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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím církve apoštola Pavla, jak o ní vypovídají
jeho nesporné listy. Autor se nezaměřuje na výklad jednotlivých Pavlových výroků o
církvi, ale přináší souhrnný pohled na tuto problematiku. Nejprve objasňuje použití
slova ekklésia v řeckém a židovském prostředí a způsob, jakým ho použil apoštol Pavel.
Dále popisuje různé obrazy církve, které se v Pavlových listech vyskytují, a vysvětluje
jejich význam pro pochopení jeho smýšlení o církvi. Pozornost je věnována počátkům
strukturalizace církve a rozvoje její hierarchie, probíhajícím za Pavlova života.
Pozornost je věnována počátkům strukturalizace v církvi a jednotlivým funkcím v ní,
které se za Pavlova života začínaly formovat. V práci je rovněž přiblížen Pavlův vztah
ke křesťanským obcím, které založil, jeho autorita a požadavky na každodenní život
křesťanů. V závěrečné kapitole, která je těžištěm celé práce, autor shrnuje základní rysy
Pavlova pojetí církve a podotýká, že tyto myšlenky tvoří základ i současné ekleziologie.
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The Concepts of the Church in the Authentic Pauline Letters
Abstract
This graduation work deals with the concept of the church of Paul the Apostle,
as portrayed in his undisputed letters. The author doesnʼt focus on the explanation
of the single Paulʼs quotes about church, but aims to bring a complex view of the issue.
First, it analyses the use of the word “ecclesia” in the Greek and the Jewish environment
and the way that the Apostle Paul uses it. Further there are described different images
of the church, appearing in the Paulʼs Epistles, and an interpretation of their importance
for the understanding of Paulʼs vision of the church. The thesis aims attention
at the beginnings of the churchʼs institutionalization and the early hierarchy, which has
been shaping during Paulʼs life. The work also depicts Paulʼs relationship with
the Christian communities he founded, the authority and the requirements for daily life
he represented for the early Christians. In the final chapter, which represents the core
of the thesis, the author summarizes the basic fundamental characteristics of Paulʼs
concept of the church and notices these ideas constitute also the basics of the current
ecclesiology.
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I. Úvod
Apoštol Pavel je bezesporu prvním velkým křesťanským teologem. Jeho teologie je
však podložena praxí neúnavného misionáře, a tak je ryze praktická, ale zároveň
nadčasová a obecně platná. Pro tuto přirozenou symbiózu učení a životní praxe je
velkým vzorem teologů, učitelů a kazatelů všech dob.
O jeho životě a spisech existuje ohromné množství odborných publikací a článků
a stále je předmětem zájmu biblistů i teologů jiných specializací. Zdá se, že vše již bylo
napsáno, diskutováno, rozebráno do nejmenších detailů, z nejrůznějších úhlů pohledu
a ve všech možných souvislostech. I když je pravda, že vše podstatné už bylo patrně
řečeno, přesto tento živý pramen zřejmě nikdy nepřestane inspirovat k dalším
teologickým počinům. Proto mají podle mého soudu smysl i přehledové práce, věnující
se určitému segmentu Pavlova života nebo jeho učení.
Tato práce si klade za cíl být stručným shrnujícím pohledem na otázku, jak Pavel
církev pojímal teologicky i prakticky. Poskytnout základní orientaci jako východisko
k hlubšímu studiu a vědecké práci v této oblasti. Může být i pomůckou pro ty, kteří se
zabývají bádáním v jiných oblastech Pavlova působení a potřebují rychlý přehled o jeho
pohledu na církev.
Důvodů, proč je práce zaměřena jen na tzv. autentické Pavlovy listy1 je několik.
Jedním z nich je omezený rozsah této práce, dalším nutnost určité teologické
kompaktnosti studované látky a v neposlední řadě také to, že v sedmi autentických
listech se dostáváme časově velmi blízko k počátkům utváření církve. Není to pro
nějaký historický sentiment, ale je to důležité pro uvědomění si kořenů a pro nezbytnou
reflexi toho, jakými principy byla církev v počátcích utvářena a kterým by měla být
věrná i dnes.
Východiskem budou známé obrazy, kterými Pavel popisuje církev: Tělo Kristovo,
stavba, pole, setba Boží a další. Obraz je více než prostý popis, rozvíjí lidskou
představivost. A toto Pavel, podobně jako mnozí bibličtí autoři před ním, inspirovaní
stejným Duchem, sledoval: vyjádřit nevypověditelné tajemství srozumitelnou formou.
V následující kapitole bude pozornost zaměřena k tomu, jak se toto tajemství
uskutečňuje v konkrétních historických podmínkách a formách a strukturách. Pokusím
se najít známky formování určitých funkcí uvnitř církevních komunit, z nichž některé
se staly trvalými úřady a v dalších desetiletích a staletích vedly k vytvoření nám známé
hierarchie.
Církev ovšem není a nikdy nebyla jen uskupením s určitou strukturou, řízením
a funkcemi, ale především živým společenstvím v Kristu. Proto se zaměřím také na to,
co Pavlovy listy vypovídají o tehdejším životě křesťanů a jejich problémech, jaké
nároky na jejich jednání Pavel vznáší a jaké pro to má teologické zdůvodnění. Mým
cílem je alespoň ve zkratce načrtnout plastický a živý obraz tehdejší rodící se církve.

1

Za autentické neboli nesporné Pavlovy listy (homologúmena) se považují 1 Te, 1K, 2K, Ř, Ga, Fp a Tm.
POKORNÝ, Petr – HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 2013, s. 213; 655.
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Těžiště práce leží v závěrečné kapitole, v níž jsou shrnuty Pavlovy základní
teologické výpovědi o církvi tak, jak vyplývají z jeho korespondence. Přitom jsem si
samozřejmě vědom, že tento souhrn nemůže obsáhnout všechny aspekty Pavlova pojetí
církve a už vůbec ne celou hloubku a šířku Pavlova teologického myšlení v této oblasti.

II.

Etymologie slova ekklésia

1. Ekklésia Řeků, Židů a křesťanů
Ἑκκλησία je slovo, které se v Pavlově době běžně používalo v profánním řecké
společnosti ve významu občanského shromáždění. Je odvozeno od řeckého slovesa ἐκκαλέω s původním významem svolávat do války, vyskytujícím se přibližně od 5. st.
před Kristem. 2 Postupně nabývalo i odvozených významů – svolání všeho lidu
v případě ohrožení nebo za účelem projednání důležitých záležitostí obce. Podle zásady
řecké demokracie zde měl každý právo slova. Zde byla přijímána zásadní politická
a soudní rozhodnutí. Ἑκκλησία musela být řádně ustanovena a měla svá pravidla
na rozdíl od shromáždění lidu obecně. 3
Josephus Flavius již používá toto slovo jak ve smyslu politickém, náboženském tak
i jako výraz pro obecné, spontánní shromáždění (gathering, assembly). 4 V každém
případě je přednostně používáno, a to jak v řeckém, tak i v židovském prostředí,
ve smyslu aktuálního shromáždění a ne trvalé organizace nebo spolku.
V Septuagintě se ἐκκλησία vyskytuje celkem velmi často jako překlad hebrejského
qahal pro shromáždění lidu, zpravidla ve vztahu k Hospodinu (Dt 23,9 aj.) – qahal
Yahweh (shromáždění Hospodina). Spojení qahal Yisrael, které se rovněž objevuje,
nelze ovšem chápat jako synonymum pro celý izraelský národ.5 Ve specifickém
významu znamenal shromážděním Izraele v určený den ke slyšení Božího slova
na Sinaji (Dt 9,10; 18,16) nebo později na Siónu, kde se měl shromáždit třikrát ročně
(Ex 24,13n; 34,24) Jindy se zdá, že Boha zastupuje vůdce lidu (1Kr 8,14.22.55 aj.).
Kromě toho se pro označení shromáždění v Septuagintě často používá také výraz
συναγωγή, které má prakticky stejný význam.
Také v Novém zákoně nalezneme výraz ἐκκλησία celkem 114x, z toho u Pavla 62x.6
Církev bývá zpravidla adresátem listu (1K 1,1; Ga 1,1; 1Te 1,1), zmiňuje ji často
2

Také ve významu shromáždění voličů, svolané pánem (doslova vyvolané). Užití pro pohanské kultovní
shromáždění není prokázáno, v profánním helénském světě nemá religiózní zabarvení. Nepoužívá se
v korporálním významu, vždy jen pro konkrétní shromáždění. WIKENHAUSER, Alfred. Die Kirche
als der mystische Leib Christi nach dem Apostel Paulus. Münster i. W. : Verlag der Aschendorffschen
Verlagsbuchhandlung, 1937, s. 9 (dále cit. WIKENHAUSER. Die Kirche).
3
Dictionary of Paul and his letters. Ed. HAWTHORNE, F – MARTIN, R. P. – REID, D. G. Leicester:
Inter Varsity Press, 1993, s. 123 (dále cit. Dictionary of Paul).
4
Tamtéž s. 124.
5
Tamtéž.
6
V českých překladech se používá různých termínů: církev, obec nebo shromáždění Výraz „církev“
pochází od κυριακόν – to co náleží Pánu (nejprve chrám, pak i v něm shromážděný lid). ŽILKA,
František. Pavel z Tarsu a apoštolský věk křesťanské církve. Praha: Kalich, 1983, s. 205.
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ve vlastním těle listu, objevuje se i v závěrečných pozdravech (1K 16).7 Užití tohoto
pojmu je u Pavla zřejmě starší než v evangeliích, proto je důležité zodpovědět otázku,
v jakém významu nebo významech jej používal.
Je velmi pravděpodobné, že Pavel byl inspirován právě Septuagintou a zvolil pro
označení křesťanských společenství první z obou variant.8 Způsob použití se přitom zdá
být zcela neobvyklý: označuje totiž identitu společenství, nejen události shromáždění,
jak to bývalo obvyklé v řecké a židovské společnosti. Spojením ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ
(1Te 2,14) chtěl zřejmě zdůraznit, že příslib vykoupení se týká právě jí, což s sebou
neslo značný eschatologický náboj. 9 Přesné důvody, které Pavla vedly k používání
tohoto termínu, ovšem neznáme. Na jedné straně zřejmě šlo o to, aby pojmenování bylo
srozumitelné v helénském prostředí (i přes možné nedorozumění se sekulárním
významem) a zároveň asociovalo kontinuitu víry v Boha Izraele.

2. Významové rozlišení v Pavlových listech
Celkově lze použití výrazu ἐκκλησία u Pavla shrnout do tří následujících
významových skupin:10
1. Aktuální shromáždění křesťanů jednoho města (nebo menšího celku – viz dále
domácí církev).
2. Trvalé společenství křesťanů na jednom místě, tvořící jeden celek neboli místní
křesťanské společenství.
3. Jednotu všech křesťanů, celou církev jako takovou.
Patrně nejstarší použití nalezneme v preskriptu 1. listu Tesaloničanům, kde se
ἐκκλησία objevuje ještě ve významu oslovení shromáždění jako každého jiného (tj.
v profánním řeckém významu). 11 Pro odlišení od obvyklého politického shromáždění je
přidán přívlastek „ἐν θεῷ πατρὶ“ a následující „κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ“ pak odlišuje
církev od synagogálního shromáždění (1Te 1,1). Ze závěru listu je patrné, že Pavel měl
v tomto případě na mysli aktuální shromáždění křesťanů v Soluni. Obdobný význam má
ἐκκλησίᾳ v 1K 14,28: „ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ
λαλείτω καὶ τῷ θεῷ“
Jednoznačně však převládá použití ve významu trvalého lokálního společenství,
tj. místní církve (1K 14,23).12 Pavel hovoří o církvi v Galácii (Ga 1,2, 1K 16,1),
v Makedonii (2K 8,1), v Asii (1K 16,19) a církvích v Judei (Ga 1,22). Plurál je užíván
7

Někdy je pojem církve opsán jiným výrazem: milovaní (Ř 1,7), bratři (F 1,1), svatí (1K 1,2) a další.
Britský teolog James Dunn je ovšem k podobným závěrům poměrně skeptický, když uvádí, že nic
nenaznačuje, že Pavel užívá ἐκκλησία jako protiklad συναγωγή. Je tedy sporné, píše dále, že by Pavel
používal po malé křesťanské obce analogii se starozákonním „assembly of Yahweh“. Používá plurál
„the assemblies of God“, zatímco v LXX je singulár. Lze se domnívat, že tím zdůrazňuje různost
a mnohost církevních obcí, sjednocených ve křtu a v Ježíšově jménu. DUNN, James D. G.
The Theology of Paul the Apostle, Edinburg: Clark, 1998, s. 537; 540 (dále cit. DUNN. The Theology
of Paul).
9
BORNKAMM, Günther. Apoštol Pavel, Praha: Kalich, 1998, s. 169.
10
WIKENHAUSER.. Die Kirche, s. 4.
11
Tento list byl napsán podle většinového mínění biblistů kolem r. 50 (viz např. CARSON, D.A., MOO,
D.J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008, s. 475).
12
WIKENHAUSER. Die Kirche, s. 6.
8
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tam, kde je myšleno více místních uskupení křesťanů (Ga 1,2.22; 1K 7,17; 2K 8,19;
Ř 16,4). Výjimku tvoří použití „ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ“ (1K 4,17) a „ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ“
(10,32) ve významu druhovém. 13
Zde všude je míněno konkrétní uskupení v konkrétním čase, nikoli v kolektivním
smyslu (množina všech církví) nebo jako sjednocená církev. Zřetelně o tom svědčí
výroky typu „συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ“ (1K 11,18) nebo “αἰσχρὸν γάρ ἐστιν
γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ“ (1K 14,35).
Pavel uvažuje o církvi jako o jednom společenství ve městě (1K 1,1), ale také
o církvích v jednotlivých domech (1K 16,19), podobně Ř 16,23: „ἀσπάζεται ὑμᾶς
Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς
πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός“. Velikost takové domácí církve mohla být vzhledem
k velikosti prostorů ke shromažďování do 40 osob.14
V Pavlových listech ale nechybí ani chápání církve jako společenství všech křesťanů.
Nejzřetelněji se to projevuje v textech, kde Pavel vzpomíná na dobu, kdy křesťany
pronásledoval jako nepřátele Boha a pravé židovské víry: „Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν
ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ
θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν“ (Ga 1,13). Pavel pronásledoval jen určitou část křesťanů, a to
řecky mluvící židokřesťany zřejmě mimo Judsko (V Ga 1,22n odkazuje na to, že byl
církvím v Judsku neznám), pravděpodobně na území kolem Damašku. Jakákoliv místní
specifikace však v tomto úryvku chybí, ačkoli jinde ji Pavel uvádí. Místo toho přiznává,
že chtěl vyhubit církev, nejen nějaké místní uskupení křesťanů (v. 23). Obdobné
generalizující formulace nalezneme v 1K 15,9 a Fp 3,6. Do jisté míry analogicky
můžeme rozumět textům 1K 6,4; 12,28 a 10,32, i když jsou primárně určeny korintským
křesťanům.

III. Obrazy církve
1. Tělo Kristovo
Pavlův obraz církve jako těla Kristova je jeden z nejobsažnějších obrazů v Novém
zákoně vůbec. Není to však obraz nový a ojedinělý. Řecká filosofie už od 5. st př. Kr.
přirovnávala různá lidská společenství k lidskému organismu, kde se každý člen
uplatňuje podle svých přirozených schopností. Aristoteles používal analogii těla a údů,
když tělo přestane existovat, údy přestávají existovat také.15 Také Josephus Flavius
často přirovnává k lidskému tělu stát, ale také jiné masy lidí, např. římské vojsko.16

13

Dictionary of Paul, s. 124.
DUNN. The Theology of Paul, s. 537.
15
Myšlenka byla dále rozvíjena u stoiků. Cicero: „Smrt, chudoba a bolest jsou tak nepřirozené člověku,
jako kdyby jeden úd těla zuřivě bojoval proti jinému. Chceme žít na úkor druhého, starat se jen o sebe –
tím porušujeme jednotu lidského společenství a hřešíme proti bohům. Bohové řídí tento svět a tak i lidé
ve městě, ve státě mají spolu s Bohy dbát na potřeby celé společnosti.“
14

5

Pavel použil běžný helénský sociologický obraz společenství, ale posunul ho
významově jinam. 17 Společenství církve je v jeho pojetí k tělu nejen přirovnáváno, ale
tím tělem také skutečně je, jak bude dále ukázáno. Toto společenství není totiž založeno
na běžných pozemských skutečnostech. Člověk se do něho nenarodí, ani nevstoupí, ale
stává se jejím členem ve křtu skrze víru. Díky přináležitosti ke Kristu se stávají
křesťané „novým stvořením” (2K 5,17).18
Nejzřetelněji se obraz jednoty těla a jeho údů objevuje v 1K 12, která se týká
problematiky života křesťanského společenství, jeho vnitřní jednoty a svornosti.
Vzhledem k nestejnému rozdělení charismat a vnímání jejich důležitosti byla totiž
jednota obce ohrožena. Pavel argumentuje tím, že jako u přirozeného těla jsou údy
v souladu a vzájemně si pomáhají, tak i v církvi mají být obdarování charismaty užívána
ve svornosti a ve službě ostatním. Nejde zde tedy primárně o to vytvořit nějaký
teologicky promyšlený model církve, i když tento potenciál v sobě symbol těla Kristova
jistě má, ale o symbolické vyjádření, které by pomohlo Korinťanům vidět tento problém
v jiném světle a zaujmout k němu postoj spoluzodpovědnosti a nikoli rivality.
V úvodu pasáže, věnované tomuto tématu, nalezneme pozoruhodnou větu: „Καθάπερ
γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα
ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χριστός“ (1K 12,12). To je zvláštní a nečekané. jak
rozumět závěrečné poznámce „jako i Kristus“? Zdá se, že zde Pavel již předjímá to, co
vysloví o několik veršů dále: „Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους“
(v. 27). Obdobné tvrzení najdeme již v 6. kapitole v souvislosti s mravním ponaučením
o zacházení s vlastním tělem: „οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν;
ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο“ (v. 15). Z toho jasně
vyplývá, že nemá na mysli pouhé přirovnání, ale skutečnost, i když ne právě snadno
pochopitelnou.19 Jaké tělo zde má Pavel na mysli? Ježíšovo lidské tělo patrně ne.
Vzhledem k následujícímu verši je zřejmé, že se jedná o církev. Stejnou interpretaci
můžeme použít pro verš 12 opět s odkazem na bezprostředně následující zmínku
o Duchu, kterým jsme byli „pokřtěni v jedno tělo“, tedy do církve. Docházíme tak
k závěru, že obrat „jako i Kristus“ je pravděpodobně zkratkou myšlenky, že křesťané
mají být sjednoceni v těle církve právě tak, jako jsou jedno v Kristu. Mezi Kristem
a církví je úzký vztah, a tak lze porozumět pojmenování (celku) věřících ve v. 27
výrazem „σῶμα Χριστοῦ“. 20 Křesťané jsou spojeni v jedno tělo díky spojení každého
Podobně Seneca: „Škodit Otčině je zločin, stejně tak tvému spoluobčanovi, který je součást otčiny. Je
to jako kdyby ruka chtěla škodit noze… Všechno kolem, co vidíš, co zahrnuje lidské i božské, je
jedno.: Jsme údy jednoho velkého těla.“ WIKENHAUSER. Die Kirche, s. 130.
16
Podobně řada dalších jako Plutarchhos, Epiktetos, Marcus Aurelius aj. Ve všech případech se jedná o
popis organizované jednoty, ne jen místně shromážděných (lidí = údů mélos). Existuje mezi nimi
vnitřní jednota, která má hlubší základy. Tamtéž, s. 134–5.
17
Blíží se k němu částečně Seneca, pro kterého obraz těla představuje velkou jednotu bohů a lidí. Ale i u
něj jde o společenství na přirozených základech. Tamtéž, s. 142.
18
Tamtéž, s. 151.
19
Wikenhauser soudí, že v nesporných Pavlových listech je kladen důraz na analogii církve a lidského
těla. Později se důraz přesunul na to, že církev je skutečně tělo Kristovo. WIKENHAUSER. Die
Kirche, s. 86. Nedomnívám se, že by to bylo možné takto rozdělit, pravdou je ovšem, že rozšíření
obrazu na hlavu (Krista) a tělo (církev) je záležitostí pozdějších spisů Ef a Kol.
20
Ženíšek uvádí, že výrazem „Tělo Kristovo“ je pro Pavla synonymem vyjádření „bytí v Kristu“. Autor
odkazuje na studii Käsemann, Paulinische Perspektiven, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1933, s. 185.
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z nich s Kristem. Kristus je ustavující pro společenství církve, a to je podstatný rozdíl
proti již zmíněnému antickému pojetí, ve jsou občané nějakého státu nebo města
přirovnáni k jednomu fungujícímu organismu. Kristus není jen hlavní představitel
křesťanského společenství, on je jejím nosným základem (tragendes Fundament).21
S Pavlovým obrazem těla a jeho údů se setkáme také ve 12. kapitole listu Římanům,
která obsahuje hlavní zásady křesťanského života křesťana a je do určité míry paralelou
k výše uvažovanému textu. I zde je kladen důraz na to, že křesťanství není náboženství
individualit, ale společenství: „οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ' εἷς
ἀλλήλων μέλη“ (v. 5).22 Stejně jako v listu Korinťanům se zde objevuje výčet
charismat, mezi nimiž nechybí základní dary vedení, výuky a služby (srov. 1K 12,28).
Jsou zde však i rozdíly: není zmíněn pro Korint příznačný dar glosolálie, ale naopak
jsou jmenována „všední“ charismata povzbuzování, štědrosti a pomoci druhým, které
má Pavel nejspíše na mysli, když v listu Korinťanům mluví o „údech méně
významných“ (1K 12,22; srov. kap. VI.3.). Svorníkem a korunou všech darů je zde opět
láska, tentokrát s upřesňujícím přívlastkem bratrská (φιλαδελφία). Nejedná se zde
ovšem o lásku mezi pokrevnými příbuznými, ale mezi bratry (a sestrami) v Kristu.
Nemusí přitom jít o křesťany jednoho shromáždění, ale celé církve (srov. 1K 12,13).
V listu Římanům je ještě jedno místo, kde se objevuje spojení „tělo Kristovo“:
„ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς
τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ“
(Ř 7,4). Toto použití je poměrně zajímavé a ojedinělé. Pavel nenapsal jako jinde pouze
„διὰ Χριστοῦ“. Z kontextu vyplývá, že je zde slovo σῶμα má specifický význam, jiný,
než v ostatních textech. V předchozích verších hovoří o manželství a problematice jeho
zániku. Po smrti manžela žena nehřeší, když se oddá jinému muži (γένηται ἀνδρὶ).
V paralele (ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς) svazku s mužem se zde načrtává nový vztah
s Kristem (2K 11,2). „Byl–li dříve pánem domu zákon, pak nyní na jeho místo
nastupuje okouzlení ženichem Kristem” (D. Zeller).23
Tělo Kristovo – svátost a církev
Pavel pochopitelně znal a používal pojem „tělo Páně“ také v jiné souvislosti, a tou
byla eucharistická bohoslužba (1K 11, 24 aj.). Nepoužívá v tomto případě sice přímo
spojení „σῶμα Χριστοῦ“ (vyjma 10,16), nýbrž „σώμα τοῦ κυρίου“, ale Pán a Kristus
jsou u něho prakticky synonymem. Naskýtá se otázka, zda se tyto dvě významové linie
vyskytovaly v Pavlových listech nezávisle, jako mimoběžky, nebo měly nějaký styčný
bod. Odpověď lze najít v následujícím dvojverší: „τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας
ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν,
οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν,
οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν“ (1K 10,16–17).
ŽENÍŠEK, Pavel. Tělo Kristovo. České Budějovice 2004. Diplomová práce. Jihočeská universita
v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, s. 69.
21
WIKENHAUSER. Die Kirche, s. 125–126.
22
podle Wikenhausera je zde vyjádřeno, že křesťané tvoří jednotu (tělo) které je vlastnictvím Krista
(σῶμά ἐν Χριστῷ). Tento genitiv lze alternativně přeložit jak „tělo, patřící Kristu“, tak i „tělo Krista“.
23
THEOBALD, Michael. List Římanům. Edice Stuttgartský NZ komentář. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2002, s. 173.
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Klíčové pro naši otázku jsou dva výrazy: „ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν“ a „ἐκ τοῦ ἑνὸς
ἄρτου μετέχομεν“. Společenství „v těle Kristově“ plyne z účasti na těle Kristově
(eucharistickém), nicméně Ježíšova slova ustanovení „toto je mé tělo“ (Lk 22,19) se
vztahují na reálné Kristovo tělo, které nám dává, abychom v něm měli život. Slovo
„σῶμα“ tak v této hutné výpovědi postupně mění význam – od prvotního smyslu
Ježíšova těla, které se vydává na smrt přes tělo podávané v chlebě (sakramentální
význam) až k tělu církve. (viz kap. VI.6.).24
Pavel zdůrazňuje úzké spojení mezi křtem a večeří Páně. Křtem začíná tajemné
spojení s Kristem a srůstání s ním. Tímto spoluprožitím smrti a vzkříšení Krista jsou
pokřtění spojeni v mystické jednotě s ním. V eucharistii pak toto společenství vždy
znovu prožíváme. „Skutečnost, která se nedá srovnat se žádným jiným pozemským
společenstvím, a přeci zcela na této zemi.“25 Je to v určitém smyslu „nástroj“ Kristův
k nastolení jeho vlády. To se nemá stát v budoucnu, to se již děje a vlastně stalo mocí
Kristovy smrti a vzkříšení. Kristus je pramenem jednoty a základem našeho nového
lidství: „ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ
πάντες ζῳοποιηθήσονται“ (1K 15,22; srov. Ř 5,12n.). Jednota církve nevyplývá
z obrazu těla, ale z toho, že Kristus je jeden. Není v ní již rozdílu mezi Řekem a Židem,
mužem a ženou, svobodným a otrokem (1K 12,13; Ga 3,28).
Společenství křesťanů není jen jednotou, ale také rozličností údů, jako je tomu
i v těle. Proto Pavel vedle důrazu na spojení Krista s věřícími hovoří o různorodosti údů
církve a jejich vzájemné spolupráci (1 K 12,12–27; Ř 12,4–8). Jednotlivé údy jsou
na sebe vázané a vzájemně se potřebují a doplňují, každý má svůj význam. Jak již bylo
výše zmíněno, Pavel nahlíží na charismata nejen jako na mimořádné dary, ale jako
na vše, co Duch svatý v člověku působí poté, co ho člověk ve křtu obdržel. Zároveň to
představuje určitý imperativ: Obdržel jsi dar proroctví, tedy prorokuj, máš dar učit, tedy
vyučuj (Ř 12,7–8). Každý křesťan obdržel své obdarování a má ho náležitě používat.
Každý rozličným způsobem má přispívat k růstu celé obce a společnému prospěchu:
„ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον“ (1K 12,7). Duch
zde vystupuje nejen jako dárce charismat, ale i jako tvůrce jednoty církve v Kristu
(v. 13b).
Duch svatý působí, že křesťané žijí v Kristu a Kristus v nich (1K 12,13; 3,16).
Zjevuje Krista, který je v církvi přítomen, jako svátostnou realitu. Právě toto má Pavel
na mysli, když označuje církev jako tělo Kristovo.26 Církev je zasazena v dějinném
rámci (Geschichtsraum), který je také naším životním prostorem (Lebensraum).27
Církev zviditelňuje Krista a zastupuje ho na zemi. Její údy pokračují v jeho poslání
a konají zde na zemi službu – hlásání evangelia, kterou ji pověřil, aby svět byl spasen.
Proto je jedním z hlavních rysů církve misie.28

24

Mezi teology ovšem stále probíhají diskuse, zda a do jaké míry je zde míněno tělo ve smyslu
sakramentálním nebo ekleziálním. Srov. ŽENÍŠEK, P. Tělo Kristovo, s. 81.
25
BORNKAMM, G. Apoštol Pavel, s. 185.
26
SCHLIER, Heinrich. Grundzüge einer paulinischen Theologie, Leipzig: St. Benno, 1981, s. 197–8.
27
Tamtéž, s. 195.
28
KERTELGE, Karl. Gemeinde und Amt im Neuen Testament. München: Kösel–Verlag, 1972, s. 69
(dále cit. KERTELGE. Gemeinde und Amt).
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Jsou–li křesťané spojeni v jedno tělo, mělo by se to projevit na jejich každodenním
životě. O bratrské lásce jako nejdůležitějším rysu křesťanské pospolitosti už byla řeč.
Pavel dále rozvádí, jaké chování z této lásky vyplývá:
„V úctě dávejte přednost jeden druhému. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně
poskytujte pohostinství. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte
porozumění jeden pro druhého. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte
na mysli jen dobré. Je–li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.“
(Ř 12,10b.13.15–16a.17)
Rovněž v listu Korinťanům v této souvislosti připomíná: „Trpí–li jeden úd, trpí spolu
s ním všechny. A dochází–li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním“ (1K 12,26).
Když některý bratr zhřeší, je povinností ostatních snažit se ho přivézt nazpět, a to
v duchu mírnosti, protože nikdo není bez chyby. Všichni si mají navzájem pomáhat nést
svá břemena, ať už to jsou provinění nebo jiné těžkosti, které život přináší (Ga 6,1–2).
Shrnutí
V úvodu této kapitoly bylo řečeno, že církev jako Tělo Kristovo je jeden
z nejobsažnějších obrazů v Novém zákoně, což bylo v dalším textu ukázáno, i když
vzhledem k rozsahu práce v některých směrech jen náznakem. Vzhledem k stěžejnímu
významu tohoto tématu v ekleziologii nebude tedy na škodu shrnout závěrem hlavní
body této Pavlovy teologie.
1. Křesťané tvoří církev, tělo, které představuje jednotu. Není to profánní
společenství, které tvoří občané města.
2. Křesťané skrze mystické spojení s Kristem tvoří tělo, které je právě tělem
Kristovým.
3. Společenství křesťanů stmeluje Duch svatý, který posiluje víru v Ježíše Krista
jako Pána a dává své různorodé dary pro život a rozvoj společenství.
4. Ve společenství jsou různá obdarování, jako jsou v těle různé údy, ale všechny
jsou užitečné a potřebné.
5. Rozdílné postavení údů je dáno růzností darů svěřených každému člověku,
nikoli církevní disciplínou, která by ustanovila předem dané služby a hierarchii
vzájemných vztahů. 29
6. Z tohoto Těla není předem nikdo vyloučen ani předurčen k druhořadému
postavení. Všichni jsou pozváni a všichni jsou si v Kristu rovni jako bratři
a sestry.
7. Do těla Kristova vede cesta skrze víru a křest.
Přestože Pavlovy vize církve prošly v brzké době výraznými změnami
(od charismatické k organizované, od lokální k celosvětové, od církve posledních dnů
k trvalé přítomnosti ve světě), základní koncept mystického těla Kristova30 zůstal
v platnosti dodnes.

29
30

VOUGA, Francois. Teologie Nového zákona, Jihlava: Mlýn 2009, s. 334.
Tento termín je ovšem pozdějšího data, u Pavla jej nikde takto nenajdeme.
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2. Církev Boží
Křesťané zřejmě tento termín převzali ze židovského náboženství. V Septuagintě
se vyskytuje velmi často a jeho doslovný překlad z řečtiny zní „shromáždění Boží“.
Je jím označováno společenství Izraele, vyvoleného národa.31 Křesťané se k tomu cítili
být oprávněni, protože se považovali za legitimní nástupce vyvoleného národa, který
jako celek mesiáše odmítl. 32
Také Pavel užíval spojení „ἐκκλησία τοῦ θεοῦ“ poměrně často (1K 10,32; 15,9;
Ga 1,13 aj.), zřejmě se záměrem poukázat na skutečnost, že nejde primárně o věc
lidskou, nýbrž Boží. „Gemeinde Gottes“ má podíl na Božím životě, již nyní jako
závdavek dostali věřící svatého Ducha (Erstlingsgabe des Geistes).33 a očekávají
příchod Páně. Zároveň je zdůrazněn univerzální charakter církve.34 Tím samozřejmě
není řečeno, že Pavel takto neoznačoval konkrétní jednotlivé obce (2K 1,1). Dokonce
v jednom případě použil neobvyklého plurálu „ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ“ (1K 11,16),35 což
se může na první pohled zdát v rozporu s výše uvažovanou univerzalitou. Zde ovšem
neměl na mysli nějaké církve, které nemají mnoho společného.36 Jeho argumentace
„Není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích“ svědčí o opaku. Místo
vyjmenování jednotlivých obcí volí účinnější generalizující formulaci. 37 Přívlastek „τοῦ
θεοῦ“ zde neznamená nic více a nic méně, než že všechny tyto obce jsou stejně tak
Božím vlastnictvím jako obec korintská, a tudíž by všude měl panovat týž Duch a tytéž
obyčeje.
Je tedy církev Boží v Pavlově podání konkrétní obec nebo universální církev? Již
z předchozího textu je zřejmé, že odpovědí nemůže být ostrá disjunkce: jedno nebo
druhé. Místní shromáždění nejsou pro Pavla ani část církve Boží, ani celá církev Boží.
Podivuhodně tak předběhl vývoj ekleziologie, která formuluje podobné závěry až
ve zcela nedávné době. 38
Zvláštní kapitolu tvoří Pavlovy výroky, ve kterých hovoří o svém pronásledování
církve Boží (Ga 1,13; 1K 15,9 Fp 3,6). Je otázkou, zda tím měl na mysli primárně

31

Viz též kap. II.
Rodící se církev si uvědomuje spojitost s lidem Izraele, lidem staré smlouvy a zároveň ostrý protiklad
vůči současné generaci židů, kteří nepoznali Mesiáše (Ř2, 29). Křesťané nejsou jen odnoží židů, jejich
sektou. Je to radikálně jiné a nové společenství (1K 10,18; G4,29). Srov. WIKENHAUSER.
Die Kirche, s. 13–19.
33
KERTELGE. Gemeinde und Amt, s. 64, viz 2K 1,22; 5,5; Ř 8,23.
34
RYŠKOVÁ Mireia, Pavel z Tarsu a jeho svět. Rukopis k vydání, 2014, s. 257 (dále cit. RYŠKOVÁ.
Pavel z Tarsu). Rovněž Wikenhauser se přiklání k názoru, že Církev Boží označuje celou církev, nejen
místní. Argumentuje zde vyjma dvou odkazů z 1. listu Korinťanům (10,32; 12,28) především odkazy
na pozdější listy Kol a Ef. WIKENHAUSER, Die Kirche, s.7.
35
Obdobný plurál „ἐκκλησίαι ἐν Χριστῷ“ se objevuje ještě v Ga 1,22, o něm je pojednáno dále.
36
Srov. MÜLLER, Gergard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2010, s. 600.
37
Snad by bylo opravdu vhodnější tento text překládat singulárem: „Není to obyčejem ani u nás, ani jinde
v církvi Boží“, aby se předešlo možnému nedorozumění.
38
„Tato Kristova církev je opravdu přítomna ve všech zákonitých místních shromážděních křesťanů,
která ve spojení s jejich pastýři Nový zákon nazývá také církvemi.“ (LG 26). Viz též RATZINGER,
Josef. Církev jako společenství. Praha: Zvon, 1994.
32

10

jeruzalémskou církev, jak soudí někteří autoři,39 či spíše řecky mluvící židokřesťany,
(tzv. helénisty) z oblastí mimo Judsko.40 V každém případě považoval své tehdejší
jednání za atak na církev jako takovou.
Pavel si jistě uvědomoval, že z Jeruzaléma vyšlo evangelium (Ř 15,27), které se pak
šířilo i díky němu do okolních zemí. Proto také představitele jeruzalémské obce plně
respektoval. Nebylo by proto nic divného, kdyby si církev Boží, alespoň zpočátku,
identifikoval právě s touto obcí (Urgemeinde).41
Postupně byly takto pojmenovány i další církve v Judsku (1Te 2,14) a také církve
z pohanů (1K 1,2; 2K 1,1). Označení „ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ“ vyjadřuje skutečnost, že
založení církve je čin Boží prostřednictvím Krista, který je s ní těsně spjat. On je
jediným jejím zdrojem a původcem. Místní resp. domácí společenství církve byly
konkrétním, viditelným vyjádřením tohoto mystického vztahu se zmrtvýchvstalým
Pánem, který má silný eschatologický náboj (1Te 4,16–17). Toto spojení Pavel ještě
více akcentuje, když hovoří o církvi resp. církvích Kristových (Ga 1,22; Ř 16,16). Nelze
to v žádném případě chápat jako posun významu nebo dokonce protiklad oproti pojmu
církev Boží.
Vedle pojmenování církev Boží a církev Kristova se v Pavlových listech vyskytují
i další výrazy, které tyto základní pojmy dokreslují: lid (Boží), bratři, svatí, učedníci,
vyvolení, milovaní, věřící a další. Výraz „svatí“ vypovídá nejvíce o tom, jak prvotní
církev pojímala sama sebe (Ř 8,27; 1K 1,2).42 Význam označení „vyvolení“ (Ř 8,33)43
a „milovaní“ (Bohem) je prakticky totožný (1Te 1,4).

3. Setba, Boží pole
Obrazy pole, setby, úrody byly pro sociální uskupení v antice hojně používané. Tyto
výrazy znamenaly v tehdejší agrární společnosti podstatné činnosti pro udržení života.44
Není proto divu, že se dostaly i do Pavlovy terminologie (1K 9,11 aj.). Ostatně nejde
o nic nového, zemědělské symboly se objevují hojně v celém Písmu i v jiných
náboženských tradicích. Nejvíce prostoru věnuje Pavel této symbolice v kritice
separatistických tendencí Korinťanů:
„τί οὖν ἐστιν Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι' ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ
ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν: ὥστε
οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ' ὁ αὐξάνων θεός. ὁ φυτεύων δὲ καὶ
ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. θεοῦ
γάρ ἐσμεν συνεργοί: θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε“ (1K 3,5–8)
39

DUNN, The Theology of Paul, s. 540.

40

RYŠKOVÁ. Pavel z Tarsu, s. 22–27.
HAINZ, Josef. Koinonia: Kirche als Gemeinschaft bei Paulus. Regensburg: Pustet, 1982, s. 151 (dále
cit. HAINZ. Koinonia).
42
Pavel zřejmě převzal označení „svatí“ od mateřské židokřesťanské církve v Jeruzalémě a přenesl i
na ohanokřesťany, kteří mají účast na Božích zaslíbeních, protože přijali evangelium a uvěřili. Srov.
WIKENHAUSER. Die Kirche, s. 21–28.
43
Termín „vyvolení“ se objevuje také u synoptiků v souvislosti s eschatonem (Mt 22,14 Lk 18,7).
44
KLAUCK, Hans–Josef. Gemeinde zwischen Haus und Stadt: Kirche bei Paulus. Freiburg im Breisgau:
Herder, 1992, s. 48 (dále cit. KLAUCK. Gemeinde).
41
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Pavel zasévá evangelium do srdcí lidí a další zalévají. Rostliny, třebaže zasazené
do dobré půdy, totiž bez vody hynou. Je třeba pokračovat v započatém díle zvěstování
evangelia. Pavlovi spolupracovníci Silvanus, Timotej, Titus a další znovu navštěvovali
jednotlivé obce a utvrzovali své spolubratry ve víře a povzbuzovali je.
Korinťané se hlásí k jednomu či druhému člověku zřejmě podle toho, od koho
poprvé slyšeli evangelium, příp. kdo je pokřtil. To vnáší do obce rozdělení a nesoulad.
Je snad Pavel větší než Apollos nebo naopak Apollos důležitější než Pavel? Tuto otázku
považuje Pavel za zbytečnou a zavádějící (v. 5), ačkoli se mohl cítit proti Apollovi jako
povolanější. 45 Oba jsou jen služebníci, každý pracuje na společném díle podle svého
obdarování. Jejich práce je nepostradatelná, bez nich by „rostlina“ církve nemohla
vyrůst. Ale žádný z nich nerozhoduje o konečném zdaru celého díla: „A tak ať se nikdo
nechlubí lidmi. Všechno je vaše, ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život
nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus
je Boží“ (1K 3, 21–23). Tím rozhodujícím je Bůh, který nestojí mimo toto dílo, naopak
je jeho hlavním aktérem. 46 Dává růst svým „rostlinám“, věřícím. Nečiní tak ale bez
spolupráce, ke které zve nejen Pavla a Apolla, ale všechny křesťany. Tím, jak rostou
oni, roste i celé pole, církev.
Další metaforu církve z oblasti zemědělství můžeme nalézt v listu Římanům (11,17–
24). Zde Pavel rozvíjí obraz olivy, jejíž svatý kořen (Izrael, zejména jeho patriarchové
v čele s Abrahámem)47, posvěcuje všechny větve, jak přirozené (ze Židů), tak plané
(z pohanů). Ty druhé mají být vděčné za to, že takto dostávají sílu z kořene ušlechtilé
olivy (v. 17) a jsou jím neseni (v. 18). Není žádný důvod, aby se plané větve,
naroubované „proti přírodě“ povyšovaly nad těmi, které patří ke kořeni přirozeně
(v. 24). Velmi důležité místo v této metafoře má právě kořen, který představuje pevný
základ stromu a zdroj životodárné vláhy a výživy. Je jen jedna pravá oliva s jedním
kořenem a jedním kmenem, ze kterého vyrůstají různé větve. Není jiné zaslíbení Izraeli
a jiné, které přináší Kristus svým evangeliem. Všichni, kdo se budou držet Boží dobroty
(v. 22), patří k této olivě, mají v církvi své místo (srov. Ga 3,28). Bůh zde má opět
rozhodující roli: Vystupuje jako dobrý sadař, který ošetřuje olivu a roubuje na ni zdravé
větve, aby přinášely hojnou úrodu.

4. Stavba
„Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ
a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže
položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na
tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo
každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké
45

Pavlův vztah vůči Apollovi nebyl možná ideální (1K 16,12), mohl ho považovat v jistém smyslu
za rivala ve stejném misijním prostoru. Přesto se nesnížil k tomu, aby ho kvůli tomu v očích Korinťanů
snižoval, ač by mu argumenty jistě nechyběly. Vždyť se právem považoval za jednoho z apoštolů
(Ř 1,1; 1K 9,1)
46
Všimněme si, že je v tomto úryvku použito pro popis činnosti Pavla a Apolla aoristů, zatímco pro
činnost Boží imperfekta. Doslovný překlad by tedy zněl: „Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával
vzrůst“. Bůh pracuje na svém díle spásy bez ustání.
47
Srov. starozákonní inspirace Ž 128,3 a Jr 11,16.
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je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří,
utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm“ (1K 3,10–16).
Stavba symbolizuje něco pevného a trvalého. Přirovnat k ní církev se jistě nabízelo
(Mt 16,18). Stejně tak důležitost dobrého základu pro osud stavby byla nasnadě (7,24–
27; 16,18). Pavel se považuje za rozumného stavitele, který mezi pohany položil základ
budovy církve. Nebyl to ale základ podle jeho umu a schopností, nýbrž jediný možný
a pravý základ a tím je Ježíš Kristus a jeho výkupná oběť (2K, 2,21; Ř 3,24). Pavel se
nestal stavitelem ani vlastním rozhodnutím, ani volbou členů obce, ale milostí Boží, jak
sám na jiném s pokorou přiznává (15,10; srov. Ž 127,1). Jestli je něco jeho zásluhou,
tak je to jeho píle a vytrvalost, s jakou se svěřenému úkolu věnoval. Respektoval při
tom ale zásadu, že tam, kde již někdo jiný evangelium zvěstoval a položil zde základ
nové obci, misijně nepůsobil (Ř 15,20.23 2K 10,13–16).
Při zběžném pohledu by se mohlo zdát, že Pavel ke stavbě přirovnává církev jako
instituci. To by ale neodpovídalo jeho pojetí církve, kterou vnímá vždy jako
společenství konkrétních živých lidí v jejich rozmanitosti. Jsou to jednotliví křesťané,
kteří tvoří tuto stavbu, oni jsou živými stavebními kameny: „θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί:
θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε“ (1K 3,9; srov. 1P 2,5).
Pavel se dále zaměřuje ne na postup výstavby, ale na „stavební materiál“. Na něm
záleží, zda vydrží v den soudu (1K 3,12–15). Tento den ukáže, zda jednotliví
zvěstovatelé vytvořili něco trvalého nebo jen prchavého. Kdokoli dál staví na stavbě
církve, bude se muset zodpovídat při soudu; pak se ukáže, jakou měla jeho práce cenu.48
Budováním stavby se nemíní jen hotové dílo, ale také činnost – οἰκοδομεῖν.49 Církev
není z Pavlova pohledu něco hotového, neměnného, ale naopak něco, co je sice
na stálém a pevném základě postaveno, ale zároveň se neustále buduje, roste a sílí.
To ostatně vyjádřil už obrazným líčením péče o rostlinu. Myšlenku potřeby růstu,
kultivace církve pak v metafoře stavby dále rozvíjí. Absolutní přednost má pro něho to,
co slouží k užitku a růstu celé církve. O tomto důrazu svědčí řada jeho parenetických
textů (Ř 15,2–7; 14,19–20; 1Te 5,11 aj.). Uveďme jen jeden za všechny: „Tak i vy:
když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které
slouží růstu celé církve“ (1K 14,12). Tento úryvek je součástí obsáhlé pasáže (v. 1–25),
která by se dala nazvat „Principy konstruktivní komunikace“. Pavel v ní hovoří
o užívání řeči v jazycích, aby z toho všichni mohli mít užitek, dokonce i ti, kteří k církvi
(zatím) nepatří. Kdyby někdo Pavla podezíral jen ze suchého mentorování, ať si
připomene tuto krásnou metaforu: „Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo
kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který
se na nich hraje? A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?“
(v. 7–8).

48

ORTKEMPER, Franz–Josef. První list Korinťanům. Edice Stuttgartský NZ komentář. Kostelní
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 42.
49
οἰκοδομεῖν je etymologicky blízké ke slovu οἶκος, které má bohatý významový rozsah. Znamená dům,
budovu, místo odpočinutí, bydliště, sídlo, obydlí, její obyvatele, domácnost, rodinu, rod, potomstvo, aj.
Řada z těchto významů může být spojována také s církví.
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Boření stavby, škůdci
Vedle věci, které stavbu podporují, jsou ovšem také ty, které ji naopak boří. 50 Je to
zejména nesvornost, prosazování sebe sama, vyvyšování se nad druhé. Proti těmto
tendencím, zejména v Korintě, Pavel nekompromisně vystupuje: Stavba církve musí být
týmová práce, kde každý má své místo. Neměl rád sólisty, kteří se cítili být silní
a výjimeční, ať už se jednalo o mluvení v jazycích nebo pojídání masa pohanských
obětí:
„Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když
někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím
nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované
modlám? Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby – bratr, pro
kterého Kristus zemřel! Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé
svědomí, hřešíte proti Kristu.“ (1K 8,9–12)
Pro Pavla je toto téma zjevně důležité, vrací se k němu ještě jednou v závěru 10.
kapitoly, pojednávající o neslučitelnost modlářství s křesťanstvím (zejména v. 23–24;
32–33), a také v Ř 14,13–15, který je k uvedeným textům do značné míry paralelní.
Aby potlačil tyto elitářské tendence, které jsou v naprostém rozporu s duchem
evangelia, neváhá použít veškeré své autority: „Píšu vám to proto, abych, až přijdu,
nemusel být přísný na základě pravomoci, kterou mi přece Pán dal k budování, nikoli
k boření“ (2K 13,10).

5. Chrám
Označení církve Božím chrámem je k obrazu stavby blízké. Navíc má přirozeně
další náboženský význam. Pro Židy byl Jeruzalémský chrám posvátnou stavbou,
místem setkání přebývání Boha mezi svým lidem. Příchodem Ježíše Krista už ale není
přístup k Bohu vázán na konkrétní místo, fyzický chrám. Nyní jde o reálnou Kristovu
přítomnost, jeho přebývání v křesťanech působením Ducha svatého (Ga 2,20; srov.
J 14,23). Tuto skutečnost připomíná Pavel Korinťanům, když jim vytýká obcování
s nevěstkami: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás
přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!“ (1K 6,19)
Protože ale věřící nejsou izolované ostrovy, lze samozřejmě říci, že Kristus je
přítomen nejen v každém z nich, ale ve společenství církve (1K 13,5) a o tom právě
metafora Božího chrámu hovoří. Církev je chrámem – stavbou, kterou Kristus od
základu posvětil. Pavel mluví o mystickém spojení Krista a církve i v podobenství
panny, nevěsty a ženicha (2K 11,2). Zasnoubení je již přítomné, trvalé spojení pak
nastane na věčnosti (srov. Zj.21,3): „Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme
přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: »Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu
jejich Bohem a oni budou mým lidem«“ (2K 6,16–18). Závěr tohoto úryvku má svůj
původ ve starozákonních textech (Lv 26,12; Ez 37,27) a představuje eschatologickou
realizaci mesiášského chrámu.51

50
51

Klauck používá ve své knize výstižné pojmenovává „sabotáž na stavbě“. KLAUCK. Gemeinde, s. 50.
Nový biblický slovník, Ed. DOUGLAS, J. D. Praha: Návrat domů, 1996, s. 326.
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Pavel zdůrazňuje jednotu a svatost chrámu. Každý, kdo porušuje tuto jednotu,
se vystavuje Božímu soudu.52 Svatý prostor Božího chrámu dává svatost jeho lidu –
církvi, její příslušníci jsou povoláni ke svatosti (Ř 1,7 1K 1,2). Důrazně varuje
Korinťany před ničením tohoto chrámu nesvorností. To je v podstatě rovno jeho
znesvěcení a odpovídajícím trestem je smrt: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží
ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten
chrám jste vy.“ (1K 3,16–17)
Je–li církev Božím chrámem, měl by Pavel logicky hovořit o nějaké analogii kněžské
služby. Tak tomu ovšem není. Může za tím být obava, aby nevznikl dojem pouhého
pokračování židovského náboženství, což vždy důrazně popíral. Je ale pravda, že v listu
Římanům charakterizuje svou službu jako kněžskou:
„V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám leccos ve jménu milosti,
která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými
národy. Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany
přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem svatým.“ (Ř 15,15–16)
Kromě toho Pavel vidí každou službu druhým ve jménu evangelia jako kněžskou
službu, která není vázána na konkrétní úřad (Ř 12,1).53
Metafora chrámu, stejně jako další obrazy církve, vystihovaly určitý její
charakteristický rys, žádný z nich však nebyl obrazem úplným, který by beze zbytku
vystihoval podstatu a obsah církve, jak ji Pavel chápal. Teprve poskládáním mozaiky
těchto obrazů a s přihlédnutím k dalším jeho výrokům o církvi můžeme získat
komplexněší představu (viz kap. VI.).

IV. Struktura církve
1. Partikulární a universální dimenze církve
Pavel se ve svých listech obrací na konkrétní adresáty konkrétních obcí. Přesto jeho
slova mají často obecnější platnost a je za nimi možno zahlédnout Pavlovo vnímání
církve jako celku. Toto integrující myšlení mu zřejmě nebylo cizí, byl přece původem
z Židů. Ti, ač rozptýleni v různých končinách světa, byli spojeni staletí trvající tradicí
a především poutem víry v Hospodina, jediného Boha Izraele.54 Jasný doklad tohoto
způsobu myšlení nalezneme např. v listu Římanům. V kapitolách 9–11 Pavel hovoří
o Božím vyvolení, primárně pro Izrael, ale následně také pro všechny, kteří uvěřili
v Ježíše Krista (9,30; 10,4), tedy celé společenství církve. Podobně v 1K 1,2 se Pavel
obrací nejen ke Korintským křestanům, ale ke všem, kteří vzývají Krista: „τῇ ἐκκλησίᾳ
τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν
τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν
καὶ ἡμῶν“. Je tedy pro Pavla konkrétní obec jen součástí universální církeve, určitý
stavební kámen, nebo naopak obec tou skutečnou církví a universální církev jen
52
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zastřešujícím pojmem? Odověď na tuto otázku poněkud komplikuje skutečnost, že
Pavel používá stejné pojmenování ἐκκλησία jak pro jednotlivé obce, tak i církev jako
takovou.
Je zřejmé, že oba dva pohledny jsou extrémem a ani jeden z nich nebude mít
výlučnou platnost. Pro Pavla byla bezpochyb důležitá církev jako společenství lidí
na konkrétním místě. V něm se odehrávalo celé drama každého křesťana: Vyslechnutí
zvěsti evangelia, přijetí víry v Ježíše Krista ve křtu, odvrácení od dosavadního života
a nastoupení nové cesty spolu s dalšími bratry a sestrami v naději na konečné spočinutí
v Bohu. Zde bylo možné víru předávat a přijímat, sdílet radosti i bolesti, vzájemně se
povzbuzovat a společně putovat k cíli. Každá taková místní církev je proto úplná, nejen
částí nějakého většího celku.55 Reprezentuje celou Kristovu církev a má podíl na jejích
vlastnostech a predikátech. 56
Je nicméně jisté, že Pavel od počátku chápal jednotlivé církve ne jako izolované
ostrovy. Častokrát na svých cestách osobně zakusil, že přes veškerou pestrost projevů
oodobně prožívají svoji víru křesťané v Korintu, v Efezu, ve Filipech a na dalším
místech, kteří se osobně nikdy nesetkali, ale spojovala je víra v Ježíše Krista vedená
Duchem svatým, kterou jim přinesl hlásání evangelia (1K 15,1–2). Zřetelnými prvky
jednoty byly také křest, modlitba a eucharistie. Jeho misionářské působení ho tak
utrvdilo v přesvědčení, že církev musí být na celém světě jedna, společná všem, jako je
jeden Bůh. Zápas o jednotu církve však probíhal od samého počátku a Pavel byl po celý
život velkým bojovníkem za její uskutečňování. Předpokladem jednoty byla rovnost
křesťanů před Bohem. Slova adresovaná Galaťanům (3,26–29) jistě patřila všem
křesťanům.
Jako důkaz Pavlova chápání univerzální církve se často uvádí 1K 12,28 a 10,32
(primárně se ovšem obrací k lokálnímu společenství Korinťanů), i když ne všichni se
s tímto názorem ztotožňují. 57 Idea universání církve nebyla zajisté pro Pavla neznámá
nebo nevýznamná. Podle Wikenhausera ji dokonce považoval za primární. 58 Pavlova
teologie těla Kistova jako silný univerzální prvek tomu nasvědčuje.59
Velmi výrazným prvkem, podtrhujícím univerzalitu a jednotu církve, byla sbírka pro
jeruzalémskou obec (1K 16,1–4; 2K 8–9; Ř 15,25–27, Ga 2,10).60 Není důkazem toho,
že Jeruzalém svou tradicí 12 apoštolů zaujímá zvláštní postavení, jak to možná
vnímáme dnes, ale spíše vyjádřuje komunikaci mezi obcemi, jak to odpovídá Ježíšově
duchu jednoty. Za dar víry, který pochází z prvotní jeruzalémské církve, náleži vděčnost
a povinnost přispívat na její materiální potřeby (Ř 15,27). Církev žije díky solidaitě
svých členů a solidárnost je také jejím charakteristickým prvkem. Každý má přispívat
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k budování církev podle obdržených darů (Ř 12,6–8; 1K 12,4–11). Spolupůsobení
všech členů vytváří jednotu celé církve.

2. Teologická podstata církevního úřadu
Úřady v církvi61 nevznikly ani tak pro její vnitřní potřebu, jako pro úkol hlásání
evangelia světu. Nejde o pouhou správu obce. Základ úřadu v církvi není sociologické,
ale teologické povahy. 62 Cíkevní úřad také není nové pojmenování pro starou instanci
kultovních kněží. Ratzinger mluví o „Mitgesandsein mit Christus“.63 Ježíš dal svým
učedníkům příklad křesťanské služby bližnímu a tím i církvi: „Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ
ἐκλήθητε, ἀδελφοί: μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς
ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις“ (Ga 5,13). Oběť a nezišná služba je principem fungování
církve: „μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ“ (1K 11,1), neboť Kristus zemřel
za druhé (1K 8,11 Ř 14,15).
Autorita v církvi nemůže být chápána ve smyslu demokratického zastupování,
protože nejde o výkon moci nad lidmi. Je odvozena od plné moci Ježíše Krista
působením Ducha svatého. Na druhé straně ale také není na obci nezávislá, nýbrž je
za ni učitým způsobem odpovědná. To naznačuje i výraz διακονία pro způsob výkonu
autority (Ř 12,7). Nelze ji srovnávat s panováním a libovůlí imperátora.64
Církev je díky síle, kterou dává Duch svatý, schopna existovat a fungovat (Ř 12,3–8;
1K 12). Charisma, která uděluje, nejsou znakem výlučnost, výjimečnosti jeho nositele,
ale naopak znakem jeho přičlenění k ostatním. Pavel zahrnuje službu apoštolů, proroků
a učitelů (1K 12,28) mezi charismata, a to v první řadě důležitosti. Nejsou to náhlá
obdarování, která pominou (například řeč v jazycích), ale trvalá pověření k určité
činnosti a k tomu darované vybavení. Ale i další dary Ducha jsou po církev nezbytné
a tvoří základ její struktury. Mimo jiné je zmiňován dar vedení resp. řízení církve
(κυβέρνησις, προϊστάμενος – 1Te 5,12; 1K 12,28; Ř 12,8).
Charismatický rys úřadu ukazuje novost oproti jeho klasickému pojetí.Winkenhauser
konstatuje, že úřady jsou bezesporu charismata, propůjčená samotným Kristem
a rozlišuje osobní a neosobní charismata (1K 12,28). Následkem osobního chaismatu se
jejich nositelé stávají příslušníky hiearchie prvotní cíkve a jejich činnost není vázána na
jednu cíkevní obec. Považuje (ve shodě s Pavlem) za apoštoly i další misionáře
Barnabáše, Silase, Tita, Timoteje Apolla. (1K 4,9).65 Vzorem pro kněžskou a církevní
službu tak nemůže být nikdo jiný, než nejvyšší kněz, Ježíš Kristus. Každý úřad v církvi
má svůj původ a tedy i legitimitu od něho, což ale Kertelge pokládá za obtížné přímo
exegeticky prokázat.66
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3. Náznaky hierarchické struktury
Je jasné, že v církvi, kde byla paruzie očekávána v nejbližší době, nebyl důraz
na vnitřní uspořádání a organizaci na pvním místě. Jeruzalémská obec znala velmi brzy
starší (πρεσβύτεροι) po židovském vzoru. Naproti tomu u nejstarších pavlovských obcí
není tato funkce zmiňována. Stavebním principem je zde svobodně působící Duch, pro
jejich oganizaci je použit vzor těla a jeho údů. „Oba modely, patriarchálně–statický
i charismaticko–dynamický, existují v nejstaší církvi nesmíšeně vedle sebe.“67 Později
se už takto nesmíšené modely nevyskytují.
Poměrně brzy, když se ukázalo, že Kristův druhý příchod v nejbližší době zřejmě
nenastane, se vedení jednotlivých obcí ujímali ti, kteří byli Duchem svatým k této
službě obdarováni a svůj úkol přijali. O takových lidech nalezneme zmínky na různých
místech Pavlových listů. (1 K 16,16; F 1,1; 1 Te 5,12–13). Pavel správně spoléhal na to,
že se v církevních obcích vytvoří vnitřní struktura vlastními silami a charismaty.
Ponechával iniciativu na nich, a nemáme žádné zprávy o tom, že by přímo zasahoval
do způsobu jejich vedení obce. Se svými apely se vždy obrací na všechny její členy,
i když je zřejmé, že vedoucí byli těmi, kteří případné opatření k nápravě nešvarů
realizovali.
Pavel považuje za důležité, že ten, kdo má vést, je sám veden Duchem Božím
(Ga 6,1) Nejde tedy o nějaké formální pověření. Snaží se najít rovnováhu mezi
svobodnými projevy Ducha (charismatický proud) a určitým řádem uvnitř společenství
církve a řádem bohoslužby. Církev je postavena nejen na Duchu a jeho vedení, ale též
na pevném řádu (κατὰ τάξιν, 1K 14,40). Kritizuje přehnaný entuziasmus ducha
a přiklání se ke svatému pořádku (heilige Ordnung).68
Nicméně každá obec byla nadále samostatnou jednotkou, vedena místními věřícími.
Kontakty mezi obcemi byly sice díky Pavlovi, jeho spolupracovníkům a dalším nám
neznámým šiřitelům evangelia poměrně živé,69 ale chybělo sjednocující nadřízené
vedení. To se pomalu vytvářelo až v pozdějším období.70
Apoštolé
Pavlovy listy jsou nejstarším svědectvím o tom, v jakém významu se používal výraz
apoštol a jak ho Pavel v různém kontextu chápal. Primárně byli pro Pavla apoštoly ti,
které si Ježíš osobně vyvolil a pověřil šířením evangelia (Mt 28,19–20). Mezi těchto
dvanáct zařadil i sebe (1K 15,9), i když se s Ježíšem za jeho života nikdy nesetkal.
Přiznává, že křesťany pronásledoval a vlastně není hoden tohoto pojmenování, ale Bůh
si ho přesto vyvolil a vzkříšený Kristus se mu ukázal.
„Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα;
οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ; εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν
εἰμι: ἡ γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ“ (1K 9,1–2)
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Z tohoto úryvku je patrné, co osvědčuje člověka jako apoštola. Není to jen osobní
pověření Kristem, ale hlásání evangelia, díky kterému lidé uvěří v Krista. A také osobní
nasazení, vytrvalost a mocné činy (2K, 12,12; srov. Sk 19,11). Apoštol je Kristovým
a Božím zástupcem na zemi, povolaný Bohem ke spáse všech lidí (Ř 1,1; 1K 1,1).
Odvolání na Krista a Boha není konkurenční, ale vyjadřuje dvě základní skutečnosti:
co je obsahem tohoto pojmenování a kdo jej povolal (Ga 1,1).
Pavel označuje za apoštoly všechny misionáře evangelia (1K 15,7; Ř 16,7).
Apoštolové jsou jmenováni spolu se dvěma dalšími důležitými úřady, proroky a učiteli
(1K 12,28n.). Z toho vyplývá, že je Pavel zřejmě považoval za stejně důležité pro život
církve a že se také vzájemně doplňují, jak to dokresluje celá 12. kapitola a také obraz
pěstěné rostliny v kapitole 3. Apoštol není nad církví, ale je pro ní a v ní. Výraz apoštol
měl ale v Pavlových listech také poněkud odlišný význam, a to vyslance korintské obce
2 K 8,23 (ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν), nebo v případě Epafrodita Fp 2,25 (ὑμῶν δὲ
ἀπόστολον).
Spolupracovnící
Vedle apoštolů Pavel zmiňuje své bratry a sestry v Kristu nejčastěji jako
spolupracovníky (συνεργός – 1K 16,16, Fp 4,3 aj.), někdy též spolubojovníky
(συστρατιώτης – Fp 2,25; Fm 1,2), příp. společníky (κοινωνὸς – 2K 8,23). Mají podíl
na zvěstování evangelia, na misionářské práci i na vedení obce. Dílem jsou to ti, kteří
Pavla provázejí na jeho misijních cestách, jako Timotej a Titus (Ř 16,21; 2K 8,23),
dílem křesťané z jím založených obcí. To ale nejsou místní představení ve smyslu
1Te 5,12. Jinde je užito plurálu bez konkrétních jmen. Nejvíce spolupracovníků a přátel
nechává Pavel pozdravovat v Ř 16, až se zdá nepravděpodobné, že všechny osobně
znal.
Pavel využívá svoji autoritu, když doporučuje svoje spolupracovníky jako ty, které
mají ostatní respektovat a poslouchat. Tím je vlastně označuje za vedoucí obce.
Ve skutečnosti však patrně neměli žádné oficiální pravomoci.
„εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν,
ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν
καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν“
(1K 16,15–16).
Podle zmínek v pastorálních listech (Tt 1,5; 1Tm 1,3; 4,13) mohli nekteří Pavlovi
spolupracovníci stanout v čele místních církví a mít takové pravomoce, které později
náležely biskupům.
Učitelé
Učitel, rabi, mistr – tato synonyma mají základ v židovském náboženství. Učitelé
byli ti, kdo udržovali povědomí o Božím zákonu v izraelském národě, vykládali jeho
smysl a rozvíjeli jeho aplikaci v každodenním životě (nazývali se proto také zákoníci).71
Také Pavel se studiu Zákona a tradic pilně věnoval (Ga 1,14).
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Řecká kultura také znala učitele, vzdělance, kteří vyučovali gramatiku, filosofii,
morálku, rétoriku i další obory a byli vyhledáváni zejména bohatší klientelou. Vzdělání
bylo hodnotou samo o sobě a vytvářelo předpoklady pro rozvoj ctností a v důsledku pro
šťastný a bohatý život.
Křesťanství sice v pojetí učitele do jisté míry navazovalo jak na židovskou, tak na
řeckou tradici72, přesto přineslo radikální změnu. Středem křesťanského náboženství
byl Ježíš Kristus. který byl sám mistrem nad mistry, učitel s božskou autoritou.
Nepřinesl nějakou sofistikovanou nauku, ale sám sebe jako oběť a vzor následování. Pro
Pavla tedy nebyl Kristus primárně učitelem a vykladačem Zákona, protože Zákon byl
Kristovou obětí definitivně překonán (Ř 10,4). Jeho kritika v Ř 2 je určena všem, kteří
se cítí být učiteli, ale sami to, co učí, nedodržují:
„Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem
nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání
a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást,
a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit, a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly, a věci
z jejich chrámů bereš? Zakládáš si na zákoně, a sám přestupováním zákona
zneuctíváš Boha?“ (Ř 2,19–23)
Pavel sám sebe považuje především za apoštola, ale přesto stojí i na místě toho, kdo
učí, a toho, kdo prorocky mluví (1K, 4,17). Obě tyto dimenze (tj. prorockou i učitelskou) spojuje se svým posláním apoštola.73 Učí moudrosti, která ale není moudrost
lidská.
„Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale
prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti
lidské, ale na moci Boží. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře –
ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž
moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.“
(1K 2,4–7)
O vztazích učitele a žáků hovoří Ga 6,6 „Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον
τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.“ Pavel zde odsuzuje sobectví, učitelé mají nárok
na svou mzdu a žáci74 se s nimi mají podělit (κοινωνέιν) o to, co potřebují k životu.
Není to jen o běžně požadovaném vztahu učitel – žák, jak byl znám u Židů i Řeků
tehejší doby, 75 ale i o vztahu k Bohu, protože předmětem vyučování nejsou lidská
moudra, ale slovo Boží. Je-li nevděčností zraňován učitel, je tupen i učitel učitelů (v. 7).
Proroci
Zdánlivě k institucionálním funkcím v církvi nepatří, alespoň dnes je v hierarchické
struktuře církve nenajdeme. Pavel ale vnímá důležitost proroků pro růst církve.
Ve starozákonní době byli proroci nejvýraznějším Božím hlasem, často nevyslyšeným.
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Proroci si své povolání nevolili, ale uposlechli Boží povolání. Většinou jim to přineslo
nepochopení, ústrky a pronásledování (Mt 23,37). V posledních staletích před
příchodem Ježíše jako by proroci v izraelském národě vymizeli, hlas Boží ustal. Proto
byl prorok v Ježíšově době tak toužebně očekáván a vyhlížen. Ježís jako prorok však
očekávání mnohých zklamal, nesplnil jejich očekávání v triumfální vítězství Hospodina
a jeho vyvoleného národa. Přece jen se však našla hrstka těch, kteří v něm Božího
proroka rozpoznali. Ježíš byl ale zvláští prorok, Boží vůli nejen hlásal, ale svým celým
životem uskutečňoval.
Pavel jmenuje proroctví mezi třemi stěžejními dary Ducha svatého (1K 12,28) a cení
si ho evidentně velmi vysoko. Vybízí křesťany, aby si tohoto daru vážili a využívali ho
ku prospěchu celého společenství církve (14,4). Proč takový důraz? Pavel si zřejmě
jasně uvědomuje, že tento způsob Boží přítomnosti v církvi se nikdy nepřežije a bude
stále aktuální. Přesto i tento dar poněkud relativizuje ve srovnání s láskou, která je
největším trvalým darem a znakem křesťanů (13,8–9).
Kriteriem pro činnost proroků byl soulad s vírou (ἀναλογία τῆς πίστεως – Ř 12,6).
V tomto smyslu je také proroctví je podrobeno posouzení ostatních (1K 14,29). Zatímco
služba apoštola je vázána na konkrétní osobu, která přinesla evangelium druhým,
proroctví je otevřeno všem. Jedno ovšem nevylučuje druhé, i Pavel ve svém
apoštolském povolání apoštola vidí také prorockou službu (Ga 1,15–16 ; 2K 10,8).
Další funkce
O kněžích a kléru, tak jak je chápeme dnes, se v Pavlových listech explicitně
nemluví. „The word priest (ἱερεὺς) only appears metaphorically in Paul of a wide range
or devotional, compassionate, financial and evangelistic activities (Ř 15,16; Fp 2,17; 2K
9,12), activities in which not only apostles but other Christians engage.“76
Vedoucí jednotlivých obcí a jejich pomocníci zřejmě již za Pavlova života působili.
„Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou
ve Filipech, i biskupům a jáhnům“ (Fp 1,1).77 Nejsou zde ale popsány jejich funkce, ty
nalezneme až v pozdějších pastorálních listech. Nelze také položit rovnítko mezi zde
zmíněné ἐπισκόπος a προϊστάμενος (Ř 12,8; 1Te 5,12) nebo κυβέρνησις (1K 12,28).
Na co konkrétně měli dohlížet, přesně nevíme. Je možné, že jejich hlavním úkolem bylo
dbát na neporušenost kérygmatu a také na dodržování základních pravidel křesťanského
ritu v okruhu své působnosti.
Vedle běžného διακόνοις (Ř 12,7; 16,1; Fp 1,1) používá pro služebníka také výraz
λειτουργός (Fp 2,25). Stejným slovem označuje službu pohanů při organizování sbírky
jeruzalémské obci (Ř 15,27; 2K 9,12). Služebník a zejména služba jsou Pavlem
pojímány velmi široce. Nazývá sám sebe služebníkem Krista (Ř 1,1; 15,16; Fp 2,17 aj.),
podobně jako Apolla (1K 3,5). Rovněž rodina Štěpánova se dala do služby bratřím
(1K 16,15). Když hovoří o rozličných službách (1K 12,5), má na mysli všechna
charismata a také funkce, o kterých tu již byla řeč. Dokonce vládcové jsou podle něj
Boží služebníci (Ř 13,4). Vzorem všem služebníkům je pak Kristus (Ř 15,8 Fp 2,7–8).
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Institut starších (πρεσβύτεροι) má svůj původ, jak již bylo uvedeno, v židovské
tradici. 78 Tento výraz se objevuje zejména v synoptických evangeliích a ve Skutcích
apoštolů. Podle autora Skuků se s nimi setkával také Pavel (Sk 15,2 20,17 aj.), ale sám
vedoucí nebo jiné autority v obcích, ve kterých působil, takto nepojmenovává.
Termín κυβέρνησις se vysytuje v Novém zákoně pouze jednou, a to v 1K 12,28.79
Zmiňován v jistém odstupu od apoštolů, proroků a učitelů – spíše ve věcném než
v osobním smyslu slova. V obecné řečtině se používá po umění kormidelníka,
v přeneseném slova smyslu i po řízení státu.80 Představení se rekrutovali jak z okruhu
proroků, tak učitelů, kteří přijímali i pastorační, teologickou i mravní odpovědnost.
Odtud se také odvíjela také autorita představených, ne jen z nějakého pověření
administrativního vedení obce. V případě krvesmilstva (1K 5,1–8) bychom tedy
například očekávali spíše zásah prorocký, zatímco v právním sporu (1K 6,1–11) spíše
učitelský. 81 Pro Pavla byl vždy rozhodující nikoliv právní status úřadu, ale jeho
charisma a kvalita těch, kteří ho zastávají. 82

V.

Praktický život v církvi

1. Jednání křesťanů v církvi
V životě křesťanů a v každém jejich jednání se má projevoval láska. Její zdroj není
v nich samotných, ale v Bohu, který ji plně zjevil v Ježíši Kristu. Do srdcí křesťanů
se dostává působením Božího Ducha, a jsou proto schopni lásky nejen k Bohu, ale
i k sobě navzájem. V pozemské realitě se projevuje jen částečně, nedokonale,
„βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι“, jak Pavel píše v 1. listu Korinťanům
(13,12a). Naplno se tato láska projeví až na věčnosti, ale už nyní má nadpozemský
charakter, protože přesahuje obvyklé pojetí lásky v tehdejší společnosti (srov. Lk 6,32).
Láska překonává hranice smrti, protože „nový člověk“ byl zbaven pout hříchu, který je
spojen se smrtí (Ř 8,2). Láska je základním přikázáním a naplněním zákona (Ř 13,8).
Motorem jednání křesťana má být víra, naděje a láska (1Te 1,3), největší je ale podle
Pavla láska (1K 13), která dává zapomenout pro druhého na sebe: „Ἡ ἀγάπη
ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ: τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς
ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι“ (Ř 12,9–10). V životě z lásky
není člověk nikdy hotov, stále má usilovat o její dokonalejší uplatňování. To se mj.
projeví v pokoji s ostatními (1Te 5,13b; Ř 12,18). εἰρήνη je v Pavlově slovníku velmi
frekventovaným slovem. Na několika místech takto charakterizuje samého Boha
(Ř 15,33; 16,20 Fp 4,7 aj.). Vedle lásky je tak pokoj nejvýraznějším rysem
křesťanského života. Přitom se nejedná o nějaký vnitřní stav člověka, který se ničím
nenechá vyvést z rovnováhy, ale o sdílenou hodnotu společenství, mající zdroj
78
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ve společné naději. To dosvědčuje mj. pozdravení resp. políbení pokoje (Ř 16,16; 1K
16,20), užívané mezi křesťany od samých počátků církve.
Přirozeným projevem života v Kristu je také radost, jak Pavel často připomíná
(Ř 14,17; Fp 1,25; 1Te 1,6). Radost má být trvalým přirozeným průvodcem věřících
v Krista (1Te 5,16; Fp 4,4), ač se to může jevit jako nadnesené a těžko realizovatelné.
Každodenní život přece přináší mnohé těžké chvíle, ve kterých radost nemá místo.
Pavel ale nemá na mysli radost způsobenou vnějšími okolnostmi, ale vnitřní hlubokou
radost vědomí Božích dětí (srov. Ř 8,38–39). Typické je spojení radosti a pokoje:
„Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte
jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým
políbením.“ (2K 13,11) Život v pokoji zahání touhu po pomstě a přemáhá zlo dobrem
(Ř 12,17n; 1Te 5,15). Jak je ale možné to všechno v životě realizovat? Pavel není
snílek, nepředpokládá tak zásadní změnu chování křesťanů z jejich vlastní iniciativy.
Všechno to působí Duch Boží, jak shrnuje v Ga 5,22. Člověk je ale pozván
ke spolupráci na této proměně (v. 24–25).
Mravné chování křesťanů má blahodárný vliv na život uvnitř obce, ale také působí
dobře na okolí a získává si úctu ostatních (Fp 4,8; 1Te 4,11–12). Pavel přitom neváhá
sám sebe a své spolupracovníky dát za příklad takového jednání (Fp 3,17; 4,9;
1Te 2,10).83 Naopak sebestřednost, sobectví, pýcha, závist a jiné nectnosti působí
zhoubně nejen na toho, kdo tak jedná, ale na celé společenství (Ř 8,6–7; Fp 2,3–4;
Ga 5,26).
Podstatným rysem jednání křesťanů je také svoboda (2K 3,17). Jen v ní se může
realizovat láska, ať k Bohu, tak i k člověku. Není to ale svoboda bezbřehá, bez
jakýchkoli závazků a ohledů na druhého:
„ὑμεῖς μεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί: μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς
ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ
λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν“ (Ga 5,13–14;
srov. 1K 8,9)
Křesťané se mají řídit vlastním svědomím, ale zároveň brát ohledy na druhé, ve víře
slabší bratry (Ř 14; srov. 1K 8). Naráží tím zřejmě na ty, kteří se ještě neodpoutali
od židovských jídelních předpisů. Pavel sice nestojí na jejich straně, ale zároveň je
do jisté míry hájí: Nikdo nemá soudit druhého (v. 13), ale spíše hledat cesty, jak s ním
žít v lásce (1K 16,14). Dílčí názorové rozdíly nesmí do obce vnést rozdělní a ničení
Božího díla. Těm, kteří se cítí být silní ve víře, doporučuje na jiném místě umírněnost:
„Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ'
ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον
πίστεως“ (Ř 12,3). Potřeba přijetí druhého však u Pavla není nějakým filosofickým
názorem o důstojnosti člověka, ale zakládá se na přesvědčení, že když Bůh přijímá
každého bez podmínek, pak také ten, kdo v něho věří, má druhého člověka přijmout.84
Místo vyvyšování jedněch nad druhými si křesťané mají být na své cestě
ke konečnému cíli oporou a navzájem si pomáhat (1Te 5,11; Ga 6,1n). A to se netýká
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jen duchovního života, ale také materiálního zabezpečení (Ř 12,13). Pavel dává
Korinťanům za vzor křesťany v Makedonii, kteří se ochotně rozdělili se svými bratřími
v Jeruzalémě, i když sami neměli nazbyt (2K 8,2–3) a v další kapitole k tomu dodává:
„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také
štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne
s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh“ (2K 9,6–7).
V Pavlových listech se také objevuje zmínka o vztahu křesťanů a veřejné moci.
V listu Římanům (13,1–7) konstatuje, že světští vládcové jsou ustanoveni v souladu
s Božím řádem, pokud se ovšem chovají zodpovědně ve svěřené službě. Proto je mají
křesťané respektovat a být řádnými občany nejen z obavy z postihu, ale proto, že i tito
vykonavatelé světské moci jsou Božím nástrojem v tomto světě. Druhá zmínka se týká
pohanské soudní instituce v 1K 6,1n. Pavel ji přímo nehodnotí, ale negativně se staví
k tomu, aby ji křesťané využívali pro řešení svých malicherných sporů (srov. Ga 5,15).
Místo toho navrhuje velkorysost a strpění vlastní škody.

2. Pavlova autorita v církvi
Výraz autorita (ἐξουσία) používá Pavel spíše ve smyslu práva na odměnu
za vykonanou práci (1K 9,4–6.12.18), jen ve dvou případech v širším významu
oprávnění řídit svou obec (2K 10,8; 13,10). Uvědomuje si ale své lidské omezení
a nespoléhá jen na své síly (2K 10,3). Nechce se vychloubat (2K 10,12–15) a oslňovat
řečněním (11,6). Jeho autorita je založena na charismatu, proto je jiná než u jiných
tradičních i moderních společností. 85 Svou autoritu nestaví na své osobě, ale na Kristu.
“Píšu vám to proto, abych, až přijdu, nemusel být přísný na základě pravomoci, kterou
mi přece Pán dal k budování, nikoli k boření.“ (2K 13,10) Stejně jako moc Krista
se nejvíce projevila v bezmoci kříže, tak i Pavel je slabý, ale silný ve svém apoštolském
poslání (2K 11–12), a hlásá evangelium, aby zachránil aspoň některé (1K 9,22).
Je prostředníkem mezi Bohem, Kristem a obcí. „Všechna strádání, která mají věřící
nést, jsou utrpením samého Ježíše. On trpí ve svých věřících.“86 Pavel přijal
evangelium, které hlásá skrze zjevení Ježíše Krista (Ga 1,12). Jeho příkazy vycházejí
z Boží autority (1K 7,10; 9,14). Přísluší mu právo nařizovat určité věci jménem Páně
(1K 7,10) i jménem svým (7,12.25). Moc mu k tomu dává milost daná Pánem (Ř 1,5;
12,3). Pavel se chápe jako posel Kristův, svou službu jako službu na místě Krista
(2K 5,20). Rozlišuje jasně mezi přikázáním Pána a svým nařízením (1K 7,12.25). I ta
jsou však vedena Duchem (1K 7,40) a pocházejí tak od Pána (1K 11,23).
Uznává autoritu jeruzalémských představitelů církve, ale brání se zasahování
do věcí „jeho“ církví. Nejnázornější příklad každodenní reality Pavlovy apoštolské
autority představuje 1. list Korintanům. Pavel jim chce svou autoritou dodat odvahy
k převzetí odpovědnosti za sebe, chce je dovést ke křesťanské dospělosti. Autoritu
přitom uplatňuje ne nad církví, ale v církvi (1K 2,6–3,2; 4,15). Příkladem jeho
schopnosti apoštolského i pastoračního vedení je 1K 9,19–23. Je zde spjata úžasná
citlivost spjatá s teologickou a rétorickou důmyslností. To je charakter uplatňování
85
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Pavlovy autority.87 Pavel je nejvyšší pozemská autorita po křesťany obcí, které založil.
On položil základ a druzí na něm stavějí (1K 3,10). Není tím, kdo by dostavoval
na cizím základě (1K 3,10–15; Ř 15,20).88
Svou službu hlásání evangelia považuje za kněžskou službu pro pohany (Ř 15,16).
Je obětní službou – pohané, kteří se obrátí, se stávají obětním darem. 89 Co ze setkání
s Kristem přijal, to ve svém úřadě také uplatňuje. (1Te 2,7; 2K 11,13). Je jako otec,
kterému jsou jeho děti vděčny (1K 4,15; 2K 12,14; 1Te 2,11), jako matka, rodící
v bolestech (Ga 4,19) nebo pečující o své děti (1Te 2,7). Jeho obec je jeho dílo v Pánu
(1K 9,1), jeho doporučující dopis (2K 3,2). Byl pro jednotlivé obce nejen postavou
zakladatelskou a nositelem autority, nýbrž i osobou kontaktní ve vztahu mezi obcemi,
jakýmsi středem, který dovoloval, aby se formovalo vědomí církevní sounáležitosti. 90
Na druhé straně Pavel povzbuzuje shromáždění, aby převzalo zodpovědnost za sebe
samo, aby poznalo a regulovalo služby. Netvrdí, že pořádek je záležitostí
představených, je to odpovědností všech. Nechává obcím velkou míru svobody91, jeho
cílem není uniformitu, ale když je to nutné, vyžaduje poslušnost (1K 4,21; 5,2–3;
2K 13,2).92 Všem samozvaným prorokům a každému, kdo se cítí být zvlášť obdarován
Duchem svatým, vzkazuje: „měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání Páně“
(1K 14,37b). Ve 2K 10–1393 se Pavel obhajuje jako pravý apoštol a vymezuje se proti
některým potulným misionářům. Pro povolání za apoštola není rozhodující osobní
zkušenost s pozemským Ježíšem. Jeho starost, aby obce, které založil, zůstaly věrné
evangeliu, které hlásal, není samolibá sebestřednost, ale eschatologická perspektiva.94
Řád, založený nikoli na člověku, ale na Bohu, je tím, o co Pavel v církvi soustavně
usiluje. Odpovídající výraz τάξις bychom sice nalezli pouze na jednom místě
(1K 14,40), ale disciplinární otázky řeší Pavel ve značné části tohoto listu. V téže
kapitole je velká stať věnována správnému užívání charismat ke společnému prospěchu
církve i lidí mimo ni (v. 1–25). V 11. kapitole poukazuje na vhodné a v jiných církvích
obvyklé ustrojení mužů a žen při prorokování (v. 2–16) a dále uvádí zásady správného
chování při večeři Páně (17–34). Obdobná napomenutí, směřující k zavedení nebo
obnově pořádku bychom našli i jinde (1Te 4,11–12).
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Pavel uplatňuje svoji autoritu ne proto, aby si upevnil moc, ale pro rozhodování
v konkrétních problémech (1K 5,4; 6,1–11). Dovolává se přitom také přirozenosti
a obecného mravu jako argumentu pro to, co mají křesťané dodržovat jako určité
minimum, které dodržují i pohané. Nikdy je ale Pavel neodepisuje, i když jejich
poklesky nebo nevěrnost Bohu jsou velké. Trpělivě je vede zpět, napomíná i zaklíná
(1K 3,17; 14,38; 16,22; Ga 6,7–8). Vychází totiž z toho, že jsou milostí Boží povoláni
k životu.
„Když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které
se všechno svaluje. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své
milované děti napomenul. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho
nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. Prosím
vás: Jednejte podle mého příkladu!“ (1K 4,13–16)
Pokud je to nutné, dokáže ale přitvrdit s poukazem na svoji autoritu, danou Bohem
(v. 19–21; 2K 10,2.6).
Pavlova apoštolská autorita však není bez hranic. Musí hlásat v souladu s evangeliem
(1K 15,1–11; Ga 1,6–17). Vedoucí v církvi mají také odvozenou autoritu. Mohou a mají
učit, kázat, nabádat k následování evangelia a tradice (1Te 5,12–13). Mají také jasně
postupovat v případě přestoupení člena církve (1K 5,5). Také problémy kolem večeře
Páně mají konkrétně řešit uvnitř komunity (1K 11,17–34).

3. Vedení církevní obce
Křesťanská obec byla v principu založena na rovnosti v Kristu. To znamenalo
především vědomí stejné důstojnosti každého člena obce jako přijatého Božího syna
či dcery. Měla být určitým prostorem, ze kterého by vyzařovala vzájemná láska
i navenek. To bylo důležitou podmínkou úspěchu šíření evangelia, jehož hlásáním byli
někteří členové obce pověřeni. 95 Z tohoto titulu měli určitou autoritu a mohli
se přirozeně stát jakýmisi vedoucími obce i jejími reprezentanty vůči okolní společnosti.
O konkrétní podobě a formě vedení obcí ale nemáme z Pavlových spisů mnoho
informací. Vedení obcí, pokud nějaké existovalo, nebylo zřejmě vnímáno jako formální
autorita. Pavel se na ně ve svých listech adresně neobrací, ale oslovuje vždy celou obec.
Jedinou výjimkou je Fp 1,1, kde jmenuje již zmíněné ἐπισκόποι a διακόνοι. O jejich
pravomoci a náplni služby však nic dalšího neříká. Patrně se ale svým postavením
od ostatních lišili a na řízení obce se podíleli nebo na ně měli alespoň určitý vliv.
Z již vícekrát zmiňovaného úryvku 1Te 5,12 vyplývá, že vedení obce nebylo patrně
soustředěné v jedné osobě, ale mělo spíše kolektivní podobu. Z výrazů κοπιῶντας,
προϊσταμένους, νουθετοῦντας jednoznačně neplyne, jednalo–li se jednoznačně neplyne,
jednalo–li se spíše o vedoucí ve smyslu poučování ve víře a mravech, nebo šlo
i o praktické organizační otázky. Podobnou otázku si můžeme položit i v případě
Štěpánovy rodiny (1K 16,15–16).
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Vzhledem k organizaci bohoslužebného života (domácí církve) se nabízí myšlenka,
že vedoucími se mohli stávat ti, kteří vlastnili dostatečně prostorné domy, ve kterých
se křesťané scházeli k večeři Páně.96 V úplných počátcích se mohla v takovém domě
scházet celá místní církev, čítající několik desítek osob.97 Velmi záhy, ještě za Pavlova
misijního působení, se alespoň ve velkých městech církev rozrostla natolik,
že se shromáždění konala na více místech (srov. 1K 16,19 aj.). Je proto otázkou, zda je
namístě uvažovat o vedení celé obce ve městě, nebo je reálnější mluvit o vedení
společenství, scházejících se po domech (domácí církve), která byla do značné míry
samostatná.98
Přinejmenším v korintské obci, o které máme z Pavlových listů nejvíce informací,
zřejmě žádné sjednocující vedení neexistovalo. Byl zde nevelký počet křesťanů, kteří
měli významnější společenské postavení a patrně i větší majetek (1K 1,26). Mohli tedy
poskytovat své domy k večeře Páně (1K 11,22) a mít značný vliv na záležitosti místní
církve. Lze si dobře představit, že jejich rivalita způsobila i rozštěpení obce na několik
táborů (1K 1,11).
Průběh bohoslužeb v Korintě nebyl nikým „shora“ organizován, jak vyplývá
z Pavlových slov v 1K 11 a 14. Nenalezneme ani zmínku o tom, že by někdo řídil
sbírky pro chudé (včetně té pro Jeruzalém, pomineme–li Pavlovu pobídku v 2K 8), péči
o nemocné, vdovy a sirotky a další praktické záležitosti. Řada činností byla zřejmě
vedena spontánní iniciativou jednotlivých křesťanů. To s sebou přinášelo vedle
nesporných kladů také spory a nejednotnost. Proto musel Pavel několikrát v Korintě
zasahovat jak osobně, tak prostřednictvím svých listů. Vedení tak zůstávalo do značné
míry v jeho rukou. I ostatní Pavlovi spolupracovníci a další zvěstovatelé evangelia
navštěvovali obce a trávili v nich nějaký čas (1Te 1; 1K 16,10.12; 2K 1,19). Vedle
upevňování víry a morálních zásad mohli díky své autoritě přinejmenším radit místnímu
společenství i v praktických otázkách.
Pavel přitom nezapomíná ani na otázku hmotné podpory misionářů ze strany obce:
„Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς“ (Ga 6,6).
Díky misionářům křesťané přijali evangelium a jsou jejich dlužníky. Jako výraz
věčnosti se mají dělit o svá dobra (srov. Ř 15,27). Přitom má jít o partnerský vztah
přijímání a dávání – na jedné straně duchovních a na druhé straně materiálních dober.
Příkladně se v tomto směru chovali Filipané (4,15–19) a Pavel je jejich pozorností
viditelně potěšen. Nikoho ale nenutí, nechce být nikomu na obtíž, ani na nikom závislý,
ale aby se případná podpora uskutečňovala v lásce a ve svobodě (1Te 2,9; 2K 11,9).

VI. Pavlova teologie církve
Lze vůbec hovořit o Pavlově teologii? Od jeho života nás dělí dva tisíce let Pavel
nám nezanechal žádné souborné teologické dílo. Ve srovnání s jinými spisy Nového
zákona ale máme přece jen široký rozsah textů různého zaměření, z nichž minimálně
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sedm z nich je skutečně Pavlových a další pocházejí z jeho školy a jistě odrážejí jeho
myšlení a postoj. Byly adresovány obcím v různých oblastech a týkají se různých témat.
Vznikaly v relativně dlouhém období 6–8 let.
Máme ji pojmout jako sumu teologií jednotlivých listů, nebo máme jít za tuto
viditelnou vrstvu a udělat pokus o určitou syntézu? Nemůžeme ji rekonstruovat podle
četnosti určitých slov nebo témat, protože některá Pavel považoval za zřejmá pro své
adresáty (zejména jádro křesťanství – kérygma), že nepovažoval za nutné je v listech
opakovat. Navíc jsou listy často reakcí, odpovědí na konkrétní problémy a otázky a my
neznáme ani tyto otázky, ani okolnosti, ze kterých vzešly, a tak máme problémy
s interpretací. Příkladem nad jiné je 1. list Korinťanům. 99 Těmto a podobným otázkám
čelí každý, kdo se o určité shrnutí Pavlovy teologie snaží. O tom, že toto úsilí není
marné, svědčí nejen značný počet prací na toto téma, ale také poměrně zřetelný
a stabilní výsledný obraz Pavlova teologického myšlení. S využitím těchto poznatků
se nyní pokusíme podat stručný nástin Pavlovy ekleziologie.

1. Církev jako dílo Boží
Vzhledem k významnému postavení tématu církve v Pavlových listech je namístě
otázka: Co tento pojem pro Pavla představoval, jak ho teologicky chápal? Samozřejmě
zcela vyčerpávající a jednoznačnou odpověď již z výše uvedených důvodů získat nelze,
přesto vzhledem k hojnému výskytu termínu ἡ ἐκκλησία, resp. αἱ ἐκκλησίαι základní
charakteristiku Pavlova pojetí církve učinit můžeme. Klíčem k pochopení Pavlova
teologického myšlení v tomto směru může být spojení „církve Boží v Kristu Ježíši:
„ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ
Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ“ (1Te 2,14; srov. 1K 1,2).
Pavel se tím zřejmě snažil se co nejlépe vyjádřit následující paradox: Rodící se
církev křesťanů je v jistém smyslu pokračováním svatého Božího lidu Izraele, ale
na jiném než etnickém základě. Tím základem je víra v Ježíše Krista. Je tedy zároveň
něčím zcela novým a zároveň má kořeny v Božím zaslíbení Abrahámovi. V tomto
spojení je možné ale vidět ještě víc. Je to stručné shrnutí toho, co Pavel vyznával a učil:
Směřovat k Bohu skrze Krista.
U Pavla nenalezneme žádnou definicí církve. Formulace, že jde o společenství
pokřtěných, se objevuje až později. 100 Nicméně v prvním listu Korinťanům se objevuje
verš, který je této definici velmi blízko: „καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς
ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ελληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ
πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν“ (1K 12,13).
Církev pro Pavla rozhodně není běžným náboženským uskupením, není „společností,
organizovanou k pěstování, rozvíjení a šíření náboženských tradic a přesvědčení.“101
Nelze ji odvodit z žádných forem tehdejšího společensko–občanského života, ale ani
z židovských náboženských uskupení kolem Chrámu nebo synagogy, či od pohanských
kultů a rituálů. Pavel si ovšem velmi dobře uvědomoval, že vliv jak ze strany židovství
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(Ga 1), tak pohanství (1K 10) na mladou církev je značný, a proto věnoval tolik úsilí
tomu, aby zůstávala na základech, které položil Kristus. Dalo by se říci, že žárlivě
střežil její čistotu (2K 11,2).
Vznik církve jako fenoménu, stejně jako vznik konkrétní církevní obce, je zázrakem
Boží lásky a moci, protože on povolává k životu i to, co je v lidských očích
opovrženíhodné a bezvýznamné (srov. 1K 1,26–31).102 Pokud Pavel mluví s lítostí
a pokorou o církvi, kterou pronásledoval (1K 15,9; Ga 1,13.23), má na mysli především
církev jako takovou, ale fakticky pronásledoval její řecky mluvící příslušníky.103
Úvodní slovo k církevní obci v Korintě (1K 1,4) prozrazuje, jak chápe povolání do
církve obecně. Trpný rod δοθείσῃ zde vyjadřuje, že povolání být církví a v církvi není
rozhodnutí a čin člověka, ale milost Boží. On povolává do společenství s Ježíšem
Kristem, do společenství církve svou milostí. Církev je místo spásy, obec vykoupených.
Ty Bůh „posvětil“ a „vyvolil“ pro spásu všech (1K 1,28; Ř 8,29–30).
Pavel nazývá členy křesťanských obcích „svatí“ (2K 13,12; Fp 1,1; Ř1,7 aj.). Není to
proto, že by byl přesvědčen o jejich bezhříšnosti a morální dokonalosti, ale proto,
že jsou posvěceni samotným Kristem (1K 1,2). Zdůrazňuje zásadní rovnost členů církve
před Bohem díky Kristu: „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už
rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou“ (Ga 3,26–28).
Nicméně jednota ve společenství věřících není založena na dohodách jejích členů, ani
na nějakých psaných či nepsaných regulích, ale na působení Ducha svatého v srdci
každého z nich. Aby se mohlo toto společenství realizovat, vybízí Pavel k ohleduplnosti
a k vzájemnému přijetí v lásce (Ř 12,10; 14,1–15). Je to jednání, které nejlépe odpovídá
Ježíšově vůli. Inspirací a zdrojem života obce má být sám Kristus. Tak jako se on
ponížil a vydal za spásu světa, tak se má každý křesťan poslušně a s pokorou vydávat
pro druhé a tak dojít spásy (Fp 2,5–12). Vedení Duchem ovšem nevylučuje lidské
vedení obce. Právě naopak – Bůh zve člověka ke spolupráci na díle spásy. Proto Pavel
důsledně uplatňoval svoji autoritu v obcích, které založil (viz kap. V.). Počínal si však
s láskou a s vědomím, že jej k tomuto úkolu vyvolil Bůh (2K 1,21) a že je jen
Kristovým služebníkem (2K 4,5). Rozlišoval přitom jasně pokyny své a Boží
ustanovení (2K 11,17). Od počátku také podporoval v obcích určité místní vedení
(1Te 5,12).
Pavel nepovažuje církev za uzavřené společenství, jakými byly např. různé
mysterijní skupinky. Naopak předpokládá, že se shromáždění zúčastní i lidé, kteří ještě
křesťany nejsou, ať už cíleně nebo mimoděk. Nabádá křesťany, aby jejich promluvy
z vnuknutí Ducha Svatého byly srozumitelné a jasné, aby z nich mohli mít nezasvěcení
užitek a poznali, že Bůh je uprostřed nich (1K 14,22–25). Cílem křesťanů a celé církve
je účast na Božím království (G 5,21), které je už dílem přítomné (Ř 14,17), ale naplní
se až při příchodu Pána (1K 15), který Pavel zřejmě očekával ještě za svého života
(1Te 4,17). Proto zdůrazňuje naději (Ř 8,17), která posiluje ve zkouškách a pokušeních
a proto také klade na srdce svým adresátům v obcích, aby se vyvarovali chování, které
znemožňuje mít podíl na Božím království (1K 6,10).
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2. Církev jako communio
Je mimo jakoukoli pochybnost, že to, co církev od počátku budovalo, živilo
a posilovalo, byl především vztah k Ježíši Kristu. Křesťané měli zároveň pevnou
důvěrou v to, že tento vztah není jednostranný a že Kristus je stále s nimi, jak slíbil
(Mt 28,20). Pavel často ve svých listech používá pro vyjádření tohoto společenství
výraz κοινωνίᾳ, které se do latiny překládá jako communio – termín, který je používán
i v současné ekleziologii. Má poměrně široké významové spektrum, jak uvidíme dále.
Základním významem, a to i mimo křesťanské obce, je společenství, obecenství, jako
takové. Souček uvádí upřesnění ve smyslu těsného spojení nebo vztahu.104 Druhý
základní význam vyplývá ze slovesného tvaru κοινωnέιν105 účastnit se na něčem. Oba
dva významy se právě u Pavla uplatňují a vzájemně doplňují. 106 Heinz výstižně shrnuje,
kdo jsou křesťané jako účastníci takového společenství: „Koinónoi sind daher Personen,
die in koinónia, d.h. in einem Gemeinschaftsverhältnis zueinander stehen, weil sie
gemeinsam Anteil an etwas haben.“107 Na čem tedy mají křesťané podíl?
V synoptických evangeliích je uváděn jako cíl života člověka podíl na věčném životě
(Mt 19,29; Mk 10,17 L 10,25 aj.). V Janově evangeliu je tento věčný život výslovně
spojen s osobou Ježíše Krista. Petr nebude mít s Ježíšem podíl (μέρος), pokud si
od něho nenechá umýt nohy (J 13,8). Pavel vysvětluje Korinťanům, že při večeři Páně
mají účast na těle a krvi Kristově, tedy na Kristu samotném.
Mít podíl na někom, na nějaké osobě, je dosti neobvyklým obratem a v běžném
vyjadřování se neobjevuje. Srozumitelnější je mít podíl na něčem. To si Pavel
uvědomuje a proto se snaží v několika větách tuto obtíž překonat a vysvětlit, že podíl
na Kristu, společenství s ním, je zároveň účastí na eucharistii. 108 Společenství s Kristem
je pro Pavla také společenství s Bohem, život věčný. Je to právě Bůh, který povolává
člověka do společenství se svým Synem: „Πιστὸς ὁ θεὸς δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν“ (1K 1,9). Všimněme si neobvyklého
použití genitivu, přesnější překlad by tedy zněl: společenství jeho Syna Ježíše Krista,
našeho Pána. Je to Kristovo společenství, jeho vlastnictví. Ti, kdo na něm mají účast,
jsou Kristovi, stali se jeho bratry a budou s ním sdílet Boží slávu (srov. Ga 3,29;
Ř 8,17.29). Toto společenství není jen příslibem účastí na životě Božím na konci časů
(eschatologický význam), jak by tomu napovídaly předchozí verše, ale také „bytím
v Kristu“ nyní a tady.
Jak ale takové společenství vypadá, jak si ho Pavel představoval? Mohli bychom
jistě uvažovat o určitém mystickém spojení poutem lásky s oslaveným Kristem
(Ř 8,35), které se v plnosti uskuteční při paruzii na konci dějin (Ř 8,18–22). Tím se ale
obsah tohoto pojmu jistě nevyčerpává. Ne všichni křesťané byli mystiky, i když tento
rozměr spirituality byl zřejmě výrazněji zastoupen než dnes. Stejně důležité bylo také
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svátostné sjednocení s Kristem skrze jeho tělo a krev (1K 10,16–17). Stejně jako
v úvodní kapitole tohoto listu je zde použito genitivu κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ. Může tím být vyjádřeno, že jde o Kristovu věc, jeho osobní iniciativu a účast.
Je tedy zřejmé, že oba dva aspekty společenství, které byly výše popsány, byly pro
Pavla vzájemně propojené a stejně důležité. Heinz to stručně shrnuje: „Vypadá to
na společenství s Ježíšem nyní až na věčnost.“109
Vedle společenství s Kristem zahrnuje ovšem κοινωνία také společenství bratří
a sester mezi sebou navzájem. Pavel nabádá křesťany v Římě, aby žili ve vzájemné
lásce v duchu Kristova odkazu (srov. J 13,34): „τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους
φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι
ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες“ (Ř 12,10–11). Následující verše rozvádějí, jak má
pravé křesťanské společenství v lásce vypadat: odplácet zlo dobrem, dělit se
s potřebnými, věnovat se službě druhým, žít v pokoji (13–18). Dodržovat takové
zásady, a to ještě s vnitřní radostí, nedokáže člověk sám od sebe. S Kristem uprostřed
společenství to ale možné je. Nebo ještě lépe řečeno: Jako důsledek společenství
člověka s Kristem je takový život možný. On k tomu člověka uschopňuje skrze Ducha
svatého, kterého křesťanům posílá, jak přislíbil (J 15,26).
Křesťané mají žít jako bratři a sestry, protože jsou si přes všechny rozdíly
v postavení a majetku rovni před Boží tváří (Ga 3,26–28). Pavel tak navazuje
na Ježíšovo pojetí společenství jeho učedníků jako Boží rodiny (familia Dei) vedené
bratrskou láskou (1Te 4,9).110 Jistěže si nepředstavuje, že rázem vymizí všechny
nerovnosti v sociálním postavení, ale tyto rozdíly nemají být důvodem vyvyšování
jedněch nad druhými a společenství má pracovat na jejich odstranění.
Podstatným rysem společenství křesťanů je také jednota. Pavel je nesvorností
Korinťanů velmi zasažen a ukazuje jim, kdo má být základem jejich jednoty:
„Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα
τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ
καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ“ (1 K 1,10).
Cíl dosažení jednoty smýšlení a směřování se zdá být poněkud utopický, zejména
s ohledem na hloubku a šíři konkrétních problémů, se kterými se Korinťané potýkají
a které se Pavel snaží řešit. Nejde mu zde ale nějaké rovnostářství, o uniformitu
myšlení, která by odporovala lidské svobodě, ale spíše o to, aby si Korinťané uvědomili,
co, nebo spíše kdo je spojuje. Od něho se pak přirozeně bude odvíjet smýšlení, jednání i
celkové směřování jejich života.
Pavel nezapomíná ani na to, že také účast na společném díle křesťany sjednocuje.
Největším takovým dílem, který bere jako svůj životní úkol a pověření, je šíření
evangelia. „ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ
νῦν“ (Fp 1,5). Jde o Boží dílo a jako takové dojde jistě naplnění. A křesťané,
spolupracující na tomto díle, dojdou věčné radosti v životě s ním. A předzvěstí tohoto
věčného společenství je jejich jednota, založená na vnitřním přesvědčení každého
z nich, že toto dílo má smysl, dokonce větší smysl, než jakékoli jiné dílo, protože jde
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o společné dílo Boha a lidí. Nic na tom nemění ani fakt, že názory exegetů na význam
slova κοινωνία se zde značně rozcházejí. Nelze totiž jistě určit, zda zde má Pavel
na mysli bratrské společenství při podpoře hlásání evangelia nebo společenství, které
vzniklo díky evangeliu. Nebo se případně jedná o společenství Filipanů s Pavlem, svým
zvěstovatelem evangelia, kterého podporují. Pokud
budeme κοινωνία chápat
přednostně jako podíl na něčem (někom), je také možno si klást otázku, zda je zde
myšlen i podíl na společenství v Kristu nebo spíše konkrétně na hlásání evangelia.111
Jiným dílem, které mělo význam pro vytváření jednoty křesťanů, byla sbírka pro
chudé Jeruzalémské církve. I toto dílo považoval Pavel za vlastní, byl to jeho projekt,
důležitý nástroj pro stmelení židovské a pohanské větve křesťanů. Rozdělení křesťanů
byl totiž vážný a přetrvávající problém prvotní církve (Ga 2,1–14). Pavel doufá, že
sbírka by mohla tuto propast pomoci přemostit. Proto na její realizaci v korintské obci
tak naléhal. (2K 8,7–8). Sbírka není povinnost, nařízená Pavlovi vnějšími autoritami,
ale projev lásky a Boží milostí, darem z nebe (8,1). Také zmínka v Ga 2,10 je myšlena
spíše jako zdvořilá žádost, než jako povinnost. Zároveň je sbírka příspěvkem ke
společenství všech obcí navzájem a se „svatými“, tj. s Jeruzalémskou obcí. Tuto obec
považoval Pavel vždy za „Urgemeinde“112, kolébku křesťanství, ze které se evangelium
šíří do celého světa. Křesťané z pohanů jsou této obci zavázáni za to, že mohli poznat
Krista a z vděčnosti jim oplácejí sbírkou (Ř 15,26–27). Není bez zajímavosti, že výraz
κοινωνίᾳ je zde použit ve významu poskytnout příspěvek (Ř 15,26; G 2,9; G 6,6), který
u helénských autorů není vůbec obsažen.113
Z výše uvedeného je zřejmé, že κοινωνία má opravdu bohatý obsah a zahrnuje
v sobě jak společenství s Bohem skrze Krista v Duchu svatém a tím vlastně účast
na životě celé Trojice (Takto to ovšem Pavel ještě neformuloval, i když zdaleka není
vyloučeno, že implicitně chápal), tak společenství mezi křesťany navzájem. Výstižná je
Ženíškova rekapitulace, že κοινωνία označuje jak horizontální, mezilidský vztah, tak
i vztah mezi člověkem a Bohem, jak účast na něčem, tak i společenství, jak východisko,
tak i prostředek.114 Můžeme rovněž říci, že společenství jako κοινωνία je cílem celých
dějin spásy.

3. Společenství Ducha
Celá Pavlova koncepce církve může být pojímána jako působení Ducha „κοινωνία
πνεύματος“ (Fp 2,1; srov. 2K 13,13). Nejde pouze o společenství s Duchem, ale
společenství v církvi v Duchu. 115 Nebyl to žádný teoretický kalkul, ale praktická
zkušenost z řady jeho obcí (Fp 2,1–4). Pro Pavla jako pro každého křesťana té doby
bylo totiž samozřejmé, že všem, kteří přijali víru v Ježíše Krista, byl podle jeho příslibu
také darován Duch svatý (Ř 5,5; 8,4–16; 8,15; Ga 4,6). Přítomnost Ducha byla v prvotní
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církvi hmatatelná, a to především díky jeho darům (τὰ χαρίσματα). Vedle tohoto výrazu
používá Pavel též τὰ πνευματικά (1K 12,1; 14,1).
Nejvíce informací máme o charismatickém společenstvím korintské církve. Je to
díky problémům, které neuspořádané používání charismatických darů přinášelo a které
musel Pavel ve své korespondencí řešit. Z toho ovšem nelze usoudit, že by jiné obce
nebyly Duchem stejně nebo ještě hojněji obdarovány. V 1. listu Tesalonickým vybízí
Pavel křesťany, aby nezhášeli plamen Ducha a nepohrdali jeho darem prorokování
(1Te 5,19–20). Galatským naléhavě doporučuje, aby více využívali vedení Duchem, ze
kterého jsou živi (Ga 5,25).
Pavel zdůrazňuje, že veškeré dary dává jeden a týž Duch, dává je svobodně,
obdarovává každého křesťana, a to ku prospěchu celé církevní obce (1K 12,7). Nejprve
dostává křesťan při křtu základní obdarování, kterým je Duch svatý (1K 12,13),
a na základě tohoto obdarování pak dostává rozličné dary. Pro jejich užívání platí
zásada: Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje (1K 14,33). Proto musí osobní
ambice každého ustoupit, aby spíše sloužil, než aby mu bylo slouženo (Mt 20,28).
V korintské obci tomu tak zřejmě nebylo, panovaly spory ohledně používání daru
prorokování, mluvení v jazycích. Proto Pavel zasahuje (1K 14,37–39).
Kritizuje soutěžení o mimořádný dar mluvení jazyky ve vytržení. Ten slouží celku
obce jen omezeně, musí je totiž někdo vykládat. Kdyby ve shromáždění neměli
vykladače, ať ve shromáždění raději mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe
a před Bohem (1K 14,28). Sám Pavel také svého daru glosolálie s vědomím toho, jak
exklusivně byl v církvi vnímán, užívá velmi omezeně.
Křesťané mají ale usilovat o vyšší dary, nejvíce o dar prorocký a zejména o lásku.
Z prorockého daru totiž mohu mít užitek i nekřesťané (Srov. 1K 12–14) a láskou musí
být naplněno vše, co křesťan činí i jak smýšlí. V tom je Ježíšův odkaz jednoznačný
a nekompromisní. Pavel si to velmi dobře uvědomoval a zřejmě z toho důvodu vložil
zdánlivě nelogicky do pojednání o nakládání s charismaty téměř poetickou kapitolu
o důležitosti a vlastnostech lásky (1K 13). Patří sem ale zcela organicky, neboť právě
v případě používání charismat docházelo v Korintě (a zřejmě nejen tam) k projevům
sebeprosazování, pýchy na straně jedné a závisti, nepřejícnosti a pomluvám na straně
druhé. Láska je nad všechna charismata, tvrdí Pavel. Podobný účel má vyjmenování
plodů Ducha (Ga 5,22) v kontrastu se sobeckým a nemravným jednáním Galaťanů.116
Pavel také dává korintským křesťanům jednoduché kritérium pro rozlišení pravého
obdarování Duchem svatým: „nikdo nemůže říci: »Ježíš je Pán«, leč v Duchu svatém“
(1K 12,3). A nikdo, v kom sídlí Duch, nemůže Ježíše proklínat. Toto velmi jednoduché
rozdělení nám může připadat poněkud ostré. Slova o prokletí Ježíše (ἀνάθεμα) mohla
být sice použita s určitou dramatickou nadsázkou, to odpovídá Pavlovu stylu, nicméně
dobře vykresluje atmosféru charismatického shromáždění: Silné svědectví přítomnosti
Ducha působilo na všechny, málokdo zřejmě mohl zůstat nestranný, nezaujatý.
Zkušenosti s charismaty ve „svých“ obcích Pavel shrnul v listu Římanům. Ne
náhodou v úvodu 12 kapitoly uvádí základní princip křesťanského života, který vzápětí
aplikuje na používání charismat v církvi. Jako podstatné na každém daru vidí to, že je
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udělen Boží milostí (χάρις) a stejně jako v případě Korinťanů, používání těchto darů
v lásce a skromnosti (12,10.16).
Vyjmenování charismat v Ř 12 a 1K 12 si nekladlo za cíl být kompletní, natož
normativním výčtem. Jednotlivá charismata nebyla ještě jasně definována, významy
se částečně překrývaly. Vedle charismat, která se dnes zařazují k mimořádným, je
jmenována řada těch, která nejsou tak nápadná (srov. Ř 12,16b), ale pro církev, a nejen
pro ni, jsou zcela nepostradatelná. χαρίσμα totiž neznamená jen neobvyklý dar, jako byl
dar proroctví, mluvení jazyky, uzdravování apod., nýbrž i dary „přirozené“. Podstatné
na těchto darech je, že mají být ke službě v obci (1K 14,26). Lidé mají také různé
obdarování pro manželství nebo panictví (1 K 7,7). V Ř 6,23 χάρισμα dokonce označuje
Boží dar věčného života v Kristu. To je tím základním a největším darem každému
křesťanu. „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Ř 8,14) V zásadě
můžeme načrtnout jejich rozdělení tak, jak se vyskytují v 1K a Ř, podle dnes užívaného
schématu:117
- Kérygmatické: hlásání, prorokování, vyučování
- Diakonické: pomoc trpícím, služba bratřím a sestrám v Kristu, podpora
chudých, povzbuzování
- Kybernetické : vedení církve, apoštolát
- Duchovně extatické: zázračné uzdravování, rozlišování duchů, mluvení
ve vytržení a výklad této řeči v jazycích
Pavel se výslovně o společenství křesťanů a Ducha svatého zmiňuje jen na dvou
místech: ve 13. kapitole 2. listu Korintským a ve 2. kapitole listu Filipským. Oba texty
mají výrazně trinitární charakter: „Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ
θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν“ (2K 13,13). Heinz si
klade otázku, co Pavel míní tímto společenstvím s Duchem svatým. „Míní zde Pavel
všeobecnou účast na Duchu svatém? Nebo Duchem založené resp. zprostředkované
společenství?“118 Domnívám se, že pravda je obojí, neboť jedno implikuje druhé.
Z jiných Pavlových vyjádření (Ř 8,17; Ga 4,6) je zřejmé, že podle něj Duch
zprostředkovává přítomnost Boží a Kristovu mezi křesťany a daruje jim nový život
(2K 3,6; Ř8,10), ke kterému se rodí ve křtu (srov. Ř 6,4–5). Přebývá v nich, osvobozuje
je a uschopňuje k lásce k bratřím a sestrám a k překonávání přirozeného sklonu
ke zlému jednání (Ga 5,16–17). Duch je také pro křesťany největším pomocníkem
a zastáncem v modlitbě (Ř 8,26).
Zajímavý je Pavlův pohled na ženy jako nositelky charismat. V závěru listu
Římanům doporučuje diakonku Foibé, nechává pozdravovat Akvilu a další ženy, které
se aktivně podílejí na růstu církve a šíření evangelia – „díle Páně“ (Ř 16). Nevyhrazuje
apriori tyto služby mužům, jak by odpovídalo tehdejším zvyklostem, ale říká: „Kdo má
dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí“ (Ř 12,7). To je do značné míry revoluční
přístup. Rovněž zjevně u žen předpokládá dar prorokování (1K 11,5). V souvislosti
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s pravidly prorocké řeči však na jiném místě přikazuje, ať ve shromáždění ženy mlčí
(14,34).119
Jak vysvětlit tento rozpor? Klauck se domnívá, že v 11. kapitole má Pavel na mysli
prorokování v domácím shromáždění, zatímco ve 14. kapitole se jedná o pravidla pro
společné veřejné shromáždění celé křesťanské obce. Také jde možná jen o rodiny
vdaných žen, jejichž muži také prorokují. Uvádí i variantu, že verše 33–36 mohou být
popavlovským dodatkem.120 Tato problematika je mezi biblisty široce diskutovaná
a nelze ji zde podrobněji rozebírat.
Ve 14. kapitole se zaměřil na konkrétní problém – nepořádek při bohoslužebném
shromáždění, kdy jeden mluví přes druhého a důsledkem je zmatek a ne pokoj (14,33).
Je možné, že některé charismaticky obdařené ženy byly výmluvnější a snažily se proti
jinak privilegovaným mužům prosadit. To neodpovídalo přikázání lásky a proto se
Pavel snažil tomu zabránit. V každém případě je potřeba říci, že Pavel podle všeho ženy
nediskriminoval a dával jim víc prostoru, než bylo v tehdejší společnosti obvyklé.

4. Příslušnost k církvi
Člověk vstupuje křtem na cestu nového života (Ř 6,4), stává se členem církve.
Dostává bez vlastních zásluh novou identitu Božího syna nebo dcery díky Kristu, který
své božské synovství spojil s člověkem, a tím člověka povýšil (Ř 8,18). Křest není pro
Pavla rozpoznávací znamení příslušnosti k určitému sdružení, ani připomenutí si
něčeho, co začalo za Ježíšova života a má jako památka na něho pokračovat. Není to ani
akt zajištění si Boží přízně, ani magické jednání, skrze něž přichází Boží síla. Chápe ji
jako svátost – symbolické jednání, skrze které se člověk připojuje ke Kristu, sjednocuje
se s ním v jeho smrti a v důsledku toho má naději na vzkříšení, protože Kristus vstal
ze smrti jako nový Adam (Ř 5,17). Mocí křtu se člověk zbavuje otroctví hříchu a žije
Bohu (Ř 6,10).
Pro ty, kteří se stávají členy církve, Pavel používá termín κλητοῖς (Ř 1,7; 8,28–31).
Wikenhauser k tomu uvádí: “Církev je jedinečný sociologický fenomén: Bůh vyvoluje
a povolává její členy a daruje jim na základě víry a přijatého křtu ospravedlnění a nový
život.” (Ř 8,30; 1K 6,11).121 Motiv povolání se v jeho listech vyskytuje často (1K 1,9;
1Te 5,24 aj.).122 Tímto termínem nemá být řečeno, že někteří jsou předurčeni k přijetí
Krista a jiní k jeho odmítnutí (tomuto výkladu odporuje Pavlova naděje na spásu všech
– Ř 11,32), ale spíše jistotu v naplnění Božích příslibů. „Člověk, který uvěřil v Ježíše
Krista, si může být svým přijetím u Boha jist, Bůh má vše ve svých rukou. Text
nehovoří o předurčení některých ke spáse, nýbrž o jistotě pro ty, kteří uvěřili.“123 Bůh
vyvoluje křesťany, aby se stali autentickými Kristovými svědky ve světě a tím
i nástrojem spásy. Jestliže je tedy člověk povolán Boží milostí do církve, neopravňuje
119
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ho to k povýšenosti nebo ješitnosti příslušníka elity vyvolených, ale je to důvodem
k vděčnosti Bohu a závazkem plnit důležitý úkol (Ř 8,29).
Církev je pro Pavla nový Izrael (Ga 6,16), eschatologické společenství svatých
(1K 1,2) a vyvolených (Ř 11,7). Kdo k ní tedy ale patří? U Božího lidu Staré smlouvy
to bylo zřejmé, Boží lid byl identický s lidem Izraele. S nimi Bůh uzavřel smlouvu, oni
byli nositeli zaslíbení (Ř 9,4). Nešlo tehdy však pouze o etnickou příslušnost, ale
zejména o přijetí Hospodina jako svého Boha a dodržování přikázání a předpisů, které
ustanovil.
Zde bychom mohli nalézt jistou návaznost v novém Božím lidu: Patří k němu ten,
kdo má Boha za svého Otce a Krista za svého Pána (2K 1,2 aj.) a Spasitele (Ř 10,9).
Vedle této kontinuity je zde ovšem i velká novost. Do církve Bůh povolává vedle Židů
také pohany, tedy ty, kteří nebyli na historický lid Izraele nijak navázáni.124 Do jaké
míry přechází zaslíbení Izraele na křesťany a do jaké míry zůstává naděje pro židovský
národ? Pavel se v listu Římanům této otázce velmi zevrubně věnuje.125 Zdá se, že se jí
osobně velmi trápil (Ř 9,2). Nemohl se smířit s tím, že většina Židů nepřijala Krista
a podle všeho jim hrozí záhuba. V sázce totiž je také věrohodnost Božích příslibů a také
celého evangelia, které je určeno “předně pro Žida, ale také pro Řeka” (1,16). Z jejich
středu přece pochází Kristus podle těla (srov. 1,3), který se jako rozený Žid smí nazývat
jejich „bratrem Ježíšem” (M. Buber).126
Izrael neminul naplnění svého zaslíbení tím, že by slepě trval jen na formálním
dodržování zákona a předpisů, jak se někdy schematicky argumentuje, ani tím, že
se provinil nevěrností Hospodinu – to by nedosáhl spásy žádný křesťan, ale tím, že
nepřijal vrcholný okamžik jejich spásy, Ježíše Krista (Ř 9,31–32). 9. kapitola vůbec
budí dojem, jakoby osud Izraele byl definitivně zpečetěn (srov. 1Te 2,16). Pavlova
důvěra v Boží milosrdenství je však pevná (Ř 10,1) a tak postupně nachází určitou
naději pro “zbytek lidu vyvolený z milosti” (11,5). Má Pavel na mysli zbytkem Izraele
rodící se křesťanskou církev? Toto řešení se přímo nabízí, ale apoštol tomuto pokušení
odolá a předestírá smělou myšlenku: Bůh splní beze zbytku své zaslíbení lidu Izraele.
Na působivé metafoře ušlechtilé olivy ukazuje teologicky propracovaný obraz dějin
spásy Židů a pohanů až do jejich završení. V selhání Izraele dokonce vidí určitou Boží
pedagogiku. Přineslo totiž pohanům spásu, a to zase vzbudí žárlivost Židů, která je
nakonec přivede k obrácení (11,11–12). Tím, co křesťany z pohanství tak paradoxním
způsobem spojuje s Židy, kteří zavrhli Ježíše, a současně je od sebe odděluje, je
evangelium o bezmezném Božím milosrdenství. Na Izraeli se totiž má ukázat toto
milosrdenství v plné nádheře. Nezáleží tedy na skutcích, ale na Boží milosti (Ř 9,12;
9,15–16; srov. Ex 33,19), která však není vynutitelná, člověk na ni nemá nárok.
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Má však naději, protože Božím záměrem je, aby všichni došli spásy „συνέκλεισεν γὰρ
ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ“ (Ř 11,32).

5. Vztahy v církvi
Pavel představuje církev ze dvou dvou pohledů, které se vzájemně prolínají
a doplňují. Jednak jako jednotu různorodých údů, které si vzájemně pomáhají (Ř 12,5),
jednak jako mystickou jednotu věřících v Kristu a skrze něho mezi sebou navzájem (Ga
3,28). Tak přijímají křesťané účast na Božím životě a nový způsob bytí, ve kterém se
stírají dřívější rozdíly rasy, pohlaví a postavení. Praktická realizace tohoto cíle však
nebyla vůbec jednoduchá.127 Pouze lidskými silami by byla nedosažitelná
a neudržitelná. Je možná jen díky Duchu svatému, kterého dostávají věřící ve křtu
a nadále z něho žijí (1K 12,13). Duchu Boží, Duch Kristův je posilou nejen jednotlivých
věřících, ale celé církve.128 Svatý Augustin jej proto výstižně nazývá duší církve. Jako
duše člověka oživuje jeho tělo, tak Duch svatý oživuje církev a uděluje jejím členům
různé dary ke společnému prospěchu (1K 12,7).
Jednota křesťanů nebyl nějaký Pavlův politický požadavek, který by mu umožňoval
snáze řídit jednotlivé obce. Vnímal ji jako Kristovu vůli a odkaz (J 17,21), jako základní
podmínku jeho autentické reprezentace. Usiloval o to, aby i v konkrétních projevech
morálky a chování panovala jednota (1K 7,17; 11,16). S trochou nadsázky bychom zde
mohli vidět zárodek budoucího církevního práva.
Pro členy církve, a to nejen v rámci místní obce, ale křesťanstva vůbec, používá
Pavel velmi často pojmenování “ἀδελφὸς”. V bratrském společenství, ve kterém je
podle příslibu Kristus přítomen (Mt 18,20), se má projevovat jednota ve vzájemné
lásce, která je Božím darem (1Te 3,12; 4,9). Tak se již zde na zemi má uskutečňovat
předobraz nebeského společenství. Pavel povzbuzuje Filipany, aby o tuto jednotu lásky
v Kristu a ve společenství Ducha usilovali:
„Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία
πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ
φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες“ (Fp 2,1–2)
Velmi působivě vyjádřil Pavel jednotu církve v metafoře církve jako těla Kristova
(Ř 12; 1K 12; viz též kap. III.). Tělo Kristovo je nedělitelné, proto je i církev
nedělitelná. Není náhodou, že tento obraz nabídl právě Korinťanům, kteří v jednotě
právě nevynikali (1K 11,18). V duchu helénské tradice možná pojali církev jako
diskusní klub, filosofickou školu a hlásili se k jednotlivým protagonistům, někteří
k Pavlovi, jiní k Petrovi a další k Apollovi (1K 1,12). Nakonec připojuje: “někteří
ke Kristu”. Doufejme, že toto bylo míněno jako ironická nadsázka, která má Korinťany
otřást a ukázat absurditu takového přístupu. Unikalo jim totiž to zásadní, že s Kristem
127

V Pavlově době neexistovalo žádné kultovní společenství, které by bylo sociálně a národnostně
různorodé. Možnost realizace takové církevní obce bez rozdílů bylo dobově podmíněné a omezené.
RYŠKOVÁ, Mireia. Apoštol Pavel: antifeminista a ochránce stávajícího společenského řádu?
In DUKA Dominik (ed.). Svatý Pavel, synagoga a církev. Teologické úvahy nad židovsko –
křesťanskými vztahy, Brno: CDK, 1995, s. 65.
128
WIKENHAUSER. Die Kirche, s. 117.

37

církev stojí a padá a že veškerá jednota pramení z něho. Všichni procházejí křtem v jeho
jménu a ne ve jménu Pavla nebo kohokoli jiného (1,13). Jako by se Pavel snažil obhájit
přede všemi a sám před sebou, že se nikdy nestavěl jako autorita na roveň Krista a tak
nezavdal žádnou příčinu k takovému scestnému pluralismu v církvi.
Pavel byl velmi nesmlouvavý k těm, kteří hlásají spíše sebe než Krista a působí
rozštěpení a nejednotu (Ř 16,17–18; 2K 10,12.18). V listu Filipanům však přece jen
svoji kritiku mírní a projevuje jisté pochopení pro ty, kteří kážou evangeliu částečně
kvůli svému zviditelnění. Velkoryse přehlíží, že mu tím dokonce někteří chtějí úmyslně
způsobit bolest a pevně doufá, že se vše obrátí v užitek působením Ducha s přispěním
modliteb jeho milovaných bratří a sester (Fp 1,15–18). Zmatek a rozkol zasévali také
falešní apoštolové (οἱ ψευδαπόστολοι) kteří překrucovali evangelium a jeho smysl
(Ga 1,7). Takové pro škodlivost účinků na církevní společenství nazývá dokonce
služebníky samotného satana, převlečené za služebníky spravedlnosti (2K 11,12–15).
Z tohoto velmi expresivního výrazu nesmíme ovšem hned usuzovat, že tyto kazatele
Pavel označil za propadlé ďáblu.129 Spíše chce upozornit na neblahé důsledky jejich
počínání na církev a její jednotu. Ne každý čin, byť subjektivně považovaný za dobrý
a bohulibý, skutečně dobru slouží. Z tohoto pohledu se jeví Pavlova slova v dějinách
církve jako prorocká.
Závažnější nebezpečí pro jednotu církve však představovalo něco jiného. Bylo to
napětí mezi křesťany z pohanů a těch, kteří konvertovali ze židovství. Projevilo se už na
samotném počátku církve a bylo přítomno po mnoho dalších let.130 Na první pohled to
vypadalo na spor ohledně závaznosti dodržování židovských předpisů (zejména obřízky
a pokrmů) mezi pohany, kteří přijímali křesťanskou víru. V pozadí však byla zásadnější
otázka: Je dodržování zákona se všemi přímo či nepřímo odvozenými příkazy a zákazy
podmínkou spásy člověka?
Pavlovi se v jeho misijním elánu asi těžko kdo vyrovnal, ale četní židokřesťanští
učitelé mu zřejmě leckde konkurovali a vnášeli mezi věřící neklid a nejistotu ohledně
závaznosti obřízky a dalších podmínek zbožného života (Ga 5,12; Fp 3,2). Mnozí se pak
pod jejich vlivem navraceli k židovským předpisům v přesvědčení, že jen jejich
dodržování jim může zaručit ospravedlnění, tedy spásu. Takovým Pavel vzkazuje:
“Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě
zákona, pozbyli jste milosti.” (Ga 5,4) V tomto ohledu byl naprosto nekompromisní.
Chtěl, aby si všichni takto smýšlející uvědomili, že kdyby bylo možné dosáhnou spásy
skrze skutky zákona, byla by Kristova oběť na kříži zbytečná (2,21). Stejně tak
poukazoval na to, že samotná obřízka nic neznamená, důležité je obřezání srdce
působením Ducha svatého (Ř 28–29; srov. Ez 36,26).
Bylo zřejmé, že takto závažnou otázku je potřeba řešit i s představiteli Jeruzalémské
obce už proto, že židokřesťanští kazatelé, které tak neblaze působili v Pavlových
misijních oblastech, měli pravděpodobně na Jeruzalém těsnou vazbu (Sk 15,24) i když
129
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z něj nemuseli přímo pocházet. Jeruzalém byl historickým místem zrodu církve a tedy
přirozeným centrem její jednoty. Prvotní obec (Urgemeinde) měla pro ostatní obce
normativní význam (1K 14,36).131 Pavel uznával autoritu jeruzalémských představitelů,
zejména Petra, Jakuba a Jana (Ga 2,9). Blízký vztah měl s Barnabášem, předním mužem
Jeruzalémské obce, se kterým se seznámil a působil delší čas v Antiochii a podnikl
s ním 1. misijní cestu. (G 2,13; 1K 9,6; Sk 11).
Své apoštolské poslání a autoritu odvozuje od dvanácti, vedle nich se nazývá
nedochůdčetem (1K 15,8). Zároveň zůrazňuje, že před Kristem si jsou všichni rovni
a nezáleží na tom, kdo s ním sdílel pozemský život (Ga 2,6b). Apoštolové jsou podle
něj jen služebníky, nástrojem v rukou Božích (1K 12,28).132 Pavel sám sebe chápe jako
služebníka Krista, povolaný ke spáse pohanů (Ř 1,1.5) a tedy na Jeruzalémské církvi
bezprostředně nezávislý. Zároveň si uvědomuje, že ve sporu o svobodu od zákona jde
o pravdu evangelia (Ga 2,5.14), a tedy o zásadní věc pro celou církev. Jednání
v Jeruzalémě, vedlo nakonec podle všeho k určité dohodě,133 jejíž důležitou součástí
bylo rozdělení oblastí misijního působení.

6. Církev a bohoslužba
Církev je podstatně společenstvím večeře Páně, jak bylo již v předchozí kapitole
ukázáno (viz Církev jako communio). Společenství s Kristem, započaté ve křtu
(1K 12,13) je v eucharistii dále upevňováno a prohlubováno (10,17). Obě svátosti spolu
tvoří organickou jednotu. Křesťané zakoušejí moc Ducha a v radostném očekávání
příchodu Páně slaví hostinu, kterou Pán ustanovil a jim odkázal. Zprvu v rámci
židovské tradice, ale pak i mimo ni. 134
Pavel zdůrazňuje spojení svátosti eucharistie s církví jako tělem Kristovým.
Společenství v církvi a společenství jako účast na těle Kristově jsou dvě strany jedné
mince. “Eucharistický pokrm vytváří spojení mezi účastníky hostiny a vyvýšeným
Kristem”. 135 Společenské podvečerní hostiny, tzv symposia, byly sice obvyklé
i v tehdejší helénské kultuře, zejména v aristokratických kruzích, ale měly světský
charakter a vyznačovaly se často nezřízeným hodováním a nemravnostmi. 136 Večeře
Páně spíše navazovala na tradici kultovních hostin, od nichž se ale zřetelně odlišovala
svým obsahem. Pravděpodobně se jí mohli účastnit jen pokřtění.
Pavel mluví v 1. listu Korinťanům o účasti všech na jednom chlebu při večeři Páně:
„τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ
Χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι
εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν“
(1K 10,16–17)
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Verš 17 jasně ukazuje na posvátný charakter hostiny Páně. Skrze účasti na jednom
eucharistickém chlebu se stáváme jako církev jedním tělem (srov. 12,13). Pavel tak
zdůrazňuje, že slavení eucharistie má zásadně dimenzi společenství.
Pro vyjádření účasti je zde užito jiného výrazu μετέχειν, který má obdobný význam
jako κοινωnέιν, i když není pouhým synonymem. 137 Jde zde o zcela konkrétní účast
na chlebu, na stole, sjednocení v jednom těle. Jednota společenství je skrze společný
chléb. Protože tento chléb je účastí na těle Kristově, mají ti, kdo přijímají tento chléb,
podíl na samotném Kristu, na jeho oběti na kříži. 138 Z veršů 11,23–26 je zřejmé, že
Pavel těchto výrazů používá v reálném smyslu, jde o skutečné Kristovo tělo a krev.
V něm Pavel vidí naději na věčný život. Zároveň tato účast spojuje všechny křesťany
v jedno společenství, církev (viz Tělo Kristovo, kap. III.). Každý si ale musí vybrat,
nelze zároveň patřit Kristu a sloužit modlám. Protikladem společenství na stolu Páně
jsou společenství (pl.) s démony (10,21). Nebezpečí pojídání masa z oběti modlám
spočívalo v tom, že člověk má účast na oběti, která je obětována démonům, a tak se
dostává do jejich područí, stejně jako večeří Páně se člověk dostává do společenství
s Kristem. Obojí je stejně reálné.
Nebyl to ale jediný problém okolo večeře Páně. Tento akt měl být výrazem
sounáležitosti a ne rozdělení (11,19). Ale nesvornost byla v korintské obci jedním
z hlavních problémů (1,10). Pavel si byl toho dobře vědom a dovedl si představit, že
duch této hostiny je v praxi velmi vzdálen Kristovu záměru. Mnozí si zřejmě ani
neuvědomovali, o co se vlastně jedná, co, nebo spíše kdo je středem této slavnosti. Byli
možná přesvědčeni, že sama účast na večeři Páně jim zajišťuje spásu. Pavel poukazuje
na mrtvé Izraelity na poušti, aby ukázal jejich omyl. Křesťané musí vést takový život,
aby nezahynuli (10,6–14). Jde mu o to, aby jejich shromažďování bylo vedeno duchem
jednoty a aby rozpoznávali, že tuto jednotu působí Kristus uprostřed nich.
V 11. kapitole se setkáváme s nejstarší doloženou verzí ustanovení večeře Páně.
Pavel tuto tradici přijal (zřejmě v Antiochii) od Pána „παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου“,
čímž zřejmě naráží na autenticitu Kristových slov, a tak ji předkládá Korinťanům, aby
viděli, v čem se jejich pojetí liší od původního Kristova úmyslu. Varuje, že „kdo by jedl
a pil nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně“ (v. 27). Nemá tím však na mysli
tzv. hodné přijetí svátosti, jak byly mnohem později definovány podmínky příjemce
svátosti k plnému využití milosti z ní plynoucí. Spíše naráží na nutnost uvědomění si
pravého smyslu večeře Páně. Stejně tak nelze větu “Proto je mezi vámi tolik slabých
a nemocných a mnozí umírají” (11,30) chápat jako Boží potrestání za nehodné chování.
Nemoci jsou projevem porušeného vnitřního stav člověka. Někdy se projevují
nenápadně, skrytě, ale mohou vést až k smrti. Způsob slavení eucharistie v Korintské
obci je znakem její vnitřní porušenosti a pokud se nedojde k nápravě, může to mít velmi
vážné důsledky.
O konkrétním uspořádání bohoslužby, jejím čase, roli starších apod. se z Pavlových
listů dozvídáme jen velmi málo. Nevíme ani, zda např. bohoslužba slova a večeře Páně
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vždy tvořily jeden celek.139 Součástí bohoslužby, která se konala první den v týdnu
(neděle), zřejmě bývaly i sbírky (1K 16,2). Pavel ovšem nechápe bohoslužbu jako
izolovaný kult, omezující se na shromáždění křesťanů v určitém domě jeden den
v týdnu. Pravá (tj. duchovní) bohoslužba“140 má zahrnovat celý život křesťana a církve
(Ř 12,1).
Pro Pavla je jistě téma večeře Páně důležité. Proto je pozoruhodné, že se mu
nevěnuje i v jiných listech, zejména v listu Římanům, kde kapitoly 14–15 jsou do jisté
míry paralelou k 1K 8–10. Nesmíme ovšem zapomínat, že Pavel nepsal žádné
teologické traktáty, ale reagoval většinou na konkrétní situaci v křesťanských obcích.
List Římanům je určitou výjimkou, protože s touto obcí neměl Pavel osobní zkušenost
a proto se zde objevují i teologicky systematičtější pasáže. Výběr témat ovšem záležel
čistě na Pavlově úsudku a také snad na tom, co se o římské obci dozvěděl od svých
spolupracovníků, kteří tuto obec a její problémy znali osobně. Podle závěrečných
pozdravů (Ř 16) jich bylo opravdu hodně. Je možné, že zde večeře Páně byla slavena
v tom duchu, v jakém ji Kristus ustanovil, a nebylo potřeba v tomto směru žádných
ponaučení.

7. Církev a svět
Pohané
Církev se od samého počátku nevyvíjela samozřejmě v izolaci, ale střetávala se
s okolní společností, v případě Pavlových obcí se jednalo o většinovou helénskou
společnost s větším či menším zastoupením židovského obyvatelstva, příp. dalších
etnických skupin.
Pavel proto přirozeně věnuje velkou pozornost odvrácení křesťanů od pohanství
a všech projevů modloslužby (1K 12,2).141 Zdůrazňuje, že “modly ani bohové tohoto
světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh“ (8,4b). U liberálních Korinťanů vidí nebezpečí
synkretismu, a proto ukazuje na paralele eucharistie a pohanské bohoslužebné hostiny,
že tyto dvě věci jsou neslučitelné (10,14; 19–21). Nelze zároveň sloužit Bohu
i démonům. Proč ale modly, které nic neznamenají, identifikuje s démony (v. 19–20)?
Náznaky tohoto spojení najdeme již ve starozákonních pramenech (Ž 106,36–37)142.
Pavel zřejmě chtěl poukázat na fakt, že člověk, který obětuje modlám, věří více či méně
v účinky této oběti. Částečně spoléhá na pomoc Boha, částečně na pomoc jiných sil,
které, nejsou–li od Boha, musí být od satana. Bůh ale vyžaduje člověka celého (v. 22;
srov. Ex 34,14).
„Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného
spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista
s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího
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s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat
a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ (2K 6,14–16)
Nesmlouvavý je Pavel i k nešvarům v církvi, které negativně ovlivňují její obraz
v očích okolní společnosti. Radikální je jeho postoj k řešení sporů uvnitř církve
pohanským soudem: “Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má–li spor s druhým, jít
k pohanským soudcům místo k bratřím? Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět?“
(1K 6,1–2) Když bude křesťanům svěřena taková zodpovědnost, měli by zvládnout
i drobné problémy a nadto při jejich řešení projevit velkorysost (srov. Lk 6,29), a ne
se mezi sebou soudit a to ještě před cizím soudem. Nejde zde o zpochybnění této
instituce jako takové,143 ale o to, že svým počínáním diskreditují, když deklarují
vzájemnou lásku a přitom předvádějí nesnášenlivost a sobectví. Jako by tím pohanům
říkali, že křesťanská myšlenka bratrského soužití je pouhou utopií.
Ještě daleko větší pohoršení vidí Pavel v případu “smilstva, jaký se nevyskytuje ani
mezi pohany“ (1K 5,1) a pozastavuje se nad nekritickým, samolibým chováním
Korinťanů. Místo aby tuto hanebnost odsoudili, dělají, jako by se nic nestalo. Pavel
doporučuje se od veřejných hříšníků v církvi distancovat a vyloučit je ze společného
stolování (v. 11), myšlena je pravděpodobně večeře Páně (tj. to, co dnes nazýváme
exkomunikací). Na druhou stranu se křesťané nemohou izolovat od světa, ve kterém žijí
(srov. J 17,15). Pavel je realista – je v něm plno smilníků, lakomců, lupičů a modlářů,
s nimiž přirozeně přicházejí do styku v každodenním životě (i když tím jistě není
myšleno navazování přátelství). Vidět v tom zárodek moderní teologie účinné
přítomnosti církve ve světě144 by bylo ovšem příliš spekulativní.
Židé
Židé zřejmě nesli zrod křesťanských obcí ve svém okolí velmi nelibě. A to nejen
z toho důvodu, že částečně odebíraly konvertující členy obci židovské, ale také proto, že
na křesťanskou víru, která v Ježíši viděla Božího Syna, pohlíželi jako na blasfémii, jež
volala po potrestání. Pavel si toho byl dobře vědom, vždyť se sám takového trestného
tažení proti křesťanům kdysi aktivně účastnil. Tím lze vysvětlit agresi židovských
obyvatel Soluně vůči tamějším křesťanům, které následně Pavel velmi tvrdě odsoudil:
„ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν
Ἰουδαίων, τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας, καὶ ἡμᾶς
ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, κωλυόντων
ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας
πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος“ (1Te 2,14b–16)
V listu Římanů je ale velký posun, čím to? – Podle Ryškové Pavel rozvíjí myšlenku
universality spásy (vyplývající již z toho, že Bůh je Stvořitel a Pán všeho stvoření),
která se díky Boží milosti naplní i na Židech.145 Nějakou asimilaci se Židy a jejich
rituály (splynutí tradic) však samozřejmě vylučuje.146
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Pavel ve svých listech rozlišuje mezi „Izraelem podle těla” (1K 10,18) a mezi
„Izraelem Božím” (Ga 6,16; srov. Ř 9,6). K Izraeli Božímu náležejí pouze ti, kdo se
neprotiví vůli Boží a vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele (Ř 10,9).147 Evangelium je
„moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka“
(Ř 1,16).
Pavlovo pojetí světa
Církev jako společenství spasených, má nadpřirozený charakter, ale zároveň žije
v tomto světě, jak již bylo řečeno. Svět je pro Pavla Boží stvoření, které je zasaženo
hříchem, ale dospěje díky Kristově oběti (2K 5,19) nakonec ke spáse a bude žít
ve společenství s Bohem (Ř 8,20–21). Svět má tedy naději, zatím však ještě sténá
v porodních bolestech (v. 22). Lidé se odvrátili od Boha, ačkoli je přirozenému poznání
dostupný, a tak se dostali na scestí. Zaměnili věčného Boha za pomíjivé věci a směřují
k záhubě (1,18–32). Proto se u Pavla slovo κόσμος většinou objevuje v protikladu s tím,
jak by měli žít křesťané a o co by měli usilovat (Fp 3,17–20).148 Nepřijali totiž ducha
světa, ale Ducha Božího (1K 2,12). Praxe je tomuto cíli bohužel často vzdálená
(1K 3,3).149
Vzhledem k radikálně novému učení i celkového zaměření života se církev ve světě
od začátku setkávala s nepochopením a odmítáním. Pavel ukazuje, čím je moudrost
světa, které se Kristův kříž jeví jako bláznovství (1K 1,18), ve srovnání s pravou
moudrost Boží:
„ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν
ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος
διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι
τοὺς πιστεύοντας" (1K 1,20–21)
Pavel povzbuzuje křesťany, kteří se setkávají s otevřeným nepřátelstvím
a pronásledování ve světě, že je potřeba všechno to protivenství snášet trpělivě po
apoštolově příkladu. Utrpení pro Krista a jeho učení nazývá dokonce milostí (Fp 1,29).
Bůh v něm dává posilu (1Te 2,2; 2K 1,5), což dává záruku konečného vítězství (Ř 8,36–
37), třebaže ne vždy viditelného a uznávaného světem. „Jak je psáno: »Denně jsme pro
tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.« Ale v tom ve všem slavně
vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,36–37)

VII. Závěr
Svými obrazy církve Pavel vystihl mistrovským způsobem podstatu církve a jejího
tajemství. Stěžejní je bezesporu metafora těla Kristova. Na první pohled se zdá být
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názorným a snadno pochopitelným. To ale platí pouze v tom případě, pokud zůstaneme
na rovině alegorie těla jako organismu společnosti. Při hlubším pohledu objevíme
podivuhodné společenství Ježíše Krista a jeho lidu v mystickém společenství. Je to jak
pozemská realita, tak i nadpozemská, metafyzická a eschatologická, zárodek nového
stvoření. Pavel veden Duchem svatým vystihl toto spojení zmrtvýchvstalého Krista
se svou církví opravdu obdivuhodně.
Zároveň propojil sakramentální význam těla Kristova s jeho významem ekleziálním.
Nejsou to dva pojmy, které leží vedle sebe, ale harmonická jednota, prolínání,
perichoreze. Díky sjednocení v sakramentálním Kristově těle roste jednota církve jako
jednoho těla s mnoha údy, které se navzájem potřebují a doplňují. Tato organická
jednota je možná díky působení Ducha svatého.
Významovou bohatost pojmu ἐκκλησία Pavel ukazuje používáním dalších obrazů,
jako pole, setba Boží, stavba nebo chrám, ze kterých se skládá celá mozaika církve.
Každý z nich ukazuje na určitý aspekt, charakteristický rys, který chtěl Pavel v tom
kterém momentu zdůraznit. Skoro by se zdálo, že pro určitou situaci vidí vhodnou
alegorii a čím více o ní uvažuje, tím pozoruhodnější souvislosti ho napadají a tím více
tento obraz rozvíjí. Za povšimnutí stojí rovněž didaktické působení – Pavel tyto obrazy
používá tak, aby měly účinek na jednání konkrétních křesťanů v konkrétní situaci.
Ἑκκλησία je pro Pavla každá jednotlivá obce i celek křesťanstva (universální církev).
Partikulární a universální rozměr církve se v Pavlových listech vzájemně prolíná a nelze
tyto významy zcela oddělit. Nelze říci, že by pro něho byly primární jednotlivé obce
a nad nimi nějaký zastřešující fenomén toho, co mají všechny obce společné. A není
tomu ani naopak. Je zřejmé, že Pavel se obracel ke konkrétním obcím, kterým psal
především o konkrétních záležitostech, které se jich týkaly. Na druhou stranu to ale
neznamená, že se v pozadí jeho argumentů nedá vytušit jasné vědomí jedné církve
Kristovy, spojující všechny křesťany. Když naléhavě vybízí k jednotě, je zřejmé, že tím
nemá na mysli jen místní společenství. Pavlovo vědomí sounáležitosti celé církve
nakonec dokresluje i sbírka pro jeruzalémské chudé, která byla jeho projektem.
V Pavlově době nebyly ještě vytvořeny církevní úřady, jak je známe z pozdější doby.
Nicméně zmínky o vedoucích v církvi a dalších funkcích u Pavla nalezneme. Nevidí
v nich ale nástroj vlastní seberealizace lidí, kteří je zastávají, ale obdarování Duchem
svatým pro službu místnímu společenství a tím i celé církvi. Neodděluje také dary,
řekněme hierarchické, od darů, které bychom mohli nazvat dnešní terminologií
charismatickými. Podstatné pro něho je, že každý dar je potřebný a nikdo v církvi není
neobdarován.
S vedením, a to nejen v církvi, je úzce spjat pojem autorita. Je velmi zajímavé
a poučné i pro dnešní dobu, jak Pavel vnímá a obhajuje svou autoritu. Odvozuje ji
zásadně od Krista, kterým byl povolán hlásat evangelium a zmocněn autoritu v církvi
vykonávat. Není to ale svévolná autorita vrchnosti, ale, ač to může znít jako oxymóron,
autorita zodpovědného služebníka.
Zbývá odpovědět na základní, zdánlivě prostou otázku, která je formulována
v předešlé kapitole, a která je implicitně přítomna v celé této práci: jak Pavel teologicky
chápal církev? Odpověď z řady důvodů nemůže být ani stručná, ani vyčerpávající.
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Připomeňme si tedy závěrem alespoň klíčové momenty, které k Pavlovu pojetí církve
neodmyslitelně patří.
- Církev je dílem Božím, nikoli lidským. Cesta k Bohu vede skrze Ježíše Krista
(1K 3,23). Tento Pavlův důsledně teocentrický a christocentrický pohled je
vyjádřen shrnujícím výrazem „církve Boží v Kristu“ (1Te 2,14).
- Do církve člověk nevstupuje, ale je Bohem povolán (Ř 1,7). Vede do ní cesta
víry, která je zpečetěna ve křtu (1K 12,13). Mocí křtu je člověk ospravedlněn,
osvobozen z moci hříchu a žije v Božím přátelství (Ř 6,10).
- Církev je otevřené společenství lidí různého původu a společenského
postavení, v jehož středu je Kristus (Ga 3,28). Základním poznávacím
znamením křesťanů a svědectvím evangelia má být vzájemná láska,
pramenící z lásky Kristovy k církvi (2K 5,14).
- Církev je podstatným způsobem společenství eucharistie, při které koná
Kristův odkaz a ve které je on sám tajemně přítomen (1K 11,26n).
- V církvi působí Duch svatý , tvůrce jednoty a dárce rozličných darů, které
slouží celé církvi. Nejvzácnějším darem Ducha je pak láska Boží (Ř 5,5)
- Církev žije ve světě, ale má mít Ducha Kristova (Ř 8,9). To znamená
důsledně odmítat to, co s Kristem nemá nic společného nebo je s ním
dokonce v rozporu (1K 10,14.21; 2K 6,14n).
Jistě to není vše, co by se dalo vyčíst z Pavlových listů o jeho pojetí církve. Ale ani
kdyby byla tato nebo jiné práce sebeobsáhlejší, nemůže pojmout všechno to, co o těchto
věcech zůstalo jen v Pavlově mysli, aniž by své myšlenky písemně zaznamenal. Přesto
můžeme s vděčností konstatovat, že ačkoli Pavel žádnou soustavnou teologii církve
nevypracoval, zůstávají jeho slova o církvi navždy základními a nepominutelnými pilíři
každé ekleziologie.
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