty můžeme vyloučit.  
929 Pokud vycházíme z předpokladu, že jádro tvořili pohané, tak nikoliv svoboda jako svoboda od 
Zákona, ale spíše od mocností, smrti a zatracení, potažmo hříchu (Ga 1,3-4; 4,8-9).   
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exklusivita přinejmenším zpochybňuje nárok jiných vládců. Ostatní listy Pavla 
dávají poznat, že neinterpretoval Ježíše jako sociálního nebo politického 
osvoboditele nebo revolucionáře, ani Lukáš nelíčí apoštola Pavla tímto 
způsobem. List samotný, který měli adresáti z rukou Pavla k dispozici, je sám o 
sobě dostatečným dokladem, že mohli pochopit rozdíl mezi doslovným a 
obrazným významem eleutheria výroků.  Obraznost zmíněných výroků je 
podtržena doslovným užitím v listu (3,28, také 4,21-31), čímž je zajištěn pro 
příjemce dostatečný kontrast mezi doslovným a obrazným významem svobody. 

 

5.8. Pluralita a koherence soteriologických metafor  

Novozákonní soteriologii schází obecný nebo nadřazený pojem 
(Oberbegriff).930 Ani u Pavla nenacházíme žádný takový pojem, který by se 
objevoval napříč všemi jeho listy. Schillebeeckx např. určuje až šestnáct 
„klí čových pojmů“ (Schlüsselbegriffe), pomocí kterých představuje spasení skrze 
Ježíše Krista.931 Mám za to, že pro Pavlovské bádání může právě analýza funkce 
metafory přispět k přehodnocení diskuse kolem hledání a určení středu (centra) 
v Pavlově teologii či soteriologii. S tím souvisí také jedna z klíčových otázek 
dějin bádání, a to postavení svobody v pavlovské teologii. Má být svoboda 
umístěna do pomyslného středu, nebo na okraj?  

Zde si všimněme, že jde opět o metaforu „středu“ nebo „centra“, případně 
„jádra“. Jedná se o dobrý doklad toho, jak je také vědecký (odborný teologický) 
jazyk strukturován metaforicky. Metaforu „středu“  lze zařadit podle pojetí 
Lakoffa a Johnsona mezi tzv. orientační metafory.932   

Přikláním se k názoru, že pokusy o určení hierarchie mezi metaforami nebo 
snahy o nalezení klíčové metafory pro celou teologii Pavla jsou slepou uličkou. 
Tento závěr se týká také svobody jako soteriologické metafory. Beker právem 
odmítá pokusy o hierarchickou strukturu Pavlova výkladu evangelia.933 Podobně 
hodnotí pluralitu v Pavlově interpretaci významu Krista a události v Kristu 
(Christ-event) také další badatelé, již byl zmíněn Deissmann, ale také Schweizer, 
Gnilka, Dunn, Schnelle aj. Z řady novozákoníků, kteří se vyslovují pro pluralitu 
soteriologických metafor, jmenujme jen některé.  

                                                 
930 Takto RGG4 II, 1446.  
931 SCHILLEBEECKX, Christus und die Christen, 461. Autor začíná kapitolu věnovanou soteriologii 
pojmem milost (charis) a motivem adopce, 447nn. 
932 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 26nn; 39: orientační metafory souvisejí se základní orientací 
člověka v prostoru – „nahoře“ / „dole“ nebo „centrální-periferní“ atd.  
933 BEKER, Paul the Apostle, 260: „His interpretation of the gospel cannot be hierarchically 
structured, as if there is one primary metaphor that dominates all the others…We are dealing with 
a paradigmatic structure and with a hermeneutical field, not with rigidly defined dogmatic units 
that must fit a hierarchically arranged architectonic system.“ 
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Podle Gnilky užívá Pavel mnoha názorných obrazů, kterými vysvětluje 
význam spásy získané skrze Krista. „Paulus setzt zahlreiche bildkräftige 
Aussagen ein, um das durch Christus erworbene Heil und die aus ihm sich 
ergebenden Folgen für den Menschen zu erklären.“934 Obdobně ve své 
monografii o Pavlovi vyjmenovává v části věnované soteriologii škálu obrazů, 
pomocí kterých je vyjádřena spása v Kristu.935 Začíná sice ospravedlněním skrze 
víru, avšak s vědomím toho, že ospravedlnění nepostihuje vše, co chtěl Pavel říci 
o spasení člověka.  

V souvislosti s klíčovou soteriologickou údálostí se také Eduard Schweizer 
vyslovuje proti snaze vyčlenit „exklusivní model pro interpretaci Ježíšovy smrti a 
význam pro věřící“. „Alle deutenden Worte sind Bilder, und es hängt von der 
Situation im Kontext und Art und Weise, in der der Sprecher Gottes Heil 
erfahren hat, ab.“936 V současném novozákonním bádání je eleutheria 
považována v Pavlově teologii za jednu ze soteriologických metafor, přičemž jak 
uvádí již Deissmann, jednotlivé „obrazy“ se vzájemně doplňují a interpretují. Jak 
se toto pozorování shoduje s teorií metafory?  

Podnětné impulsy pro teologickou diskusi nacházíme ve zkoumání metafory 
Lakoffa a Johnsona, kteří tvrdí, že „různými metaforami mohou být 
strukturovány různé aspekty jednoho a téhož pojmu“.937 V našem případě může 
doplnit jedné a téže události, a to spásné události v Kristu.  

V souvislosti s pluralitou uveďme pozorování Ricoeura, který píše o „síti 
metafor“. Má za to, že jedna metafora volá po druhé a každá z nich zůstává 
naživu tím, že si udržuje schopnost evokovat celou síť metafor.938 Jako příklad 
uvádí označení Boha v hebrejské tradici – Král, Otec, Manžel atd. Dále píše, že 
tato síť plodí „základní metafory“. Jde o „dominantní metafory“, které jsou 
schopné vyvolat nebo organizovat takovou síť. Zde souhlasím s Huškem, že 
Ricoeurovo vymezení pojmů „síť metafor“ a „základní metafora“ není příliš 
jasné.939 V listech apoštola Pavla nacházíme „síť metafor“. Svoboda/osvobození 
evokuje nějaký druh zotročení, případně vykoupení z otroctví, propuštění na 
svobodu implikuje nesvobodu, smíření zase stav nepřátelství atd.    

Hlavní přínos spočívá v odhalení skutečnosti, že vedle izolovaných metafor, 
metaforických výpovědí, je zde schopnost vytvářet strukturu a vzájemnou 
provázanost v podobě „sítě“. Pro naše pozorování z toho vyplývá možnost 
utvářet soubor soteriologických metafor s vnitřní strukturou nebo logikou.     

                                                 
934 GNILKA , Theologie des Neuen Testaments, 89.  
935 GNILKA  explicitně zmiňuje metaforu vykoupení (Loskauf), Paulus von Tarsus, 237nn. 
936 SCHWEIZER, Jesus, das Gleichnis Gottes, 73; srov. pozn. č.128.  
937 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 124.   
938 RICOEUR, Teória interpretácie, 90.  
939 HUŠEK, Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, 75.  
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Z četby Pavlových dopisů dále vyplývá, že dominantní metafory z jednoho 
listu mohou v dalších zcela scházet. Lze doložit na důležitosti eleutheria výroků 
v teologické argumentaci listů Gal nebo Ř, zatímco v 1Te nebo Fp se vůbec 
neobjevují. Pluralitu nacházíme dokonce v rámci jednoho listu, kdy jedna z 
metafor se stává leitmotivem v dané části argumentace, zatímco v jiných 
pasážích ustupuje do pozadí nebo je nahrazena/doplněna jinou metaforou. 
Nejinak je tomu v listu do Galacie. V teologicky velice závažné prostřední části 
listu ustupuje eleutheria do pozadí, v rozmezí 3,29 – 4,20 se eleutheria výrok 
neobjevuje. Nicméně do popředí vystupují další metafory, které jsou metaforou 
osvobození evokovány – synovství, dospělost, otroctví (viz Ga 4,1n).   

 
5.8.1. Koherence soteriologických metafor 

V souvislosti s pluralitou soteriologických metafor si můžeme položit otázku 
po jejich vzájemném vztahu, který byl zmíněn výše. Autoři Lakoff a Johnson 
zkoumali koherenci metafor podrobně a došli k závěru,  že: „Je-li jistý pojem 
strukturován více než jednou metaforou, tyto různé metaforické strukturace jsou 
obvykle v souladu s koherentním způsobem.“940  

Přijmeme-li tezi o koherentnosti metafor, pak to znamená, že zmíněná 
pluralita soteriologických metafor není jakousi nahodilostí nebo kontradikcí.  
„Obecně platí, že naprostá konsistence jdoucí napříč metaforami je vzácná; 
koherence je naproti tomu typická.“941 Pluralita metafor nevylučuje jejich 
koherenci. Theissen píše o vnitřní „logice“ soteriologické symboliky.942  

Předešlé oddíly můžeme uzavřít tvrzením, že v Pavlově teologii je rozpoznána 
pluralita a koherence metafor, jednou ze soteriologických metafor je 
svododa/osvobození, pomocí které Pavel interpretoval význam události v Ježíši 
Kristu.  

 

5.9. Soteriologické metafory v listu Galatským a jejich vztah 

Posuňme se nyní k epištole Galatským, na které můžeme výše zmíněné závěry 
ověřit. Platí, že v tomto listu nenacházíme nějaký „zastřešující“ soteriologický 
pojem, nýbrž pluralitu metafor? James Dunn píše: „…kaleidoscope of 
images…to bring out the richness of the salvation process…“. 943 Nabízí se dvojí 
otázka -  jaké další metafory kromě analyzované svobody/osvobození Pavel 
v listu užívá a jaký je jejich vzájemný vztah? Přijmeme-li představu sítě metafor, 
pak se ptejme, z čeho a jak je ona pomyslná síť utvořena v listu Gal. V přehledu 

                                                 
940 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 102. Ke koherentní strukturaci zkušenosti a metaforické 
koherenci tamtéž, 94-121.   
941 LAKOFF, JOHNSON, Metafory, 112.  
942 THEISSEN, Soteriologische Symbolik, 301.   
943 DUNN, Diversity in Paul, 120. 
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necháme stranou soteriologické motivy a pojmy, kterými Pavel postihuje 
skutečnost spasení, mezi ně patří především milost (1,6.15); být v Kristu/s 
Kristem (2,20a; 3,26) nebo motiv sebevydání ve spojení s ùpe.r 1,4 (tou/ do,ntoj 
eàuto.n ùpe.r tw/n àmartiw/n h`mw/n), srov. 2,20; 3,13.944  
 
5.9.1. Škála soteriologických metafor 

Podle některých vykladačů je svoboda klíčovým tématem Pavlovy teologie a 
středem evangelia vůbec, list Gal je užíván na podporu této pozice. Svoboda by 
měla tedy být proto hlavní metaforou. Jiní vykladači spatřují v listu Gal 
prazáklad Pavlova učení o ospravedlnění, později rozpracovaný v daleko 
kompktnější podobě v listu Ř. Zřetelné zaměření na spravedlnost/ospravedlnění 
z víry proti skutkům Zákona je dobrým důkazem pro takové tvrzení. 
V souvislosti s učením o ospravedlnění je potřeba zmínit, že spojení 
„spravedlnost Boží“ (dikaiosu,nh qeou/) v listu Gal zcela schází. Ze 
soteriologických metafor v listu Gal výrazně vystupuje do popředí 
spravedlnost/ospravedlnění z víry (v rozmezí veršů 2,16 až 5,5), vykoupení (1,4; 
3,13; 4,5), dále synovství (4,5.7), dědictví/dědic (3,18.29;4,1.7; 5,21), v závěru se 
objevuje také „nové stvoření“ (6,14; srov. 2K 5,17). Počítáme-li mezi 
soteriologické výpovědi eleutheria výroky v Ga 2,4; 4,31; 5,1.13945, pak 
metaforické výpovědi nejsou zdaleka nejčetnější, především ve srovnání 
s motivem ospravedlnění z víry. Nicméně myšlenka osvobození je vyjádřena i 
bez pojmu eleutheria, není omezena na eleutheria výroky. Vyvedení z otrockého 
stavu je aktem vykoupení na svobodu 1,4 (evxaire,w) nebo 3,13; 4,5 (evxagora,zw). 
Ve v. 4,7 implikuje dvojice otrok – syn také svobodu, tj. svobodného syna, který 
dostal Ducha (srov. 4,1).   

Využívá Pavel celou škálu metafor, kterou známe z jeho listů? Ukazuje se, že 
nikoliv. V epištole Gal nenacházíme metaforu smíření s Bohem (katalla,ssw - 
2K 5,18-19; Ř 5,10-11), smírčí oběti/expiace (i`lasth,rion     - Ř 3,25); vykoupení 
(avpolu,trwsij - Ř 8,32; 1K 1,30), dále schází záchrana, spasení (swthri,a - Ř 
1,16; 10,10; 13,11). Ze sémantického pole svobody nacházíme pouze v tomto 
v listu např. pojem paidiské (4,21-31), nicméně jiné pojmy, které známe 
z Hauptbriefe, chybí, např. exousia (evxousi,a    – 1K 8,9), parrésia (parrhsi,a – 2K 
3,12; srov. Fm 1,8), hekón (e`kw,n    – 1K 9,17; Ř 8,20) a antonymum akón (a;kwn – 
1K 9,17).  
 
 
 

                                                 
944 K celé škále pojmů a metafor v Pavlově soteriologii srov. THEISSEN, Soteriologische 
Symbolik, 282-304; GNILKA , Paulus von Tarsus, 237 - 266; DUNN, Theology of  Paul, 317 - 440; 
K výrokům o Ježíšově smrti ve formuli „za nás“ srov. POKORNÝ, Vznik christologie, 62n.  
945 Výše uvedená místa zařazuje také DUNN, Theology of  Paul, 328, pozn. 53.   



 

 261 

5.9.2. Síť soteriologických metafor  
Víme-li, že soteriologie listu Gal není omezna na jednu metaforu, můžeme  

postoupit ke zkoumání jejich vzájemného vztahu a zmiňované sítě.  Jakým 
způsobem se doplňují v tomto listu? Lze hovořit o dominantní metafoře nebo 
metaforách? Je nápadné, že v prostřední části listu (3.- 4.kap.) nemá eleutheria 
takový prostor, jaký by se dalo očekávat. Zvláště, když první eleutheria výrok je 
uveden již ve v. 2,4, což je nejdříve ze všech Hauptbriefe, poté však ustupuje do 
pozadí. Jakým jiným způsobem tedy Pavel interpretuje spásu a jaký vztah má ke 
svobodě? 

Pokud sledujeme vývoj argumentace v listu, tak téma Zákona, potažmo 
skutků Zákona se dostává explicitně ke slovu od v. 2,16. V souvislosti s kauzou 
Titus ani při střetu s Petrem není Zákon zmíněn, k tomu dochází až v další čísti 
listu.946 Argumentaci v této části epištoly dominují variace: spravedlnost - víra - 
skutky Zákona. Motiv ospravedlnění z víry je klíčový a převažuje také ve  3. kap. 
V rozmezí veršů 2,16 - 3,24 tedy nacházíme všechny zmínky o 
spravedlnosti/ospravedlnění, poté již jen dvakrát v 5. kapitole (5,4.5). 
Pneumatologický důraz a sdílená zkušenost se objevují na začátku 3. kapitoly. 
Zde vývoj argumentace postupuje následovně: přijetí Ducha na základě víry 
(3,2), v protikladu ke skutkům Zákona; bezprostřední spojení víry s Abrahamem 
a synovstvím (3,7). Tím je uveden leitmotiv prostřední části – skrze víru se 
pohanokřesťané stali syny Abrahama (3,9), přijetí zaslíbeného Ducha (3,14), 
podíl na zaslíbení a dědictví (3,29) – rozvedený až do závěru 4. kapitoly. „A 
proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.“ (4,31) Synovstvím se 
míní vztah skrze víru v linii podle zaslíbení.  

Vedle vývoje argumentace hovoří pro klíčovou úlohu synovství četnost, 
s jakou Pavel pojem užívá. Co je nápadné: (a) od verše Ga 3,7 synové vždy v 
plurálu, ui`o,j    christologicky pouze v úvodu listu 1,16; 2,20, poté jen 4,4 (b) 
synové a odvozeniny xkrát ve dvou kapitolách – tekna 5krát, hyioi 11krát; (c) 
pojem ui`o,j    naposledy ve v. 4,30; (d) zapojení pojmů – tekna i hyios 4,21-31; (d)  
motiv synovství je omezen na dvě kapitoly ze šesti.    
 
5.9.3. Svoboda a synovství  

Domnívám se proto, že za hlavní soteriologickou metaforu 3.- 4. kapitoly lze 
považovat synovství, přijetí za syny. Jaký vztah má synovství ke svobodě? Po 
lexikální stránce je nepřímo vyjádřena svoboda, postavením do protikladu syn / 
otrok (4,7), tedy na místě, které patří svobodě (2,4; 3,28; 5,1). Výpověď 
implikuje: syn = svobodný. Ga 4,7: w[ste ouvke,ti ei= dou/loj avlla. ui`o,j\ eiv de. ui`o,j( 
kai. klhrono,moj dia. qeou/Å Sylogismem bychom vyjádřili tento vztah následovně: 

                                                 
946 ČEP přidává zmínku o Zákonu dříve, a to ve v. 2,4 „otroctví zákona“ a 2,14 „židovský zákon“, 
v řeckém textu se však pojem nomos neobjevuje.  
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(a) každý člověk je svobodný, nebo otrok  (3,28); (b) syn není otrokem (4,7); (c) 
syn je tedy svobodný (4,31).  

Zde indikativní výrok spojuje status synů s Duchem, čímž navazuje motiv 
z úvodu kapitoly (3,2) na její závěr (3,26-29). Taktéž je vyjádřen kontrast mezi 
synem a otrokem, který hraje klíčovou úlohu v následujícím argumentu z Písma 
podle Ga 4,21-31. Můžeme tedy shrnout, že ui`o,j je na klíčových místech 
synonymem eleutheros, nejen 4,7, ale také nepřímo 4,21-31, zde však pouze syn 
ze svobodné. Nicméně syn z Hagar je otrokem a antitypem Izáka, svobodného 
syna svobodné Sáry. Vrcholem je pak v. 4,30.31, kde se střetávají pojmy děti a 
svoboda: v. 4,30 (o` ui`o.j th/j paidi,skhj meta. tou/ ui`ou/ th/j evleuqe,raj) a v. 31 
(te,kna avlla. th/j evleuqe,raj), což dohromady tvoří preludium pro zvolání: „K té 
svobodě nás vysvobodil Kristus.“ (5,1a) V další části listu už motiv synovství 
zcela schází. Veršem 4,31 je opuštěno téma synovství (ui`o.j /te,kna) a 
soteriologicky dominantní se stává metafora svobody/osvobození. 
Z myšlenkového toku předešlých oddílů je však zřejmé, že svoboda úzce souvisí 
se synovstvím (viz níže).  

Soteriologie listu Gal potvrzuje obecnější konstatování, že apoštol Pavel 
neredukoval význam spásy na jeden jediný pojem nebo jednu metaforu, nýbrž 
pro vyjádření jejího obsahu a dosahu využil rozmanitou škálu soteriologických 
metafor.947   

 
5.9.4. Eleutheria jako „klí čová“ soteriologická metafora v listu Gal?   

Navzdory zmiňované a zdůrazňované pluralitě metafor evokuje předešlý oddíl 
otázku, zda přece jen není eleutheria klíčovou soteriologickou metaforou v listu 
Gal. Hledání pomyslné hierarchie v rámci plurality není nepřiměřené, pokud 
přijmeme Ricoeurovu tezi o síti metafor a dominantní metafoře.  

Pokusím se předložit diferencovanou odpověď na základě několika kroků. 
Nabízí se nám trojí možné srovnání – Nový zákon, pavlovské listy a Hauptbriefe. 
Ve srovnání s ostatními novozákonními texty vystupuje eleutheria v listu Gal do 
popředí velmi výrazně. To samé platí také v rámci Corpus Paulinum, v řadě listů 
zcela schází (1Te, 2Te, Fp, Fm). Porovnáme-li četnost výskytů eleutheria výroků 
v Hauptbriefe v poměru jejich délky, pak vychází z těchto čtyř listů epištola Gal 
skutečně jako „dopis o svobodě“. Platí tedy závěr, že svoboda je hlavní 
soteriologickou metaforou a klíčovým tématem listu? Mám za to, že pouhé 
srovnání není ještě dostatečným základem pro takový závěr. Je potřeba ještě 
jiného druhu srovnání, a to nikoliv vnějšího, nýbrž v rámci listu samotného.  

Předešlé srovnání soteriologických metafor v listu Gal ukázalo, že na rovině 
soteriologické vystupuje eleutheria do popředí výrazně a na řadě míst je klíčovou 
metaforou, pomocí které Pavel interpretuje spásu v Kristu, a to včetně eticko-

                                                 
947 K pluralitě soteriologických výroků u Pavla viz výše.   
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eklesiologických implikací. Nicméně v textu samotném nacházíme kapitoly, kde 
eleutheria buď zcela schází (1. a 6. kap.), nebo v porovnání s dalšími 
soteriologickými metaforami nehraje klíčovou roli. Mám na mysli především 2. 
kap., kde převažuje ospravedlnění, dále 3. kap., kde se objevuje jediný výskyt 
eleutheria navíc v doslovném významu. Až ve 4. kap. je rozvinut motiv svobody 
(eleutheria až od v. 21), který vyvrcholí v následné oslavné vyzdvižení svobody 
v Kristu. Jednoznačně se stává svoboda leitmotivem až v 5. kapitole.948 Zde je 
klíčovou soteriologickou metaforou.   

Pokus o diferencovanou odpověď na úvodní otázku můžeme shrnout 
následovně. Na základě vnějšího srovnání a díky omezené škále metafor v listu 
Gal je položen důraz na metaforu svobody/osvobození výrazněji než v jiných 
listech Pavla. S ohledem na vnitřní srovnání se stává převažující nebo klíčovou 
metaforou až v 5. kapitole, částečně snad ještě ve 4. kapitole (4,21-31), nicméně 
ve větší části listu schází nebo je v pozadí. Tím není řečeno, že o křesťanské 
svobodě píše Pavel výhradně explicitně pomocí eleutheria výroků nebo že není 
artikulována jinými metaforami. Přijímáme-li za platný názor, že metafory 
evokují jedna druhou, mohou vytvářet síť a vzájemně se interpretují, pak 
soteriologické metafory v listu Gal mohou sloužit jako dobrý příklad tohoto 
procesu. Metafora svobody uvedená v Ga 2,4 není dominantní v daném oddílu 
ani ve 2. - 3. kapitole, zatímco jiná metafora (synovství) vystupuje do popředí (2. 
- 4. kap.), přičemž je záhy v dalším výkladu „nahrazena“ svobodou, která se vrátí 
nově do středu pozornosti (5. kap.).     
 
5.9.5. Synovství jako synonymum křesťanské svobody 

Zastavme se ještě u zmíněné sítě metafor a proměnlivého užití metafor v listu 
Gal. Pokud čteme pozorně 3. - 4. kapitolu, nemůžeme přehlédnout četnost 
zmínek týkajících se synovství, viz pojem a odvozeniny, včetně synonum tekna. 
Je synovství dominantní metaforou listu Gal? Srovnáme-li eleutheria výroky 
v této části listu, musíme konstatovat, že po stránce lexikální převažuje 
synovství. Také tématicky se Pavel více věnuje synovství a podmínkám 
synovství než svobodě. Z těchto důvodů můžeme konstatovat, že synovství je 
dominantní metaforou prostřední části listu. Vollenweider svobodu označuje za 
„Leitbegriff“ částí 4,21-5,12 a 5,13-6,10, tedy přechodu od „učení“ k „parenezi“, 
nicméně silněji zaznívají v části 3,1-4,11 hesla ospravedlnění, víra a Boží 
synovství.949  

Jak se má synovství k eleutheria výrokům, potažmo křesťanské svobodě? 
Pokud se podíváme na přehled eleutheria výroků v NZ, je nápadná jedna 
skutečnost. Společným jmenovatelem oddílů Mt 17,2, J 8,31-36 a Ga 4,21-31 je 

                                                 
948 BETZ, Galaterbrief, 432.  
949 VOLLENWEIDER, evleuqeri,a, TBLNT, 504.    
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spojení eleutheria výroků a synovství. Také na dalších místech implikuje 
synovství svobodu, protože je postaveno do protikladu k otroctví (takto výrazně 
Ga 4,6-7). To může jednak dokládat (a) vliv pavlovské teologie v rané církvi – 
závislost textů na Pavlovi (nejblíže J 8,31-36); (b) raně křesťanskou tradici, 
pravděpodobně předpavlovská (Ga 3,26-29), která spojovala vedle titulu „Ježíš je 
Synem Božím“, také následovníci  – synové Boží. Zdá se být pravděpodobnější, 
že jednak spojení aramejského abba, které je patří prokazatelně k předpavlovské 
tradici. V 1Te pouze indikativní výpověď a spojení „synové světla“ (1Te 5,5).  

Spojení synovství a svobody v raně křesťanské tradici vychází z předpokladu, 
že v Ježíši z Nazrareta je zjeven lidem Boží Syn, který oslovoval Hospodina Otče 
(Abba). V tomto synovství je zahrnuta: (a) blízskost; (b) autorita a pověření - 
nezávisolost; (c) závisolst. Výrazně u Jana je interpretován úkol Syna jako plnění 
Boží vůle. Důraz je položen na jednotu Syna s Otcem, pověření od Otce a 
udělenou autoritu (srov. J 5,19; 8,19.42; 10,30).  

Jak vyplývá z předložených míst, svoboda a synovství Boží v NZ spolu úzce 
souvisejí. Toho si všímá také Byrne, podle kterého jsou navzájem paralelní, 
přičemž být syny Božími = být svobodný.950 Přijmeme-li za platné, že metafory 
se navzájem vykládají, pak stojí obě metafory velmi blízko sebe, obě jsou 
zároveň metaforami soteriologickými. Mám za to, že zvláště v kontextu 
mnohoznačnosti svobody můžeme a máme chápat synovství jako interpretament 
křesťanské svobody, která zahrnuje přítomné požehnání, i přijetí za syny - 
budoucí dědictví (eschatologický rozměr). Synovství zahrnuje odpovědnost vůči 
Otci (vertikální rozměr) a vůči „sourozencům“ (horizontální rozměr). Domnívám 
se, že touto metaforou je nejlépe ukotvena svoboda, o které Pavel mluví v listu 
Gal. Synovství jedinečným způsobem spojuje napětí mezi výroky 5,1 a 5,13, 
tedy odmítnutí legalismu i libertinismu.  

Synovstvím je nejlépe vystižena intence křesťanské svobody v pojetí Pavla. 
Svoboda synů není nezávislostí a svévolí, nýbrž povoláním a pověřením ke 
svobodě – svobodné službě Bohu a lidem. Käsemann napsal, že být Božím 
dítětem a služebníkem Božím je dialekticky spojeno. Být svobodným znamená 
zůstat v Otcově domě a v jeho vůli.951 Svoboda synů zahrnuje odpovědnost vůči 
Otci. Metafora synovství vystihuje také napětí mezi svobodou přítomnou a 
budoucí, jak dokládá motiv dědictví nejen v listu Gal (Ga 3,29; 4,1.30), ale také 
u Jana (J 8,31-36). V listu do Říma čteme o výhledu konečného osvobození 
Božích synů i celého tvorstva:  
 

„Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 
Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti ... trvá však naděje, že i samo 
tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy 

                                                 
950 BYRNE, Sons of God, 190.   
951 KÄSEMANN, Der Ruf der Freiheit, 114.   
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dětí Božích (evleuqerwqh,setai avpo. th/j doulei,aj th/j fqora/j eivj th.n 
evleuqeri,an th/j do,xhj tw/n te,knwn tou/ qeou/Å)“ (Ř 8,19-21)  
 
Plná svoboda je tedy vyhlížena. Podle Bible je pouze Bůh zcela svrchovaný a 

svobodný. K tomu píše Milan Salajka: „Pokud jde o člověka, nabízí Starý zákon 
vazbu svoboda - příslušnost k Božímu vyvolenému lidu. V Novém zákoně to 
bude svoboda - synovství vůči nebeskému Otci.“952 Právě tradici synovství 
využil apoštol Pavel jako vhodný interpretament křesťanské svobody. Vedle 
ozvučnosti synovství zřejmě také proto, aby obsahově ukotvil mnohoznačný a 
nebezpečný pojem eleutheria.  

 

Shrnutí 

Pomocí řady metafor postihuje Pavel plnost spásy v Kristu, a k těmto 
soteriologickým metaforám patří také eleutheria výroky. Právě v listu Gal 
dostává  metafora osvobození v Kristu výrazné místo, ačkoliv není metaforou 
jedinou a v prostřední části dokonce ustupuje do pozadí. Je zřejmé, že ne 
všechny eleutheria výroky jsou výroky metaforickými. Tvrdím-li, že některé 
eleutheria výroky jsou výroky metaforickými, neříkám tím, že Pavel svoji 
logickou (teologickou) argumentaci ozdobil rétorickými figurami nebo že je 
metafora nahraditelná doslovným výrazem. Metafora patří ke zvláštnímu druhu 
řeči, s jejíž pomocí lze postihnout novou skutečnost i lidskou zkušenost. Užité 
soteriologické metafory nejsou synonymní, jsou však koherentní a mají svou 
vnitřní logiku. Pro pochopení eleutheria výroků jako výroků metaforických je 
nutné zohlednit výsledky předešlých kapitol: tj. polysémii svobody před Pavlem i 
v době sepsání listu Gal, dále polysémii v listu samotném (viz §2. a §4. kapitola). 
Je nesporné, že čtenáři/posluchači měli svobodu spojenou s celou řadou 
kontextů, s nimiž musel Pavel počítat, aby obsahově ukotvil „křesťanskou 
svobodu“ (pojetí svobody v Kristu) a odlišil ji od jiných svobod. Mám za to, že 
v době Pavla byla „svoboda v Kristu“ ještě živou metaforou, právě pro svoji 
překvapivost. V listu samotném je prohlouben význam eschatologické události 
v Kristu a svobody v Kristu ve vztahu k obřízce a židovskému Zákonu, přičemž 
frázi „svoboda od Zákona“ se Pavel důsledně vyhýbá. Neméně důležitou roli zde 
hraje motiv synovství, který je dominantní v prostřední části teologické 
argumentace listu Gal. Pro Pavla je svoboda atributem synovství, na některých 
místech se dokonce stává přímo či nepřímo jeho synonymem, přičemž synovství 
zahrnuje podíl na dědictví a ospravedlnění skrze víru. Přijetí Ducha a křest je pak  

                                                 
952 SALAJKA , Problém svobody, 3.  
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stvrzením Boží milosti. Tím, že jsou metafory vzájemně propojeny a doplňují se, 
je pomocí osvobození, synovství, dědictví  a ospravedlnění vytvořen základ 
pomyslné „sítě soteriologických metafor“ v listu Gal.  

 
* * * 
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§ 6. Závěr a vyhodnocení výsledků  
 
V následujících oddílech hodlám shrnout výsledky předložené studie, a to v 
pořadí: (1) výsledky jednotlivých kapitol; (2) eleutheria v listu Gal jako 
soteriologická metafora; (3) vyhodnocení výsledků s ohledem na klíčové otázky 
bádání o  svobodě v teologii apoštola Pavla a impulsy pro další bádání.  
 

6.1. Výsledky jednotlivých kapitol 

Úvodní kapitola § 1. představila dějiny bádání o svobodě v teologii apoštola 
Pavla s jejími základními otázkami metodickými i teologickými. Dokládám, že 
současný stav může být označen jako „spor o svobodu“ v teologii apoštola Pavla, 
a to nejen kvůli odlišným výsledkům monografií Jonese a Vollenweidera.  

Ve § 2. kapitole byla prokázána platnost tvrzení, že již před Pavlem i v době 
novozákonní byla svoboda pojmem mnohoznačným, bez jednotné definice. 
Vedle svobody sociálně-právní nebo vnitřní (stoa), byla svoboda heslem 
politické propagandy ze strany Řeků, Římanů i Židů. V této mnohoznačnosti se 
nacházel Pavel i příjemci jeho listů, proto je potřeba vnímat analyzovaný 
teologický diskurs a eleutheria výroky v tomto historickém kontextu. 
Obeznámenost s „Begriffsgeschichte“ svobody získává na významu díky 
trvajícímu zájmu o rétorickou stránku listu Gal a rostoucímu důrazu na 
synchronní exegetické metody. Oddíl doložil, že Pavlovo pojetí (křesťanské) 
svobody se nacházelo v konkurenci svobod a bylo „jen“ jedním z  pokusů 
definovat svobodu/osvobození. V souvislosti s bádáním o metafoře je právě 
doslovné a zavedené užití daného pojmu klíčovou otázkou při analýze 
metaforických výroků. Také prokázaná polysémantičnost svobody úzce souvisí s 
metaforologií. 

Záměrem § 3. kapitoly bylo uvedení do listu Gal jako celku s jeho rovinou 
literární, historickou i teologickou. Epištola byla představena jako součást 
skutečného příběhu mezi Pavlem a Galatskými, což napomáhá nečíst 
analyzovaný list jako systematicko-teologické pojednání o svobodě. Bylo 
zdůrazněno, že zkoumáme skutečný dopis apoštola Pavla, ve kterém řeší 
konkrétní teologicko-pastýřský problém, což je typické pro tento nový (sub)žánr 
- apoštolský list. List do Galacie dokládá jedinečné výroky o křesťanské 
svobodě, přesto nemá být čten primárně touto optikou. Pavel v listu zápasí o 
„pravdu evangelia“ s jeho soteriologickými, eklesiologickými a etickými 
implikacemi. Vlastní teologicko-exegetická analýza eleutheria výroků měla 
potvrdit nezbytnost zařazení této kapitoly pro správný výklad, a to s ohledem na 
odlišné kontexty listů Ř a 1, 2K, ve kterých nacházíme neméně důležité 
eleutheria výroky.  
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§ 4. kapitola vycházela ze závěrů předešlých kapitol a zkoumala jednotlivé 
eleutheria výroky v listu Gal, a to v kanonickém pořadí. Bylo prokázáno zřetelné 
teologické ukotvení eleutheria výroků. Podle mého názoru tímto způsobem Pavel 
eliminoval nepochopení a zneužití křesťanské svobody v konkurenci svobod své 
doby. U výroků Ga 2,4; 5,1.13 byl doložen jednoznačně obsah soteriologicko-
christologický, zatímco ve v. 3,28 nikoliv.   

V § 5. kapitole byla předložena mnohost definic a „metaformánie“ 
v současném bádání. Bylo prokázáno, že spojení soteriologická metafora patří 
mezi etablované pojmy novozákonních studií. Po vymezení pojmů soteriologie a 
metafora, jak jsou užívány v této práci, byl představen stav bádání 
o soteriologické metafoře, dále pluralita a koherence metafor v listech Pavla. Na 
základě mého zkoumání byla stanovena škála eleutheria výroků, znázorňující 
míru jistoty u jednotlivých výroků v listu Gal.  

 

6.2. Eleutheria jako soteriologická metafora 

Hlavním záměrem předložené práce bylo ověřit oprávněnost teze, že svoboda 
je v listu Gal soteriologickou metaforou. Jak souvisí svoboda s metaforou, 
potažmo se soteriologickou metaforou? Přehled vývoje pojmu eleutheria a 
odvozenin doložil polysémii, která je podle Ricoeura jedním ze základních 
předpokladů metafory. Polysémie je patrná rovněž v samotném listu do Galácie. 
Pavel užívá eleutheria pro vyjádření sociálně-právního protikladu k otroctví (Ga 
3,28; taktéž většinou v oddíle 4,21-31). Zde nedochází k  inovaci, překvapivosti 
či predikaci na úrovni výpovědi či věty, jež by ukazovala na to, že jde o 
metaforické užití.  

Vedle toho byly lokalizovány eleutheria výroky, pomocí kterých Pavel 
interpretuje spásu v Kristu. Zde dochází k inovaci, zřetelnému přenesení starého 
na nové a napětí ve výroku. Nedomnívám se, že jde o pouhé rétorické užití, ve 
smyslu přesvědčivosti a okrasy Pavlovy řeči, nýbrž o metaforu, která má svou 
kognitivní, emotivní i referenční funkci. Pomocí eleutheria výroků Pavel 
interpretoval novou skutečnost spásy. Mám za to, že pro první generaci křesťanů, 
prvotní adresáty i pro Pavla samotného šlo o živou metaforu, která ještě nebyla 
zavedeným spojením, jak jej známe dnes. Překvapivá predikace musela být 
rušivá pro čtenáře listu do Galácie, protože ze všedního užití eleutheria/libertas 
došlo k přenesení nálepky („label“). Svoboda byla přenesena na Krista a spásu 
v Kristu. Tato metafora, u které nelze s jistotou tvrdit, že má svůj původ u Pavla, 
se nicméně díky Pavlovi prosadila. Stala se natolik úspěšnou, že dodnes patří 
k základním článkům v dogmatikách i teologiích Nového zákona.  

Výsledek předložené studie lze shrnout následovně. Docházím k závěru, že 
nelze postavit rovnítko mezi eleutheria výroky a metaforu, nicméně metaforické 
výroky v listu Gal převažují nad doslovným užitím. V listu Gal jsou eleutheria 
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výroky převážně soteriologickými metaforami. Ve své práci dokazuji, že mezi 
soteriologické metafory můžeme zařadit s větší nebo menší mírou jistoty až sedm 
z celkem jedenácti eleutheria výroků v listu Gal, a to v těchto verších: 2,4; 
4,26.31; 5,1.13.  
 
6.2.1. Soteriologické metafory dnes 

Pokud přijmeme za platné tvrzení, že biblický jazyk je jazykem 
metaforickým953, položme si otázku po současném užití soteriologických 
metafor. James Dunn, který ve svých studiích opakovaně zmiňuje metafory 
v souvislosti s Pavlovou soteriologií, představil několik důležitých postřehů, 
které považuji za nosné pro promýšlení soteriologických metafor.954  

(1) Pavlovy metafory vycházely z všedního života a z jazyka, který mu byl 
k dispozici. Podle Dunna musel Pavel důkladně prohledat jemu dostupný jazyk, 
aby našel způsob, jak interpretovat evangelium.955 Pomocí slov se snažil co 
nejadekvátněji vyjádřit zkušenost, aby ji komunikoval ostatním, k tomu sloužily 
nové metafory.956 Základem komunikace je navazování a sdělování, píše 
Pokorný.957 Pavel navázal tím, že vycházel ze starého, aby komunikoval a 
vyjádřil nové. Šlo o dynamický proces a napětí mezi tradicí a inovací. Markus 
Buntfluss v závěru své studie na toto téma napsal: „Metaphern erinnern, um 
Neues zu sagen und sie erneurn, um Altes zu bewahren.“958 Napětí mezi starým a 
novým, věrností tradici a inovací, nás spojuje s apoštolem Pavlem, u něhož 
můžeme hledat inspiraci pro hledání nových metafor, pomocí kterých budeme 
srozumitelně komunikovat evangelium v 21. století. Následující dva body 
ukazují možný směr.  

(2) U Pavla spatřujeme nezbytnost plurality metafor pro vyjádření nové 
zkušenosti a zvěstování evangelia. Výše zmiňovaná a doložená pluralita metafor 
v listech Pavla i v listu Gal nás má varovat před pokusy jednostranného zaměření 
na jedinou z metafor, jež by měla získat normativní status, píše doslova Dunn. 
Normativní metaforou se může stát „ospravedlnění“ v tradici lutherské nebo  
„spasení“ či „znovuzrození“ v prostředí evangelikálním.959 Jak snaha uchovat 
věrně tradici, tak naopak pokus prosadit novou interpretaci starého jsou náchylné 
k selekci vůči starému i novému. Pozorným čtením listů Pavla se můžeme 
vyvarovat obého. V jeho textech nacházíme škálu, síť nebo kaleidoskop metafor, 
se kterou apoštol nestereotypně pracoval. Nutno dodat, že tak činil s ohledem na 

                                                 
953 Srov. FRYE, Velký kód, 81; ZENGER, Na úpatí Sinaje, 93-97.  
954 DUNN, The Theology of  Paul, 328-333.   
955 K historickému kontextu metafor u Pavla viz WILLIAMS , Paul's Metaphors.   
956 DUNN, The Theology of  Paul, 332. 
957 POKORNÝ, Vznik christologie, 133n.  
958 BUNTFUSS, Tradition und Innovation, 227.   
959 DUNN, The Theology of  Paul, 332, autor píše o „slovní zásobě slov a metafor“.  
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křesťanskou tradici, konkrétního čtenáře/posluchače, daný teologický problém a 
vzniklou pastýřsko-misijní situaci.  

(3) Metafora překračuje hranice logického jazyka a vědecké analýzy. 
Abychom metaforu v textech Pavla vůbec odhalili a porozuměli její intenci a 
síle, jistě potřebujeme odborné bádání. Předložená práce je jedním z takových 
pokusů.  Proto pro ni platí poslední bod, na který z Dunnovy knihy navážu. 
Teologii hrozí nebezpečí, že analýzou a zkoumáním se vytratí poetická a 
gnozeologická síla metafory, která překračuje jazyk logiky. Podobně Tampierová 
vystihuje přínos metafory:  

 
„Metaforický výrok umožňuje pronikat do nových, neznámých úrovní 
reality a odhalovat nové rozměry bytí tam, kde neobrazná mluva 
nedisponuje přiměřenými výrazovými prostředky pro jejich zachycení. Z 
tohoto hlediska je metafora neocenitelným gnozeologickým nástrojem."960  

 
Metafora nemá být obrácena v teorii, nýbrž má vyjádřit nesdělitelnou 

zkušenost a novou skutečnost. Autorka na závěr druhé části své studie správně 
upozorňuje, že přes sémantickou bohatost a otevřenost obrazné mluvy nám 
umožňuje dotknout se pouze části tajemství.961 Jinak řečeno, skutečnost má před 
metaforou náskok.962 

Naše přemýšlení o roli metafory v současné náboženské řeči můžeme ukončit 
tím, co napsal Anselm Grün ve svém zkoumání biblických obrazů spásy. 
Domnívá se, že to vyžaduje stále nový zápas o jazyk, jímž by se dalo tajemství 
vykoupení popsat tak, aby zasáhlo naše srdce.963 Právě zkoumání 
soteriologických metafor považuji za dobrý základ pro onen nový zápas o jazyk, 
tedy snahu o inovaci tradice a srozumitelnou komunikaci biblického poselství, 
například pomocí nových (živých) a odvážných metafor. 

 

6.3. Výsledky a impulsy pro bádání o svobodě u Pavla  

Jak bylo řečeno v úvodu studie, přínos předložené práce pro bádání o svobodě 
v teologii apoštola Pavla je dílčí. Jednak kvůli její hlavní badatelské otázce, a 
dále díky jejímu zaměření na jeden z Hauptbriefe. Nicméně právě analýza pouze 
jednoho listu může sloužit jako reflexe zmíněných „sporů o svobodu“. Ve světle 
této studie hodlám předložit svůj pohled na sporné otázky bádání.964  

 

                                                 
960 TAMPIEROVÁ, Metafora v Písmu (1), 44.   
961 TAMPIEROVÁ, Metafora v Písmu (2), 63.  
962 POKORNÝ, Hermeneutika, 62.   
963 GRÜN, Biblické obrazy, 67.  
964 Viz kapitola JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 11-24 a § 1. Dějiny bádání.  
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6.3.1. Původ svobody  
Přestože byl v exegeticko-teologických analýzách eleutheria výroků zkoumán 

spíše „nový tvar“ svobody a její teologický obsah, jenž získal tento řecký pojem 
v listu Gal, naznačil jsem na několika místech, kde vidím počátky a původ 
svobody v Pavlově myšlení. V úvodu své práce jsem také zdůraznil metodickou 
obezřetnost při vyhodnocování nábožensko-dějinných paralel. 

 
Světy apoštola Pavla  
Není sporu o tom, že apoštol Pavel byl mužem mnoha světů.965 Abych ilustroval 
světy a tradice, které musíme zohlednit při odpovědi na položenou otázku, 
použiji přirovnání novozákoníka Seyoona Kima.966 Podle něj je Pavlův život 
spojením otce a matky: otcem je zjevení Syna a zážitek u Damašku, matkou je 
tradice o Ježíšovi. Pavel je dítětem obou rodičů a nese rysy obou z nich. 
Z různých úhlů se zdá být podobný více matce, jindy více otci. Kimův příměr je 
rozveden dále. Pavel má také prarodiče a sourozence - Starý zákon je prarodičem 
jeho teologie a starším sourozencem je předpavlovské kérygma. Aby byla 
Kimova obrazná genealogie úplná, rozvinu ji ještě dále. Protože pro Pavla byl 
velmi důležitý židovský strýc z diaspory a teta, která by představovala řecko-
římskou kulturu. Na pozadí této ilustrace vynikne neoprávněnost pozice buď - 
anebo, protože Pavel byl skutečně mužem mnoha světů. Hledání původu 
svobody musí brát vážně zmíněné „rodinné vazby a dědictví“.  

 
Základní varianty původu svobody  
V návaznosti na pestrost světů, v nichž se Pavel pohyboval, předkládám otevřený 
seznam základních variant pro hledání původu svobody v teologii apoštola Pavla 
a přehled možných vlivů na formulování křesťanské svobody jako svobody v 
Kristu. Jednotlivé body nepředstavují vyčerpávající možnosti ani vzájemně 
izolované alternativy, spíše mapují doložitelné vlivy:  

 
(1) Pavlova teologická invence: Pavel byl tím, kdo vnesl pojem eleutheria do 
křesťanského zvěstování a interpretoval jím spásné dění v Kristu, z misijních 
důvodů využil ozvučnost svobody v řecko-římském prostředí,  
(2) Pavlova defenzivní reinterpretace: apoštol přejal motiv svobody a osvobození 
od oponentů - snad v Korintu nebo i dříve -  a dal mu nový význam, apologeticky 
formuloval pojetí křesťanské svobody v kontrastu vůči soudobým svobodám,  
(3) Pavlova recepce raně křesťanské interpretace evangelia: apoštol pouze 
převzal, rozvedl a zdůraznil již zavedený pojem/motiv z raně křesťanské tradice, 
snad z pohanokřesťanského sboru v Antiochii, 

                                                 
965 WRIGHT, Paul, 3-6, píše např. o třech světech – židovském, helénistickém a římském.  
966 KIM , Paul and the New Perspective, 297.   
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(4) Pavel formován helénistickou tradicí: Pavel pod vlivem stoické filozofie 
přijal stoické pojetí svobody již v Tarsu a během svého misijního působení ho 
dále rozvinul ve své teologii i etice, o čemž svědčí jeho listy a ideál vnitřní 
svobody,  
(5) Pavel ovlivněn diasporní židovskou teologií: díky styku s helénizovaným 
diasporním židovstvím přejal stoické pojetí a terminologii podobně jako jeho 
starší současník Filón Alexandrijský, přestože v daleko menší míře,     
(6) Pavel formován židovským pojetím: v závislosti na farizejské tradici, jež 
kladla důraz na svobodu, kterou umožňuje výhradně dodržování Zákona, neviděl 
rozpor mezi svobodou a Zákonem,  
(7) Pavel jako osvobozený farizeus: po setkání se Vzkříšeným formuloval Pavel 
svobodu jako „svobodu od Zákona“, cestou ke spasení a svobodě se mu stal 
Kristus a darovaná Boží milost. 
 

Pavla považuji za tradenta starozákonní a židovské tradicie, která teologicky i 
liturgicky vyznávala Hospodina jako svrchovaného Vysvoboditele (exodus/exil). 
Pavel po setkání se Vzkříšeným Kristem christologicky interpretoval očekávání 
proroků a zvěstoval své evangelium, že v Ježíši Kristu nastalo očekávané 
vysvobození a „nový exodus“, potvrzený působením Božího Ducha. Ve svém 
zvěstování navázal na ozvučnost svobody v řecko-římském prostředí. Nelze 
s jistotou určit, zda byla svoboda spojena s křesťanským kérygmatem již před 
Pavlem. Pokud snad byla svoboda důležitým tématem raně křesťanského 
zvěstování evangelia (např. v antiochijské obci), předpokládám jak přijetí této 
tradice i její inovaci v Pavlově teologickém myšlení.    

Jak bylo řečeno výše, je potřeba brát vážně vícero kontextů a jejich 
vzájemnou provázanost. Celý proces chápu dynamičtěji, než abych ho mohl 
omezit na jeden ze zmíněných bodů. Vědomě se nepokouším o rozlišení mezi 
předpavlovským a pavlovským pojetím svobody v rámci raně křesťanské 
teologie. S jistotou víme, že od Pavla pocházejí nejstarší dochované texty 
z období první generace křesťanů, u Pavla získala svoboda výraznější roli než ve 
všech ostatních spisech NZ. Je dobře možné, že to byl skutečně Pavel, kdo záhy 
po povolání teologicky reflektoval starozákonní tradici, osobní zkušenost se 
Vzkříšeným a vyprávění ježíšovské tradice spolu se svědectvím o setkání 
s Ježíšem a působením Ducha svatého takovým způsobem, že se začala rýsovat 
jeho „teologie svobody“. Jak bylo doloženo, utvářela se v kontextu 
mnohoznačnosti. Pomocí eleutheria výroků artikuloval záchranu a zahrnul do 
své výbavy známý a dostatečně atraktivní pojem.  

Předložený vývoj v artikulaci evangelia pomocí svobody považuji za více než 
sestavení paralel na lexikální úrovni. Souhlasím s tezí, že analogie ještě není 
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genealogií.967 Zastávaný proces stojí na pevné půdě v otázce Pavlových znalostí 
starozákonní a židovské tradice, která sice nemá rozvinuté „učení o svobodě“, 
nicméně motiv osvobození hraje klíčovou roli již ve SZ a v židovské tradici je 
rozpracován.968 Po stránce soteriologické a eschatologické je spojena svoboda se 
SZ velmi výrazně. Druhým zdrojem je raně křesťanská tradice. Nesmíme 
opomenout ani pneumatologickou stránku a osobní zkušenost Pavla a konvertitů, 
pro které mohl být touto metaforou vyjádřen přechod od zotročení ke svobodě – 
vysvobození od soudu (Ga 1,4), od smrti (2K 1,10), od zotročení mocnostmi  a 
božstvy (Ga 4,3nn) nebo hříchem (Ř 6,16). Pozitivně vyjádřeno - vysvobození 
k synovství skrze víru v Ježíše Krista (Ga 3,26-29; 4,7; Ř 8,21).   

V této souvislosti podotýkám, že nepovažuji „svobodu od Zákona“ za výchozí 
bod Pavlova pojetí svobody. Nedomnívám se, že setkáním se Vzkříšeným prožil 
apoštol náhlé „osvobození od břemene Zákona“, pod kterým trpěl jako horlivý 
fariezus.969 Přestože nelze opominout psychologickou perspektivu, na 
promýšlení vztahu k Zákonu měla podle mého názoru vliv Pavlova teologická 
reflexe, raně křesťanská teologie i osobní zkušenost s působením Ducha mezi 
pohany (Ga 3,2n). Doplňme, že všechny zmíněné roviny nacházíme v listu Gal. 
Co dnes označujeme jako „svoboda od Zákona“, je pozdější soteriologicko-
christologickou reflexí, nikoliv Pavlovým prožitkem osvobození u Damašku 
(často míněno jako osvobození a distanc od židovství) nebo jádrem jeho zvěsti o 
Kristu (taktéž velmi vžité pojetí). Tím ovšem nesnižuji onen klíčový moment 
Pavlova setkání s Kristem.970 Dalším aspektům vztahu svobody a Zákona bude 
věnován oddíl 6.3.3. (viz níže).   
 
6.3.2. Postavení svobody v teologii Pavla  

Co přináší naše pozorování k této otázce? Připomeňme si, co bylo již řečeno 
v přehledu o dějinách bádání, že mezi novozákoníky jsou zastávány dvě hlavní 
pozice. Zatímco jedni řadí svobodu do samého středu Pavlovy teologie  
(Bultmann), jiní ji řadí na její okraj (Nestle).971 Avšak Stanley Jones se v závěru 
své studie vyslovuje proti oběma možnostem. Domnívá se, že myšlenka svobody 
není ani centrální nebo rozhodující, ani není zcela nepodstatná.972 Nabízí 
diferencovanou odpověď a v souladu s metodou své práce hodnotí její postavení 
podle jednotlivých listů z Hauptbriefe. Má za to, že v 1K je pojem svobody 
důležitý, avšak kvůli váze, jakou mu Korinťané  přikládali. Podle autora se 

                                                 
967 Takto DUNN, který  v kontextu diskuse o křtu napsal: „Analogy is not genealogy.“, The 
Theology of  Paul, 446. 
968 Doložila PLIETZSCH, Kontexte der Freiheit.  
969 Pavlův vztah k Zákonu takto hodnotí např. BEN-CHORIN, Paulus, 65.   
970 Viz JEREMIAS, Der Schlüssel zur Theologie.   
971 K těmto pozicím srov. JONES, „Freiheit“ in den Briefen, 13-16.   
972 Tamtéž, 141.  
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eleutheria v listu Gal stává téměř leitmotivem: „Im Gal hat Paulus ... fast zum 
Leitwort seiner Argumentation gemacht, doch dort waren es polemische und 
rhetorische Gründe, die ihn dazu veranlaßten.“973 Metodicky postupuji jako 
Jones a díky omezení na jediný list je nutno otázku formulovat odlišně: postavení 
svobody v teologii Pavla optikou listu Gal.  

Souhlasím s Jonesem, že eleutheria je „téměř leitmotivem“ listu Gal. 
Z předložené studie  vyplývá, že svoboda patří mezi jednu z hlavních 
soteriologických metafor, avšak leitmotivem se stává až v 5. kapitole. Proto je 
důležité ono „téměř“, jež je alternativou k možnostem středu nebo okraje. 
S ohledem na teorii metafory a nejnovější pavlovské bádání (pluralita 
soteriologických metafor) nehovořím o centrální a okrajové roli pro celou 
Pavlovu teologii. Je také potřeba zopakovat, že motiv svobody/osvobození 
v Kristu není v listu Gal omezen na eleutheria výroky. Téma svobody, 
ospravedlnění a synovství tvoří základní soteriologické metafory v epištole Gal, 
žádná z nich však není dominantní a převažující v celém listu. Pavla můžeme 
prohlásit „apoštolem svobody“, srovnáme-li ho s ostatními apoštoly a pisateli 
NZ. Je „apoštolem svobody“, protože nejzásadnější výroky o křesťanské 
svobodě nacházíme v jeho listech, nicméně svoboda není hlavním tématem jeho 
teologie.     
 
6.3.3. Svoboda od Zákona?  

Tradičně se chápe svoboda v listu Gal jako svoboda od Zákona a triumf 
svobody nad Zákonem. Hans Hübner označuje list Gal jako „magna charta 
libertatis“, přičemž „svoboda od“ je svobodou od Zákona.974 Ani v jednom 
případě nenacházíme v listu Gal spojení „svoboda od Zákona“, ač jde o častou 
interpretaci. Není doložena jako svoboda od židovského Zákona nebo od 
„židovského nomismu“. Podobně také Betz: „Die Freiheit, die das Ergebnis der 
Befreiung von Sünde, Gesetz und den ‚Naturmächten der Welt‛ ist, kann selbst 
zu einem Anlaß für Mißbrauch werden.“975  

Nicméně novější bádání přineslo několik impulsů, které zmíněnou 
samozřejmost zpochybňují. V průběhu vlastního bádání jsem se opakovaně 
vracel na rozcestí, které ukazovalo dvojím směrem. První cesta, dodejme že 
v křesťanské tradici dobře vyšlapá, vedla k přitakání tradičnímu pojetí svobody 
jako „svobody od Zákona“. Díky ozvučnosti spojení, převaze v počtu zastánců, 
argumentů i díky systematicky rozpracované trojdílnosti svobody od hříchu, 
smrti a Zákona nebylo snadné si připustit kritické hlasy především ze strany 

                                                 
973 Tamtéž, 141.   
974 HÜBNER, Das Gesetz bei Paulus, 116.   
975 BETZ, Der Galaterbrief, 465.  
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Jonese. Je však druhá nabízená alternativa přesvědčivá? Není pouze dalším 
pokusem být za každou cenu originální?  

Zproblematizování zavedeného výkladu vychází z vícero stran. Podobně jako 
v případě hledání původu svobody se dostáváme k širšímu zasazení Pavlovy 
teologie. Především jde o Pavlův vztah k židovství, pojetí Zákona jako takového 
nebo raně křesťanské hodnocení observance Tóry, tj. různé hodnocení závaznosti 
Zákona pro pohanokřesťany. Dotýkáme se tímto tématem otázky koherentnosti 
Pavla jako myslitele a koherentnosti jeho pohledu na Zákon, případně vývoje 
v jeho myšlení.  

Shrnuji: Pavel se vědomě v listu Gal vyhnul uvést eleutheria a nomos v jediné 
výpovědi, proto také nemáme doloženo spojení „svoboda/osovobození od 
Zákona“ (eleutheria apo tou nomou). Pavel tento obrat nepoužil pro paušální 
hodnocení  nového poměru k Tóře v listu Gal, ani v jiném z dochovaných listů. 
Nejblíže k němu stojí výroky v listu do Říma 7,6 nuni. de. kathrgh,qhmen avpo. tou/ 
no,mou (srov. spojení eleutheria výrok + avpo. tou/ no,mou v Ř 7,3; 8,2). Pochybuji o 
tom, že v době svého působení mezi pohany i při misijní práci v Galacii užíval 
toto spojení. Udo Schnelle správně poznamenává, že Pavel nezná obecné 
osvobození od Zákona/zákona.976 Má k tomu několik důvodů, jedním z nich je 
nesrozumitelnost tohoto spojení v helénistické společnosti, ještě výrazněji 
v kontextu římské říše, kde zákon (lex) patřil k základním veličinám liského 
života a společnosti vůbec.977 Proto nedává smysl, aby Pavel interpretoval spásu 
pomocí spojení „svoboda/osvobození od Zákona“. S ohledem na židovské 
spojení s Tórou by výpověď „svoboda od Zákona“ implikovala jednoznačně 
negativní hodnocení Tóry a navíc „bezzákonnost“ Pavla nebo křesťanů. Tomu se 
Pavel vyhýbá jak parenetickou částí listu (5,13-6,10), tak důrazem na „zákon 
Kristův“ (6,2).   
 
6.3.4. Můžeme hovořit o „svobodě od Zákona“? 

Pavel mluví o Zákonu v listu do Galacie výrazně častěji než o svobodě a vztah 
k Zákonu podává komplexněji na řadě míst, kde eleutheria úplně schází. Je však 
zřejmé, že celá řada výpovědí v listu implikuje závěr, který můžeme pracovně 
označit jako „svoboda od Zákona“ nebo „osvobození od Zákona“. Domnívám se, 
že tato teologická „zkratka“ však předpokládá následující doplnění a zasazení, 
jinak přestává být pavlovskou. „Svoboda od Zákona“ má vyjadřovat (a) vyřazení 
Zákona jako podmínky spasení (Heilsweg),978 - především z pohledu pohanů 
(pohanokřesťanů); (b) v době post Christum crucifixum; (c) v Kristu došel Zákon 
naplnění; (d) Kristus platí jako nova lex křesťanů, který v Duchu svatém působí; 

                                                 
976 SCHNELLE, Paulus: Leben und Denken, 623: „…denn Paulus kennt keine ‘Freiheit vom 
Gesetz’ im generallen Sinn.“   
977 Srov. závěry studie o kladné roli zákona v polis SONNTAG, NOMOS SWTHR, 104-105.  
978 GNILKA , Paulus von Tarsus, 225.   
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(e) Galaťané (křesťané obecně) tedy nejsou bez zákona; (f) normou křesťanské 
svobody je láska.979   

Je zajímavé, že James Dunn sice užívá spojení „svoboda od Zákona“ (the 
freedom from the law), avšak nezakrývá komplexnost Pavlova vztahu k Zákonu. 
Proto své stručné shrnutí rozvádí do čtyř bodů.980 Komplikovanost Pavlova 
vztahu k Zákonu je popřena, pokud příliš rychle vykládáme klíčová místa 
s pojmy eleutheria a nomos optikou „svobody od Zákona“ – např. motiv 
paidagoga v Ga 3,24.25.  

Chci zdůraznit, že se Pavel vědomě vyhnul i v tak konfrontačním listu, jakým 
je list do Galacie, v teologii tak oblíbenému spojení „svoboda od Zákona“. List 
sleduje cíl ozřejmit adresátům vztah k Zákonu v době po Kristu, tento 
eschatologický zlom, který nastal příchodem Krista, Pavel opakovaně zdůrazňuje 
(3,23; 5,6). Nelze celý list s celou řadou jeho obrazů, důrazů a argumentů shrnout 
do prosté výpovědi „svoboda od Zákona“, aniž by tím nedošlo k redukci Pavlova 
teologického zápasu v tomto dopise, ale i v dalších textech.  

Mám za to, že Pavel neužívá spojení „svoboda od Zákona“ díky komplexnosti 
jeho  náhledu na Zákon, ale také s vědomím zneužití takového hesla. I bez této 
fráze docházelo k nepochopení významu spasení a ospravedlnění z víry, jak 
dokládá dobře kritika Jakubovy epištoly.981 Přestože již dávno v křesťanské 
dogmatice i novozákonní teologii toto spojení zdomácnělo, redukuje onu 
hloubku Pavlova výkladu ve vztahu k Zákonu a zastírá obezřetnost, s jakou se 
židokřesťan a apoštol pohanů vyrovává s Tórou. Navíc ona zkratka je dnes stejně 
tak „zneužitelná“ a pro mnohé neuchopitelná, jako byla v době Pavla. Stává se 
heslem nebo sloganem bez jasnějšího obsahu. Podsouvá Pavlovi buď 
antinomismus, antižidovství nebo svobodu jako autonomii a libertinismus. Avšak 
v listu, který je brán jako normativní fundament pro program „svobody od 
Zákona“, nic z toho nenacházíme.  

Má-li být vyjádřeno jednou větou to, co bylo výše nastíněno, pak je třeba 
svobodu od Zákona v listu do Galacie chápat jako osvobození od 
podmínek/podmínky spasení pro pohany, potažmo pohanokřesťany (Titus 2,1-5), 
kteří uvěřili v Krista. Řečeno pozitivně, Pavel Galatským z různých úhlů pohledu 
a pomocí odlišných argumentů nově osvětluje dostatečnost víry v Krista pro 
podíl na spáse a zaslíbeném požehnání. Z této dostatečnosti (soteriologicko-
christologické) vychází Pavlovo odmítnutí dodatečných požadavků ze strany 
oponentů, které mají za následek rozdělení církve, jemuž měl předejít zmiňovaný 
konvent (rozměr eklesiologický). Zákon byl a zůstává dobrý, ale v v době po 
Kristu je soteriologickým adiaforon.  

                                                 
979 Jak správně zdůrazňuje WEDER, Die Normativität der Freiheit, 129-145. 
980 DUNN, Christian Liberty, 76.  
981 Jak bylo doloženo, u Pavla nacházíme indikativ spásy i imperativ pro spasené.     
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Na základě této studie listu Gal navrhuji opatřit spojení svoboda od Zákona 
uvozovkami a psát „svoboda od Zákona“, aby bylo zřejmé, že se jedná o naši 
teologickou zkratku, která není užita v žádném z Pavlových listů, nepostihuje 
dostatečně komplexně Pavlův vztah k Zákonu a není proto shrnutím Pavlova 
postoje k Zákonu. Jde o výsledek naší reflexe Pavlovy teologie. Protože 
potřebujeme takovou pomůcku, její užití neodmítám. Dodejme, že tímto 
způsobem označoval všechny předběžné a nejasné termíny již starozákoník 
Martin Noth, který mne inspiroval.  
Řečeno slovy teoretika vědy Thomase Kuhna, potřebujeme v novozákonním 

bádání změnu paradigmatu v otázce „svobody od Zákona“. A priorní výklad 
eleutheria výroků optikou „svobody od Zákona“ je v přímém rozporu se  snahou 
o odbornou exegezi bez předporozumění. Hlubší zkoumání přesahuje záměr této 
práce, chci pouze upozornit na paradigma novozákonního bádání. Náš pohled je 
po několik generací formován klíčovými monografiemi o teologii apoštola Pavla 
z pera velikánů Zahna, Schweitzera, Bultmanna, Mussnera, dále články 
v lexikonech (Fuchs, Schlier) i samostatných studiích.982 Toto paradigma má ale 
jistou oporu v Pavlových listech i v NZ jako takovém, může se opřít o dlouhou 
tradici. Uznávám také pragmatičnost a ozvučnost spojení „svboda od Zákona“. 
Tradiční paradigma nemáme rozhodně opustit nebo přeformulovat bezdůvodně, 
ale na základě hlubší reflexe.  

Pavlův vztah k Zákonu patří k nejkomplikovanějším otázkám jeho teologie. 
Gnilka užívá označení „ambivalentní Zákon“,983 čímž dobře vystihuje napětí 
v hodnocení Zákona v Pavlových listech. Právě teologická zkratka „svoboda od 
Zákona“ nejenže onu ambivalentnost a napětí potírá, ale ovlivňuje (formuje nebo 
deformuje) náš výklad jednotlivých míst i celé teologie Pavla nesprávným 
směrem, když totiž v linii svoboda od smrti, těla a Zákona podsouvá Pavlovi 
radikální antinomismus. Proti tomu se vyslovil již kdysi Bultmann.984  
 
6.3.5. Svoboda a její teologické zasazení  

Obhajovaná teze, že eleutheria výroky jsou soteriologickou metaforou, nemá 
vést k izolovanosti svobody v Pavlově teologii. Jak bylo ukázáno výše, je vlastně 
toto označení redukcí zdůrazňující její původ a hlavní tón, avšak nemůže 
postihnout celou šíři svobody v Pavlově myšlení. Exegeticko-teologická analýza 
doložila, že svoboda u Pavla bezprostředně souvisí se soteriologií, christologií, 
etikou, eklesiologií, ale také s eschatologií. Z výroků můžeme odvozovat také 
antropologické implikace, např. v otázce svobodné vůle člověka. Pavlovy listy se 

                                                 
982 Viz §1. kapitola o dějinách bádání. Nechávám stranou lutherskou dualitu zákona a evangelia, 
skutků a milosti, jež ovlivnila pavlovské bádání.   
983 GNILKA , Paulus von Tarsus, 225.   
984 BULTMANN , Christus des Gesetzes Ende, 32–58. „Die Gesetzlehre des Paulus ist auch nicht 
radikal antinomistisch....“. Tamtéž, 32.  
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staly trvalým základem teologických pojednání a polemik o křesťanské svobodě, 
svobodné vůli křesťana atd.     

Nejnovější monografie o teologii apoštola Pavla dokládají, že svoboda má 
v jeho teologii skutečně vícero rovin. Kupříkladu James Dunn řadí svobodu mezi 
soteriologické metafory, poté se však vrací ke svobodě v souvislosti s etikou, 
eschatologií a životem ve společenství.985 Podobně Udo Schnelle, podle kterého 
patří svoboda mezi soteriologické metafory, ale věnuje jí pozornost v dalších 
částech své monografie.986 Tak je tomu i ve starších dílech našich domácích 
teologů. Žilka pojednává o svobodě v oddíle o ovoci Ducha a označuje ji jako 
„přední novou křesťanskou výsadu, která je plodem na témže stromu“.987 J. B. 
Souček píše o svobodě jako typickém soteriologickém pojmu, hned však dodává, 
že svoboda je podstatná pro mravní orientaci a mravní rozhodování. Je-li spojena 
svoboda s láskou, pak může dojít k sebeomezení kvůli druhému (1K 10,29), není 
to popření svobody, nýbrž akt svobody: svoboda lásky.988  

Naznačená komplexnost svobody u Pavla odpovídá obecnému zkoumání 
Pavlových listů vůbec. Mám na mysli především úzké sepětí soteriologie 
s christologií, ze kterého vychází parenetické části (etika) a eklesiologie. Na  
příkladu eleutheria výroků v listu do Galacie lze doložit spojení soteriolgie a 
christologie, indikativu a imperativu (5,1.13) nebo christologie s eklesilogií (2,4). 
Pro Pavla není svoboda abstraktním pojmem, který by byl samostatně 
rozpracován bez vztahu k životu křesťanského společenství a jednání 
pokřtěných.989 Svoboda v listu Galatským překračuje jedince, dotýká se života ve 
společenství pokřtěných, kteří byli povoláni ke spáse. Svoboda je tedy tématem 
eklesiologickým. Všimněme si, že Pavel opakovaně hovoří o svobodě v plurálu 
(2,4; 5,1.13). Jako děti Boží mají žít ve svobodě, o které list Gal i další z listů 
Pavla svědčí, že je svobodou ohroženou. Pavel brání svobodu v Kristu před 
dvojím nebezpečím, a to nepochopením a zneužitím legalismem, nebo 
libertinismem. Mám za to, že tímto teologickým zápasem, který se pohybuje 
mezi dvěma krajnostmi a zároveň v přímé souvislosti se životem konkrétních 
křesťanských sborů, zůstává jeho úsilí stále aktuální.   

Teologické zařazení svobody ukončuji eschatologickým rozměrem, tím však 
není řečeno, že je pro naše pozorování měné podstatný. Naopak, vzhledem 
k důležitosti, jakou hraje  v Pavlově myšlení, by mohl být na samém začátku.990 

                                                 
985 Viz DUNN, The Theology of  Paul, 689n.   
986 SCHNELLE antropologický oddíl, Paulus: Leben und Denken, 618-627.  
987 ŽILKA , Pavel z Tarsu, 204.   
988 SOUČEK, Teologie apoštola Pavla, 244.   
989 SALAJKA , Problém svobody, 4: „...apoštol Pavel se nezabývá svobodou jako takovou. Neřeší 
problém svobodného lidského subjektu. Pojednává o svobodě nové víry, o soteriologické situaci  
člověka osvobozeného skrze víru pro jeho vlastní cíl.“  
990 Srov. BORNKAMM , který zdůrazňuje význam eschatologie pro Pavlovo myšlení a poselství, 
Apoštol Pavel, 188nn.  
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Právě v listu Gal je důležitým argumentem časové zařazení teologicko-
pastýřského sporu o roli Zákona. Pavel zřetelně odlišuje „věky“ (Ga 1,4) a dobu 
před a po příchodu Krista (Ga 3,23; 4,4), přičemž rozhodujícím datem v dějinách 
spásy je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Christologie je proto základem 
eschatologie.991 Věřící jedinec a církev žijí v období mezi vzkříšením a parúzií.  
James Dunn správně poznamenává, že eschatologické napětí je přítomné v celé 
Pavlově soteriologii.992 Rozdvojená eschatologie (J. B. Souček) se svým už ano - 
ještě ne zcela se odráží také v pojetí svobody. S křesťanskou svobodou je to jako 
s královstvím Božím, je již zde, ale ještě ne zcela, napsal C. H. Dodd. Na zemi 
sice již vznikají malé ostrůvky svobody, avšak k jejich vzájemnému spojení 
dojde až v novém prostoru, který bude plně ovládán Stvořitelem, tedy garantem 
svobody.993 Křesťanská svoboda je pro Pavla svobodou realizovanou, 
zakoušenou a prožívanou (Ga 2,4; 5,1.13), avšak její plnost a konečné 
osvobození je teprve vyhlíženo (Ř 8,21). V tomto smyslu není možné hovořit o 
absolutní svobodě křesťana nebo církve, protože zakoušená svoboda v Kristu je 
předjímkou a závdavkem budoucí slávy.994 Život v očekávání je něčím zásadním 
pro Pavlovu teologii i etiku, tedy pro uplatňování svobody ve světě a životní 
orientaci vůbec.  

 
„In terms of the Pauline metaphors, the metaphors of the already must be 
held in tension with the metaphors of the not yet. The Pauline aorist must 
be balanced by the Pauline imperatives.“995  
 
Je nepochybné, že tak jako význam spasení nemůže být omezen na jednu 

metaforu, aniž by se neztratilo něco zásadního, tak ani křesťanská svoboda 
nemůže být omezena výhradně na rovinu soteriologickou nebo pouze etickou. 
Svoboda spojuje spásu a posvěcení, onen indikativ a imperativ, ale také život 
jednotlivce i fungování společenství, spojuje přítomnost i eschatologický výhled 
definitivního osvobození, svoboda v sobě zahrnuje napětí mezi „již ano“ a „ještě 
ne“.  

 
6.3.6. Impulsy pro bádání  

V průběhu mého bádání se otevřely otázky, jež přesahovaly záměr a rozsah 
předložené práce. Za podnětné pro další posun ve „sporu o svobodu“ považuji 
následující: (a) Prozkoumat zbylé eleutheria výroky ve třech listech 
z Hauptbriefe s otázkou, zda jsou soteriologickými metaforami, či nikoliv 

                                                 
991 SCHNELLE, Paulus: Leben und Denken, 668.  
992 DUNN, The Theology of  Paul, 466.   
993 DODD, Das Gesetz der Freiheit, 34n.   
994 Zde spatřuji jeden ze zásadních rozdílů mezi pojetím svobody u Pavla a stoiků.  
995 DUNN, The Theology of  Paul, 493.  
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(stanovit obdobnou škálu jistoty, jakou představuji pro list Gal). Určit, jakou 
pozici získala svoboda v daných listech, které další metafory jsou pro tyto listy 
dominantní a společně tvoří zmiňovanou síť metafor. Zde spatřuji možnost získat 
nové podněty pro spornou otázku centrálnosti nebo okrajovosti svobody 
v teologii apoštola Pavla. (b) Vyhodnotit eleutheria výroky v Hauptbriefe, jak to 
provedl např. Jones a Vollenweider, avšak se zaměřením na hledání společného 
jmenovatele těchto  eleutheria výroků. Co mají společného tyto výroky, víme-li 
o příležitostném charakteru Pavlových epištol a odlišných diskursech? Slovy 
Christiaana Bekera, jak se projevuje v tomto směru „contingency and coherence 
in Paul‘s letters“?996 (c) Hlubší reflexe pro navrhovanou zdrženlivost vůči 
zavedenému spojení „svoboda od Zákona“. V tomto ohledu může být 
přezkoumání dílčím přínosem pro diskusi o Pavlově vztahu k židovství, pohledu 
na Pavla v rámci tzv. „New Perspective on Paul“. Pro ohledání kořenů by bylo 
zajímavé vystopovat užití tohoto obratu v dějinách výkladu a dějinách působení. 
(d) Nové prozkoumání analogií z nábožensko-dějinného hlediska se zahrnutím 
židovské tradice. Toto zkoumání by se mělo orientovat nejen na pojmy, nýbrž na 
celé sémantické pole, témata a motivy. (e) Ucelenější biblicko-teologická reflexe 
motivu svobody/osvobození ve SZ, v židovství, a to s ohledem na pojetí svobody 
v rané církvi a v listech apoštola Pavla.  

 
6.3.7. Shrnující teze  

Pokud bych měl předloženou práci shrnout do několika stručných tezí, pak 
bych je formuloval v tradici negativní teologie. Co eleutheria (svoboda) v listu 
do Galacie není: 

(1) svoboda není výhradně metaforou a eleutheria výroky nejsou pouze 
metaforické; 

(2) svoboda není „pouhou“ metaforou nebo „jenom“ metaforou; 
(3) svoboda není jedinou soteriologickou metaforou; 
(4) svoboda není v celém listu a ve všech jeho částech hlavní metaforu; 
(5) svoboda není explicitně spojena se „svobodou od Zákona“.  
 
Pro úplnost doplním tímto způsobem ještě sumář dílčích kapitol: v otázce 

původu a role svobody v teologii apoštola Pavla nepanuje doposud shoda (kap. 
1); nemáme jednu definici svobody, ze které bychom mohli při výkladu vycházet 
(kap. 2); list do Galacie není teologickým traktátem o svobodě, ani 
protižidovským dokumentem (kap. 3); metafora nemá všeobecně přijímanou 
definici a teorii (kap. 5).  

 

                                                 
996 BEKER, Paul the Apostle, 23nn.   
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Závěr  

     Každá novozákonní studie o křesťanské svobodě se musí nějak vypořádat 
s eleutheria výroky v listech apoštola Pavla. Tato úzce vymezená práce je jednou 
z mnoha reflexí apoštolské tradice. Pokusil jsem se  - v napětí mezi tradicí a 
inovací, věrností a originalitou -  vyložit klíčová místa listu Gal tak, abychom 
porozuměli Pavlovu zápasu o křesťanskou svobodu z poloviny 1. st. po Kristu. 
Tradicí pro mne byly listy Pavla a celý biblický kánon, a také dějiny výkladu 
v podobě komentářů a studií. Inovací byl pokus podívat se na svobodu v listu Gal 
optikou soteriologické metafory, ale také provést reflexi spojení svobody 
s metaforou v době metaformánie a hledání teologického ukotvení křesťanské 
svobody.  
    Zkoumáním eleutheria výroků v Pavlových listech se však dotýkáme 
klíčového, obecně lidského tématu,997 které staletími neztratilo nic ze své 
závažnosti a přitažlivosti. Zdá se, že v 21. století jdeme ve stopách starých Řeků, 
kteří svobodu nejen opěvovali, ctili a bránili, ale také teoreticky promýšleli její 
původ a význam. Pozorujeme-li dějiny západní civilizace, pak je zřejmé, že 
s otázkou podstaty svobody a jejího uskutečňování nebudeme nikdy hotovi. Na 
pozadí opakovaných ztrát svobody ve 20. století se ptáme: Co je to svoboda? Jak 
ji získat? Jakým způsobem ji uplatňovat? Za jakou cenu ji bránit? Totéž platí o 
svobodě křesťanské, jež zůstala po staletí předmětem zájmu předních teologů i 
důvodem sporů, za všechny uveďme střet Luthera a Erasma Rotterdamského. Z 
listů apoštola Pavla a jeho pojetí svobody se staly kameny úhelné i kameny 
úrazu.  
     Je zřejmé, že Pavel nechápal křesťanskou svobodu jako abstraktní veličinu 
k promýšlení a spekulacím, ani jako politické téma nebo jako teologicko-
filosofický „pojem“ an sich. I když by bylo zajímavé slyšet jeho názor na tyto 
otázky, ve svých listech vymezil základní obrysy křesťanské svobody, tedy 
svobody v Kristu/osvobození skrze Krista v konkurenci soudobých svobod a 
osvoboditelů. Pavel se odvážně postavil proti nebezpečí legalismu i libertinismu, 
odmítl soběstředný individualismus i přepjatý kolektivismus. Mezi moderní 
představy o svobodě patří svoboda od Boha, to je však Pavlovi zcela cizí. 
Naopak je nápadné, jak Pavel trval na tom, že svoboda má svůj základ extra nos, 
přičemž jejím zdrojem a původcem není lidský jedinec, nýbrž Bůh.998 Za 
nepopulární můžeme považovat to, že svoboda podle apoštola Pavla nemá být 
příležitostí pro tělo – tedy nevázaným individualismem zaměřeným na 
sebeprosazení a seberealizaci. Svoboda je svobodou od sebe samého – 

                                                 
997 SCHRÖER řadí svobodu mezi „fundamentální kategorie našeho myšlení“, Authentische 
Freiheit, 43.  
998 SCHNELLE na závěr své monografie o Pavlovi velmi podnětným způsobem zdůrazňuje povahu 
křesťanské svobody, srov. Paulus: Leben und Denken, 698.    
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sebezřeknutím, svobodou k sebeomezení, jež má svůj cíl ve službě lásky. 
Svoboda je vzácným darem milosti (indikativ) i nesnadným úkolem (imperativ). 
Ačkoliv je absolutní svoboda vyhlížena, přesto není osvobození v Kristu slibem 
až pro onen svět. Svoboda v Kristu byla pro Pavla svobodou žitou a 
praktikovanou, a protože mu byla tak vzácným darem milosti, neváhal ji ostře 
bránit. List do Galacie je svědectvím o jednom z jeho zápasů o křesťanskou 
svobodu. Domnívám se, že apoštol pohanů jedinečným způsobem vstoupil do 
lidských „dějin svobody“ tím, jakým způsobem navázal na atraktivní téma, jaký 
obsah svoboda v jeho listech získala a jakým způsobem bránil křesťanskou 
svobodu. Může být poprávu nazýván „apoštolem svobody“ nebo „světovým 
klasikem svobody“999, avšak v konkurenci všemožných pseudo-apoštolů svobody 
a osvoboditelů i s ohledem na historii zneužití svobody se musíme opakovaně 
ptát - apoštolem jaké svobody?  
 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
999 SOUČEK, Teologie apoštola Pavla, 148.  
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