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Anotace 

V první kapitole se tato diplomová práce zaměřuje na historická východiska. Vysvětluje 

pojem Zákon a jeho chápání v židovské tradici a popisuje, jak se k Zákonu stavěli první 

křesťané. Dále se věnuje vybraným Pavlovým listům a zmiňuje okolnosti jejich vzniku. 

Ve druhé kapitole se věnuje konkrétním úryvkům z Pavlových listů, které pojednávají o 

Zákonu nebo o jiných souvisejících tématech. S pomocí biblických komentářů a další 

odborné literatury se snaží tyto úryvky vyložit. Dílčí poznatky jsou poté shrnuty do 

uceleného pojednání o Pavlově pojetí Zákona. Ve třetí kapitole je Pavlův přístup 

nejprve srovnán s pohledem Židů. Krátce je popsáno, jak podle evangelií přistupoval 

k Zákonu Ježíš, a jeho přístup je porovnán s Pavlovým. Práce se dále zabývá pohledem 

pozdějších novozákonních spisů na Zákon a zmiňuje shody a rozdíly ve vztahu 

k Pavlovi.  
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Úvod 

 

Téma Zákon v Pavlových listech Římanům a Galaťanům bylo v roce 2014 náplní mé 

bakalářské práce. Když jsem si volil zaměření pro svou práci diplomovou, chtěl jsem 

v problematice Pavlova pojetí Zákona pokračovat, což ale znamenalo zamyslet se nad 

tím, co dokážu k tomuto tématu dodat a přitom se příliš neopakovat.  

Především jsem chtěl rozšířit svůj zájem i na jiné Pavlovy listy, abych Pavlovo 

uvažování o Zákonu mohl vnímat v širších souvislostech. Pokud jde o nesporné Pavlovy 

listy, nejstarší z nich, 1. list Soluňanům, problematiku Zákona ještě nezahrnuje. Také 

stručný a tematicky úzce zaměřený list Filemonovi nemá k danému problému mnoho co 

říci. V listu Filipanům už Pavel varuje před hlasateli obřízky a zdůrazňuje, že pravá 

spravedlnost není založena na Zákonu, ale na víře. Avšak činí tak bez systematického 

výkladu. Proto jsem se rozhodl ve své práci zaměřit na zbývající nesporné Pavlovy listy, 

tedy na oba listy Korinťanům, kde je Pavlův postoj k Zákonu ještě řešen nepolemicky 

nebo nepřímo, a potom znovu na listy Galaťanům a Římanům, které se na Zákon 

výrazně zaměřují. Listy označované jako sporné jsem vzhledem k jejich nejasnému 

autorství ponechal stranou. Připomínají některé myšlenky z Pavlových autentických 

listů, snad je i rozvádí dál, ale nevysvětlují je, spíše se zdá, že chtějí připomenout 

správný postoj, který už se ale prosadil a není třeba ho zdůvodňovat.  

Ve své bakalářské práci jsem si kladl otázku, jak Pavel chápal Zákon. Nyní přistupuji 

k této problematice s vědomím, že prostor, ve kterém se při hledání odpovědi budu 

pohybovat, už trochu znám. Mým cílem tentokrát je porozumět Pavlovým názorům 

důkladněji a zasadit je do širších souvislostí. Pokusit se poznat, z jakých zdrojů vychází, 

co na něj mělo vliv a koho z novozákonních autorů naopak sám ovlivnil. Dosud úzce 

zaměřené téma se tak přede mnou rozevírá a nepochybuji o tom, že jednoznačných 

odpovědí v závěru nezazní mnoho a naopak přibude otázek, které mi v souvislosti s rolí 

Zákona v době nejstarších křesťanů dosud nepřišly na mysl. 

Svou práci jsem rozdělil do tří hlavních částí. V první kapitole jsem se pokusil 

nastínit historický kontext, bez jehož základní znalosti je nemožné Pavlovým listům 

porozumět. Začal jsem samotným pojmem Zákon (Tóra, nomos) a rolí Tóry 

v židovském národě, pak jsem se pokusil krátce popsat nesnadné hledání odpovídajícího 

vztahu prvních křesťanů k Zákonu. Dále jsem pojednal o okolnostech vzniku těch 

Pavlových listů, na které se moje práce zaměřuje. 

Druhá kapitola vychází z úryvků jednotlivých listů a snaží se popsat a rozebrat 

myšlenky v nich uvedené. Některé ukázky, které jsem použil, byly zpracovávány už 

v mé bakalářské práci. V tom případě jsem se snažil, abych své úvahy posunul dál, 

abych to, co jsem dříve jen naznačil, nyní rozvedl více a naopak abych se příliš 

nezdržoval tím, k čemu zatím nedokážu dodat nic nového. Přínosným obohacením pro 

moji práci byly nově použité pasáže z listů Korinťanům, díky kterým jsem mohl lépe 

porozumět kontinuitě Pavlova uvažování a v tomto světle také jinak vnímat listy 

Galaťanům a Římanům. Na dílčí rozbory ukázek jsem potom navázal souhrnným 

pojednáním o Pavlově pojetí Zákona. 

Oproti své bakalářské práci jsem se tentokrát pokusil o důkladnější zasazení Pavlova 

chápání Zákona do širších souvislostí. Tomu je věnována třetí kapitola. Při hledání shod 

a rozdílů ve vztahu k judaismu jsem použil i literaturu psanou z pohledu Židů. Dále 

jsem se zaměřil na zasazení Pavlova pojetí do kontextu ostatních novozákonních knih. 

S pomocí evangelií jsem se pokusil vysledovat kontinuitu mezi Ježíšem a Pavlem ve 

věci Zákona. Další vývoj postojů k Zákonu jsem hledal v několika pozdějších 
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novozákonních epištolách. Snažil jsem se v nich najít případný Pavlův vliv nebo naopak 

protichůdné postoje vůči němu. 

Ve své práci jsem vycházel z komentářů k biblickým knihám, ze souhrnných 

pojednání o Pavlově teologii, ze slovníkových příruček, z článků a další odborné 

literatury. Kromě dostupných česky psaných textů jsem použil i některé tituly psané 

v němčině. Biblický text cituji většinou z Českého ekumenického překladu (ČEP), který 

někdy srovnávám s Českým studijním překladem (ČSP).  
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1. Historická východiska 

1.1. Židé a Tóra 

1.1.1. Pojem Tóra a jeho význam 

 

Slovo Zákon, které se užívá v Pavlových listech, zní v řeckém originále nomos. 

Obvykle se jím myslí nejdůležitější část hebrejské bible nazývaná Tóra. 

Hebrejský výraz tóra je odvozený od slovesa j-r-h, které znamená jednak „házet“ 

(například metat los, viz Joz 18,6), jednak „poučovat“. Snad je tedy původním 

významem slova tóra poučení vyslovené kněžími, kteří se nejprve losem dotazovali na 

Boží vůli a pak vyslovili závěr.1 V knize Přísloví je výrazu tóra použito i ve smyslu 

poučení lidského (např. 1,8), ale jinde se jím většinou rozumí poučení od Boha, obvykle 

konkrétně formulované jako pokyn, pravidlo apod. a zachycené písemně.  

Rozsah pojmu tóra bývá v biblickém textu různý. Někdy je omezen na konkrétní 

dílčí ustanovení (např. Lv 12,7 – řád pro ženu při narození dítěte; Nu 6,13 – řád pro 

nazíry). Jindy je míněno Desatero (např. Ex 24,12), celá kniha Deuteronomium (např. 

Dt 28,58), celý Pentateuch nebo jeho podstatná část v té podobě, v jaké v daném 

okamžiku existoval (např. Joz 8,31-32).  

Širší pojetí později převládlo a Tóra (nyní už s velkým počátečním písmenem) začala 

být chápána jako název pro soubor pěti Mojžíšových knih, ve kterých jsou popsány 

vyvolení a záchrana židovského národa a následné uzavření smlouvy mezi ním a 

Bohem. 

Většinu Tóry tvoří výčet nejrůznějších norem, které izraelský národ převzal 

Mojžíšovým prostřednictvím na Sinaji. Zjevení Boží vůle v Tóře však pro Židy zdaleka 

nemělo jen charakter předpisů a pravidel. Předání Božího zákona na Sinaji předcházela 

událost exodu. Bůh si nejprve svůj lid vyvolil,  zachránil ho z otroctví a pak mu teprve 

svěřil svá přikázání. Jejich zachovávání bylo pro Židy adekvátním způsobem plnění 

smlouvy uzavřené s Bohem. „Pro Židy byla (a je) Tóra zjevenou Boží vůlí, jakýmsi 

druhem božského návodu k jednání. Je to výsada daná Izraeli, ne břemeno.“2 Událostmi 

na Sinaji byl fakticky ustaven židovský národ a Tóra je nedílnou součástí jeho identity. 

 

1.1.2. Pojetí Tóry v poexilním období 

 

Význam slova tóra byl tedy v biblických textech zpočátku používán pro různě 

rozsáhlá sdělení. Počáteční nejednoznačnost a proměnlivost ukazuje, že Boží zjevení 

nebylo chápáno jako definitivně dané, v neměnném rozsahu a v konečné podobě. Třeba 

Desatero je v Pentateuchu ve dvojí verzi, starší v Exodu a mladší v Deuteronomiu. 

Připouštělo se, že lidské chápání Boží vůle může být dále upřesňováno nebo nově 

formulováno. Vždy ale platilo, že celý život Izraele včetně těch nejvšednějších 

záležitostí je podřízen Boží svrchovanosti.3 

Už v královské době se u Proroků objevují kritické poznámky na adresu těch, kteří 

sice formálně dodržují rituální předpisy, ale jejich každodenní život se míjí s podstatou 

těchto předpisů. Proroci si byli vědomi, že žádoucí je skutečný žitý vztah s Bohem, ne 

dodržování rituálu ve snaze dosáhnout falešného pocitu splněné povinnosti. Už před 

                                                 
1 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž. Praha: Kalich, 1992, s. 1272. 
2 HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003, s. 114. 
3 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž, s. 1273. 
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babylonským exilem tedy zřejmě existoval jev, který Pavel později kritizoval jako 

spoléhání na „skutky Zákona“.  

U proroků se také objevuje vize jakéhosi budoucího eschatologického 

transformování Tóry, například Jeremiáš mluví o nové smlouvě napsané do srdce (Jr 

31,31-34) a Micheáš o tom, že Tóra bude rozšířena ze Siónu mezi ostatní národy (Mi 

4,2). Tento úhel pohledu byl v Izraeli i nadále přítomen, i když hlavní proud židovského 

myšlení o Tóře se ubíral jinudy.4 

Velkým zlomem bylo pro Židy zničení prvního chrámu a zkušenost exilu. „Dělícím 

znakem je vztah k Zákonu. V poexilním období získává Zákon hlavní postavení.“5 Je to 

období, kdy se dříve víceznačný pojem Tóra prakticky ztotožňuje s pěti knihami 

Mojžíšovými. Tyto knihy prošly také po návratu z exilu svou poslední redakcí, což ale 

neznamená, že se jejich znění ve všech rukopisech sjednotilo; různé odchylky 

v jednotlivých opisech existovaly ještě dlouho potom.  

Rostoucí úloha Tóry v židovské společnosti plyne ze situace, v níž se Židé ocitli. 

Nebylo obnoveno království, zmizela tedy významná autorita Hospodinova 

pomazaného. O to větší roli hraje obnovený chrám reprezentovaný kněžími a Tóra jako 

základ židovské identity.  

Tóra se kromě náboženské veličiny stává také státním zákonem. Zasloužil se o to 

kolem roku 458 př. n. l. kněz Ezdráš, který toto privilegium získal od perského krále 

(Ezd 7,14.26). Izraelská společnost tak nalezla princip, na jehož základě se mohla znovu 

ustavit, ale zároveň se tím vymezila vůči okolním národům  a ve snaze uchovat si svoji 

čistotu se před nimi uzavírala (srov. např. vypovězení manželek cizího původu a jejich 

dětí v Ezd 10).  

K přerušení tohoto trendu došlo za vlády Seleukovců, kdy začal do židovského 

prostředí pronikat helénismus a společenské elity včetně kněží ho ochotně přijímaly, 

zatímco obyvatelstvo věrné Tóře tím bylo pohoršeno.6 V Jeruzalémě vypukly nepokoje, 

které přerostly v makabejské povstání. „Je třeba vědět, že Židé, zejména v době 

makabejské, zachránili svou identitu dodržováním Zákona, který se jim stal základní 

kotvou života i vesmíru.“7 Vítězství v makabejském povstání vedlo k vytvoření 

samostatného židovského státu pod vládou Hasmoneovců a k obnovení platnosti Tóry 

jako státního zákona. 

Nemizí vědomí, že za Zákonem stojí smlouva s Bohem, který jediný zachraňuje. 

Zákon se ale stále více stává samostatnou veličinou, definitivním zjevením Boží vůle, 

které je platné bez ohledu na čas a dějiny. „Některé výroky starověkých rabínů jdou tak 

daleko, že studiu Zákona připisují moc přivodit přítomnost Boží a že si dokonce 

představují, že Bůh sám studuje Zákon.“8 Tóra je nahlížena jako princip fungování 

světa, který ve stejné podobě, v jaké ho znají soudobí Židé, existoval dříve než svět. 

Podle některých představ „kosmos stojí a padá s dodržováním soboty.“9 V židovské 

apokryfní knize Jubileí je popsán běh dějin, který probíhá podle rytmu židovského 

počítání milostivých let, stanovených už na počátku světa Bohem.10  

                                                 
4 Srov. STUHLMACHER, Peter. Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1981, s. 142-144. 
5 SMOLÍK, Josef. Křesťanství bez antijudaismu. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 70. 
6 Srov. SCHÄFER, Peter. Dějiny Židů v antice. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 47. 
7 SMOLÍK, Josef. Křesťanství bez antijudaismu, s. 70. 
8 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž, s. 1273. 
9 SMOLÍK, Josef. Křesťanství bez antijudaismu, s. 75. 
10 Srov. Knihy tajemství a moudrosti. II. díl. Praha: Vyšehrad, 1998, s. 22. 
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Ve 3. století př. n. l. vznikl v Egyptě řecký překlad židovského Písma známý pod 

označením Septuaginta. „Když alexandrijští Židé přeložili výraz ‚tóra‘ (způsob života 

odpovídající Boží vůli) výrazem ‚nomos‘ (zákon), vyjádřili pojetí tóry, které převládalo 

v jejich době.“11 Je to zužující překlad, který dnes někteří Židé označují za „zásadně 

chybný“12, ale je výmluvným svědectvím tehdejšího chápání. V řecky mluvícím 

prostředí se Septuaginta rozšířila a s ní se vžilo i označení nomos. Je to patrné i na 

novozákonních spisech, kde je Tóra běžně nazývána Zákon. 

 

1.1.3. Pojetí Tóry na přelomu letopočtu 

 

Židovskou politickou samostatnost ukončil v roce 63 př. n. l. římský vojevůdce 

Pompeius. O něco později přestala Tóra plnit funkci státního zákona, protože ji římský 

vazal Herodes Veliký nahradil římským právem.13 V náboženských záležitostech 

zůstávala Tóra vedle jeruzalémského chrámu rozhodující autoritou, ale názory na její 

správné uplatňování nebyly jednotné. 

Tóra po staletích své existence už neodpovídala na aktuální otázky doby. Bylo třeba 

doplnit ji vysvětlením a výkladem. Postupně se tak pod vedením chrámové velerady 

formovala tradice, které se začalo říkat ústní Tóra. Rabín Šammaj žijící v době Heroda 

Velikého soudil, že ústní Tóra byla předána Mojžíšovi společně s Tórou psanou a má 

stejnou závaznost. Jeho současník Hillel ji zase vnímal jako podřízenou psané Tóře.14 

Židovstvo na přelomu letopočtu bylo pestré a různorodé. Existovala v něm řada 

proudů a skupin, z nichž nejvýznamnější byli saducejové, farizejové a esejci. Lišili se 

jak v pohledu na Tóru, tak pokud jde o pojetí ústní tradice. 

Saducejové zastupovali bohatší vrstvu blízkou vládnoucím kruhům. Považovali za 

závazné to, co bylo uvedeno v Tóře, pozdější tradice odmítali. Evangelia i Josephus 

Flavius se shodují, že nevěřili např. ve vzkříšení mrtvých, o kterém se Tóra nevyjadřuje. 

Jejich přístup vedl k legalismu a vzdalování náboženství od praktického života, protože 

problémy, které Tóra přímo neřeší, ponechávali na libovůli každého člověka. 

Esejci byli přísná a uzavřená skupina, přesvědčená o tom, že její stanovisko je jediné 

správné a že oni jsou pravý svatý zbytek Izraele, který se uchoval čistý. Tórou se řídili 

bezvýhradně, její požadavky byly pro ně přednější než běžné lidské potřeby. 

Farizejové se z uvedených skupin nejusilovněji snažili aplikovat Tóru na změněnou 

životní realitu. Na rozdíl od saducejů uznávali i ústní tradici. Ve snaze o výklad a 

interpretaci Tóry vytvořili množství detailních postupů pro běžné životní situace. 

Vznikla tak poněkud nepřehledná síť pokynů. Jedním z několika proudů uvnitř 

farizejského hnutí byla skupina, která tíhla k apokalyptickému výkladu Tóry, k níž by 

zřejmě mohl být řazen i Pavel z Tarsu.15 

Zlomovou událostí bylo nezdařené židovské povstání, které skončilo zničením 

druhého chrámu Římany v roce 70 n. l. Židé přišli o své náboženské centrum, skončila 

dosavadní obětní praxe, své postavení ztratila a brzy zcela zanikla skupina saducejů 

spjatá s vůdčími osobnostmi kolem chrámu. Další nezdařené povstání potlačené v roce 

135 vedlo k vyhnání Židů z Jeruzaléma. 

Jako nejvíce životaschopný se ve změněných podmínkách ukázal farizejský přístup, 

který se stal základem formující se nové podoby rabínského judaismu. „Místo chrámu 

                                                 
11 Slovník židovsko-křesťanského dialogu. Praha: Oikoymenh, 1994, s. 168.  
12 Slovník židovsko-křesťanského dialogu, s. 166. 
13 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Karolinum, 2008, s. 25. 
14 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž, s. 1275. 
15 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 63. 
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stojí nyní v centru pozornosti výlučně Tóra a pouze vyučování a přiměřená aplikace 

Tóry činí z Izraele svatý lid.“16  

Ve 2. století n. l. byla dosavadní ústní Tóra ve své aktuální podobě zaznamenána ve 

spisu zvaném Mišna, který se stal základem pozdějšího Talmudu. Prosadil se přístup, 

který ústní Tóru považoval za závaznou. 

 

1.2. Zákon a první křesťané 

1.2.1. Hebraisté a helénisté 

 

Prvotní křesťanská obec v Jeruzalémě se už poměrně brzy dělila na dvě odlišné 

skupiny, které dnes bývají označovány jako hebraisté a helénisté. Určitá odlišnost a 

snad i napětí mezi nimi jsou patrné ze Sk 6,1-6. Svou roli hrál v první řadě jiný 

mateřský jazyk – u hebraistů aramejština (i když mnozí z nich, včetně alespoň 

některých apoštolů, základy řečtiny jistě znali), u helénistů řečtina. Z jazykové bariéry 

plynula nutnost oddělených bohoslužeb.17  

Helénisté se rychle stali terčem pronásledování ze strany Židů, kdežto hebraistů se 

pronásledování týkalo spíše v konkrétních případech se zaměřením na jednotlivce 

(zatčení Petra a Jana, později poprava Jakuba a uvěznění Petra). Mezi oběma skupinami 

musely tedy být určité odlišnosti ve vnějších projevech. Přesné informace je nemožné 

zjistit. Musíme se spokojit s dohady plynoucími ze Skutků apoštolů, které jsou pro svůj 

časový odstup z historického hlediska problematickým zdrojem, a ze sporadických 

zmínek v Pavlových listech o tom, jak dříve pronásledoval Boží obce. Řeč vůdčího 

helénisty Štěpána uvedená ve Skutcích (7,2-53) naznačuje, že kamenem úrazu mohl být 

pro Židy postoj helénistů k židovskému chrámovému kultu.18 Zatímco hebraisté se 

chrámových bohoslužeb řádně účastnili (srov. Sk 3,1), helénisté se asi netajili jistým 

odstupem. Jejich postoj snad pramenil z odlišného chápání Ježíšovy smrti – možná 

právě oni začali klást důraz na její výkupný charakter, proto pro ně chrámové oběti 

ztrácely na významu, když ta pravá oběť přece už byla přinesena.19 Není ale 

pravděpodobné, že by se už v této rané fázi helénisté vymezovali vůči Zákonu a 

obřízce. To přišlo zřejmě až později, po jejich vyhnání z Judska. 

Konflikt helénisty Štěpána s jeruzalémskou synagogou propuštěnců, synagogou 

Kyrénských a Alexandrijských skončil jeho ukamenováním. Ostatní podobně smýšlející 

křesťané museli z Jeruzaléma uprchnout (Sk 8,2 a 11,19). Apoštolové jakožto hebraisté 

směli zůstat. V 1. století po Kristu byl judaismus velmi pestrý, apoštolové a jejich 

stoupenci nebyli v očích Židů jediná specifická skupina a svou odlišností asi tolik 

neprovokovali jako jejich řecky mluvící radikálnější bratři. 

Skutky popisují misijní činnost helénistů po jejich vyhnání a ukazují, že zde došlo 

k postupnému obratu směrem k pohanům. Diasporní Židé se už dlouho považovali za 

Boží služebníky vzhledem k pohanům a v diaspoře vznikala i literární díla určená 

                                                 
16 SCHÄFER, Peter. Dějiny Židů v antice, s. 131. 
17 Srov. GNILKA, Joachim. Paulus von Tarsus: Apostel und Zeuge. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 

1996, s. 36. 
18 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia. Stuttgart: Verlag Katholisches 

Bibelwerk GmbH, 1999, s. 47. 
19 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět. Praha: Karolinum, 2014, s. 61-62. 
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Nežidům. Křesťanská misie mezi pohany se tedy jeví jako logické pokračování 

předchozích vzájemných kontaktů.20 

Podle Skutků Filip nejprve hlásal křesťanskou zvěst v Samaří. Tato činnost ještě 

nebyla spojena s pozdějšími problémy, samařští muži byli obřezáni a nemuselo se řešit, 

nakolik má být hlásání Krista doprovázeno viditelným přičleněním k vyvolenému 

národu. Následující křest etiopského dvořana už byl v tomto ohledu problematičtější. 

Pokud je zpráva ze Sk 8,26-40 věrohodná, dalo by se předpokládat, že patřil 

k bohabojným, tedy že sympatizoval s judaismem, ale nepřijal obřízku a nestal se 

Židem. Pokud byl eunuchem, plné přijetí do židovského společenství by pro něj 

s ohledem na Dt 23,2 ani nepřipadalo v úvahu. Zdá se, že byl Filipem pokřtěn, aniž byl 

obřezán. Byl by to první náznak skutečnosti, že obřízka pro křesťany začala ztrácet roli 

nutné podmínky začlenění do Božího lidu.21 V 10. kapitole Skutků je obrat k pohanům 

spojený s překročením některých rituálních předpisů potvrzen, když Petr křtí důstojníka 

Kornelia a stoluje s ním bez ohledu na stravovací pravidla Židů. 

Jisté je, že ve větším měřítku se tento postup začal uplatňovat v Antiochii, kde se 

helénisté zaměřili na hlásání evangelia nejen Židům, ale i pohanům. Vzniká tak 

náboženská obec, která je i zvenčí vnímána jako nová skupina odlišná od židovství. Její 

členové začínají být označováni křesťané. Není jisté, jestli tato misie mezi pohany byla 

už od počátku oproštěna od obřízky. Někteří se domnívají, že nejstarší pohanokřesťané 

byli de facto proselyté. Ale postupně začíná funkci obřízky nahrazovat u helénistů křest. 

Dosavadní rozdíl mezi původními členy obce, proselyty a bohabojnými se stírá a 

současně se tím nabourává hranice mezi Židy a pohany. V očích Židů to bylo snad ještě 

závažnější nebezpečí než relativizace obřadů a chrámových obětí.22 Jistou roli v této 

praxi helénistických křesťanů asi hrály eschatologické motivy. Pokřtění pohané už 

nejsou jednoduše integrováni do izraelského národa jako proselyté, ale stávají se členy 

univerzálně rozšířeného Božího lidu, o kterém v souvislosti s koncem věků mluvili 

proroci a který se Kristovým prostřednictvím stal skutečností.23 

 

1.2.2. Složité vztahy židokřesťanů a pohanokřesťanů 

 

Dá se předpokládat, že Pavel jako diasporní Žid z Tarsu měl blízko k synagogám 

sdružujícím pravověrné Židy pocházející z diaspory a nyní žijící v Jeruzalémě. Právě 

kolem těchto synagog vypukl konflikt se Štěpánem.24 Pavel musel vnímat situaci jako 

nebezpečnou a podle vlastních slov se velmi aktivně zapojil do pronásledování církve 

(Ga 1,13). Obrátil se směrem k Damašku, kde byla početná židovská obec. Určitě 

nemohl damašské obyvatele přivést v poutech do Jeruzaléma, jak se píše ve Skutcích 

(9,2), protože se jednalo o jinou, samostatnou římskou provincii. Maximálně se dalo 

hovořit o přesvědčování nebo o synagogálních trestech (jako bylo „čtyřicet ran bez 

jedné“), které Pavel později několikrát zakusil sám na sobě. Tyto a podobné prostředky 

chtěl nyní v Damašku patrně použít. Před Damaškem ale prožil zkušenost, která vedla 

ke změně jeho smýšlení. Tím, že uvěřil v Ježíše, se změnil také jeho pohled na Zákon a 

jeho postoj se začal podobat postoji skupiny, kterou pronásledoval. 

                                                 
20 Srov. FRANKEMÖLLE, Hubert. Frühjudentum und Urchristentum. Stuttgart: Kohlhammer, 2006, 

s. 249. 
21 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia, s. 59-60. 
22 Srov. GNILKA, Joachim. Paulus von Tarsus: Apostel und Zeuge, s. 38. 
23 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia, s. 80. 
24 Srov. GNILKA, Joachim. Paulus von Tarsus: Apostel und Zeuge, s. 36. 
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Není jisté, jestli Pavel jako hlasatel evangelia od počátku praktikoval misii bez 

obřízky. V této věci u něj mohlo dojít k vývoji.25 Ale když byl Barnabášem přizván do 

Antiochie a začal se podílet na jeho misijní činnosti, zřejmě se už jejich práce neohlížela 

na obřízku ani na stravovací pravidla. 

Jeruzalémská obec se zatím dále obrací nejspíše především na Židy a zůstává spjata 

se Zákonem a jeruzalémským chrámem. Rozvíjející  se činnost antiochijské misie vedla 

k setkání představitelů jeruzalémské a antiochijské obce v Jeruzalémě asi na konci 40. 

nebo na počátku 50. let. Na schůzce, někdy nazývané „apoštolský koncil“, se mluvilo o 

odlišném přístupu obou obcí a došlo k dohodě, že pohanům má být nadále hlásáno 

evangelium bez obřízky. „Výsledkem ovšem bylo přece jen ‚dvojí’ evangelium: jiné 

nároky a předpisy pro pohanokřesťany a jiné pro židokřesťany.“26  

Ve Skutcích apoštolů je se závěry „apoštolského koncilu“ spojen v jeden celek také 

tzv. „apoštolský dekret“, který pohanokřesťanům ukládá některé povinnosti ohledně 

stravování. Podle některých názorů je toto ustanovení až pozdější záležitostí a s 

„koncilem“ nemá přímou souvislost.27 Pavel sám píše, že mimo uznání obojí misie 

nebyla v Jeruzalémě řeč o jiných povinnostech kromě toho, aby pohanokřesťané 

pamatovali na jeruzalémské chudé (Ga 2,9-10). Samy Skutky připouští možnost, že 

„apoštolský dekret“ byl Pavlovi sdělen Jakubem až při jeho poslední návštěvě 

Jeruzaléma (Sk 21,16-25). 

Odlišný způsob života u židokřesťanů a pohanokřesťanů schválený „koncilem“ nutně 

musel dříve nebo později působit problémy. V Ga 2,11-14 je popsán antiochijský 

konflikt, který se týkal společného stolování obou skupin. Petr si zde vysloužil Pavlovu 

kritiku, protože nejprve jedl u jednoho stolu s pohanokřesťany, ale po příchodu skupiny 

židokřesťanů z Jeruzaléma své chování změnil. V Antiochii se nejspíše židokřesťané i 

pohanokřesťané setkávali  v jednom společenství bez ohledu na vzájemné rozdíly. 

Judaisté, kteří přišli z Jeruzaléma, se ale chtěli i v této situaci držet Zákona. „Aby 

předešli rozpadu obce, žádali od pohanokřesťanů alespoň dodržování základních 

jídelních předpisů. K tomuto názoru se přidal Petr i Barnabáš.“28 Pavel ale trval na tom, 

že v Kristu jsou všechny předchozí rozdíly překonány a není třeba se jich držet. Po této 

události zřejmě Antiochii opustil, s Barnabášem se rozešel a zahájil samostatnou 

činnost. 

Snad právě konflikt v Antiochii byl jedním z podnětů k formulování už zmíněného 

„apoštolského dekretu“. Toto ustanovení ukládalo pohanokřesťanům zdržovat se masa 

obětovaného modlám, krve, masa s krví a smilstva. Spíše než diktát ze strany 

rigorózních židokřesťanů to byl pokus o minimální pokyny pro pohanokřesťany, aby 

spolu obě skupiny v Antiochii nebo i jinde mohly být ve vzájemném kontaktu. 

V Pavlových listech není žádný náznak, že by Pavel o takovém ustanovení věděl. 

S Antiochií už asi nebyl ve styku a ve svých obcích uplatňoval jiný přístup, pokud jde o 

stravování (1K 8 a 10, Ř 14). Není známo, jestli se později o „dekretu“ dověděl a jak na 

něj reagoval. Podle některých názorů byl Pavel nakloněn ústupkům ne kvůli předpisům 

Tóry, ale kvůli bratrské lásce, proto by tento kompromis mohl akceptovat.29 Podle 

jiných názorů by na něj pravděpodobně nepřistoupil.30 

                                                 
25 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia, s. 65. 
26 RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 70.  
27 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia, s. 162. 
28 RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 194. 
29 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia, s. 164. 
30 RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 184. 
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Z Pavlových listů víme, že musel ve svých obcích čelit misijnímu úsilí blíže 

nespecifikovaných judaistických misionářů, kteří se pokoušeli pohanokřesťany 

přesvědčovat, že svoje obrácení a svůj křest musí doplnit o obřízku a zavázat se 

k dodržování stravovacích a jiných předpisů Zákona.   

Někteří badatelé se pokoušejí popsat složitou situaci mezi prvotními křesťany 

rozlišením několika skupin. Jedno takové pojetí hovoří o skupině silně konzervativní 

kolem Jakuba, která lpěla na obřízce i na stravovacích předpisech, dále o umírněných 

konzervativcích sdružených kolem Petra (obřízku neprosazovali, ale židovský životní 

styl ano) a umírněných liberálech představovaných Pavlem a jeho následovníky. Silně 

liberální skupinu, která se s Zákonem a židovským dědictvím radikálně rozešla, 

představuje Štěpánův okruh a janovské obce.31  K vzájemnému sblížení (nebo 

v  případech některých extrémních skupin k úplnému odcizení) došlo až koncem 1. 

století, kdy dřívější spory o Zákon už nebyly aktuální, protože se oddělení křesťanů od 

synagogy dovršilo. 

Jeruzalémská židokřesťanská obec, zpočátku až na občasné pronásledování 

jednotlivců spíše trpěná, se postupně dostávala do větších potíží. Obětí rostoucího 

napětí se při své poslední návštěvě města zřejmě stal i Pavel, který byl uvězněn a 

nakonec poslán do Říma. Roku 62 nechal velekněz ukamenovat vůdčího představitele 

jeruzalémské obce Jakuba spolu s dalšími druhy s paradoxním a zřejmě účelovým 

odůvodněním, že přestupovali Zákon. Situace se vyhrocovala zejména z politických 

důvodů, rostla averze vůči Římu a židokřesťané mohli být, snad pro svůj pasivní přístup 

k případnému odboji, vnímáni ostatními Židy negativně. Nezdařené povstání, zničení 

chrámu v roce 70 a zánik chrámového kultu urychlily vnější oddělení Židů a křesťanů. 

V 1. století n. l. nebyli ani Židé uniformním a jednolitým celkem. Je tedy 

pochopitelné, že vznikající křesťanské hnutí někdy váhalo, jak má v židovském dědictví 

rozlišit podstatnější od méně podstatného. Ve sporech a konfliktech Pavlovy doby se 

rodilo hlubší pochopení toho, co to vlastně znamená vyznávat Krista. 

 

1.3. Pavlovy listy v historických souvislostech 

1.3.1. Pavlovy listy obecně 

 

Pavel svými listy udržoval na dálku kontakt s křesťanskými obcemi, které založil a 

jejichž vývoj nepřestával sledovat. Výjimku představuje římská obec, které adresoval 

svůj list předtím, než ji osobně navštívil a poznal. Každý z jeho listů vznikal v konkrétní 

situaci a odráží se v něm aktuální problémy obce nebo momentální vztah mezi ní a 

Pavlem. Pavlovy listy jsou pro nás inspirované a povzbuzení v nich obsažené je obecně 

platné, ale kontext jejich vzniku nemůžeme opomíjet, jestli jim chceme opravdu 

porozumět. 

Forma Pavlových listů v zásadě odpovídá dobovým zvyklostem, jimiž se ale apoštol 

nenechal příliš svazovat. Nepsal žádná vybroušená stylistická cvičení, ale skutečné 

dopisy, ve kterých se forma někdy musela přizpůsobit obsahu. Tak, jak bylo obvyklé, 

začíná Pavel preskriptem, který zahrnuje jméno odesílatele v nominativu, jméno 

adresáta v dativu a potom přání pokoje a milosti. Po preskriptu následuje obvykle (s 

výjimkou listu Galaťanům) díkůvzdání. List bývá ukončen závěrečným napomenutím 

                                                 
31 Srov. FRANKEMÖLLE, Hubert. Frühjudentum und Urchristentum, s. 260. 
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nebo povzbuzením a následným postskriptem, jehož náplní bývají pozdravy 

konkrétních osob nebo prosba o vyřízení pozdravů.32 

Tělo dopisu, tedy text zahrnující samotný obsah sdělení, bývá u Pavla podáno různě. 

Některé listy, jak dnes badatelé soudí, mohly vzniknout složením více Pavlových listů 

dohromady, takže působí složitě a nepřehledně. U jiných může být nepřehlednost 

způsobená tím, že Pavel diktoval listy ve ztížených podmínkách, na cestách, a tedy 

přerušovaně, s přestávkami. Pavlův styl je jen málokdy jednoduchý a přímočarý. Stává 

se, že se v listech začne zabývat nějakým problémem, ale při výkladu se dotkne jiného 

problému, u kterého se pozdrží, a až později se vrátí k původní otázce a dá na ni 

konečnou odpověď. Někdy se ve snaze říci toho co nejvíce vyjadřuje úsporně a 

zkratkovitě, takže čtenář musí pozorně zvažovat, co kterou formulací myslí.  

V Novém zákoně je celkem 13 listů, ve kterých je jako odesílatel uveden Pavel. 

Z toho sedm listů považují badatelé za nesporné Pavlovy listy: Římanům, 1. a 2. 

Korinťanům, Galaťanům, Filipanům, 1. Soluňanům a Filemonovi. Další tři bývají 

označovány jako sporné, protože velká část odborníků je s ohledem na tematické 

odlišnosti vnímá jako dílo Pavlových následovníků, ale jiní je považují za autentické; 

jsou to listy Efezanům, Kolosanům a 2. Soluňanům. Další tři listy, tzv. pastorální 

epištoly – 1. a 2. Timotejovi a Titovi – považuje velká část exegetů za popavlovské. 

Protože se ve své práci zabývám listy Korinťanům, Galaťanům a Římanům, budu se 

nadále podrobněji věnovat pouze jim. 

 

1.3.2. První list Korinťanům 

 

Korint patřil v Pavlově době k nejvýznamnějším městům římské říše. Byly v něm 

dva přístavy, rozvinutá řemesla i obchod a to, čemu bychom dnes řekli multikulturní 

prostředí. Byla zde řada svatyní zasvěcených řeckým i východním bohům. Město bylo 

proslulé svým bohatstvím, luxusním životem místních boháčů a sexuální nevázaností.33  

Pavel přišel do Korintu asi v roce 50 nebo krátce poté a založil zde křesťanskou 

obec.  

Jak je patrné z 1. listu Korinťanům, bylo sociální složení této obce pestré, podobně 

jako byla bohatě sociálně diferencovaná celá korintská společnost. Neobešlo se to bez 

problémů. Majetkové rozdíly se projevovaly i při eucharistickém shromáždění (1K 

11,20-34). Kromě sociálních rozdílů se korintští křesťané museli vyrovnávat s odlišností 

křesťanských a pohanských kritérií mravnosti, zejména v sexuální oblasti. Množství 

pohanských chrámů zase nastolovalo otázku přípustnosti nebo nepřípustnosti 

konzumace masa obětovaného modlám, která rozdělila obec na okázale svobodomyslné 

a rigoróznější.  

To vše byly problémy, kterými Pavel uznal za nutné se zabývat v listě označovaném 

jako 1. Korinťanům. Kromě nich v listě najdeme zmínku o případu sudičství mezi 

křesťany, náznak neshod týkajících se pojetí zmrtvýchvstání a další jevy, které 

naznačují, že pestrá náboženská obec uvnitř římského velkoměsta obtížně hledala 

jednotu. Hned na začátku listu jim Pavel vytýká existenci vyhraněných skupinek, které 

se hlásí k různým autoritám – k Pavlovi, Apollovi, Petrovi, „ke Kristu“ (1K 1,12). 

Největší problém asi pro Pavla představovala skupina stoupenců jeho spolupracovníka 

Apolla, jehož jméno v listu znovu zmiňuje ještě několikrát (1K 3,4-6; 3,22; 4,6). O 

                                                 
32 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 313-314.  
33 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 218. 
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samotném Apollovi nemluví špatně, spíše vytýká Korintským, že jeho a Apolla staví 

proti sobě.  

Korintská obec byla zřejmě bohatá na různá charismata. Právě na nich Pavel ukazuje, 

že vzájemná různost je pro obec obohacením. Různé dary pocházejí od téhož Ducha 

(1K 12). A jistě ne náhodou zdůrazňuje Pavel Korinťanům lásku jako základ všeho (1K 

13), protože v jejich obci se zřejmě kvůli vzájemným rozdílům a sporům dává na 

vzájemnou lásku menší důraz, než by se slušelo. 

Ve snaze poučit Korinťany o tom, jaká má být pravá křesťanská obec, použil Pavel 

v tomto listě řadu známých obrazů, které jsou obohacením pro ekleziologii: církev jako 

Kristovo tělo, Boží stavba, Boží chrám nebo Boží pole. 

Struktura listu je poměrně složitá, zahrnuje množství témat doprovázených různými 

odbočkami. Po preskriptu a díkůvzdání (1,1-9) následuje část věnovaná jednotě a 

odmítnutí konkurujících si skupin v obci, doplněná vloženým pojednáním o zdánlivě 

pošetilé Boží moudrosti zjevené na kříži (1,10-4,21). Následují konkrétní morální 

problémy v Korintě – smilstvo (5,1-13 a 6,12-20) a sudičství (6,1-11). Další část zřejmě 

odpovídá na dotaz ohledně manželství a dotýká se také životního stavu obecně (7. 

kapitola). Na to navazuje úvaha o stravovacích předpisech (kapitoly 8-10) s vloženým 

pojednáním o Pavlově svobodě a hmotné nezávislosti na obci a o rizicích modlářství. 

Dále Pavel píše o chování při bohoslužbách (11. kapitola), o různých darech Ducha a 

jejich významu pro obec (12. kapitola) a o lásce (13. kapitola), pak se znovu vrací 

k průběhu bohoslužby (14. kapitola). Následuje pojednání o zmrtvýchvstání (15. 

kapitola), pokyny ke sbírce pro chudé (16,1-12) a závěr (16,13-24). 

Tento list nebyl ve skutečnosti prvním listem, který Pavel do Korintu poslal. V 1K 

5,9 se zmiňuje o jiném listu, který se nedochoval. Přijmeme-li předpoklad, že 2. list 

Korinťanům je složen nejméně ze dvou Pavlových listů, znamená to, že písemný styk 

mezi Pavlem a korintskou obcí byl poměrně intenzivní.  

První list Korinťanům byl sepsán někdy v 1. polovině 50. let a patří k nejroz-

sáhlejším Pavlovým listům. 

 

1.3.3. Druhý list Korinťanům 

 

Současní badatelé většinou považují 2. list Korinťanům za text složený ze dvou nebo 

více původně samostatných listů. Vede je k tomu skutečnost, že v listu je několik 

odlišně laděných částí s problematickou vzájemnou návazností. Asi nejnápadnější 

předěl je mezi 9. a 10. kapitolou. Končí zde text o sbírce pro chudé a začíná část někdy 

považovaná za tzv. „dopis v slzách“, tj. kapitoly 10-13, které podle některých názorů 

mají tematicky i dobou svého vzniku blízko k listům Galaťanům a Římanům.34  

V listu se střídá několik odlišných témat – problémy, kterým byl Pavel vystaven, 

jeho sebeobhajoba, vznešenost jeho apoštolské služby, problémy ve vztazích mezi ním a 

korintskou obcí, sbírka pro jeruzalémské chudé, důrazné varování před falešnými 

apoštoly. 

Po úvodní části (2K 1,1-11) následuje dlouhý blok věnovaný obhajobě Pavlova 

působení (1,12-7,4). V něm se Pavel zmiňuje o potížích, kterým čelil, o problémech ve 

vztahu ke korintské obci (ve verši 2,4 je zmínka o předchozím „dopisu psaném 

v slzách“, který je podle některých názorů snad totožný s kapitolami 10-13), ale i o 

vznešenosti apoštolské služby, kterou Pavel ukazuje srovnáním se službou staré 

                                                 
34 Srov. EGGER, Wilhelm. Galaterbrief. Philipperbrief. Philemonbrief. Würzburg: Echter Verlag, 

1988, s. 8. 
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smlouvě (3,3-18). Následující část pojednává o útěše, které se Pavlovi dostalo, když se 

z Korintu vrátil Titus a informoval ho o situaci v obci (7,5-16). V dalších dvou 

kapitolách (8-9) Pavel píše o sbírce pro jeruzalémské chudé. Pak náhle přichází zlom, 

Pavel Korinťany velmi emotivně varuje před falešnými apoštoly a obhajuje svou 

apoštolskou práci, která je zřejmě jeho protivníky napadána (10-12). Ve stejném duchu 

se nese Pavlův příslib další, už třetí návštěvy korintské obce (13,1-10). Závěr listu 

(13,11-13) už zase zní úplně jinak než předchozí vypjaté řádky. 

 

 

1.3.4. List Galaťanům 

 

Galaťané žili v centrální části Malé Asie od 3. století př. n. l. Jednalo se původně o 

galské etnikum, postupně zde zdomácněli a pořečtili se. Jak vyplývá ze Sk 16,6 a 18,23 

a z Ga 4,13, navštívil Pavel tuto oblast nejméně dvakrát. Založil zde několik 

křesťanských obcí, kterým adresoval svůj list. Podnětem k jeho sepsání byla situace 

vyvolaná činností Pavlových oponentů. 

Existuje mnoho teorií, kdo byli Pavlovi protivníci a odkud přicházeli.35 Víme o nich 

jen to, co sám Pavel prozrazuje, a to je svědectví neúplné a jednostranné. Pavel před 

Galaťany obhajuje svoje apoštolské poslání, zřejmě tedy jeho odpůrci tvrdili, že nemá 

pověření z Jeruzaléma a není skutečným apoštolem. Nepochybně kladli důraz na 

obřízku, dodržování Zákona a slavení svátků podle židovského kalendáře. Protože si 

Pavel dává velikou práci, aby Galaťanům dokázal, že Abraham byl ospravedlněn z víry, 

zřejmě jeho odpůrci také argumentovali Abrahamem, který se přece jako první nechal 

obřezat na znamení smlouvy s Hospodinem. Jednalo se tedy o křesťany pevně 

zakotvené v židovské tradici, pro které platilo, že každý křesťan musí být skrze obřízku 

a dodržování Zákona viditelně připojen k vyvolenému lidu a stát se tak Abrahamovým 

potomkem. 

Samotné přijetí obřízky by pro Pavla asi nepředstavovalo problém, ale v této 

souvislosti v něm vidí zpochybnění podstaty křesťanské zvěsti. Kdyby připustil, že víra 

v Krista nestačí a je třeba ji doplnit obřízkou, znamenalo by to, že spása přinesená 

Ježíšem není dokonalá, jinými slovy že Zákon je nad Kristem. Zareagoval tedy rázně a 

nekompromisně. Nevíme, jaký byl výsledek jeho snažení, ale situace asi zůstala 

komplikovaná, protože Galaťané se, jak se zdá, nakonec nepodíleli na jeho sbírce pro 

jeruzalémské chudé (srov. Ř 15,26).36 

Po úvodní části listu (Ga 1,1-5) následuje místo obvyklého díkůvzdání napomenutí 

(1,6-9) a po něm Pavlova apoštolská sebeobhajoba (1,10-2,14). Dále Pavel pojednává o 

ospravedlnění z víry a o skutcích Zákona (2,15-5,12). Na to navazuje výklad o jednání 

v pravé svobodě z Ducha (5,13-6,10), napomenutí a závěr (6,11-18), tentokrát bez 

jakýchkoliv pozdravů.  

Stručný, ale břitký list, ve kterém nechybí ironie a tvrdé formulace, nenechá čtenáře 

chladným. Martin Luther byl do této jadrné epištoly podle vlastních slov zamilován 

podobně jako do své manželky.37 

 

                                                 
35 Srov. MUSSNER, Franz. Der Galaterbrief. Leipzig: St. Benno – Verlag GMBH, 1974, s. 15-25. 
36 Srov. THEOBALD, Michael. List Římanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 

16. 
37 Srov. RADL, Walter. List Galaťanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 7. 
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1.3.5. List Římanům 

 

Není známo, kdy a za jakých okolností vznikla křesťanská obec v hlavním městě 

římské říše. Podobně jako jinde i zde se křesťanská zvěst šířila zpočátku v prostředí 

synagog mezi Židy, proselyty a „bohabojnými“, tedy těmi, kteří s židovskou vírou 

sympatizovali, ale nedali se obřezat.  

Došlo zřejmě k nepokojům mezi Židy a prvními křesťany, které dosáhly takových 

rozměrů, že vyvolaly v roce 49 rázný zásah císaře Claudia. Římský spisovatel Suetonius 

nás informuje o Claudiově ediktu, kterým byli vypovězeni z města Říma Židé kvůli 

nepokojům podněcovaným jakýmsi Chrestem. Další doklad o Claudiově ediktu máme 

ve Sk 18,2, kde se dovídáme o Pavlově setkání s římskými křesťanskými manžely 

Akvilou a Priscillou v Korintě. To bylo asi v roce 50 nebo krátce poté. Nejpozději tehdy 

se Pavel dověděl o existenci křesťanské obce v Římě. 

Židé se mohli do Říma vrátit po Claudiově smrti v roce 54. Do té doby mohla 

křesťanská obec v Římě přežívat jen díky křesťanům pohanského původu, kteří se 

museli naučit žít bez opory synagogy. Významné postavení v obci si udrželi i po 

návratu židokřesťanů. 38  

V důsledku těchto událostí se zřejmě urychlilo oddělení římských křesťanů od Židů. 

Snad i proto Pavel věnoval část svého listu Římanům problematice spásy Izraele. Je 

dost nepravděpodobné, že by Židé po návratu do Říma ještě umožňovali židokřesťanům 

vstup do synagogy nebo nákup košer potravin. Dodržování židovských stravovacích 

předpisů se pro římské židokřesťany mohlo stát problémem, který u některých mohl 

vést až k vegetariánství (srov. Ř 14,2) nebo zřeknutí se vína (srov. Ř 14,21).39 Mnozí asi 

ještě dodržovali sobotu a zachovávali židovské svátky (srov. Ř 14,5). Ale konflikty 

týkající se obřízky, které musel Pavel řešit v listu Galaťanům a varovat před nimi v listu 

Filipanům, v Římě aktuální nebyly, protože se Pavel v listu Římanům do výkladu o 

obřízce nepouští. 

Zdá se tedy, že římská křesťanská obec byla v jistém smyslu o něco dál než Pavlovy 

obce v Řecku. Byla také o něco starší než ony. 

Pavel sice v Římě ještě nebyl, ale žila v něm řada křesťanů, kteří ho znali, a sám byl 

s poměry ve městě také dobře obeznámen. Musel počítat i s tím, že do Říma o něm 

pronikly zkreslené zvěsti šířené jeho odpůrci. Svým listem se chtěl Pavel Římanům 

představit, vyložit jim své postoje a snad i uvést některé věci na pravou míru. Píše, že už 

je často chtěl navštívit (Ř 1,13), a těší se, až k nim přijde a najde mezi nimi chvíli 

odpočinku (Ř 15,32). Asi by pro něj bylo opravdu odpočinkem nebýt vystaven 

neustálým sporům v synagoze a nemuset diskutovat se svými odpůrci o obřízce. Doufá, 

že mu římská obec poskytne zázemí pro zamýšlenou misii v Hispánii (Ř 15, 23-24). 

Po úvodu a díkůvzdání (Ř 1,1-15) přechází Pavel k výkladu svého pojetí evangelia. 

Nejprve vyložil, že pohané i Židé propadli hříchu a odsouzení (1,16-3,20). Potom 

popsal, že všichni byli ospravedlněni ne skrze své skutky podle Zákona, ale vírou 

v Krista, a že jim byl dán nový život v Duchu (3,21-8,39). Dále se věnuje Izraeli, jeho 

selhání a jeho naději na spásu (kapitoly 9-11). Následují výzvy, rady a napomenutí pro 

život (12,1-15,13). Dále píše Pavel o své činnosti a o svých plánech do budoucna 

(15,14-33), připojuje obsáhlý soupis pozdravů (16,1-23) a závěr (16,25-27). 

                                                 
38 Srov. PESCH, Rudolf. Römerbrief. Würzburg: Echter Verlag, 1994, s. 17. 
39 Srov. THEOBALD, Michael. List Římanům, s. 22. 
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List Římanům je nejdelší z Pavlových dochovaných listů, jako jediný je adresovaný 

obci, kterou Pavel nezaložil, a podává nejsystematičtější výklad jeho teologie. To, co 

v listě Galaťanům vyložil Pavel polemicky, prezentuje v listě Římanům promyšleně a 

s nadhledem. 
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2. Zákon v Pavlových listech 

2.1. Rozbor vybraných úryvků z Pavlových listů 

 

2.1.1. Na obřízce ani neobřezanosti spása nezávisí (1K 7,17-19) 

 

V 7. kapitole 1. listu Korinťanům Pavel reaguje na otázku, kterou mu adresáti 

položili, a radí, jak mají členové korintské obce pohlížet na manželství. V tomto textu 

věnovaném hlavně partnerským záležitostem se nachází obecnější odbočka ve verších 

17-24, která se týká životního stavu člověka. 

Pavel nejprve formuluje zásadu: „Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, 

když ho povolal k víře“ (7,17). V pozadí tohoto výroku, zopakovaného jinými slovy 

ještě dvakrát ve verších 20 a 24, je patrné přesvědčení, že situace, ve které člověk žije, 

není náhodná, má něco do činění s jeho osobním povoláním. Je od Pána, a tedy je 

součástí Božího záměru. Křesťan je konkrétní člověk v konkrétních podmínkách, ne 

abstraktní neurčitá bytost. „Pavel nemá velký smysl pro uniformitu křesťanství. Je spíše 

pro svobodu a rozmanitost křesťanského povolání, které každého zastihuje vždy v jeho 

jedinečné situaci.“40 

Pavel dále uvádí dva konkrétní příklady různosti, které bylo možné vidět v tehdejších 

obcích: Žid a pohan, otrok a svobodný. V korintské obci, jak se zdá, nebyly v této době 

aktuální spory o obřízku a závaznost nebo nezávaznost rituálních předpisů Zákona, 

které bude Pavel řešit později v jiných listech. Zde tedy zmiňuje obřezanost a 

neobřezanost opravdu jenom jako příklad, bez emotivního a polemického podtextu. 

Zároveň je zřejmé, že i když toto téma pro Pavla teprve nabude na aktuálnosti, jeho 

postoj je jasný už teď a v dalších diskusích se jistě upřesní a prohloubí, ale nezmění. 

Žida Pavel vyzývá, aby nezatajoval svou obřízku, pohana vyzývá, aby se nedával 

obřezat. Naprosto samozřejmě, aniž by to považoval za nutné vysvětlovat, hodnotí 

obřízku jako něco, co pro spásu nemá význam. Žid i pohan mají svou záchranu v Kristu 

a není třeba, aby se k této skutečnosti ještě cokoliv dalšího přidávalo. Naopak, různost 

může být pro křesťanskou obec obohacením.  

Pavel dodává, že obřízka ani neobřezanost nic neznamenají, záleží na tom, zda 

člověk zachovává Boží přikázání (7,19). Později bude Pavlovi podsouváno, že hlásá: 

„Čiňme zlo, aby přišlo dobro“ (Ř 3,8), bude mu vytýkáno, že svým důrazem na 

ospravedlnění z víry podceňuje význam skutků v životě křesťana. Verš 1K 7,19 přitom 

ukazuje, že na dodržování morálních příkazů Zákona podle Pavla záleží.  

 

2.1.2. Pavlův postoj ke stravovacím předpisům (1K 8 a 10; Ř 14) 

 

V 8. kapitole 1. listu Korinťanům se Pavel začíná zabývat otázkou, jestli jíst nebo 

nejíst maso obětované pohanským bohům. Pro Židy něco takového bylo nepřípustné, 

jednak to hraničilo s modloslužbou (podle 4Mak 5,2 je požívání masa obětovaného 

modlám totéž co odpad od judaismu41), jednak jídlo připravené pohany neodpovídalo 

pravidlům stanoveným Mojžíšovým zákonem. Korintská obec zřejmě v této otázce 

nebyla jednotná. Její členové patřili spíše k chudším sociálním vrstvám (srov. 1K 1,26-

29) a pro takové lidi byly jednou z mála příležitostí najíst se masa veřejné hostiny 

                                                 
40 ORTKEMPER, Franz J. První list Korinťanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1999, s. 69. 
41 Srov. KLAUCK, Hans J. 1. Korintherbrief. Würzburg: Echter Verlag, 1992, s. 60. 
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pořádané při slavnostech, na kterých se podávalo maso z obětí bohům. Ale i lidé, kteří 

si mohli dovolit kupovat maso na veřejném tržišti, neměli jistotu, jestli se nejedná o 

maso z obětovaných zvířat. Také v kontaktu s pohanskými sousedy – při soukromých 

hostinách nebo rodinných oslavách – se křesťané dostávali do podobných nepříjemných 

situací. Každodenní život v multikulturním prostředí velkého města přinášel takových 

dilemat mnoho. 

Jedna skupina křesťanů v Korintě dospěla k závěru, že maso je možné jíst bez obav, 

a své přesvědčení asi dávala demonstrativně najevo. Pavel v listu zřejmě cituje jejich 

argumenty: „Všichni máme poznání“ (1K 8,1), „víme, že modly ani bohové tohoto 

světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh“ (1K 8,4). Pavel jim v zásadě dává za pravdu, 

ovšem s jistými výhradami. Vadí mu jejich důraz na pravé poznání, varuje je před 

domýšlivostí a upozorňuje, že jejich poznání je nutně neúplné, i když si to nechtějí 

připustit (1K 8,1-2). Asi není náhoda, že pozdější gnostici argumentovali také vyšším 

poznáním a k masu obětovanému pohany měli podobný postoj jako skupina „silných“ 

v Korintě.42 Pokud jde o „poznání“, ve starozákonních textech má tento výraz daleko 

bohatší význam než jen označení intelektuální činnosti. Ve verši 3 ho Pavel také takto 

používá – ve smyslu „Boží příklon k člověku, plný lásky a porozumění“.43 Pravé 

poznání se neobejde bez lásky.  

Dále je v Korintě skupina „slabých“ křesťanů. Jak Pavel naznačuje, může jít o bývalé 

pohany, kteří se ještě úplně neoprostili od dřívějšího života a maso obětované modlám 

pro ně stále má jiný význam než běžná potravina (1K 8,7). Může také jít o 

židokřesťany, kteří nechtějí jíst s ohledem na předpisy Zákona. Pavel má pro ně 

pochopení a upozorňuje, že kdyby byli strženi příkladem silných a jedli proti svému 

přesvědčení, provinili by se (1K 8,10-11). Rozhodujícím kritériem správnosti a 

nesprávnosti lidského jednání je pro Pavla svědomí každého jednotlivce a je třeba toto 

svědomí respektovat. „Silný“ křesťan tedy hřeší, když se „slabého“ snaží proti jeho 

přesvědčení strhnout svým příkladem (1K 8,12). Pavel prosazuje, že když to okolnosti 

vyžadují, je třeba s ohledem na druhé nedávat svůj svobodný přístup najevo, aby to 

druhému neublížilo. „Pavel mluví do svědomí těm, jejichž názor v zásadě sdílí!“44 

Apoštol důrazně argumentuje láskou k bližnímu a úplně nechává stranou, co o 

požívání masa říká Zákon. Účelem stravovacích předpisů příkazů obsažených 

v Mojžíšově zákoně bylo udržet jednotlivce i celý národ čisté, neporušené a svaté. Nyní 

se očištění a posvěcení dostává všem věřícím v Kristu, takže stravovací předpisy 

Zákona jsou v Pavlových očích překonané.45 V Kristu jsou k vyvolenému národu 

připojeny všechny národy světa. Proč tedy trvat na tom, co mělo vyvolený národ 

oddělovat jako jedinečný a co by tedy muselo narušovat křesťanskou komunitu, ve které 

se židokřesťané a pohanokřesťané spolu mají setkávat a tvořit jeden celek. Naplněním 

Zákona je pro Pavla přikázání lásky a na lásku k bližnímu se zde také odvolává. 

K tématu požívání masa obětovaného modlám se Pavel opět vrací v 10. kapitole. 

Tentokrát nezůstává u obecných úvah, ale rozlišuje různé situace a nakonec dochází ke 

konkrétním praktickým radám. „Jsme zde svědky vzrušujícího procesu hledání norem; 

apoštol musí sám nejprve hledat správnou cestu.“46 

V 1K 10,1-11 Pavel pro výstrahu připomíná, kolikrát izraelští praotcové při putování 

pouští sklouzli k neposlušnosti nebo modloslužbě. Na to navazuje důrazným varováním 

                                                 
42 Srov. KLAUCK, Hans J. 1. Korintherbrief, s. 60. 
43 ORTKEMPER, Franz J. První list Korinťanům, s. 77. 
44 ORTKEMPER, Franz J. První list Korinťanům, s. 80. 
45 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia, s. 163.  
46 ORTKEMPER, Franz J. První list Korinťanům, s. 93. 
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před modlářstvím. Zde (1K 10,14-22) má na mysli účast na obětních hostinách přímo 

v pohanských svatyních. Pokud se jich někteří korintští „silní“ účastnili, byl to projev 

značného sebevědomí a vcelku zbytečná demonstrace jejich svobodomyslného 

přesvědčení. Je skutečně podivné, když se křesťan účastní kultických hostin 

v pohanských chrámech. Co si tím vlastně chce dokazovat? „A proto ten, kdo si myslí, 

že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl,“ varuje je Pavel (1K 10,12). Bohové sice nejsou nic, 

ale za jejich kultem se skrývají démoni, o jejichž existenci Pavel nepochybuje a s nimiž 

„silní“ svým neuváženým jednáním vstupují do společenství. Pavel jim připomíná, že 

účast na křesťanské eucharistické bohoslužbě a účast na kalichu a stolu démonů se 

vzájemně vylučují.  

Po tomto jasném „ne“ se Pavel vrací k méně vyhroceným případům požívání masa, 

tedy k nákupu masa rozličného původu na trhu nebo k různým hostinám. Zde na rozdíl 

od předchozího nejde o kultickou, ale o společenskou záležitost. Podobně jako v 8. 

kapitole Pavel nejprve cituje názor „silných“, a to hned dvakrát – „všechno je 

dovoleno“ – a vzápětí odpovídá - „ano, ale ne všechno prospívá“; „ano, ale ne všechno 

přispívá ke společnému růstu“ (1K 10,23). Pokud jde o nákup masa na tržnici, je jeho 

rada adresována spíše korintským „slabým“ pro uklidnění jejich svědomí: „Jezte 

všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic 

ptát“ (1K 10,25). Nechává stranou předpisy Tóry a místo toho cituje žalm 50: 

„Hospodinova je země a její plnost.“ Židovští rabíni užívali tento verš, aby zdůvodnili, 

že nikdo nemá jíst, dokud neodříkal díkůvzdání.47 Pavlova interpretace jde mnohem dál. 

Korinťanům, kteří se rozhodnou přijmout pozvání od někoho z pohanů na hostinu, 

radí Pavel totéž: „Jezte všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte“ 

(1K 10,27). Pouze v případě, když je někdo upozorní, že něco z předložených pokrmů 

bylo obětováno božstvu, nemají jíst, nikoliv s ohledem na své svědomí, ale s ohledem 

na svědomí druhého. Apoštol neřeší, kdo toto upozornění vyslovil (jestli hostitel, nebo 

jiný host), neřeší ani důvod, proč tak učinil (z ohleduplnosti, kvůli vlastnímu svědomí 

nebo snad ve snaze podrobit křesťana zkoušce), zjevně to není důležité. Neřeší ani, jestli 

přestat jíst s ohledem na svědomí hostitele, nebo nějakého křesťana, který by se o této 

události mohl později doslechnout a být jí zmaten nebo pohoršen. Křesťanský host byl 

postaven před výzvu a to, jestli bude, nebo nebude jíst, už není jen věcí jeho svědomí, 

ale veřejnou záležitostí, demonstrací jeho přesvědčení. S ohledem na druhé zde nelze 

jednat jinak než přestat jíst. 

Postoje, které Pavel formuloval, aby Korinťanům pomohl v řešení každodenních 

problémů, později znovu v obecné podobě popsal v listu Římanům. V zásadě se během 

vyhrocených sporů o platnost Zákona, které Pavel mezitím opakovaně absolvoval, nijak 

nezměnily. Pavel opět velmi zdůrazňuje toleranci a lásku k bližnímu, zastává se bratří 

„slabších ve víře“, kteří nemají být souzeni a zlehčováni, zatímco těm „silnějším“ 

v podstatě dává za pravdu v jejich přesvědčení. Z toho, co Pavel v listu Římanům uvedl, 

se zdá, že tamější „slabší“ bratři někdy raději nejedli maso vůbec, aby se neprovinili (Ř 

14,2), a zřejmě pro ně bylo také důležité dodržování svátků židovského kalendáře (Ř 

14,5). Pavel k vyložení svých zásad používá trochu jiný slovník než v listu Korinťanům. 

Vyhnul se například pojmu svědomí, který snad byl členům římské obce vzdálenější než 

korintským křesťanům. Místo toho častěji používá slovo víra - hovoří o bratřích 

slabších ve víře a o jednání, které je nebo není z víry. 

                                                 
47 Srov. LANG, Friedrich. Die Briefe an die Korinther. Göttingen und Zürich: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1986, s. 130. 
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O pevnosti Pavlova přesvědčení ve věci stravovacích předpisů vypovídá prohlášení 

v Ř 14,14: „Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale 

tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.“ Odvolává se na Pána Ježíše a je si 

jistý, že by Kristus jeho jednání schválil.  

 

2.1.3. Ne pod Zákonem, ne bez Zákona (1K 9,19-23) 

 

Devátou kapitolu 1. listu Korinťanům věnuje Pavel výkladu o apoštolské svobodě, 

který je z větší části zaměřen na jeho osobu a obhajobu jeho jednání.  

Svou svobodu Pavel dobrovolně omezuje a podle potřeby přijímá zvyky těch, které 

se právě snaží získat pro evangelium, jak vysvětluje ve verších 19-23. Nejedná se o 

laciné přetvařování. Výrok „všem jsem se stal vším“ (9,22) spíše vyjadřuje snahu 

přiblížit se skutečnému životu druhých, aby je tak mohl pochopit a navázat s nimi 

kontakt. „Pavel zde formuluje dodnes platnou zásadu misijní práce: vžije se do myšlení 

lidí, naváže na to, co jimi hýbá a čeho se obávají.“48 Podobně byly koncipované 

například úspěšné misie jezuitů v Indii a Číně v raném novověku – snažili se porozumět 

prostředí, do kterého přišli, a vnější formu své činnosti mu neváhali přizpůsobit. 

Ve verších 20 a 21 přichází ke slovu Pavlův vztah k Zákonu: „Židům jsem byl 

Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod Zákonem, byl jsem pod Zákonem, abych 

získal ty, kteří jsou pod Zákonem - i když sám pod Zákonem nejsem. Těm, kteří jsou 

bez Zákona, byl jsem bez Zákona, abych získal ty, kteří jsou bez Zákona – i když před 

Bohem nejsem bez Zákona, neboť mým Zákonem je Kristus.“ 

První část se týká misie u Židů, druhá u pohanů. Výraz „být pod Zákonem“ je zde asi 

nejjednodušší chápat z hlediska vnějších projevů, jde tedy o dodržování soboty, 

stravovacích předpisů a dalších norem, které odlišují životy Židů a Nežidů. Pavel se už 

těmito předpisy necítí vázán, ale jak sám na jiném místě a v jiné souvislosti doporučuje 

(1K 8 a 10), s ohledem na druhé je někdy dobré přizpůsobit své chování. Nedělá mu 

tedy problémy být mezi Židy Židem, kterým ostatně vzhledem ke svému původu, 

obřízce a způsobu uvažování nikdy nepřestal být. 

Pohané jsou z hlediska Židů bez Zákona a Pavel mezi nimi židovský životní styl 

odkládá. To ale neznamená nevázanost. Normou pro Pavlovo jednání je Kristus, kterého 

Pavel nazývá svým Zákonem. Peter Stuhlmacher k tomu píše, že Kristův zákon, ke 

kterému se Pavel hlásí, není jednoduše identický s Mojžíšovou Tórou, ale je jejím 

eschatologickým završením, dovedením do cíle.49 Jak bude Pavel ve svých pozdějších 

listech vysvětlovat, v Kristu došel Mojžíšův zákon svého naplnění. Zákon je shrnut ve 

dvojím přikázání lásky, které křesťanovi umožňuje být poslušný dokonaleji a nezávisle 

na kulturně a dobově podmíněných formulacích. 

Pavel tedy ve své svobodě připouští proměnlivost vnější formy svého chování, ale 

vnitřní podstatu jednání má pevně danou a drží se jí. 

 

2.1.4. Hřích má svou moc ze Zákona (1K 15,56) 

 

V 15. kapitole listu se Pavel zabývá vzkříšením mrtvých a proměněním živých 

v poslední den. Na řečnickou otázku volně citovanou z Oz 13,14 („Kde je, smrti, tvá 

zbraň?“) si Pavel odpovídá: „Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze Zákona“ (1K 

15,56). Ale po této jakoby mimochodem pronesené poznámce se vrací k tematice 

                                                 
48 ORTKEMPER, Franz J. První list Korinťanům, s. 85. 
49 Srov. STUHLMACHER, Peter. Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit, s. 159. 
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konečného vítězství nad smrtí a vzdává chválu Bohu, který toto vítězství poskytuje 

prostřednictvím Ježíše Krista. 

V kontextu 1. listu Korinťanům působí konstatování 1K 15,56 dost nečekaně. 

Někteří badatelé soudí, že Pavel musel téma vztahu mezi Zákonem, hříchem a smrtí 

předtím v Korintu ústně probírat, jinak by nemělo logiku, že se ho teď tak beze všeho 

vysvětlení dotkl.50  

Co lze z Pavlovy stručné poznámky odvodit? Zákon je zdrojem moci hříchu. Pavel 

tento fakt nijak nehodnotí, prostě konstatuje. O Zákonu jako o prostředku spásy člověka 

se zde vůbec nedá uvažovat, jediná záchrana je v Kristu. 

My si na rozdíl od korintských čtenářů můžeme pomoci listem Římanům, abychom 

lépe porozuměli, jak to Pavel myslel. Lze vzpomenout verš 5,13, kde se připouští, že 

hřích byl ve světě už před Zákonem, ale nezapočítává se, dokud není Zákon. Zákon tedy 

odhalil skutečnost, pojmenoval hřích. Dále lze zmínit verše Ř 7,7-13, které vysvětlují, 

že Boží zákon je dobrý, ale byl hříchem využit, aby přinesl lidstvu smrt. Pojmenování 

zla vedlo u člověka k žádostivosti a tím i ke hříchu a ke smrti.51      

 

2.1.5. Stará a nová smlouva (2K 3,4-18) 

 

Od 2. kapitoly 2. listu Korinťanům Pavel popisuje vznešenost svého úřadu apoštola a 

při tom se hájí a vyhraňuje vůči svým protivníkům, kteří se v lecčem projevují jinak. 

Výklad o apoštolské službě pokračuje až do 7. kapitoly. V tomto kontextu zařazuje 

Pavel ve 3. kapitole dílčí pojednání o tom, jak vznešená je služba nové smlouvě ve 

srovnání se smlouvou starou. Výraz „nová smlouva“ Pavel použil už v 1K 11,25, když 

pojednával o slavení eucharistie; šlo o slovní spojení běžně užívané už před Pavlem a 

Korinťanům dobře známé. Označení „stará smlouva“ se zde objevuje v novozákonních 

textech vůbec poprvé.52 Slovo Zákon v textu sice nenajdeme, ale několikrát se v něm 

vyskytují výrazy, které by mohly být nahrazeny synonymem Zákon: „litera“ (verš 6), 

„smlouva literami vytesaná do kamene“ (verš 7), „čtení staré smlouvy“ (verš 14), „když 

se čte Mojžíš“ (verš 15). 

V 6. verši je pozoruhodná antiteze „litera zabíjí, ale Duch dává život“. Izolovaně je 

toto rčení možné interpretovat jako protiklad mezi lpěním na vnější formě a hledáním 

hlubšího smyslu nebo podstaty. Origenes zde viděl rozdíl mezi doslovným a 

alegorickým významem starozákonních textů a vyvodil z tohoto výroku, že křesťan je 

oprávněn interpretovat Starý zákon christologicky.53 V kontextu dalších Pavlových listů 

(zejména Ř, Ga) ale dospějeme k jinému výkladu. „Litera zabíjí“ – to odpovídá Zákonu 

použitému v rozporu s Božími záměry, Zákonu, jehož prostřednictvím se člověk snaží 

zajistit si spásu vlastními silami, ale dosáhne pouze toho, že je na základě Zákona 

odsouzen k smrti. „Duch dává život“ díky ospravedlnění z víry v Krista, takže člověk je 

uschopněn k novému životu, což obnáší i naplnění Zákona v přikázání lásky. 

Zákon sám o sobě tedy člověku nepřináší záchranu, ale odsouzení. Přesto si Pavel 

všímá i slávy, se kterou byla „smlouva literami vytesaná do kamene“ s Izraelem 

uzavřena. Podobně jako v jiných svých textech ani tady Pavel Zákonu neupírá, že 

pochází od Boha, že je zjevením jeho vůle a je svatý. Smlouvě založené na Zákonu 

ovšem nepřiznává trvalou platnost, čímž se rozchází s židovským pojetím. Ve třech po 

                                                 
50 Srov. ZELLER, Dieter. Studien zu Philo und Paulus. Göttingen: V&R Unipress, 2011, s. 194. 
51 Viz podkapitola 2.1.11. 
52 Srov. KREMER, Jacob. Druhý list Korinťanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2000, s. 37. 
53 Srov. KLAUCK,Hans J. 2. Korintherbrief. Würzburg: Echter Verlag, 1994, s. 37. 
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sobě jdoucích antitezích (verše 7-11) Pavel o staré smlouvě prohlašuje, že sloužila smrti 

a odsouzení a byla pomíjející, kdežto nová smlouva slouží Duchu, spravedlnosti (tedy 

ospravedlnění) a je trvalá, její sláva je tedy mnohem větší. 

Ve verši 7 a znovu ve verši 13 se objevuje odkaz na příběh v Ex 34. Mojžíšovi po 

rozhovoru s Hospodinem zářila kůže na tváři a Izraelité z toho byli zděšeni. Proto 

Mojžíš nosil na obličeji závoj a odkládal ho, když se šel setkat s Hospodinem. Podle 

rabínských výkladů záře na Mojžíšově tváři mohla trvat až do Mojžíšovy smrti, 

dokonce i po ní, v hrobě.54 Pavel přichází s jinou interpretací. Podle něj záře na 

Mojžíšově tváři byla pomíjivá (3,7) a Mojžíš zakrýval svou tvář, aby Izraelité 

„nespatřili konec/cíl té pomíjející záře“ (3,13). Tato pomíjející sláva staré smlouvy 

„vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující“ (3,10), tedy slávou 

nové smlouvy. Stará smlouva založená na Zákoně nikdy pro hříšného člověka nebyla 

cestou k ospravedlnění, proto je nová smlouva nesrovnatelně slavnější. 

Friedrich Lang si ve svém komentáři všímá skutečnosti, že hebrejské slovo kabod 

(sláva, řecky doxa) primárně neznamená oslavu nebo vznešenost, ale tíhu. Sláva Boží, 

jak se projevuje v theofanii, má v sobě kromě jasu a lesku také jistou tíhu a naléhavost. 

Ve slávě, se kterou se Bůh člověku zjevuje, má tedy svoje místo soud i milost, 

odsouzení plynoucí ze Zákona i ospravedlnění skrze víru.55 

Ve verši 3,13 (podobně jako v Ř 10,4)56 je dvojí možnost překladu a výkladu: „...aby 

nespatřili konec/cíl té pomíjející záře“. Pokud přeložíme „konec“, pak rouška na 

Mojžíšově tváři mohla zastírat skutečnost, že záře jeho obličeje po nějaké době skončí. 

Pokud přijmeme překlad „cíl“, mohla rouška spíše Izraelitům zabránit, aby poznali, 

k čemu stará smlouva směřuje, čím je dovedena k naplnění.57 S ohledem na následující 

verše se druhý výklad jeví jako přiměřený. Izraelité nepoznali, že Zákon přesahuje sám 

sebe a odkazuje na své naplnění v Kristu. Náš text lze chápat tak, že všechno způsobil 

Mojžíš, který Židům zakryl pravou podstatu věci, ale pozdější Pavlův list Římanům 

naznačuje, že se toto nedopatření stalo součástí Božího plánu: „Část Izraele propadla 

zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů“(Ř 11,25). 

Tak jako při zvěstování staré smlouvy byla Boží sláva před očima Izraele zakrytá 

rouškou, tak trvá pomyslná přítomnost této roušky jako bariéry, která Izraeli zakrývá 

Tóru a brání jejímu plnému pochopení (3,14-15). Snad měl Pavel při této úvaze před 

očima nějaký konkrétní předobraz – existuje např. nástěnná malba v synagoze v Dura 

Europos, která zachycuje pokrývku přehozenou přes schránku se svitky.58 Zřejmě měla 

pokrývka zahalující Tóru svůj význam už v tehdejší židovské synagogální bohoslužbě.59 

Ostatně i dnes jsou v synagogách schrány s Tórou zakryty závěsem. 

Ve verši 3,16 Pavel opět odkazuje na Ex 34,34: „Avšak když se obrátí k Pánu, je 

závoj odstraněn.“ Mojžíš závoj sundával, když se šel setkat s Hospodinem. Pavel dává 

sloveso do přítomného času a posouvá tím význam od Mojžíše k dnešnímu Izraeli. 

Když se Izrael obrátí k Pánu, v Pavlově podání se tím míní k Ježíšovi, je závoj 

odstraněn. Už v 3,14 Pavel uvedl, že závoj bránící plnému pochopení Tóry je zrušen 

jedině v Kristu. 

Verš 3,18 nabízí různé možnosti překladu: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí 

slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu...“ (ČEP); „A my všichni, 

                                                 
54 Srov. LANG, Friedrich. Die Briefe an die Korinther, s. 272. 
55 Srov. LANG, Friedrich. Die Briefe an die Korinther,, s. 273. 
56 Viz podkapitola 2.1.12. 
57 Srov. KLAUCK,Hans J. 2. Korintherbrief, s. 39. 
58 Srov. KLAUCK,Hans J. 2. Korintherbrief, s. 40. 
59 Srov. KREMER, Jacob. Druhý list Korinťanům, s. 37. 
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spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž 

obraz...“ (ČSP). Sloveso lze tedy přeložit jako „zrcadlí se“, nebo „vidíme jako 

v zrcadle“. Pokud dáme přednost překladu, že se Boží sláva zrcadlí na naší tváři, 

přebírají křesťané roli Mojžíše ve vztahu ke svému okolí. Pokud upřednostníme 

variantu, že vidíme Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme v roli Izraelitů hledících na zářící 

tvář, ale na rozdíl od nich sneseme pohled na tuto slávu. H. J. Klauck60 podobně jako J. 

Kremer61 upřednostňují druhou možnost. Křesťanovi se ukazuje Kristova sláva a on v ní 

vidí jako v zrcadle slávu Boží. Odpovídá to i Pavlovu výroku, že Bůh nám dal poznat 

„světlo své slávy ve tváři Kristově“ (4,6).  Kristus jako dokonalý Boží obraz je 

předobraz a vzor naší proměny, která už začala, ale ještě není dokončena. Zatím vidíme 

jako v zrcadle (1K 13,12). 

Co tedy vyplývá z tohoto úryvku z 2. listu Korinťanům o Zákoně? Stará smlouva 

založená na Zákoně měla svou důstojnost, ale vzhledem k lidské hříšnosti nevedla 

k záchraně, ale k odsouzení. Už v Zákoně samotném je obsažen příslib budoucího 

dovršení, které se uskutečnilo v Kristu. Díky Kristu je zároveň umožněno lepší 

porozumění Zákonu. Stará smlouva je překonaná, protože Boží zjevení postoupilo dál. 

To ale neznamená, že by s ní byl překonaný i Zákon, pouze zanikla jedna z jeho funkcí.  

 

2.1.6. Dočasná služba Zákona (Ga 3,19-25) 

 

V listu Galaťanům se Pavel po úvodním napomenutí nejprve obhajuje. Uvádí několik 

údajů ze svého života a na nich dokládá, že jeho apoštolská služba vznikla pověřením 

od Boha a je nezávislá na jeruzalémské obci.  

Potom vysvětluje, že dodržování Zákona nemůže být cestou k tomu, aby se člověk 

ospravedlnil, tedy aby dosáhl vlastní dokonalosti a spásy. Něco takového není 

v lidských silách. Ospravedlnění přináší člověku až Boží milost, která je mu poskytnuta 

skrze Ježíše Krista. Vírou v něho člověk může dosáhnout toho, co vlastními skutky 

nedokáže. Vzorem této víry je Abraham, sám ospravedlněný na základě víry (Ga 3,6-7). 

 Zákon by člověka hypoteticky mohl ospravedlnit, kdyby ho člověk byl schopen 

bezvýhradně plnit (Ga 3,12). To ale člověk nedokáže, tudíž je Zákonem odsouzen 

(2,19) a proklet (3,10).  Toto odsouzení a prokletí vzal na sebe Kristus. Je pravým 

Abrahamovým potomkem, na kterém se splnilo zaslíbení, které Abraham dostal od 

Boha (3,16). Budoucí spása byla Abrahamovi přislíbena a Zákon, dodatečně přidaný, na 

tomto slibu nic nemůže změnit (3,17). 

Až potud se zdá všechno jasné. V následujících verších se ale objevuje několik 

sdělení, která mohou vyznívat překvapivě. 

„Jak je to potom se Zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do té doby, než přijde 

ten zaslíbený potomek. Byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. 

Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.“ (Ga 3,19-20) 

Pavel se znovu snaží ukázat, že Zákon není to nejpodstatnější, a jmenuje pět věcí, 

které Zákon ve srovnání se zaslíbením staví na nižší úroveň: Zákon je dodatkem, byl 

vydán kvůli přestupkům, má omezenou platnost, není přímo od Boha a k lidem se 

dostává zprostředkovaně.62 

                                                 
60 Srov. KLAUCK,Hans J. 2. Korintherbrief, s. 41. 
61 Srov. KREMER, Jacob. Druhý list Korinťanům, s. 38. 
62 Srov. FAUSTI, Silvano. Svoboda Božích dětí. Praha: Paulínky, 2013, s. 164. 
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Opakované tvrzení, že Zákon je pozdějším dodatkem, bylo pro Židy pobuřující. 

Židovská tradice tvrdí, že Tóra patří k sedmi věcem, které byly stvořeny dříve než 

svět.63 

To, že byl Zákon vydán kvůli proviněním, je formulace stručná, ale lze ji vyložit 

například pomocí Ř 7,7-13: Kdyby nebylo Zákona, nebylo by ani poznání hříchu. Hřích 

zneužil Zákon, aby člověka spoutal a způsobil jeho zkázu. Zákon tak nepřímo vedl 

k tomu, že se zlo rozmohlo, ale tato skutečnost je použita k tomu, aby mohla působit 

milost. O tři verše dál Pavel píše: „Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se 

zaslíbení, dané vírou v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří“ (Ga 3,22). 

Jak rozumět tomu, že Zákon je dán jen do Kristova příchodu? Určitě to nemůže 

znamenat, že Boží přikázání přestala platit. To by si sám Pavel protiřečil. Ve svých 

listech varuje často před smilstvem a jinými hříchy. Už byl také zmíněn verš 1K 7,19 

(„Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán či není, ale na tom, zda zachovává Boží 

přikázání.“) Slovo Zákon v Ga 3,19 tedy rozhodně neznamená Desatero.  

Ale celý úsek Ga 3,19-20 se podobá jinému již zmiňovanému textu, a sice 2K 3,4-18 

(viz předchozí podkapitola). V obou případech je řeč o tom, jak Mojžíš převzal na 

Sinaji Zákon, a v obou případech je také řeč o dočasnosti. Ve 2K se mluví o staré 

smlouvě, která pomíjí, v Ga o Zákoně. Je tedy v tomto případě ten dočasně daný Zákon 

totéž co stará smlouva, kterou Izrael uzavřel s Hospodinem na Sinaji? Tato smlouva je 

vzhledem ke slibu danému Abrahamovi opravdu pozdější, její porušování vedlo 

v Izraeli k rozmnožení zla a je pomíjivá, jak je uvedeno v 2K. Přitom ji nelze úplně 

ztotožnit s Božími přikázáními, která jsou zjevením Boží vůle a mají tedy stále svou 

platnost. Teoreticky je možné, že Pavel nejprve v listu Ga použil slovo Zákon, potom si 

uvědomil nejednoznačnost tohoto výrazu a v 2K užil výraz stará smlouva. Pokud je 

ovšem správný předpoklad, že příslušná část 2. listu Korinťanům vznikla až po sepsání 

listu Galaťanům. 

Tradice, že předání smlouvy Mojžíšovi na Sinaji se dělo prostřednictvím andělů, byla 

v židovském prostřední sice poměrně mladá, ale hojně rozvíjená. Židé to u této smlouvy 

vnímali jako čest, Pavel naopak jako degradaci.64 Bůh se podle něj na předání Zákona 

podílel nepřímo, zprostředkovaně.65 Domyslíme-li tuto úvahu, je potom Tóra zjevením 

Boží vůle, ale ne přímým, a tedy ne bez nedostatků a zkreslení, které se do něj během 

přenosu dostaly. 

Lidem posloužil na Sinaji jako prostředník Mojžíš. Tam, kde jedná přímo Bůh, 

prostředníka není zapotřebí. Bůh oslovuje přímo lidská srdce. Zde lze snad najít 

spojitost s výroky některých proroků o budoucí nové smlouvě, např.: „Svůj zákon jim 

dám do nitra, vepíši jim jej do srdce... Všichni mě budou znát, od nejmenšího do 

největšího z nich...“ (Jr 31,33-34). Pavel v Ga 5 píše o nové existenci křesťana 

vedeného Duchem, což se zdá být naplněním této starozákonní předpovědi. 

Ve verších Ga 3,23-24 Pavel dále popisuje dějinnou periodu, kterou prožíval Izrael 

pod Zákonem až do příchodu Krista. Ga 3,23 v ČEP zní: „Dokud nepřišla víra, byli 

jsme zajatci, které Zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena.“ Trochu jinak 

překládá ČSP: „... byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru...“ V širším 

smyslu se tato „ochranná vazba“ dotýkala nejen Židů, ale všech lidí.66 Jiné národy 

                                                 
63 Srov. RADL, Walter. List Galaťanům, s. 47. 
64 Srov. OEPKE, Albert. Der Brief des Paulus an die Galater. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 

1973, s. 116. 
65 Srov. EGGER, Wilhelm. Galaterbrief. Phipipperbrief. Philemonbrief. Würzburg: Echter Verlag, 

1988, s. 27. 
66 Srov. OEPKE, Albert. Der Brief des Paulus an die Galater, s. 120. 
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neměly takové poznání hříchu jako Izrael, ale v listu Římanům (Ř 2,12-15) Pavel 

poukáže na zákon v jejich srdcích a konstatuje, že Židé i pohané stejně hřešili a budou 

souzeni. Snad by v této souvislosti mohly být zmíněny i různé dobové zákony existující 

v národech mimo Izrael, které pro ně mohly mít podobnou funkci jako pro Židy Zákon, 

i když ve srovnání s ním představovaly odlišnou míru poznání Boží vůle. 

Zprostředkovanost u nich byla ještě komplikovanější než u smlouvy předané anděly na 

Sinaji. 

Kromě dozoru je zde Pavlem zdůrazněna i výchovná funkce Zákona. „Zákon byl 

tedy naším dozorcem (vychovatelem) až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění 

z víry“ (Ga 3,24). Dozorce neboli vychovatel, řecky paidagogos, byl v antickém slova 

smyslu otrok, který dohlížel na svěřené dítě, vodil ho do školy, dbal na jeho chování, ale 

také ho chránil před nebezpečím. Nedospělým lidem byl tedy dán Zákon jako takový 

otrok. Měl dovést lidi ke Kristu jako k učiteli.67 Díky Zákonu se nevytratilo povědomí 

hříchu. „Zákon měl také přivést člověka k vědomí vlastní bezmocnosti a měl odstranit 

důvěru ve vlastní výkony. Pak jeho čas vypršel a přišla víra. Zákon tím jako pedagog 

přestal být způsobilý.“68 

Hovoří-li Pavel v listu Galaťanům o dočasnosti Zákona, dalo by se to jinými slovy 

vyjádřit jako dočasná platnost uspořádání, které bylo dáno smlouvou uzavřenou na 

Sinaji. Kristův příchod posunul vztahy mezi Bohem a jeho lidem kvalitativně o krok 

dál. Boží lid už je dospělejší, což je mimo jiné zásluha Tóry, kterou se lid po staletí 

snažil zachovávat a stále znovu v tom selhával. Teď už není vztah k Bohu 

zprostředkován Tórou, ale Ježíšem, který na rozdíl od Zákona představuje skutečnou 

naději na spásu lidstva. 

 

2.1.7. Zákon a otročení vesmírným mocnostem (Ga 4,1-11) 

 

Tak jako v předchozím textu zmínil Pavel práci dozorce a vychovatele, aby vyložil 

dočasnou úlohu Zákona – staré smlouvy, tak nyní ve 4. kapitole v podobném smyslu 

použil jako příklad službu poručníka, který po určitou dobu na pokyn otce spravuje 

jmění místo nezletilého dědice. 

Z kontextu plyne, že dědicem je zde míněn ten, kdo patří ke Kristu. Ve verši 3,29 

Pavel totiž Galaťanům píše, že pokud jsou Kristovi, jsou také potomky Abrahamovými 

a dědici Božích zaslíbení. Až do Kristova příchodu byli tito dědici podřízeni správci, 

takže Pavel dokonce přirovnává jejich postavení k postavení otroka. Kristus ale 

vykoupil tyto otroky, takže se z nich stali synové. 

Kdo byl onen správce, jehož pravomoci byli nezletilí dědici dočasně svěřeni? Na to 

nabízí tato pasáž listu Galaťanům hned několik možných odpovědí. Ve verši 3 je 

uvedeno, že jsme byli otroky živlů nebo vesmírných mocí, zatímco ve verši 5 je řeč o 

tom, že Kristus vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem. Ve verši 8 se mluví ke Galaťanům 

jako k těm, kteří otročili nepravým bohům. Otročení vesmírným mocnostem, 

podřízenost Zákonu a modloslužba jsou zde postaveny na stejnou úroveň. 

Těžko se jednoznačně vysvětluje, co se zde rozumí vesmírnými mocnostmi nebo 

v jiném překladu živly. Adolf Novotný69 uvádí několik významů původního řeckého 

výrazu stoicheia. Může jít o základní látky nebo prvky, ze kterých se skládá svět, 

                                                 
67 Srov. OEPKE, Albert. Der Brief des Paulus an die Galater, s. 121-122. 
68 RADL, Walter. List Galaťanům, s. 50. 
69 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž. Praha: Kalich, 1992, s. 1352-1353. 
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případně hvězdy, souhvězdí zvěrokruhu nebo andělské mocnosti, které nad přírodními 

živly vládnou, ale může to znamenat i základní prvky vědění (tak např. Žd 5,12).  

Pokud jde o užití tohoto výrazu v Ga 4,3 a potom znovu ve 4,9, vidí A. Novotný 

souvislost s výskytem stejného výrazu ve 2. kapitole listu Kolosanům (Ko 2,8: „Dejte si 

pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na 

lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“ Ko 2,10n: „Jestliže jste 

spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat: neber to do 

rukou, nejez, nedotýkej se – jako byste stále ještě byli v moci světa?“). I když autorství 

listu Kolosanům je sporné, snad je v něm alespoň naznačeno, jak rozuměli pojmu 

vesmírné mocnosti Pavlovi následovníci. Rozhodně zde tyto mocnosti nejsou dávány do 

souvislosti s Bohem. Být pod jejich vlivem znamená nedokonalý způsob poznání, který 

je zde představen jako slepá ulička. Narážky na nepravou lidskou moudrost v Ko 2,8 by 

mohly ukazovat na gnostické nauky, snad doplněné o některé prvky převzaté ze 

židovství,70 protože v Ko 2,21 je odsouzeno lpění na (zřejmě židovských) předpisech 

týkajících se rituální čistoty a stravování. 

Vraťme se k vesmírným živlům tak, jak jsou užity ve 4. kapitole listu Galaťanům. 

Otroky vesmírných mocí byli dříve podle Pavla jak pohané, tedy v tomto případě 

Galaťané (Ga 4,9), tak i Židé, s nimiž se první osobou množného čísla ztotožňuje i 

Pavel sám (Ga 4,3). To souhlasí s 2. kapitolou listu Římanům, kde Pavel popisuje stejný 

bezútěšný úděl pohanů i Židů plynoucí z toho, že všichni zhřešili.  

K pohanským kultům obvykle patřilo zbožštění přírodních sil a stvořených věcí 

včetně hvězd a planet. Magické rituály slibovaly proniknout do božských tajemství a 

zároveň přimět božstva, aby jednala ve prospěch lidí. Židovská tradice pohanské kulty 

jednomyslně odmítala. Stvoření může vypovídat o svém tvůrci, ale je-li samo uctíváno, 

znamená to, že člověk ulpěl na tom, co vidí, a nevykročil odtud k poznání skutečného 

Boha. Soustava rituálů, kterými se člověk pokusil zabezpečit svou existenci a usmířit si 

přírodní živly, je poznání pravého Boha spíše na překážku. Člověk se stává otrokem sil, 

které vidí kolem sebe a do kterých si promítá své vlastní touhy. „Pohan neví, že všechno 

bylo podřízeno pod jeho nohy, od dobytka až po hvězdy.“71 

Kam takové otročení vesmírným mocnostem u pohanů vede, popsal Pavel v listu 

Římanům (Ř 1,22-24): „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu 

nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a 

čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal napospas nečistým vášním jejich srdcí, takže 

zneužívají svá vlastní těla.“ Zvrácenost ve vztahu k Bohu má za následek rozvrácení 

celého lidského života.  

Židovský Zákon pochází od Boha (byť podle Pavla zprostředkovaně, srov. Ga 3,19) 

a pro Židy bylo a je jeho dodržování výrazem jejich smluvní příslušnosti k Bohu. Ale 

člověk může sklouznout k tomu, co Pavel nazývá skutky Zákona, tedy plnění příkazů 

nikoliv jako důsledek smlouvy s Bohem, ale ve snaze zajistit si vlastními silami 

ospravedlnění. Potom ulpí na samotném Zákoně a přestane za ním vidět milosrdného 

Boha, který jediný dává spásu, a to zdarma. Takový člověk je pak v podobné situaci 

jako pohan. Pohan se snaží naklonit si přírodní živly, Žid (nebo i křesťan) spoléhající se 

na skutky Zákona se snaží naklonit si svými zásluhami Boha. Jeho pojetí Boha je ale 

přinejmenším podivné. Rozhodně jím není onen Bůh, který člověka miloval jako první, 

nejprve ho osvobodil z otroctví a pak mu teprve zjevil svůj Zákon. V tomto smyslu se 

dodržování Zákona může zvrhnout v cosi, co Pavel neváhá přirovnat k modloslužbě. 

                                                 
70 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž, s. 1352. 
71 FAUSTI, Silvano. Svoboda Božích dětí, s. 185. 
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Žida i pohana osvobodil Bůh tím, že poslal svého Syna, aby se dosavadní otrok mohl 

stát synem. „Kořen každého našeho otroctví, ve kterém mají původ všechna ostatní, je 

nevědomost o tom, že Bůh je otec a my že jsme synové.“72 Vykoupený člověk obdržel 

Ducha Božího Syna, takže si může uvědomovat a může zažívat svůj synovský vztah 

k Bohu (Ga 4,6-7). 

Ve verších 9-10 Pavel Galaťanům vyčítá, že se opět vrací do otroctví vesmírných 

mocností. Konkretizuje to poukazem na dodržování svátků židovského kalendáře. 

Neznáme přesné okolnosti toho, co se u Galaťanů dělo. Pod vlivem Pavlových odpůrců 

snad slavili podle židovských předpisů svatý sobotní rok, který připadl na roky 54-55, 

což je přibližně doba, kdy list Galaťanům mohl vzniknout.73 Pavel ztotožňuje přebírání 

židovského kalendáře s návratem k pohanské modloslužbě. Možná měl obavu, že 

pozorování hvězd potřebné k určení termínů novoluní a jiných židovských svátků si 

Galaťané spojí s tím, na co by měli zapomenout, tedy s donedávna praktikovaným 

pohanským kultem nebeských těles.74 Ale rozhodně považuje lpění na vnějších rituálech 

za nepotřebné a nebezpečné v situaci, kdy Galaťané už obdrželi všechno důležité 

v Kristu. Je to v jeho očích přesně ten případ, kdy se živý vztah k Bohu nahrazuje 

skutky Zákona. 

„Pavel zdůrazňuje, že člověk je odpovědný za ten stav, ve kterém se díky Kristu 

nachází, a že ho musí opatrovat, aby neupadnul znovu do otroctví. Nenechat se postavit 

pod nové otrocké jho. A tím může být jak nový hřích, tak mojžíšský Zákon, či pohanský 

kult, ale stejně tak jakýkoliv nový legalismus. Pavel všechny tyto ‚mocnosti‘ 

z perspektivy křesťanské svobodné existence klade na stejnou rovinu. Všechny berou 

člověku svobodu. Pavlovým řešením je životní styl, který má ve svém středu Krista. 

Ten stojí v opozici jak k uvolněnému způsobu života, tak k životu svázanému zákony, 

z nichž ani jeden není životem svobodným.“75 

 

2.1.8. Sára a Hagar (Ga 4,21-5,1) 

 

Poté, co Pavel Galaťanům vyložil, čím Zákon je a čím naopak není, se znovu vrací 

k vyhrocené situaci v Galacii a k činnosti svých odpůrců. „Oni se o vás horlivě ucházejí, 

ale nemyslí to dobře; chtějí vás připravit o spásu a strhnout na svou stranu,“ varuje 

Galaťany (4,17). V další části 4. kapitoly pokračuje příkladem z Písma. Nejprve v Ga 

4,21 klade provokativní otázku: „Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod Zákonem: Co 

slyšíte v Zákoně?“ Galaťané, zdá se, berou Tóru jako soubor norem, ale méně jsou si 

vědomi, že jim také může říkat něco více, že je to text, který lze vykládat alegoricky a 

aplikovat jako klíč k různým situacím. Pavel jim nyní nabízí alegorický výklad příběhu 

o Sáře a Hagar z knihy Genesis (kapitola 16 a 21). S využitím židovských výkladových 

postupů dospívá k závěrům, se kterými by Židé asi nesouhlasili, podobně jako je tomu 

jinde v jeho listech. 

Abraham měl dva syny – to, že měl později dětí víc, Pavel ponechává stranou, 

zaměřuje se na Izmaela (kterého však neuvádí jménem), syna otrokyně Hagar, a na 

Izáka, syna Abrahamovy manželky Sáry. „Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka 

(podle těla), ten ze svobodné podle zaslíbení,“ píše Pavel (Ga 4,23). V Gn 16 Sára řeší 

svou bezdětnost tak, že dává Abrahamovi svou otrokyni, aby měl dítě alespoň s ní, a 

                                                 
72 FAUSTI, Silvano. Svoboda Božích dětí, s. 187. 
73 Srov. OEPKE, Albert. Der Brief des Paulus an die Galater, s. 139. 
74 Srov. MUSSNER, Franz. Der Galaterbrief, s. 302. 
75 POLA, Pavel. Pojetí svobody v listech apoštola Pavla. (Diplomová práce, KTF UK.) Praha, 2008, s. 

28. 
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vzápětí toho lituje, protože otrokyně se nad ni začíná vyvyšovat. Legitimní syn Izák se 

Sáře narodí jako důsledek Božího zaslíbení v době, kdy už se to zdá biologicky 

nemožné. Narození Izmaela je výsledek vypočítavého lidského kalkulu, který stejně 

nepřinesl očekávaný efekt a všechno jenom zbytečně zkomplikoval, kdežto narození 

Izáka je dar Boží. 

„Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy,“ pokračuje Pavel. Hagar představuje smlouvu 

z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví a odpovídá nynějšímu Jeruzalému. Pavel 

výslovně zmiňuje, že Sinaj je v Arábii. Možná tím chce posílit jinak dost nejasnou 

logickou souvislost mezi Hagar a Sinají, protože potomci Hagar jsou Arabové. 

Zajímavý je údaj zapsaný Kryštofem Harantem z Polžic v 16. století, podle něhož horu 

Sinaj nazývají Arabové a Mauretánci Agar nebo Thur; není ale jisté, jak je tato 

informace spolehlivá.76  

Naproti tomu je Sára předobrazem budoucího Jeruzaléma a svobody. Představa 

nebeského Jeruzaléma souvisí s židovským názorem, že všechny pozemské náboženské 

skutečnosti mají v nebi svůj předobraz, a s eschatologickými očekáváními.77 Tento 

budoucí Jeruzalém je matkou Pavla i jeho adresátů v Galacii. „Vy, bratří, jste dětmi 

zaslíbení jako Izák,“ píše Pavel (Ga 4,28). 

Pavel dále upozorňuje, že tenkrát i nyní pronásledoval ten, kdo se narodil z těla, 

toho, kdo se narodil z moci Ducha. Verše starozákonního textu Gn 21,9-10 k tomu říkají 

pouze to, že Hagařin syn byl poštívač a Sára naléhala na Abrahama, aby ho vyhnal. 

Podle židovské tradice Sára viděla, jak Izmael na Izáka žertem útočí lukem a šípy.78 

Pavel volně cituje Sářina slova (Ga 4,30, srov. Gn 21,10): „Vyžeň otrokyni i jejího 

syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.“ Dědici tedy 

budou pouze svobodní a tato svoboda je nám dána v Kristu, jak Pavel ujišťuje. 

Z příběhu vyvozuje následující poučení (Ga 5,1): „Stůjte proto pevně a nedejte si na 

sebe znovu vložit otrocké jho.“  

Na alegorii o Sáře a Hagar navazuje odmítnutí obřízky. Pavel ve verších 5,2-6 tvrdí, 

že tomu, kdo se dá obřezat, Kristus nic neprospěje, protože svým spoléháním na Zákon 

pozbyl tento křesťan milosti. Obřízka ho navíc zaváže zachovávat celý Zákon. 

Praví potomci Abrahamova legitimního syna Izáka a dědici zaslíbení jsou tedy ti, 

kdo věří. Opět se zde potvrzuje, že člověk je ospravedlněn z víry. Koho ale představují 

v této alegorii potomci Hagar, narození do otroctví a spjatí se Sinají a dnešním 

Jeruzalémem?  

Podle W. Eggera bere Pavel tímto alegorickým výkladem židovskému národu nárok 

na Abrahamovo dědictví, což odpovídá polemickému stylu celého listu; teprve později 

je Pavlův postoj revidován v listu Římanům (Ř 9-11).79 Také W. Kraus soudí, že příběh 

o Sáře a Hagar ukazuje na to, že Izrael už není Božím lidem, zatímco v listě Římanům 

Pavel dospívá k pro Židy příznivějšímu pohledu.80 Potomky Hagar by potom v listě 

Galaťanům byli míněni Židé. Tomu by mohl nasvědčovat i odkaz na současný 

Jeruzalém. Pro Židy, kteří odvozují svůj fyzický původ od Izáka, by takový závěr byl 

ovšem skandální, protože obrací naruby tradiční chápání Abrahamova příběhu. Židé by 

tak vlastně byli hromadně označeni za otroky Zákona a zaslíbení daná Abrahamovi by 

se jich netýkala.  

                                                 
76 Srov. OEPKE, Albert. Der Brief des Paulus an die Galater, s. 149. 
77 Srov. OEPKE, Albert. Der Brief des Paulus an die Galater, s. 151. 
78 Srov. OEPKE, Albert. Der Brief des Paulus an die Galater, s. 152. 
79 Srov. EGGER, Wilhelm. Galaterbrief. Phipipperbrief. Philemonbrief, s. 34. 
80 Srov. KRAUS, Wolfgang. Zwischen Jerusalem und Antiochia, s. 20. 
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F. Mussner naproti tomu upozorňuje, že Pavlem zmíněný současný Jeruzalém může 

být chápán nejen jako centrum židovství, ale i jako centrum, na které se odvolávali 

Pavlovi odpůrci jako na nejvýznamnější základnu prvních křesťanů. Jistě ne nadarmo 

věnoval Pavel ve své sebeobhajobě v 1. a 2. kapitole listu Galaťanům tolik energie, aby 

popsal svou autonomii vůči jeruzalémské církevní obci. V alegorii o Sáře a Hagar je řeč 

o pronásledování ze strany syna otrokyně, a v dané situaci byli pravými 

pronásledovateli křesťanští judaisté. Protiklad mezi potomstvem Hagar a Sáry je 

protikladem mezi těmi, kdo jsou „pod Zákonem“, a těmi svobodnými. Verš 30 („Vyžeň 

otrokyni i jejího syna...“) může být podle Mussnera chápán také jako výzva pro 

Galaťany, aby se hlasatelů obřízky neváhali zbavit.81 

Bylo by lákavé vytvořit z těchto úvah závěr, že Pavel za nesvobodné potomstvo 

Hagar považuje pouze judaizující křesťany a nikoliv Židy v pravém slova smyslu. 

Takový závěr by se dal podpořit pozdějším textem v Ř 9-11, kde Pavel přes všechny 

kritické připomínky na adresu Židů konstatuje, že nepřestávají být vyvoleným Božím 

národem, na který se stále vztahují Boží zaslíbení a který bude spasen, až vejde „plný 

počet pohanů“ (Ř 11,25-26).  

Jenže v nejstarším dochovaném Pavlově listě se dočítáme: „Vytrpěli jste stejné věci 

od svých krajanů jako církve v Judsku od Židů. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také 

nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání 

kázat pohanům cestu spásy. Tím jen dovršují míru svých hříchů“ (1Te 2,14-16). Nelze 

přehlédnout, že zde není řeč o židokřesťanech. 

Pavel v příběhu o Abrahamových ženách asi příliš nerozlišoval mezi svými 

židokřesťanskými oponenty a Židy, kteří nepřijali Krista. Vzhledem k širším 

souvislostem a celkovému vyznění listu Galaťanům je sice zřejmé, že alegorie o Sáře a 

Hagar míří přednostně na Pavlovy židokřesťanské odpůrce, ale ti se sami nepřestali 

považovat za Židy. Nelze tedy říct, že by se tato alegorie netýkala Židů jako takových.   

Židé, kteří odmítli Krista, podle Pavla selhali82, protože se spolehli na skutky Zákona 

a ne na Boží milost. Bez ohledu na Boží jednání usilovali o „spravedlnost podle 

Zákona“ (Ř 9,31), tedy podobně jako Hagar ze skutků, a tím se sami v Božích plánech 

odstavili na vedlejší kolej. Ale v listu Římanům Pavel dodává, že toto jejich selhání 

není definitivní. Mezi alegorií o Sáře a Hagar a 11. kapitolou listu Římanům je podle 

mého názoru posun, ale ne zásadní rozpor. Starší text konstatuje stav, pozdější text 

naznačuje cestu z něj.  

Hagařin potomek žije v otroctví. Takoví jsou podle Pavla ti, kdo přesvědčují 

Galaťany, aby se dali obřezat. „Ti, kdo chtějí být Abrahamovi synové skrze obřízku a 

Zákon, jsou sice jeho synové, ale podle těla, a tedy otroci jako Izmael,“ komentuje 

postoj judaistů S. Fausti.83 Vírou v Krista dostává křesťan všechno a není potřeba žádné 

další doplnění. Souvislost se židovským vyvoleným národem u křesťanů samozřejmě je, 

jak později naznačil Pavel v listě Římanům, když pohanokřesťany nazval planou olivou 

naroubovanou na ušlechtilý kmen (Ř 11,17-18). Je ale zbytečné, aby se kvůli tomu 

pohanokřesťan stal Židem. „Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho 

povolal k víře,“ měl v této otázce jasno Pavel už v 1. listě Korinťanům (1K 7,17). 

V Kristu jsou všechny kulturní, etnické a rituální odlišnosti nepodstatné. Eschatologický 

Boží lid může a má být pestrý. Lpění na obřízce jako vnějším znaku příslušnosti 

k vyvolenému národu je v Pavlových očích snahou pojistit si spásu lidskými prostředky, 

                                                 
81 Srov. MUSSNER, Franz. der Galaterbrief, s. 325-333. 
82 Viz také podkapitola 2.1.12. 
83 FAUSTI, Silvano. Svoboda Božích dětí, s. 221. 
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tak jako zplození Izmaela bylo projevem lidské snahy zajistit si potomka. Judaistům, 

kteří takto uvažují, Pavel na závěr ironicky doporučuje, ať jsou ve své lidské snaze ještě 

důslednější a rovnou se vyklestí (Ga 5,12). 

Ve vztahu k Zákonu je zde tedy opět varování před skutky Zákona, kterými člověk 

chce dosáhnout ospravedlnění, ačkoliv to není v jeho možnostech, a vedle toho výzva 

k takovému jednání, které pochází z víry. 

 

2.1.9. Zákon nepřináší ospravedlnění (Ř 3,21-31) 

 

V prvních kapitolách listu Římanům Pavel vysvětlil, že Židé a pohané se sice liší, 

jedni mají Zákon  a druzí ne, ale před Bohem se jedni ani druzí nemohou chlubit 

žádnými zásluhami. Židé hřešili tím, že nedodržovali Zákon, pohané tím, že žili bez 

Boha a hřešili proti hlasu svého svědomí. Když jsou lidé hodnoceni podle svých skutků, 

jsou všichni usvědčeni z viny. 

Tak si Pavel připravil půdu pro výklad o ospravedlnění, které je Bohem nabídnuto 

univerzálně, Židům stejně jako pohanům. Slovo spravedlnost v biblickém smyslu 

obvykle znamená správný poměr k Bohu, tedy plnění smlouvy a život podle Boží vůle. 

Pavel ukázal, že lidskými silami je tento stav nedosažitelný. Proto se člověk může stát 

spravedlivým jenom Božím zásahem. Ospravedlnění člověka je tak vlastně jiný výraz 

pro spásu, odpuštění, záchranu. 

„Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i 

Proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista“ (Ř 3,21). Formulace „bez 

Zákona“ zde může být trochu matoucí, může působit antinomisticky. Pavlovi oponenti 

se takových zkratkovitých výroků zřejmě ochotně chápali a podsouvali Pavlovi zásady, 

které nikdy nehlásal (např. viz Ř 3,8). Podle mého názoru vystihl smysl tohoto slovního 

spojení Rudolf Pesch, který ho přeložil „nezávisle na Zákonu“ („unabhängig vom 

Gesetz“)84. Zákon zkrátka má svůj význam, ale není pro člověka cestou k ospra-

vedlnění. Zato o tomto ospravedlnění podává svědectví. Tady Pavel naráží na 

předpovědi týkající se Krista, které nachází v Tóře i u Proroků a zejména v listu 

Římanům z nich hojně cituje.85 

K ospravedlnění nevede snaha odvádět heroické výkony v plnění příkazů Tóry, 

Pavlovou terminologií řečeno konat skutky Zákona. Všem lidem je ospravedlnění 

nabízeno zdarma jako milost, a to prostřednictvím víry v Ježíše Krista. Ježíš „se stal 

smírnou obětí pro ty, kdo věří.“ Pavel v tom vidí důkaz Boží spravedlnosti (3,25-26).  

Chlouba těch, kteří si myslí, že znají Boha a dodržují Zákon, tím byla vyloučena, a to 

ne zákonem skutků, ale zákonem víry (3,27). Zákonem víry zde může být míněn výše 

popsaný princip ospravedlnění člověka, znovu zopakovaný ve verši 3,28. Podle jiného 

pohledu je také možné, že zákonem víry se zde sice míní Tóra, ale nahlížená jinak; 

člověk pochopil, že Zákon ho nezachrání, ale usvědčí z hříchu, a díky tomuto poznání 

získaném skrze Zákon s důvěrou očekává to jediné, co ho může zachránit, tedy milost.86 

„To tedy vírou rušíme Zákon?“ ptá se Pavel a odpovídá si: „Naprosto ne! Naopak, 

Zákon potvrzujeme“ (3,31). Řecké sloveso přeložené jako „potvrzujeme“ má 

v originále významy „postavit, položit, dát; stanovit; přičíst; nabídnout; potvrdit“, tedy 

                                                 
84 Srov. PESCH, Rudolf. Römerbrief, s. 40. 
85 List Římanům celkem obsahuje 75 citací z Písma, více než kterýkoliv jiný Pavlův list. Srov. BROŽ, 

Jaroslav. Telos nomou a interpretace Ř 9,30-10,10. In TICHÝ, Ladislav – OPATRNÝ, Dominik (ed.). 
Apoštol Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 7.  

86 Srov. THEOBALD, Michael. List Římanům, s. 94. 
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„dát mu pravý význam, účinnost, platnost“.87 Zákon je skrze Kristova Ducha, který je 

základem nového života ospravedlněných lidí, očištěn od všech lidských dezinterpretací 

a je nahlížen takový, jaký skutečně je. 

 

2.1.10. Byli jsme zproštěni Zákona (Ř 7,6) 

 

Pavel na příkladu manželky, která je po smrti manžela zbavena svých závazků 

k němu, ukazuje, že křesťan, který ponořením do křtu spolu s Kristem zemřel a byl 

pohřben, už nepodléhá Zákonu. „Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, 

byli jsme zproštěni Zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou 

literou Zákona“ (Ř 7,6). 

Zemřeli jsme „tomu, čím jsme byli spoutáni“, znamená, že jsme zemřeli hříchu, jak 

je výslovně řečeno v 6,2. Co ale Pavel myslí slovy, že jsme byli zproštěni Zákona? 

Rozhodně zde není řeč o vysvobození od Zákona ve smyslu zjevené Boží vůle, etické 

normy pro lidské jednání. Karl Barth s odkazem na 8. kapitolu nabízí toto vysvětlení: 

„Čteme tam, že jsme osvobozeni od ‚zákona hříchu a smrti’, a chceme-li rozumět 7. 

kapitole, nesmíme na žádném místě přehlédnout, že je tu řeč o tomto a jedině o tomto 

zákonu.“88  

O zákonu hříchu a smrti se píše v Ř 8,2 s tím, že jsme od něj byli osvobozeni 

zákonem Ducha v Kristu Ježíši, takže pro nás už není žádného odsouzení. Jinak řečeno, 

Zákon nás jako hříšníky po právu odsoudil, ale byli jsme omilostněni. V tomto smyslu 

jsme tedy zproštěni Zákona – jeho kletba už se nás díky Boží milosti netýká. 

S tím může souviset osvobození od Zákona ve zdeformované podobě, který je 

vlivem lidského hříchu člověkem pociťován jako bič, hrozba, soudce. Hříšný člověk asi 

dobrý Boží zákon bude vnímat především takto, protože mu přináší jen odsouzení. Zde 

je ovšem problém na straně hříšníka. Zákon je zákonem hříchu a smrti jen pro hříšného 

člověka, jemuž se skrze Zákon zrcadlí jeho vlastní hřích, za který je zodpovědný on sám 

a ne Zákon.89 

To, že jsme zemřeli hříchu, ale neznamená, že z našeho života nadobro zmizel. Na 

jiném místě 7. kapitoly se píše o „zákonu hříchu“, který se týká každého člověka, i 

pokřtěného. Pavel o něm mluví v první osobě, vždyť s ním má stejně jako kdokoliv jiný 

osobní zkušenost. „Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu 

jen zlo... Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však 

mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má 

mysl....“ (Ř 7,21-23). Tento zákon hříchu nelze považovat ani za zdeformovanou 

podobu Božího zákona, s Božím zákonem už nemá nic společného. Je to nepřátelský 

princip vytvořený zlem. I od něj jsme díky Kristu osvobozeni, i když ne v tom smyslu, 

že bychom už tuto rozpolcenost lidské existence nemuseli zažívat. Stále některými 

svými skutky sloužíme zákonu hříchu (7,25), ale naše životní rozhodnutí nás spojuje 

s Kristem a v tom je naše záchrana i přes naši slabost. To ovšem neznamená, že nezáleží 

na tom, jak jednáme (aneb „čiňme zlo, aby přišlo dobro“, jak Pavlovi podsouvali jeho 

odpůrci). Křesťan patří ke Kristu a z toho plyne úsilí o dobré jednání podle Božích 

přikázání (srov. 1K 7,19 nebo Ř 6,11-14). 

Vraťme se zpět k verši 7,6. Jeho druhá část konstatuje, že sloužíme Bohu v novém 

životě Ducha a už nejsme pod starou literou Zákona. Zákon sám o sobě člověka nemůže 

                                                 
87RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 362. 
88 BARTH, Karl. Stručný výklad listu Římanům. Praha: Kalich, 1989, s. 71. 
89 Srov. PESCH, Rudolf. Römerbrief, s. 66. 
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napravit, protože zůstává něčím vnějším, literou. Náprava musí přijít zevnitř působením 

Božího Ducha. „Litera zabíjí, ale Duch dává život,“ píše Pavel jinde (2K 3,6). Znovu se 

připomíná, že Zákon není prostředkem naší záchrany. Ospravedlňuje a pozvedá nás 

Boží milost, která nám dává nový život v Duchu. 

 

2.1.11. Zákon a hřích (Ř 7,7-13) 

 

Už v Ř 5,20 Pavel v souvislosti s lidskou hříšností podotýká, že byl navíc přidán 

Zákon, aby se provinění rozmohlo. O něco dále (Ř 7,5) mluví o vášních podněcovaných 

Zákonem, které člověku ovládanému hříchem působí smrt. K těmto úryvkům je snad 

možné připojit také lakonickou poznámku z Ga 3,19, že Zákon byl přidán kvůli 

proviněním. Souvislost mezi Zákonem a hříchem blíže objasňuje úryvek Ř 7,7-13. 

Pavel zde nejprve rázně odmítá interpretaci, že Zákon je hříšný. Snad je to další 

zkreslená teze, jejíž hlásání mu podsouvali jeho protivníci. Potom popisuje, jak Zákon 

napomohl k ovládnutí člověka hříchem.  

Zákonem bylo přesně pojmenováno zlo. Co se dříve s ohledem na lidskou 

nevědomost nemuselo vnímat jako hřích, bylo Zákonem odhaleno jako hříšné. („Bez 

Zákona je totiž hřích mrtev“ – Ř 7,8b.) Člověk poznává, že ho to táhne ke zlu. („Hřích 

použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost.“ – Ř 

7,8a.) Zákon člověka postavil před jednoznačnou volbu a on svým jednáním nedokázal 

volit dobro. Zjistil, že je ovládán hříchem a že propadl smrti. Kdyby nebylo Zákona, 

člověk by také jednal zle, ale ne vždy by se dalo mluvit o hříchu. Vina poučeného 

člověka je větší a on si ji také jasněji uvědomuje. „Tak se ukázalo, že právě přikázání, 

které mi mělo dát život, přineslo mi smrt“ (Ř 7,10).  

To mělo také svůj pozitivní efekt: „Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku 

své hříšnosti“ (Ř 7,13).  Člověk do hloubky poznal pravou tvář zla. Ztratil iluze o sobě a 

pochopil, že vlastními silami nic nezmůže. Zákon ho připravil na to, aby přijal spásu 

jako dar.  

Pavel zdůrazňuje, že Zákon sám o sobě je svatý, spravedlivý a dobrý (Ř 7,12). To je 

ujištění, které bychom v polemicky laděném listu Galaťanům těžko hledali. Zde už 

Pavel argumentuje vyváženěji. Chyba tedy není na straně Zákona, ale na straně člověka. 

V pozadí všeho cítíme naplňující se Boží záměry: „K tomu navíc přistoupil Zákon, 

aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více 

rozhojnila milost“ (Ř 5,20). 

 

2.1.12. Kristus a Zákon (Ř 9,30-10,10) 

 

Kapitoly 9-11 tvoří v listu Římanům významný celek, který se zabývá údělem 

vyvoleného izraelského národa. Svůj výklad zde Pavel mimořádně často prokládá citáty 

z Písma. Začíná pojednáním o Božím vyvolení, které je svobodně poskytnutou milostí 

závislou na Božím rozhodnutí, ne na lidských skutcích. Následuje oddíl, který 

vysvětluje, jak se stalo, že Izrael nepoznal spásu přicházející skrze Krista. Kapitola 11 

pak přináší novou naději, že selhání Izraele není definitivní, bylo na prospěch ostatním 

národům a v pravý čas bude celý Izrael spasen. 

Úsek 9,30-10,9 se nachází ve střední části, kde Pavel hovoří o omylu Izraele. Verše 

9,30-33 poměřují výsledek, k němuž dospěli pohané, aniž se snažili, a k němuž 

nedospěl Izrael, který se snažil. Židé usilovali o „spravedlnost podle Zákona“ (9,31), 

tedy ospravedlnění, na které ukazoval Zákon. K „cíli Zákona“ ale nedospěli. „Pavel 

stále mluví o sinajské legislativě, ale nyní z hlediska jejího cíle. Bůh dal Zákon proto, že 
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sledoval spásný cíl. Tím, že Izrael nepřijal spravedlnost nabídnutou nyní v Kristu 

v rozsahu, který zahrnuje i pohany, nedosáhl ‚Zákona‘.“90  

Cíl Zákona měl být tentýž jako cíl, ke kterému bylo pohanům umožněno dojít skrze 

víru, tedy milost zprostředkovaná Kristem. „Hlavním tématem 9,30-33 je hluboký vztah 

mezi nomos a Kristem.“91 

Izrael podle Pavla nepoznal, že Zákon ukazuje někam dál, snad podlehl pocitu, že se 

Zákonem má cestu ke spáse v rukou. Spása je ale dar, který člověk nikdy nemá v rukou. 

I Zákon vyzývá k budování opravdového vztahu k Bohu založeného na důvěře. 

Záchrana skrze víru určitě není něco, co by v Tóře a v judaismu chybělo. Izrael však, 

jak mu Pavel vyčítá (9,32), nevycházel z víry, ale ze skutků. Spoléhal na své vyvolení a 

na zásluhy, které se cítil mít díky staletému uchovávání a respektování Zákona.  

Když pak přišel Kristus, stal se pro Židy kamenem úrazu, na který narazili (9,32-33). 

Ten, na kterého Zákon ukazoval a ke kterému směřoval, nebyl přijat ze strany těch, kteří 

Zákon považovali za základ své identity.  Ve své identitě se natolik zabydleli, že pro ně 

bylo nepřijatelné připustit, že by se něco z dosavadního pojetí mělo přehodnotit a že 

některé tradice otců se míjí s podstatou věci. „Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a 

chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili“ (10,3). Pavel 

přiznává, že Izrael je plný horlivosti pro Boha, ale bez pravého poznání (10,2). Hájí to, 

co považuje za spravedlnost, aniž poznal, že tentokrát se nejedná o spravedlnost od 

Boha. Odmítnutím Krista se Izrael minul s cílem své Tóry, na které tak lpěl.  

„Pavel usvědčuje Izraele, že nezůstal otevřený ke stále většímu Božímu působení. 

Bůh je sice svým minulým slovům i skutkům věrný, ale nedá se jimi omezovat a 

svazovat. Deus semper maior.“92 

Pavel ovšem tuto část listu Římanům nepojal jako lacinou kritiku judaismu. Spíše jde 

o bolestné vyrovnávání se se skutečností, která Pavla trápí a osobně se ho jakožto Žida 

dotýká. Izrael v této věci v Pavlových očích selhal, ale to není důvod, proč by se nad něj 

křesťané měli vyvyšovat, vždyť jsou sami jen planou ratolestí, která byla naroubována 

na ušlechtilou olivu a může být kdykoliv vylomena (Ř 11,17-24). Pavel je přesvědčen, 

že Bůh nakonec všechno obrátí k dobrému pro pohany i pro Židy. 

Významný verš 10,4 zní v ekumenickém překladu takto: „Vždyť Kristus je konec 

Zákona, aby spravedlnosti dosáhl každý, kdo věří.“ V poznámce je připuštěna jiná 

překladová varianta: „Vždyť cílem Zákona je Kristus.“ Řecké slovo telos na jiných 

místech Nového zákona obvykle znamená „cíl, smysl, účel, důsledek“.93 Budeme-li 

chápat v uvedeném verši slovo telos jako cíl, znamenalo by to, že Zákon jako 

předpověď ukazuje na Ježíše a je v Ježíši naplněn, přirozeně k Ježíši směřuje. Pokud se 

budeme držet překladu konec, mohlo by jít o konec dosavadního uspořádání židovské 

společnosti, konec staré smlouvy se vším, co je v Kristu překonáno, od chrámového 

kultu přes nezbytnost obřízky a stravovacích předpisů. Končí tím pouze některé funkce 

Zákona, které jsou nahrazené něčím dokonalejším. Řečeno slovy listu Galaťanům, 

Zákon přestává být vychovatelem, dozorcem a poručníkem. Koncem Zákona může být 

míněna také skutečnost, že přestala platit kletba, kterou Zákon stíhá všechny, kdo ho 

přestupují (Ga 3,10-13), protože toto prokletí vzal Ježíš na sebe při svém ukřižování.94 

Může jít také o konec všech dezinterpretací Zákona, které člověka svazovaly a 

zotročovaly. 

                                                 
90 BROŽ, Jaroslav. Telos nomou a interpretace Ř 9,30-10,10, s. 16. 
91 BROŽ, Jaroslav. Telos nomou a interpretace Ř 9,30-10,10, s. 17. 
92 BROŽ, Jaroslav. Telos nomou a interpretace Ř 9,30-10,10, s. 29. 
93 Srov. BROŽ, Jaroslav. Telos nomou a interpretace Ř 9,30-10,10, s. 22. 
94 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž, s. 1276. 
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Pavlovo zkratkovité vyjadřování je nutně víceznačné. Snad bylo i Pavlovým 

záměrem, aby formulace „konec/cíl Zákona“ mohla být nahlížena z různých úhlů. Jisté 

je, že se nejedná o konec Zákona ve smyslu zrušení Božích přikázání a nastolení 

naprosté nevázanosti. Už několikrát bylo uvedeno, že Pavel ve svých listech nic 

takového nehlásal. 

V dalších verších Pavel ještě zůstává u tématu spravedlnosti. Klade vedle sebe 

spravedlnost založenou na Zákoně a spravedlnost založenou na víře. Tu první 

charakterizuje citátem z Lv 18,5: „Člověk, který tak jedná, bude živ.“ Pavel už dříve 

ukázal, že spravedlnost založená na Zákoně má podmínky pro člověka nesplnitelné, 

protože žádný člověk takto nejedná, a tudíž nemůže být na základě Zákona živ. Jedinou 

výjimkou je Kristus, protože svou dokonalou poslušností naplnil Zákon, a to by snad 

mohlo být o důvod navíc, proč lze Krista nazývat „konec/cíl Zákona“.  

Spravedlnost založenou na víře představuje Pavel ve verších 6-8 pomocí citátu z Dt 

30,12-14, který prokládá svou interpretací: „Avšak spravedlnost založená na víře mluví 

takto: ‚Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?‛ - aby Krista přivedl dolů - ‚ani 

neříkej: kdo sestoupí do propasti?‛ - aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? 

‚Blízko tebe je to slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‛; je to slovo víry, které 

zvěstujeme.“ 

Spravedlnost z víry je tedy člověku blízko a vychází mu vstříc bezpodmínečně, na 

rozdíl od spravedlnosti z Mojžíšova zákona.95 Kdo uvěří a vyzná Ježíše jako Pána, bude 

spasen (10,9). 

Zajímavé je, že Pavel použil k výkladu o spravedlnosti z víry text Dt 30,12-14, kde 

Mojžíš hovoří k Izraelitům o příkazu, který jim právě udílí, tedy o slovu Zákona. U 

Pavla jsme zvyklí, že z Písma cituje dosti volně a citacím dává nečekané významy, 

často nekorespondující s původním kontextem. Přesto snad stojí za úvahu souvislost 

mezi příkazem Zákona a Kristem, která zde s ohledem na kontext knihy Dt vzniká. Není 

v pozadí Pavlova myšlenka, že Zákon ve své nejhlubší podstatě má svůj základ 

v Kristu? Už dříve psal o putování izraelského národa pouští a ztotožnil skálu, ze které 

jim byl zázračně vyveden pramen vody, s Kristem: „Pili totiž z duchovní skály, která je 

doprovázela, a tou skálou byl Kristus“ (1K 10,4). Jak už víme, Zákon podle Pavla na 

Krista ukazuje, v Kristu má svůj cíl/konec a je naplněn Kristovým zákonem (Ga 6,2), 

tedy láskou k bližnímu. Provázanost Zákona s Kristem je zřejmá. Snad tedy nebude 

přehnané usoudit z Ř 10,6-8, že slovo Zákona, které podle Mojžíše zní v lidském srdci, 

je postaveno na Kristu. 

Pavel bývá často vnímán jako někdo, kdo velmi přispěl k oddělení křesťanství od 

židovství a ozřejmil rozdíly mezi nimi. Když se hlouběji zamyslíme nad jeho pojetím 

Zákona, ukazuje se, že si byl dobře vědom také jejich kontinuity.  

Na konferenci v Olomouci v roce 2009 citoval M. P. Matějka slova P. Lagrange: „Je 

třeba stále opakovat, že genialita sv. Pavla, světla, která přijal od Boha, se nikde 

neprojevila lépe než na shodě, jakou vidí mezi dvěma Zákony.“96 Domnívám se, že je to 

výstižný závěr této úvahy o vztahu mezi Kristem a Tórou v Ř 9,30-10,10. 

 

 

                                                 
95 Srov. THEOBALD, Michael. List Římanům, s. 249. 
96 MATĚJKA, Miroslav Pacifik. Pavlovská reinterpretace izaiášských textů v listu Římanům. In 

TICHÝ, Ladislav – OPATRNÝ, Dominik (ed.). Apoštol Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 110. 
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2.2. Souhrnné pojednání o tematice Zákona u Pavla 

 

2.2.1. Slovo Zákon v Pavlových listech a jeho významy 

 

Pavel používá výraz nomos nejčastěji ve smyslu Mojžíšův zákon, Tóra. Pokud 

uplatňuje jiný smysl, bývá to také nějak ve spojitosti s Tórou. Jan Roskovec uvádí ke 3. 

kapitole listu Římanům: „I jinde v Ř (výrazně v kap. 7-8) Pavel pracuje s polysémií 

termínu ‚Zákon‘, v zásadě jde ovšem stále o tentýž zákon Boží, který se však projevuje 

v rozmanitých aspektech a souvislostech a podle toho nabývá různou funkci.“97 Tyto 

významové aspekty se pak promítají také do toho, jak Pavel zrovna roli Zákona hodnotí, 

jestli kladně, nebo záporně. 

Rozsah Zákona se u Pavla pohybuje od přikázání vydaných na Sinaji až po celé 

Písmo. Někde se zdá, jako by význam slova zúžil pouze na Desatero, protože cituje 

konkrétní přikázání z něj (Ř 13,8-9). Ve slovním spojení „Zákon a Proroci“ (Ř 3,21) 

Pavel Zákonem zřejmě myslí pouze Tóru. Ale na jiném místě spíše hovoří o Písmu jako 

celku, jak se zdá např. v Ř 3,19, kde po citátu složeném z různých žalmů a veršů 

z Izaiáše následuje Pavlův vysvětlující komentář: „Víme, že co Zákon říká, říká těm, 

kdo jsou pod Zákonem...“ Tedy „Zákon říká“, ačkoliv Pavel tentokrát cituje z Proroků a 

Spisů. Uvedený verš je pozoruhodný ještě z jednoho důvodu: je zajímavou ukázkou 

Pavlova hutného způsobu vyjadřování. Dvakrát použil slovo Zákon, poprvé ve významu 

celé Písmo, podruhé ve významu Tóra jako společensko-náboženské uspořádání. 

Plynule přešel z jednoho významu do druhého a nechal na čtenáři, aby se zorientoval. 

Slovní spojení „být pod Zákonem“ se u Pavla vyskytuje častěji než ve výše 

uvedeném případě (např. Ř 6,14; Ga 4,21; Ga 5,18). Tóra je zde nahlížena jako 

společenské uspořádání vydané na Sinaji, které bylo Izraeli vlastní před Kristovým 

příchodem (podobně viz také Ga 4,4-5:  Bůh vyslal svého Syna podrobeného Zákonu, 

aby vykoupil ty, kteří jsou Zákonu podrobeni).   

Podobný, ale v očích Židů už nepochybně dehonestujícím způsobem vyjádřený 

význam Zákona má Pavel na mysli, když Zákon přirovnává k dozorci (Ga 3,23-24), 

k poručníku nezletilého dědice (Ga 4,2) a k pozdějšímu dodatku k dřívější smlouvě 

nebo závěti (Ga 3,18).  

Další důraz, který s těmi předchozími souvisí, je Zákon ve smyslu soubor pokynů, 

norma pro jednání, ovšem s Kristovým příchodem v určitém ohledu překonaná (např. 

Ga 5,3 – obřízkou se člověk zavazuje zachovávat celý Zákon). 

Uvedené významy prezentuje Pavel někdy neutrálně, někdy spíše negativně. Tyto 

funkce Zákona měly svůj význam, ale po Kristově příchodu skončily a považovat je za 

směrodatné je krokem zpět.  

Negativně Pavel hodnotí „skutky Zákona“. Tento výraz se opakovaně vyskytuje 

v listu Galaťanům (Ga 2,12; 3,2; 3,10) i Římanům (Ř 3,20; 3,28). Významově s ním 

souvisí „stavět na Zákoně“ (Ř 4,14) nebo „ospravedlnění na základě Zákona“ (Ga 5,4). 

Znamená to hledat spásu plněním Zákona, tedy vlastními zásluhami. Je to deformovaný 

pohled na Zákon poznamenaný lidským hříchem. Ve skutečnosti se ospravedlnění 

člověku dostává zdarma milostí skrze víru, což Pavel v Ř 3,21 nazval „spravedlnost bez 

Zákona“.  

                                                 
97 ROSKOVEC, Jan. Kristova smírná oběť podle Ř 3,25. In TICHÝ, Ladislav – OPATRNÝ, Dominik 

(ed.). Apoštol Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 
139. 
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Dále Pavel o Zákonu uvádí, že pojmenovává zlo a vynáší nad ním odsouzení. 

Paradoxně tím Zákon přispěl k rozmnožení hříchu (Ř 5,20), protože hřích se nepřičítal, 

dokud nebyl vymezen Zákonem (Ř 5,13; 7,9-11). Zákon v člověku podněcuje vášně (Ř 

7,5) a vynesl nad hříšnými lidmi kletbu (Ga 3,10.13), ze které je vykoupil až Kristus.  

Bezvýchodnost situace hříšného člověka ilustruje slovní spojení „Zákon hříchu“, 

„Zákon hříchu a smrti“ (Ř 8,2). Jednak tím může být míněný Zákon vnímaný hříšným 

člověkem, ve kterém nejprve podněcuje zlo a pak ho za to odsoudí, jednak Pavel mluví 

o zákonu hříchu jako o principu, kterému člověk znovu a znovu podléhá, i když ve 

svém nitru souhlasí s jiným principem, se zákonem Božím (Ř 7,21-23.25).  „Boží zákon 

narazil na temného dvojníka, který se po něm opičí,“ komentuje tyto verše M. 

Theobald.98 Tento dvojník je jakousi karikaturou Božího zákona vznikající zhoubným 

působením hříchu. 

Při tom všem Zákon jako takový pro Pavla zůstává zjevenou Boží vůlí, je tedy dobrý 

a svatý (Ř 7,12.14). 

V Ř 3,27 Pavel píše o zákonu víry a o zákonu skutků. Jsou zde míněny jako principy, 

podle kterých probíhá nebo neprobíhá ospravedlnění. 

Specifické užití slova zákon nacházíme v Ř 2,14-15. Naznačuje, že i pohané, kteří 

Zákon ve zjevené podobě nemají, o něm mají povědomost ze svého nitra a ze svého 

svědomí. Tento „přirozený zákon“ se svou podstatou od Tóry zřejmě nijak neliší. 

V Novém zákoně se výraz nomos vyskytuje ve 195 případech, z toho 118 případů 

najdeme v Pavlových listech.99  Nejčastěji je tento výraz užit v Pavlově nejdelším listu 

Římanům. Více než třicetkrát na výraz Zákon narazíme v listu Galaťanům. V prvním 

listu Korinťanům se Pavel ještě nemusel Zákonem systematicky zabývat, ale i zde se 

v 9. a 14. kapitole tento výraz několikrát objevuje, podobně jako ve stručné epištole 

Filipanům. Ostatní Pavlovy nesporné listy slovo Zákon neobsahují, ale přinejmenším ve 

druhém listě Korinťanům se několikrát vyskytují výrazy podobného významu: litera 

(2K 3,6), smlouva (2K 3,7), Mojžíš (2K 3,15). Jiná synonyma nacházíme v listu 

Římanům: Boží slova (Ř 3,2), přikázání (Ř 7,10-13), Písmo (Ř 15,3-4).  

 

2.2.2. Pavlovo pojetí Zákona 

 

Není snadné vytvořit podle Pavlových listů systematický výklad jeho pojetí Zákona. 

Pavel se k Zákonu vyjadřoval příležitostně, když to bylo potřeba s ohledem na situaci 

v obcích, kterým psal. Jeho výklad je s touto situací neoddělitelně spjatý, a tedy 

nevyvážený, neúplný. V Pavlově době byla aktuálním problémem činnost 

židokřesťanských misionářů prosazujících obřízku a dodržování židovských 

stravovacích předpisů. Proto se Pavel zaměřil na to, v čem je Zákon omezený a jeho 

působnost dočasná. Za jiných okolností by i důrazy jeho výkladu byly jiné. „V současné 

situaci, kdy máme spíš opačný problém, než měli Galaťané, a lidé Zákon neznají, by 

Pavel rozšířil svou řeč o jeho nepopiratelně kladnou funkci.“100 

Když Pavel popisuje dějiny spásy, vykazuje Zákonu takové místo, aby bylo nade 

všechnu pochybnost zřejmé, že Zákon není vrcholem Božího spásného jednání. Bůh 

nejprve Abrahámovi poskytl své zaslíbení a teprve později k tomu byl přidán Zákon, 

zjevený anděly skrze Mojžíše (Ga 3,19). Zákon je svatý, je zjevením Boží vůle, ale 

nebyl dán jako cesta k záchraně, protože v takovém případě by lidé museli Zákon beze 

                                                 
98 THEOBALD, Michael. List Římanům, s. 191. 
99 Srov. BALZ, Horst – SCHNEIDER, Gerhard (ed.). Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 

Bd. II. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz: Kohlkammer, 1981, s. 1161. 
100 FAUSTI, Silvano. Svoboda Božích dětí, s. 108. 
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zbytku plnit, a to nedokážou. Spása se uskutečňuje v linii Božího zaslíbení, ne v linii 

Zákona. 

Zákon nemá u Pavla roli zachránce, ale vychovatele (Ga 3,24). Znalost Zákona 

přivádí člověka k poznání vlastní hříšnosti, protože Zákon jasně pojmenovává hřích a 

člověk si uvědomuje, že plnit Zákon je nad jeho síly. Pro svou zapletenost v hříchu je 

člověk znovu a znovu Zákonem odsuzován. Od Zákona nelze čekat záchranu. „On 

obviňuje člověka z přestoupení, nemůže ho tedy zároveň osvobodit. To může udělat 

jedině soudce – a tím je Bůh.“101 Skrze Zákon přivádí Bůh člověka k poznání, že se bez 

Boží milosti neobejde. Tak posloužil Zákon jako příprava na přijetí ospravedlnění 

zprostředkovaného Kristem. Lidstvo bylo ke Kristu přivedeno pod výchovným dozorem 

Zákona. 

Zákon byl ovšem zjeven Židům, ne pohanům. Aby Pavel mohl mluvit o tom, že 

lidstvo jako celek propadlo hříchu a odsouzení, poukazuje v listu Římanům na to, že i 

pohané mají v nitru hlas svědomí, který je obviňuje nebo hájí (Ř 2,15). I oni mají ve 

svém nitru Zákon, který se od Mojžíšova zákona liší svou formou, ale ne obsahem, 

protože pochází od téhož Boha. Pavel zde neprezentuje žádnou ucelenou nauku o 

přirozeném zákoně, i když je o jeho existenci zjevně přesvědčen. Stručná zmínka mu 

slouží hlavně k tomu, aby Židy a pohany mohl postavit na stejnou úroveň jako hříšníky, 

kteří potřebují bez rozdílu Boží milost ke spáse (Ř 3,9-19). V tomto smyslu by se 

přípravná a výchovná funkce Zákona mohla do jisté míry týkat i jiných zákonných 

norem mimo Izrael, které jsou sice lidským dílem, ale do jisté míry vycházejí ze zákona 

v nitru každého člověka a lze v nich hledat stopy Božího zákona. 

Felix Porsch ve svém výkladu Pavlovy teologie píše o nadvládě zlých mocností nad 

člověkem před jeho vykoupením, přičemž k těmto mocnostem neváhá zařadit hřích, 

smrt a Zákon.102 Také Heinrich Schlier mluví o hříchu, Zákonu a „tělu“ v rámci 

pojednání o světě předcházejícím Kristovu milost.103  

Zákon, i když je dobrý a pochází od Boha, je zde dán do souvislosti s hříchem (srov. 

Ř 7), protože se stal pro hřích nástrojem k upevnění nadvlády nad světem. Zákon 

přispěl k poznání hříchu a hřích toho zneužil, aby v člověku vyvolal žádostivost, touhu 

po „zakázaném ovoci“. Člověk tak hřeší s plným vědomím, že jeho počínání je hříšné. 

Zákon člověka za jeho hříšné jednání odsoudí a tím paradoxně posiluje moc hříchu a 

smrti nad člověkem a podtrhuje bezvýchodnost situace, v níž se člověk ocitl a z níž si 

sám nedokáže pomoci. 

Je ještě další způsob, jak se může dobrý Boží zákon stát nástrojem hříchu. Nejhlubší 

podstatou všech předpisů Zákona je láska. Pokud ale člověk ztratí tuto skutečnost ze 

zřetele a příliš se zaměří na vnější plnění přikázání, může se stát, že propadne iluzi o 

vlastní spravedlnosti a domnívá se, že si svým jednáním získá nějakou zásluhu před 

Bohem. Je to zvrácený pohled, protože Zákon není pro člověka cestou k záchraně. Pavel 

má pro tyto skutky, které člověk koná za účelem ospravedlnit se vlastní zásluhou, 

označení „skutky Zákona“. Varuje před nimi zejména v souvislosti se snahou svých 

židokřesťanských oponentů doplnit a završit křest pohanů obřízkou, zavedením 

židovských stravovacích předpisů a svátků židovského kalendáře. 

Lpění na Zákonu jako normě upravující vztah člověka k Bohu se podle Pavla stalo 

také překážkou, která brání židovskému národu v tom, aby pochopil a docenil osobu 

                                                 
101 RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 393. 
102 Srov. PORSCH, Felix. Mnoho hlasů, jedna víra. Praha: Zvon, 1993, s. 141. 
103 Srov. SCHLIER, Heinrich. Grundzüge einer paulinischen Theologie. Freiburg – Basel – Wien: 

Herder, 1978, s. 77. 
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Ježíše Krista. Jako Mojžíš zakrýval svou tvář závojem, když sestupoval ze Sinaje, tak 

také srdce Židů zakrývá závoj, kdykoliv se čte a vykládá Zákon (2K 3,15). Židé hleděli 

na Ježíše optikou svého pojetí Zákona a nebyli připraveni na novost a překvapivost 

Božího jednání. Příliš se spolehli na Zákon a přestali očekávat od Boha cokoliv dalšího. 

Zákon, který měl člověka dovést ke Kristu, byl užit neadekvátním způsobem a místo 

pomoci se stal překážkou. Bůh však tuto událost obrátil k dobru pohanských národů, 

aniž tím svůj vyvolený lid zavrhl. 

Člověku, který žije z Kristovy milosti, je skrze Ducha umožněno, aby chápal Zákon 

takový, jaký je. Pavel hovoří o Kristově zákonu a jeho podstatu vidí shrnutou 

v přikázání lásky, která je naplněním Zákona (Ga 6,2). Na mnoha konkrétních situacích, 

které Pavel ve svých listech rozebírá a řeší, je patrné, že Pavel Boží přikázání nezrušil a 

trvá na tom, že je třeba je plnit (např. 1K 7,19). Toto plnění ale není snahou o spásu 

pomocí skutků Zákona. Je to až důsledek Boží milosti, která člověka bez ohledu na 

zásluhy zachránila a obdarovala. Člověk věřící v Krista a žijící z Ducha musí svou 

novou existenci promítnout také do svého jednání.  

Život ovšem nadále zůstává poznamenán lidskou hříšností. Křesťan se stále zmítá 

mezi svou touhou činit dobro a svým skutečným jednáním, které stále není prosto 

hříchu, jak je ukázáno v Ř 7,14-25. Člověkovo vykoupení zatím není dovršeno, už má 

sice podíl na novém životě v Duchu, ale hřích v jeho jednání ještě neřekl své poslední 

slovo. Křesťan, který se rozhodl pro Krista a snaží se toto své rozhodnutí promítnout do 

svého života, má ale oprávněnou naději, že za svá selhání nebude odsouzen. 

Pavel píše, že služba Zákona jako vychovatele byla dočasná (Ga 3,25) a křesťan se 

stal mrtvým pro Zákon (Ř 7,4). Zákon v jistém smyslu splnil svoji dějinnou úlohu. 

Ukázal hřích v celé jeho špatnosti, ukázal člověku jeho zapletenost v hříchu a dovedl ho 

k poznání, že jako jediné východisko zbývá Boží milost. Člověka Zákon odsoudil, ale 

toto odsouzení ztratilo platnost díky Kristově oběti a Boží milosti, takže Zákon už nad 

člověkem nemá moc. V tomto smyslu je možné hovořit o „konci Zákona“ v Kristu, 

pokud přijmeme tuto verzi překladu verše Ř 10,4.  

Zároveň ale Zákon není zrušen, naopak je potvrzen (Ř 3,31). Je očištěn od všech 

dezinterpretací a je ukázána skutečná úloha, jakou má v dějinách spásy. Je také potvrzen 

jako zjevená Boží vůle, která pojmenovává dobro a zlo a ukazuje, jak má člověk jednat. 

Zároveň je poukázáno na jeho skutečný základ, kterým není dobově podmíněná litera, 

ale přikázání lásky. V neposlední řadě je také potvrzen jako pravá a neomylná 

předpověď, protože Zákon ukazuje na Krista a nachází v něm své naplnění, jak se Pavel 

snaží dokázat četnými citacemi z Tóry. To je druhá možnost překladu verše Ř 10,4 – 

Kristus je „cíl Zákona“. 

Pavel ve svých listech píše o Zákonu různě. Jednou ho vnímá pozitivně, jindy 

negativně. Pozitivní pohled nastupuje tam, kde je řeč o Zákonu jako o zjevené Boží 

vůli, mravní normě nebo předpovědi vztahující se na Krista. Negativní hodnocení není 

hodnocením samotného Zákona, ale směřuje ke všem jeho deformacím a 

dezinterpretacím, které jsou způsobeny lidským hříchem. V Kristově Duchu je všechno 

narovnáno a vráceno zpět tam, kam to patří, a tak je to i se Zákonem a jeho 

dezinterpretacemi. Ukazuje se, že Zákon není natolik určující, aby ho Bůh nemohl 

překročit novým spásným jednáním v Kristu, ukazuje se také, že Zákon není pro 

člověka cestou k záchraně, tou je Boží milost.  

Podle Petera Stuhlmachera je pro pochopení Pavlovy teologie Zákona nutné 

neztrácet ze zřetele čtyři výpovědi: 1) Křesťané žijí díky Ježíšově smrti a 

zmrtvýchvstání už v čase, kdy se uskutečňuje nová smlouva slíbená v Jer 31,31n. 2) 

Křesťané jsou tím osvobozeni od Mojžíšova zákona, pokud jde o jeho spásonosnou 
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funkci. 3) Svou novou svobodu mají osvědčit životem v síle Ducha a naplňováním 

Kristova zákona. 4) Kristův zákon je naplněním Tóry vydané na Sinaji, jejím 

eschatologickým završením. Je vyjádřen v přikázání lásky.104 

Tento stručný Stuhlmacherův souhrn Pavlova chápání Zákona se pokusím ještě více 

zestručnit: Pavel při svém obrácení poznal, že Kristus je víc než Zákon, a pojetí Zákona 

v jeho listech je důsledným uplatněním tohoto poznání. 

 

2.2.3. Inspirativnost Pavlova pojetí Zákona pro dnešního křesťana 

 

Krátce se pokusím naznačit, co z Pavlova pojetí Zákona plyne pro současného 

člověka. 

„Boj mezi otroctvím Zákona  a svobodou evangelia probíhá v lůně církve stále. 

Pokušení vrátit se do otroctví je trvalé a pády do něj se opakují,“ soudí Silvano 

Fausti.105 

Za Zákonem je třeba vždy vnímat Zákonodárce a jeho záměr, nepřeceňovat kulturně 

podmíněnou slovní formulaci. „Litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2K 3,6). Podstatou 

celého Zákona je láska. Od křesťana se očekává dospělý přístup, užití vlastního rozumu 

a svědomí a poctivé hledání správného řešení konkrétní životní situace s pomocí Ducha 

svatého. 

Díky Pavlovým sporům se zastánci obřízky dostala prvotní církev příležitost 

uvědomit si, že není vázaná na židovskou kulturu. „Každý ať žije v tom postavení, které 

měl od Pána, když ho povolal k víře“ (1K 7,17). Je tedy zbytečné lpět na konkrétní 

dějinné kulturní formě křesťanství a je nesprávné vnucovat ji jiným kulturám, chceme-li 

s nimi vést opravdový dialog. 

Následování Krista občas vyžaduje odvahu jít proti proudu a nebát se řešení, která 

působí neobvykle. Bůh často jedná jinak, než lidé čekají. 

 

 

 

                                                 
104 Srov. STUHLMACHER, Peter. Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit, s. 156-157. 
105 FAUSTI, Silvano. Svoboda Božích dětí, s. 223. 
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3. Pavlovo pojetí Zákona v souvislostech 

3.1. Shody a odlišnosti Pavlova pojetí a judaismu 

 

Židovští učenci o Pavlovi často soudili, že Zákonu správně neporozuměl, protože 

nevnímal, že plnění Zákona je pro Izrael odpovědí na Boží vyvolení a důsledkem věčné 

smlouvy s Bohem.106 Současný židovský autor David Klinghoffer dokonce jde tak 

daleko, že zpochybňuje Pavlův židovský původ; ten, kdo někdy zakusil život podle 

Tóry, by o ní podle něj stěží mohl psát tak, jako to čteme u Pavla.107  

Pavel ovšem sám sebe označuje za rodilého Žida a farizeje, který vynikal nad jiné 

svou horlivostí. Je zřejmé, že Tóru velmi dobře znal, dokázal z ní pohotově a zřejmě 

většinou zpaměti citovat ve svých listech. Nepřesnosti v jeho citacích je možno vysvětlit 

právě tím, že na svých cestách neměl k dispozici potřebné svitky, a také tím, že jako 

diasporní Žid používal Septuagintu, která se s hebrejským originálem místy rozchází. 

Odborníci poukazují také na jeho židovský způsob práce s textem. Pavel byl formovaný 

multikulturním diasporním prostředím a jistě se díval na svět jinak než Židé, kteří celý 

život prožili v Jeruzalémě. Jeho mateřštinou byla řečtina, forma jeho listů vychází 

z dobové antické konvence a občas si půjčuje pro své metafory pojmy z antického 

prostředí, například ze sportovní terminologie. Ale jeho kombinování různých úryvků 

z Písma a nečekané souvislosti, které mezi nimi nachází, prozrazují autorovo židovské 

uvažování. 

„Neboť v paměti velkého apoštola národů dochází k prolínání jednotlivých textů, 

které znal, a jejich skládání na způsob sendviče, za využití typologického klíče a 

především s využitím dvou Hillelových pravidel, z nichž první je tzv. gezera’šáwá, 

podle kterého lze provést spojený výklad textů, v nichž se vyskytují tatáž klíčová slova 

nebo fráze, a druhým často užívaným pravidlem je binjan’áb mikkatúb ‘echád, neboli 

vytváření rodiny z jednoho textu, z čehož vyplývá, že když se tatáž fráze vyskytuje ve 

více textech, lze aplikovat postřeh nalezený v jednom z textů na každý z nich.“108 

Pavlův způsob práce s Tórou tedy prozrazuje vzdělaného Žida a zpochybňování jeho 

původu a znalosti Tóry se jeví jako nepodložené. Na druhou stranu nelze popřít, že 

Pavel s použitím typicky židovských myšlenkových postupů dochází k závěrům, které 

jsou pro Židy šokující. I židovští rabíni dokázali texty Písma vykládat způsobem, který 

je z hlediska moderní logiky často překvapivý, ale navazovali při tom na dlouhý řetězec 

předchozí tradice a byli s ní ve shodě. Pavel staví na jiném základě než oni, a to 

záměrně, ne z nevědomosti. Židovský autor Klinghoffer výstižně konstatuje: „Pavel 

vyšel z předpokladu, že spásy lze dojít jedině prostřednictvím víry v Krista, a veškeré 

jeho úvahy se následně odvíjely z tohoto bodu.“109 Židovskou tradici Pavel znal a 

používal, ale kde je jiný výchozí předpoklad, jsou i jiné závěry. 

Pro Židy je Tóra jedním ze základů celého stvoření. Podle Babylonského talmudu 

„sedm věcí bylo stvořeno, než byl stvořen svět, totiž Zákon, pokání, zahrada Eden, 

peklo, trůn slávy, svatyně (nebes) a jméno Mesiáše.“110 Už Abraham podle tradice Tóru 

znal a dodržoval. Její konečné zjevení bylo dáno skrze Mojžíše na Sinaji a od té doby je 

                                                 
106 Srov. MUSSNER, Franz. Der Galaterbrief, s. 188. 
107 Srov. KLINGHOFFER, David. Proč Židé zavrhli Ježíše. Praha: Rybka Publishers, 2010, s. 141-

145. 
108 MATĚJKA, Miroslav Pacifik. Pavlovská reinterpretace izaiášských textů v listu Římanům, s. 29. 
109 KLINGHOFFER, David. Proč Židé zavrhli Ježíše, s. 138. 
110 RADL, Walter. List Galaťanům, s. 47. 
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zachovávání Tóry pro vyvolený národ výrazem jejich smluvního partnerství s Bohem. 

Takto o Tóře dříve nepochybně uvažoval i Pavel. Zážitek u Damašku ho však přivedl 

k poznání, že prostředníkem mezi Bohem a lidmi není Tóra, ale Ježíš. Toto zjištění 

promítl do svého dosavadního přesvědčení se všemi důsledky. Jistě to nebyl jednoduchý 

proces, znamenal přebudování základních principů, kterými se do té doby Pavlův 

náboženský život řídil. Stalo se to, co židovští učenci nemohli pochopit, a proto 

zpochybňovali Pavlův původ nebo vzdělání: věřící Žid našel přímější cestu k Bohu, než 

je smluvní vztah založený na Tóře. 

Vztah k Bohu se u Pavla nezměnil, ale Zákon pro něj výrazně ztratil svůj lesk vedle 

Ježíše. Některé funkce Zákona Ježíšovým příchodem skončily, některá ustanovení jsou 

pro Pavla ve světle Ježíšovy oběti překonaná. Zákon dokonce přináší člověku prokletí, 

protože ho člověk není schopen plnit beze zbytku; to je myšlenka, se kterou mnozí Židé 

nemohli a ani dnes nemohou souhlasit.111 

Protože Zákon není teď a tady možno naplnit, nabízí se úvaha, jestli je Zákon vůbec 

konečným zjevením Boží vůle. Proroci naznačovali, že v mesiášských časech přijde 

nová Tóra, ale většina rabínů od nové Tóry pouze očekávala autentický výklad té staré a 

otázku dalšího zjevení si nekladli. Zato Pavel teď na tuto otázku odpovídá jednoznačně. 

Zřejmě patřil k odnoži farizejů, která vnímala Zákon eschatologicky, tedy ne jako 

statickou veličinu, ale jako předpověď a ukazatel směřující k naplnění v budoucnu.112 

Pavel nyní toto naplnění našel v Kristu. A v něm přišlo opravdu něco výrazně nového, 

co změnilo dosavadní uspořádání. 

Naplněním Zákona je podle Pavla láska. Zde vidíme nejen shodu s Kristovými slovy, 

ale také kontinuitu s dobovým židovským uvažováním. Tendence hledat jádro smyslu 

stovek příkazů Tóry v některé její části se projevuje například u Filóna Alexandrijského. 

Ten považoval za jádro Zákona Desatero a tvrdil, že všechna jednotlivá ustanovení Tóry 

lze k němu vztáhnout.113 A Hillelovi je připisován tento výrok: „Co ti není milé, nedělej 

ani svému bližnímu. To je celá Tóra, to ostatní je její výklad; jdi a nauč se to.“114 

Pavel ve svých listech opakovaně kritizuje „skutky Zákona“ s tím, že člověk 

nezískává ospravedlnění svými zásluhami, ale Boží milostí. Kdo by očekával, že 

judaismus má k ospravedlnění jiný postoj, byl by překvapen. Židovský autor 

Klinghoffer o Pavlovi říká: „Vypůjčil si od Židů předpoklad, že spása je Božím darem, 

a ne něčím, co si člověk koupí svými skutky... Křesťanští teologové pasovali tuto 

koncepci nezasloužené ‚milosti‘ z rukou Božích na jedinečný prvek své víry, prvek, 

který ostatní náboženství neznají – jako by si Židé uměli svou spásu leda tak koupit, 

jako se kupuje na tržišti pečené kuře.“115 I v Tóře je nejprve Boží spásné jednání a pak 

teprve příslušné skutky Božího lidu jako odpověď nebo důsledek, podobně jako to 

nacházíme u Pavla.  

Proti komu se tedy Pavel vymezuje, když odmítá „skutky Zákona“? Určitě 

především proti svým judaizujícím křesťanským protivníkům, kteří sice hlásají Krista, 

ale považují za nutné doplnit křest obřízkou a dodržováním židovských předpisů. Jejich 

přístup vyhodnotil jako hledání spásy skrze skutky. Konkrétně to byly skutky, které 

určují židovskou identitu, dělají Žida Židem. Pro Pavlovy odpůrce je spása nutně 

spojená s viditelnou příslušností k židovskému národu, zatímco pro Pavla je spása 

jedině v Kristu. 

                                                 
111 Srov. KLINGHOFFER, David. Proč Židé zavrhli Ježíše, s. 138-139. 
112 Srov. MUSSNER, Franz. Der Galaterbrief, s. 204. 
113 Srov. THEOBALD, Michael. List Římanům, s. 375. 
114 THEOBALD, Michael. List Římanům, s. 358. 
115 KLINGHOFFER, David. Proč Židé zavrhli Ježíše, s. 126-127. 
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Ale v Ř 9,32 vytýká Pavel také Izraeli, že nevycházel z víry, ale ze skutků, a proto se 

v Kristu zmýlil. Skutečnost, že Židé nerozeznali v Kristu další pokračování spásného 

Božího jednání, naznačuje, že  něco bylo špatně. Snad příliš spoléhali na Zákon, na to, 

že už všechno vědí a nic je už nemůže překvapit. Ježíš přišel s něčím, co se rozcházelo s 

tradičními výklady Zákona, a Židé ho odmítli, aniž si připustili, že mohou mýlit a 

pravda může být na jeho straně. Podle Pavla vycházeli ze skutků; snad se to dá vyložit 

tak, že lpěli na svých skutcích Zákona a už nehledali podstatu Zákona samotného, 

protože si mysleli, že ji dávno našli a sami nejlépe vědí, jaký má Mesiáš být. Svým 

způsobem je to lidské, tak jako každý omyl nebo hřích. I u křesťanů jsme někdy svědky 

jednání, které se vlivem zaběhané rutiny nepozorovaně odklání od původní podstaty 

věci.  

Na závěr znovu připomenu, že pro Pavla je základem Kristus a k němu se vztahuje 

všechno ostatní včetně Zákona. Nic na tom nemění skutečnost, že Pavel svým 

uvažováním zůstal Židem a čerpal z židovské tradice. Řečeno slovy Matoušova 

evangelia, byl jako hospodář, který „vynáší ze svého pokladu staré i nové“ (Mt 13,52). 

 

3.2. Pavlovo pojetí Zákona ve srovnání s Ježíšovým učením  

 

3.2.1. Markovo evangelium 

 

Občas se objeví názor, že Pavel deformoval původní Ježíšovo poselství a jeho vinou 

se z křesťanského náboženství stalo něco, co se z něj stát nemělo. Ježíšovo hlásání 

zachycují čtyři evangelia. Z nich se nyní pokusím vyvodit, jaké bylo Ježíšovo pojetí 

Zákona a nakolik s ním Pavlovy názory souzní. 

V nejstarším evangeliu se objevují tato témata, která se dotýkají problematiky 

Zákona a jeho interpretace Ježíšem: spor o sobotu (Mk 2,23-23; 3,1-6), spor o to, co je 

čisté a nečisté (Mk 7,1-23), Ježíšův postoj k rozluce (Mk 10,1-12) a dvojí přikázání 

lásky (Mk 12,28-34). Všechna tato témata najdeme ve více či méně upraveném znění 

také u ostatních synoptiků. 

Evangelium zachycuje spor o to, zda je v sobotu dovoleno trhat klasy, a potom zda 

není porušením soboty uzdravování v tento den. Ježíš slavení soboty nezpochybňuje, ale 

interpretuje je jinak než jeho protivníci.   

Ve sporu o to, zda se smí jíst rituálně neumytýma rukama, Ježíš také nezpochybňuje 

samotný Zákon; povinnost umýt si ruce před jídlem není v písemné Tóře uvedena.116 

Předmětem kritiky se stávají pozdější zvyky a tradice, které Zákon deformují a narušují 

jeho původní smysl. Pro Židy představují zjevenou ústní Tóru, pro Ježíše lidskou nauku. 

Ježíšova slova o tom, že člověka neznečišťuje to, co do něj vchází, ale to, co z něj 

vychází, evangelista komentuje, že Ježíš tím prohlásil všechny pokrmy za čisté (Mk 

7,19). Kdyby ale Ježíš opravdu všechny pokrmy výslovně označil za čisté, jaký základ 

by potom měly dramatické spory na toto téma v Pavlově době? Lze se spíše domnívat, 

že zde evangelista domýšlel Ježíšova slova dál, vyvozoval z nich důsledky. Zajímavá je 

podobnost s Pavlovým postojem: „Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není 

nečisté samo v sobě...“ (Ř 14,14).117 Pavel tedy argumentuje odkazem na Ježíše a je 

                                                 
116 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka. Karmelitánské 

nakladatelství: Kostelní vydří, 2005, s. 230-231. 
117 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 239. 
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zřejmě přesvědčen, že by Ježíš jeho přístup schválil. Je možné, že zde byl autor 

Markova evangelia ovlivněn Pavlem nebo těmi, kteří Pavlovy názory přejali. 

Ježíšův výrok o nerozlučitelnosti manželství v Mk 10 je přísnější než ustanovení 

Mojžíšova zákona, ale je podložený citací z Gn 1 a 2, tedy z Tóry. Ustanovení Tóry je 

zde modifikováno, ale za použití Tóry samotné. Pavlovi nebyl Ježíšův postoj neznámý, 

jak je patrné z 1K 7,10 („Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby 

žena od muže neodcházela...“).  

Autor Markova evangelia neklade na Ježíšův postoj k Zákonu takový důraz jako 

třeba Matouš. Ale i v tom rozsahu, jakým se tématem zabývá, ukazuje, že Ježíš Tóru 

nezavrhoval, citoval z ní, ale někdy se od svých oponentů lišil v její interpretaci. Marek 

Ježíše důrazně prezentuje jako syna Božího, tedy jako někoho, kdo je rozhodující 

autoritou i pro výklad Zákona. Od toho lze snadno dojít k Pavlově tezi, že nikoliv 

skutky Zákona, ale víra v Krista je cestou k záchraně. Ježíšovo dvojí přikázání lásky 

v Mk 12 odpovídá Pavlově výkladu o tom, jak lze v Duchu láskou k bližnímu naplnit 

Zákon.  

 

3.2.2. Matoušovo evangelium 

 

U Matouše najdeme texty, které již byly zmíněny v souvislosti s Markovým 

evangeliem. Kromě nich je z hlediska Ježíšova pojetí Zákona významné horské kázání. 

„Od Mesiáše se čekalo, že přinese obnovenou Tóru – svoji Tóru. Na to možná naráží 

Pavel v listě Galaťanům, když mluví o Kristově zákoně.“118 V horském kázání Ježíš 

vystupuje jako nový Mojžíš, který svým učením předkládá své pojetí Tóry. 

Joseph Ratzinger upozorňuje na knihu věřícího Žida Jacoba Neusnera nazvanou Rabi 

mluví s Ježíšem, ve které se židovský učenec zamýšlí (nejen) nad horským kázáním a 

dospívá k závěru, že Ježíš staví do centra svého pojetí Tóry sám sebe. „Kristus teď stojí 

na hoře a zaujímá místo Tóry,“ cituje Ratzinger Neusnera a sám k tomu dodává: „Ježíš 

se sám chápe jako Tóra – jako zosobněné Boží slovo.“119 Matouš dává Ježíšovo 

rozhodující postavení dále najevo například v příběhu o trhání klasů v sobotu, kde 

oproti Markovi přidává slova: „Pravím vám, že zde je někdo víc než chrám.“ (Mt 12,6).  

Na začátku horského kázání Ježíš prohlašuje, že nepřišel Zákon a Proroky zrušit, ale 

naplnit (Mt 5,17). Slovo naplnit může mít různé významy. Buď je jím míněno, že se 

událostmi Ježíšova života naplňují předpovědi Písma, nebo Ježíš naplňuje Tóru svým 

jednáním, které je dokonalým plněním Boží vůle, případně ji naplňuje svým učením, 

zejména přikázáním lásky.120 Všechny uvedené významy mohou platit současně. 

Rozhodně však Matouš zdůrazňuje, že Tóra platí dál, ovšem v tom smyslu, jak ji Ježíš 

interpretoval.  

V této souvislosti si můžeme vzpomenout na Pavlovy výroky z listu Římanům: 

„Vždyť Kristus je konec Zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří“ (Ř 10,4). 

„To tedy vírou rušíme Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme“ (Ř 3,31). 

Pokud tedy porovnáme pohled Matoušova evangelia s Pavlovými listy, zjistíme, že 

zaujímají k Zákonu podobný postoj. „Srovnání s apoštolem Pavlem zde vyznívá tak, že 

nejde o vzájemnou polemiku a zřejmě ani o vzájemné ovlivnění: oba bojují na stejné 

                                                 
118 RATZINGER, Josef.(BENEDIKT XVI.) Ježíš Nazaretský. Brno: Barrister & Principal, 2008, s. 79. 
119 Tamtéž, s. 86. 
120 Srov. HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003, s. 103. 
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frontě, oba na stejné straně barikády, ale každý samostatně.“121 Každý volí trochu jiná 

slova, ale oba vycházejí z předpokladu, že Zákon platí a Ježíš stojí nad Zákonem. 

 

3.2.3. Lukášovo evangelium 

 

Autor třetího evangelia se nezaměřuje na židovského čtenáře, proto u něj najdeme 

slovo Zákon méně často než u Matouše.  

V L 16,16-17 Ježíš reaguje na posměch farizeů těmito slovy: „Zákon a proroci až do 

Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup (jiný 

překlad: každý je do něho naléhavě zván.) Spíše pomine nebe a země, než aby padla 

jediná čárka ze Zákona.“ Následuje ustanovení o nepřípustnosti manželské rozluky a 

poté podobenství o boháči a Lazarovi, které končí tvrzením, že ti, kteří neposlouchají 

Mojžíše a Proroky, se nedají přesvědčit ani tím, že někdo vstane z mrtvých. Není 

snadné vyložit, proč je uvedený text uspořádán zrovna takto. Ale rozhodně je z něj 

patrné, že postavení Zákona se Ježíšovým příchodem a hlásáním Božího království 

v jistém smyslu změnilo, ale zároveň Zákon trvá, a to přinejmenším ve svém mravním 

nároku. Farizeové, označení v příběhu za milovníky peněz, „ačkoli o sobě tvrdí, že 

zachovávají požadavky Zákona, vyděděnce z lidu odmítají (L 15,1-2), stejně jako boháč 

odmítl Lazara.“122 Opět tedy Ježíš přichází s interpretací Zákona, kterou jeho okolí 

nečeká; vedle toho je zde důraz na sociální problémy, pro Lukášovo evangelium 

typický. Ostatně i jiný Lukášův text pojednávající o největším přikázání vyústí 

do příběhu o milosrdném Samaritánovi (L 10,25-37). 

U Lukáše rovněž najdeme příběhy o uzdravování v sobotu, a to i takové, o kterých se 

Matouš a Marek nezmiňují (uzdravení sehnuté ženy v 13,10-17 a vodnatelného muže 

v 14,1-6). 

 

3.2.4. Janovo evangelium 

 

Už v prologu Janova evangelia vedle sebe antiteticky stojí Zákon daný skrze Mojžíše 

a milost a pravda zprostředkované Kristem (J 1,17). Zákon zde má podobně jako u 

Pavla pouze přípravnou a prorockou funkci.123 

Stejně jako v synoptických evangeliích se v Janově evangeliu dostává Ježíš do 

konfliktu se svým okolím kvůli uzdravování v sobotu, a to u rybníka Bethesda (J 5,1-

18) a znovu při uzdravení slepého (J 9,1-41). Na obviňování ze strany Židů odpovídá: 

„Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji“ (J 5,17). Ježíš tedy „posouvá výklad 

soboty na základě svého vztahu s Bohem Izraele, svým Otcem, zatímco Židé mají za to, 

že porušil sobotu, a zaslouží si tedy smrt.“124 

K sobotnímu uzdravování se vrací Ježíš v diskusi se svými protivníky ještě v J 7,19-

24, kde jim připomíná, že když Zákon připouští v sobotu vykonání obřízky, tím spíše by 

nemělo být posuzováno jako jeho porušení ani uzdravení celého člověka.  

                                                 
121 MRÁZEK, Jiří. Pavel po Pavlovi. In TICHÝ, Ladislav – OPATRNÝ, Dominik (ed.). Apoštol Pavel 

a Písmo. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 115. 
122 JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2005, s. 274. 
123 Srov. BALZ, Horst – SCHNEIDER, Gerhard (ed.). Exegetisches Wörterbuch zum Neuen 

Testament, s. 1172. 
124 MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2009, s. 194. 
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V příběhu o cizoložné ženě v J 8,1-11 Ježíš dal přednost milosrdenství před 

uplatněním Zákona, které by stejně nebylo důsledné, protože Ježíšovi protivníci k němu 

(záměrně?) přivedli pouze cizoložnou ženu, nikoliv muže, se kterým se provinila. 

To, že Zákon má své vyvrcholení v Ježíšovi, plyne z J 5,39: „Zkoumáte Písma a 

myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“ Podobně J 5,45-46: 

„Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož 

jste složili svou naději. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on 

psal o mně.“  

Jak Pavel, tak autor čtvrtého evangelia vidí v Zákonu Boží slovo svěřené lidem (Ř 

3,1n; J 10,35), ale toto slovo ukazuje na Krista a má k němu vést. Pavel považuje 

odmítnutí Krista za selhání Židů, ale v Ř 11 přesto naznačuje jejich budoucí záchranu. 

Čtvrté evangelium o cestě k záchraně pro původní Izrael nehovoří – kdo ulpěl na 

Zákonu a odmítl Krista, v tom Boží slovo nezůstává (J 5,38). 125  

Pokud jde o Zákon, je janovská tradice na Pavlovi nezávislá, ale značně se mu 

podobá.126 

 

3.2.5. Pavlovo pojetí Zákona ve srovnání s evangelii 

 

Všechna evangelia přes různé odlišné důrazy vypovídají o Ježíšovi, že Zákon 

neodmítal, naopak, citoval z něj, ale vystupoval jako ten, kdo je oprávněn přinášet jeho 

novou interpretaci, a to z pozice autority, ne jako podnět k diskusi. (Mk 1,22: „I žasli 

nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.“)  

Synoptická evangelia jednomyslně uvádí jeho prohlášení o nerozlučitelnosti 

manželství, kterým relativizuje příslušné ustanovení Mojžíšova zákona. Všechna 

evangelia se shodují, že předmětem konfliktů bylo zejména jeho uzdravování v sobotu. 

Podle dvou evangelistů ale zároveň výslovně řekl, že Zákon platí dál. 

Zejména Matoušovo evangelium v horském kázání klade zvláštní důraz na Ježíšovu 

autoritu ve vztahu k Tóře. V Janově evangeliu je zdůrazněn argument, že Ježíš je 

oprávněn jednat tak, jak jedná, s ohledem na svůj vztah k Otci. Zatímco v Matoušově 

evangeliu je zřejmá snaha popsat kontinuitu Tóry  a Ježíšova hlásání, evangelium podle 

Jana  staví výlučně na Kristu. 

André Lacocque ve Slovníku židovsko–křesťanského dialogu vnímá mezi Ježíšovým 

a Pavlovým pojetím Tóry rozdíly: „V pozdějším vývoji však musíme rozlišit mezi 

postojem Ježíšovým a Pavlovým; Pavlův byl mnohem radikálnější.“127 Ježíš se podle 

jeho slov ve své kritice Zákona pohyboval v rámci Zákona. Tzv. ústní Tóru neuznával, 

považoval ji za pozdější tradici a nikoliv za součást Mojžíšova zákona zjeveného na 

Sinaji. Tóra je podle Ježíše sice dobrá, ale nedostačující, dokonalá poslušnost vyžaduje 

lásku, která překračuje limity dané jednotlivými příkazy a zároveň dokonale naplňuje 

smysl těchto příkazů. 

Pavel podle Lacocqueho také považuje Tóru za dobrou a svatou, ale pokud jde o její 

působení na lidi, je pro ně odsouzením, podnětem k hříchu, aniž by zjednávala nápravu. 

Z požehnání se tak Zákon stává prokletím. Vydání Zákona tedy nemůže být konečným 

zjevením, musí přijít něco nového. „Podle Pavla spočívá nový řád pro nás všechny 

v existenciálním sdílení Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Žít před Bohem neznamená 

                                                 
125 Srov. ZELLER, Dieter. Studien zu Philo und Paulus, s. 288-290. 
126 Srov. STUHLMACHER, Peter. Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit, s. 161. 
127 Slovník židovsko – křesťanského dialogu. Praha: Oikoymenh, 1994, s. 168. 
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správně před ním dodržovat přikázání, ale bytostně milovat. Křesťan tedy není bez 

Zákona – Tóry, ale Tóra se stala dějinnou postavou – Kristem.“128 

Uvedené závěry odpovídají tomu, co zde bylo v předchozích kapitolách uvedeno o 

Pavlově pojetí Zákona. Jsou to radikálnější formulace než ty Ježíšovy, v tom je nutno 

s Lacocquem souhlasit. Ale domyslíme-li do důsledků horské kázání v Matoušově 

evangeliu, také dospějeme k závěru o Ježíšovi jako zosobněné Tóře, jak zdůraznil J. 

Ratzinger. V Janově evangeliu je Ježíšova autorita ve vztahu k Zákonu také dosti 

vyzdvižena. Ostatní evangelia přinejmenším ukazují, že Ježíš ustanovení Tóry 

modifikuje a interpretuje s neobvyklou jednoznačností bez ohledu na dobovou ústní 

tradici, považovanou Židy za ústní Tóru. Pavel tedy otevřeně a vyostřeně říká to, co je 

v evangeliích spíše skryto pod povrchem. On i evangelisté se shodují, že Zákon platí 

dál, ale Ježíš je nad Zákonem. Radikální Pavlovy formulace jsou pochopitelné 

vzhledem k složitým okolnostem, ke sporům, kterým čelil, a snad i s ohledem na 

apoštolovu cholerickou povahu. 

Americký židovský spisovatel David Klinghoffer rozebírá Ježíšovy postoje 

vyjádřené v evangeliích a dospívá k závěru: „Ježíš vnímal ústní Tóru jen jako dodatečný 

výtvor člověka bez sebemenší transcendentní autority.“129 V tom také Klinghoffer viděl 

příčinu toho, že se Židé s Ježíšem přeli a nepřijali ho. Vědomé odmítnutí ústní tradice 

bylo pro mnohé z nich nepřípustné. Klinghoffer ovšem opomíjí skutečnost, že 

v přístupu k ústní Tóře tehdy ještě sami Židé  nebyli jednotní. Pavel byl podle 

Klinghoffera vůči Tóře ještě nesmlouvavější než Ježíš, ale přímo tím na něho navazuje: 

„Ježíš očividně odmítal vidět, že psaná a ústní tradice tvoří úzce propojený celek. Svým 

postojem připravil půdu apoštolu Pavlovi.“130  

Také podle křesťanského biblisty Petera Stuhlmachera je Pavlovo pojetí Zákona 

velmi blízké tomu Ježíšovu. Zdůrazňuje, že i Ježíš sám sebe z Boží vůle stavěl nad 

Mojžíšův zákon a Pavel z tohoto faktu vycházel. Zmiňuje Pavlem používané slovní 

spojení „Zákon Kristův“ (o kterém zvažuje, že by mohlo být převzaté od Štěpána). 

Všímá si také, že Pavel v Ř 12,14-21 zavazuje Římany k lásce k nepřátelům, a to výrazy 

velmi podobnými Ježíšovým slovům zapsaným v evangeliích (Mt 5,44 a L 6,27n).131 

Míst, ve kterých jsou Pavlova slova podobná Ježíšovu učení zaznamenanému 

v evangeliích, je v Pavlových listech více. Proto se dále budu krátce zabývat možností, 

že Pavel vycházel z nějaké již existující tradice. 

 

3.2.6. Pavel a tradice Ježíšových slov 

 

Vedou se diskuse o tom, nakolik byl Pavel ve své době seznámen s případnými 

písemnými nebo ústně tradovanými sbírkami Ježíšových výroků. Tyto diskuse stěží 

mohou dospět k nezpochybnitelným závěrům už proto, že nemáme k dispozici žádný 

záznam Pavlova misionářského kázání, a tedy nevíme, jak Pavel Ježíše hlásal.  

Ve svých listech se Pavel na Ježíšova vlastní slova odvolává jen vzácně. V 1K 7,10 

upozorňuje na Ježíšovo ustanovení o nerozlučitelnosti manželství, ovšem cituje jen 

volně a přidává vlastní dodatky („Ostatním pravím já, a ne už Pán...“). Výrok v 1K 9,14 

o Pánově ustanovení, že ti, co zvěstují evangelium, mají mít z evangelia obživu, svým 

smyslem odpovídá Mt 10,10 a L 10,7. 

                                                 
128 Slovník židovsko – křesťanského dialogu, s. 170. 
129 KLINGHOFFER, David. Proč Židé zavrhli Ježíše, s. 75. 
130 KLINGHOFFER, David. Proč Židé zavrhli Ježíše, s. 76. 
131 Srov. STUHLMACHER, Peter. Der Brief an die Römer. Göttingen – Zürich: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1989, s. 116-117. 
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Zásadnější než průběh Ježíšova pozemského života pro Pavla asi byla zvěst o jeho 

ukřižování a zmrtvýchvstání („Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než 

Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného“ – 1K 2,2). Přesto nepochybně informace o 

Ježíšových činech a výrocích měl. Ale to, co o něm převzal, se nebál v Duchu svatém 

domýšlet dál. Živý vztah k Ježíši byl pro něj důležitější než doslovnost předávané 

historické zprávy. „Tradice je pro něj prostředek, který má sloužit víře (víra je 

legitimačním principem, nikoliv tradice sama o sobě), a ne naopak. Tak si počínali 

proroci, kteří naléhali na dodržování toho podstatného, na věrnost smlouvě, důvěru 

v Boží spásné jednání, realizaci smlouvy v praxi na úrovni mezilidských vztahů.“132 

Zabýváme-li se Pavlovým vztahem k tradici, nabízí se také zamyšlení, jak velký vliv 

sám Pavel na tuto tradici měl a nakolik jeho názory ovlivnily pisatele evangelií 

(například v případě zmíněného verše o čistých a nečistých pokrmech v Mk 7,19). 

Nepřipadá snad v úvahu možnost, že by Ježíšův postoj k Zákonu prezentovaný 

v evangeliích byl vlastně Pavlovou interpretací, která se prosadila? Na to lze odpovědět, 

že evangelia v pohledu na Zákon vykazují vzájemnou shodu. Evangelia čerpala ze 

starších tradic a Pavel ve své době, kdy nebyl všeobecně přijímanou autoritou a navíc 

byl vytížen vlastní činností,  nemohl mít vliv na všechno. Lze si představit, že by Pavel 

zapůsobil na některé evangelisty, ale shoda mezi evangelii je daleko spíše vysvětlitelná 

společným základem, z něhož vycházejí, a tím je Ježíšovo hlásání. Kdyby byla 

evangelia ve věci interpretace Zákona výrazně ovlivněna Pavlovými názory, asi by 

v nich byl méně zdůrazňován spor  o sobotu a více prostoru by se věnovalo obřízce a 

stravovacím předpisům. Není tedy důvod se domnívat, že by v evangeliích bylo 

dominantní Pavlovo pojetí. 

 

3.2.7. Závěr: Pavel a Ježíš 

 

Ve vztahu k Zákonu Pavel stál před problémy, které v evangeliích zmíněny nejsou, 

protože v době Ježíšova hlásání evangelia nebyly aktuální. Jedná se o platnost nebo 

neplatnost předpisů Zákona o obřízce, stravování a jiných rituálních činnostech pro 

pohany, kteří přijali křesťanství. (O čistých nebo nečistých pokrmech se, jak už bylo 

uvedeno, zmiňuje pouze Markovo evangelium v 7,19, ale jde spíše o pisatelův dobový 

komentář než přímý Ježíšův výrok.) Ve věci obřízky a dalších rituálních ustanovení 

tedy Pavel volí vlastní řešení, které ovšem vychází z obecného principu, v jakém 

poměru je Zákon vůči Ježíšovi: Zákon platí dál, ale Ježíš je nad Zákonem. Tento princip 

je u Pavla stejný jako v evangeliích. Z Pavlovy strany se tedy jedná o tvůrčí rozvinutí, 

nikoliv o dezinterpretaci. 

Závěr tedy zní, že Pavlovo pojetí Zákona neprotiřečí Ježíšovu pojetí tak, jak o něm 

referují evangelia. Pavel v Ježíšově duchu řeší problémy, před které je ve své době 

postaven. Spíše než o historické zprávy očitých svědků o Ježíšových slovech a činech se 

přitom opírá o Ducha, který křesťanovi zajišťuje přímější spojení s Kristem než 

výpovědi pamětníků. 

 

                                                 
132 RYŠKOVÁ, Mireia. Prorocký fenomén a tradice Ježíšových slov v listech apoštola Pavla. In 

TICHÝ, Ladislav – OPATRNÝ, Dominik (ed.). Apoštol Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 165-166. 
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3.3. Pavlovo pojetí Zákona ve srovnání s dalšími novozákonními 

knihami 

 

 3.3.1. List Židům 

 

Ačkoliv list Židům bývá řazen k celku Pavlových a k Pavlovi se hlásících epištol, už 

na první pohled je jiný. Na začátku není ani uvedeno Pavlovo jméno. V závěru je však 

zmíněn Timoteus a po obsahové stránce list nezapře inspiraci pavlovskou tradicí. Je 

psaný vytříbenou řečtinou, která v rámci novozákonních textů vyniká, a autor zřejmě 

ovládal jak židovskou synagogální homiletiku, tak pravidla antické rétoriky.133 Pokud 

jde o Zákon, najdeme v této promyšlené homilii myšlenky, které se velmi podobají 

Pavlovým. 

Ve verších 2,2-3 autor porovnává staré uspořádání založené na Zákoně s tím, co 

přišlo v Ježíši: „Jestliže už slovo Zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý 

přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak bychom mohli uniknout 

my, pohrdneme-li tak slavným spasením?“ Máme zde další doklad tradice, která spojuje 

zjevení Tóry s andělským prostřednictvím, jako je tomu u Pavla v Ga 3,19. Zákonu se 

zde přiznává značný význam, ale spása zprostředkovaná Ježíšem je něčím daleko 

zásadnějším. Jinými slovy skoro totéž se ještě opakuje ve verších 10,28-29.  Také Pavel 

ve 2K 3,7-10 srovnával lesk a slávu staré a nové smlouvy, a to podobnou formou a se 

stejným závěrem. Zákon měl svoji důstojnost, ale spása skrze Ježíše je něčím větším. 

V 7.-10. kapitole je popsána Kristova funkce velekněze, je porovnáno jeho dokonalé 

kněžství s kněžstvím levitských kněží, jeho jediná dokonalá oběť s opakujícími se 

oběťmi za hřích přinášenými starozákonními kněžími. Nedokonalá kněžská služba byla 

nahrazena dokonalou a věčnou. „Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna 

Zákona,“ konstatuje se v Žd 7,12. Slovem Zákon se zde zřejmě myslí hlavně předpisy 

týkající se kultu, ale nejen ony. „Epištola Židům si všímá předně té stránky Zákona, 

která uplatňuje obětní a jinou kněžskou službu.“134 Zde si můžeme připomenout, že 

Pavel se kultovními předpisy Zákona nezabývá, mlčky je považuje za překonané. Autor 

listu Židům se jimi sice zabývá, ale myslí si o nich totéž. 

V této části listu Židům ale nejde jen o kultovní předpisy Zákona. „Zákon totiž nic 

nepřivedl k dokonalosti“ (Žd 7,19). Řecká verze Zákona termín „být učiněn 

dokonalým“ používala v souvislosti se zasvěcením velekněze (Ex 29 nebo Lv 8). Autor 

listu Židům ale tvrdí, že vnější rituály Zákona nejsou dostatečné k uvedení do stavu 

skutečné dokonalosti. Tato neúčinnost „svědčí o nedokonalosti a neúčinnosti Mojžíšova 

Zákona jako takového. Tím autor do své kritiky levitského kněžského řádu zahrnuje 

také sám Zákon. Za této situace je třeba, aby se obojí změnilo (v. 12).“135  

Opakovaně je zde poukázáno na to, že Ježíš je prostředníkem „vyšší smlouvy, 

založené na lepších zaslíbeních“ (Žd 8,6; podobně také Žd 9,15). Aby podepřel toto 

tvrzení, cituje autor v 8,8-12 Jeremiášův text o nové smlouvě, kterou Bůh izraelskému 

lidu napíše do srdce. Při tom je zdůrazněno, že první smlouva nebyla bez vady (Žd 8,7) 

a je zastaralá (Žd 8,13). „Když smlouva nedokázala zachovat lid ve věrnosti Hospodinu, 

je v něčem vadná.“136  

                                                 
133 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 378. 
134 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník R-Ž, s. 1278. 
135 BROŽ, Jaroslav. List Židům. Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK,  2015, s. 113. 
136 BROŽ, Jaroslav. List Židům, s. 127. 
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Popis židovských obětních rituálů pisateli slouží hlavně k tomu, aby v nich vyzdvihl 

předobraz budoucí bohoslužby založené na jediné dokonalé Kristově oběti. Zákon je 

pro něj předpovědí toho, co přichází: „V Zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne 

sama jeho skutečnost“ (Žd 10,1). 

V závěrečné kapitole listu Židům nacházíme výzvy k bratrské lásce, pohostinnosti, 

solidaritě s vězni a trpícími, k manželské věrnosti. Zákon jako etická norma tedy 

nepozbyl platnosti, ale je naplňován každodenně prokazovanou láskou. Nechybí ani 

poukaz na to, že spásu dostáváme od Boha jako dar a nelze si ji zasloužit lpěním na 

vnějších skutcích: „Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech; 

kdo je dodržoval, nic tím nezískal“ (13,9). 

Marně jsem v listu Židům hledal nějaký výrok týkající se Zákona, u kterého by bylo 

zřejmé, že by s ním Pavel určitě nesouhlasil. Podle mého názoru není v této věci mezi 

Pavlem a autorem listu Židům žádný podstatný rozdíl. Snad jen ten, že Pavel by se asi 

vyjádřil méně uhlazeně. List Židům klade ve srovnání s ním větší důraz na souvislost s 

obětní praxí, ale smýšlení o Zákonu je stejné. 

 

3.3.2. List Jakubův 

 

Druhá kapitola Jakubova listu pracuje s pojmy, jaké nacházíme i v Pavlových listech: 

víra, skutky, ospravedlnit se. Ale zatímco Pavel odmítá ospravedlnění skrze skutky a 

trvá na tom, že člověk je ospravedlněn prostřednictvím víry v Krista, autor Jakubova 

listu naproti tomu zdůrazňuje, že víra musí spolupůsobit se skutky, aby člověka mohla 

ospravedlnit. Pavel si bere za vzor víry starozákonní postavu Abrahama, na které 

dokazuje pravdivost své teze. Pisatel Jakubova listu na téže postavě dokazuje něco 

úplně jiného. Je zřejmé, že Pavlovu argumentaci zná, a bylo by snadné dospět k závěru, 

že s Pavlem polemizuje a jeho úsudky vyvrací. To si myslel například Martin Luther, 

který označil Jakubův list za „slaměnou epištolu“, protože nehlásá Krista, ale propaguje 

ospravedlnění na základě „skutků Zákona“.137 Pokud ale zvážíme všechny souvislosti, 

ukáže se, že je všechno trochu jinak. 

Jakubův list byl sepsán v jiné době než Pavlovy listy. Badatelé kladou jeho vznik na 

konec 1. století. Autor listu, ať už to byl kdokoliv, reagoval na odlišné problémy než 

Pavel. I ze samotného listu je patrné, že se doba změnila. Pavel polemizoval se zastánci 

obřízky a dalších rituálních předpisů, ale pro pisatele Jakubova listu už to není téma 

k diskusi, vůbec se o obřízce a jiných rituálních normách nezmiňuje.  

Z toho je zřejmé, že když se v Jakubově listu vyskytuje slovo Zákon, nemyslí se tím 

celá židovská Tóra včetně všech rituálních předpisů. Co se tím tedy myslí? 

Ve verši Jk 1,25 se v souvislosti s nasloucháním Božímu slovu mluví o zákonu, který 

má člověk nejen slyšet, ale také podle něj jednat: „Kdo se však zahledí do dokonalého 

zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten 

bude blahoslavený pro své skutky.“ Formulace „zákon svobody“ je neobvyklá, dosud se 

v novozákonních spisech neobjevila.138 Ale lze si docela dobře představit, že by ji Pavel 

mohl použít tam, kde hovoří o pravé svobodě ospravedlněného křesťana žijícího 

v Duchu.  

V Jk 2,8 je řeč o „královském zákonu“ zapsaném v Písmu, což není nic jiného než 

přikázání lásky k bližnímu. Zdá se, že se pisatel Jakubova listu shoduje s Pavlovou tezí, 

že láska k bližnímu je naplněním Zákona.  

                                                 
137 Srov. HOPPE, Rudolf. List Jakubův. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, s. 60. 
138 Srov. HOPPE, Rudolf. List Jakubův, s. 42. 
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Ve verších Jk 2,9-11 je řeč o tom, že jestli někomu straníme, Zákon nás usvědčuje ze 

hříchu, a že přestoupit jedno přikázání znamená přestoupit celý Zákon. Citují se při tom 

jako příklad dvě přikázání Desatera. Zákon, v tomto případě Desatero, je nahlížen jako 

integrální celek.  Verše Jk 2,12-13 vyzývají čtenáře: „Mluvte a jednejte jako ti, kteří 

mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo 

neprokázal milosrdenství.“ Nabízí se srovnání s Pavlem, například Ga 5,13: „Vy jste 

byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, 

ale služte v lásce jedni druhým.“ 

Zdá se tedy, že pokud jde o naplňování Zákona v Jakubově listě, koresponduje tato 

tematika s Pavlovými myšlenkami o životě ospravedlněného člověka ve svobodě, který 

je Duchem uschopněn naplňovat Zákon skrze přikázání lásky.  

Pavel ve svých listech zdůrazňuje, že ze skutků Zákona nebude nikdo ospravedlněn. 

Víme, že těmito skutky rozumí Pavel pošetilou snahu získat si zásluhy a spásu přesným 

dodržováním předpisů Zákona, tedy vlastními silami. Jsou skutky v Jakubově listu totéž 

co skutky Zákona u Pavla? 

Jakubův list tvrdí, že víra bez skutků je mrtvá. Skutky, o kterých Jakub mluví, ale 

nejsou pokusem pojistit si spásu obřízkou nebo jiným podobným způsobem. Jsou to 

skutky podle Božích přikázání, skutky lásky, které očekáváme od věřícího člověka jako 

logický důsledek jeho víry. Víra se promítá do lidského jednání. Jak v případě 

Abrahama (Jk 2,21-23), tak v případě nevěstky Rachab (Jk 2,25) následují skutky až 

poté, co se dotyčná osoba rozhodla a uvěřila.  

Pavel hovoří k člověku, který v hledání základního principu pro život stojí na 

rozcestí mezi Zákonem a Kristem, zatímco autor Jakubova listu hovoří k člověku, který 

už vsadil na Krista a nyní má žít tak, aby to odpovídalo tomu, co si zvolil. Zdůrazňuje, 

že víra sice působí nezávisle na lidských skutcích, ale stěží by mohla zůstat živá bez 

skutků, které z ní plynou. V protikladu ke skutkům Zákona by se v Jakubově listu dalo 

mluvit o skutcích víry. Tuto formulaci používá například komentář Eugena 

Ruckstuhla.139  

I Pavel pokládá za samozřejmé, že člověk osvobozený Kristem bude jednat tak, jak 

to odpovídá jeho stavu. Pavel a autor Jakubova listu si tedy neodporují, spíše každý 

přináší jiné důrazy. Jakub Pavlovy argumenty zná a nezpochybňuje je, jen je dále 

rozvádí a zdůrazňuje to, co Pavel jen naznačil, protože to v diskusi se stoupenci obřízky 

nepotřeboval vyzdvihovat.  

„Je zřejmé, že autor Jakubovy epištoly již reaguje na předchozí diskusi. Reaguje na 

tezi o spasení vírou bez skutků.“140 Tuto tezi ovšem nerazil sám Pavel, ale zřejmě ji 

prosazovali někteří křesťané v době vzniku Jakubova listu. „Jakub měl co činit s kruhy, 

které se s konkrétní vírou vypořádávaly příliš jednoduše a ještě si myslely, že se mohou 

odvolávat na Pavla; fenomén, který se rozšířil v době po Pavlovi.“141 Autor listu tedy na 

Pavla vědomě navazuje, jeho myšlenky rozvíjí, ale nepolemizuje s ním, spíše s těmi, 

kteří zastávají deformované pojetí Pavlových názorů. 

 

3.3.3. Druhý list Petrův 

 

Jestliže list Jakubův vznikal v jiné situaci než Pavlovy listy, na druhém listu Petrově 

je odlišná vnější realita ještě patrnější. V době jeho sepsání už existuje v nějaké formě 

                                                 
139 Srov. RUCKSTUHL, Eugen. Jakobusbrief. 1.-3. Johannesbrief. Würzburg: Echter Verlag, 1988, s. 

20-22. 
140 MRÁZEK, Jiří. Pavel po Pavlovi, s. 112. 
141 HOPPE, Rudolf. List Jakubův, s. 62. 
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soubor Pavlových listů, který je všeobecně známý a nezodpovědnými lidmi pro svou 

náročnost často nepochopený a překrucovaný (2P 3,16). Pisatel stylizovaný do osoby 

apoštola Petra nazývá Pavla milým bratrem (3,15), odlišnost obou apoštolů je tedy 

zapomenuta a jsou vnímáni ve vzájemném souladu jako významné zakladatelské 

osobnosti již minulé doby. 

List se vyrovnává s činností lživých učitelů (2,1) a odpovídá na zpochybňování 

druhého Kristova příchodu (3,3-4). Čerpá z Judova listu. Ve vztahu k Pavlovu pojetí 

Zákona jistě stojí za zmínku verš 2,21, kde autor o bludařích říká: „Bylo by pro ně lépe, 

kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili 

od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.“ Nemluví se zde o přikázáních, ale o 

jednom svatém přikázání. Pravděpodobně jde o přikázání lásky, které shrnuje všechna 

přikázání do jednoho,142 což je tak samozřejmé, že to autor ani nepovažuje za nutné 

specifikovat. Druhý list Petrův je v této věci zajedno s Ježíšem i Pavlem. 

 

3.3.4. První list Janův 

 

První list Janův je teologicky dosti hutný text, který má řadu znaků společných 

s dalšími janovskými spisy Nového zákona. Jeho autor chce upevnit v adresátech 

pravou víru a varovat je před „antikristy“, kteří se od janovských obcí odštěpili (1J 

2,18-19). Vnější formou se trochu podobá listu Židům – postrádá oslovení i jiné vnější 

znaky dopisu, podobá se spíše náboženskému výkladu určenému širšímu okruhu 

věřících.143  

Obrazné formulace se svou obtížnou srozumitelností místy podobají Pavlovým. 

Autor se také podobně jako Pavel často vrací k již řečenému, ale ne tak živelně, spíše 

spirálovitě, uspořádaněji, než jsme zvyklí u Pavla. Slovní zásoba je poměrně omezená, 

až může mít čtenář pocit, že se mluví stále o tomtéž. 

V listu se dočteme, že Ježíšova krev očišťuje křesťany od hříchů, což potřebuje 

každý člověk, protože každý hřeší (1,7-10). Naproti tomu se dále tvrdí, že ten, kdo Boha 

poznal, zachovává jeho přikázání, a pokud říká, že ho poznal, ale přikázání 

nezachovává, je lhář (2,3-4). Přikázání není ničím novým (2,7), ale zároveň je nové 

díky pravému světlu (2,9-10).  

„Každý, kdo se dopustí hříchu, jedná proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení 

zákona“ (3,4). Kdo zůstává v Synu, nehřeší, hřeší ten, kdo Syna nepoznal a je z ďábla 

(3,6-9). „Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to 

je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali“ (3,10-11). 

Láska se musí projevovat i v činech (3,18). Boží přikázání je věřit v Ježíše Krista a 

navzájem se milovat (3,23). Láska k Bohu spočívá v tom, že zachováváme jeho 

přikázání, která pro toho, kdo přemáhá svět vírou a narodil se z Boha, nejsou těžká (5,3-

4). 

Shrneme-li, co se v listu říká o přikázáních: každý člověk hřeší a potřebuje být 

ospravedlněn Kristovou krví. Kdo je s Kristem, pozná se podle toho, že plní přikázání. 

Plnit přikázání znamená navzájem se milovat, a to skutky, nejen slovy. Víra a láska 

k Bohu uschopňuje člověka k plnění přikázání. 

                                                 
142 Srov. SEETHALER, Paula A. První a druhý list Petrův, list Judův. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2001, s. 90. 
143 Srov. BAUR, Wolfgang. První, druhý a třetí list Janův. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2001, s. 24. 
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V podstatě tedy v prvním Janově listě nacházíme podobné přesvědčení jako u Pavla: 

láska je naplnění Zákona a k opravdovému naplnění Zákona nám pomáhá milost 

poskytnutá ¨Kristem. 

Jediné místo, kde se v listu hovoří o zákonu Božím, je výše citovaný verš 3,4, jinde 

se spíše mluví o přikázání nebo přikázáních. Zákonem se může myslet Tóra, ale nejde 

zde o detailní lpění na jejích dílčích ustanoveních, protože jako podstata všech přikázání 

je zde zmiňována láska. Přesto v listu nacházíme ozvěnu židovského chápání Tóry 

v tom, že hledat Boha znamená zachovávat jeho přikázání, což evokuje starozákonní 

verš Př 9,10.144 Základ autorova přístupu má kořeny v židovském myšlení, ale list asi 

není určen přímo židokřesťanům, protože se Tórou dále nezaobírá ani z ní necituje. 

Už bylo naznačeno, že pokud jde o pravé plnění Božích přikázání, autor prvního 

Janova listu mluví podobně jako Pavel. Rozdíl by mohl být vnímán ve zřetelně větším 

důrazu na skutky, kterými se má láska projevovat. V tomto ohledu by mohl být list 

stavěn do protikladu s listy Pavlovými, jako se to někdy děje v případě listu Jakubova. 

Ale stejně jako u Jakubova listu je i zde tento zdánlivý rozdíl vysvětlitelný dobovým 

kontextem. Pavel ve své době polemizoval s přeceňováním rituálních „skutků Zákona“, 

zatímco autor prvního Janova listu se zřejmě vymezuje vůči zpohodlnělým křesťanům, 

snad gnosticky smýšlejícím, pro které je nejspíše prioritou hledání pravého poznání a 

praxi pokládají za něco vedlejšího.145 Znovu dodejme, že Pavel také považoval 

adekvátní jednání za přirozený projev našeho nového života v Kristu. 

 

3.3.5. Zjevení Janovo 

 

Malá Asie byla prostorem, který byl z hlediska šíření křesťanství a vytváření prvních 

obcí poměrně pestrý. Vyvíjel zde činnost Pavel, nejprve jako spolupracovník 

Barnabáše, později sám s vlastními spolupracovníky. Působili zde Pavlovi 

židokřesťanští odpůrci. První list Petrův a korespondence Plinia Mladšího jsou 

svědectvím o existenci rozvinutých křesťanských obcí v provinciích Kappadokie a 

Pontus – Bithýnie, o kterých jinak mnoho nevíme.146 S maloasijským Efesem bývá 

spojován vznik Janova evangelia; janovské náboženské obce by tedy byly další zdejší 

specifický prvek. A v neposlední řadě se v prostoru Malé Asie pohyboval koncem 1. 

století také autor Zjevení Janova, který na úvod této knihy zařadil poselství sedmi 

církevním obcím v maloasijských městech. 

Autor Apokalypsy je nesmiřitelný, pokud jde o stravovací předpisy. V poselství 

adresovaném obcím do Pergama a do Thyatir se objevují narážky na skupiny křesťanů, 

kteří jedí maso obětované modlám. Tato skupina je v Pergamu nazvána nikolaité 

(mikulášovci), jsou přirovnáváni ke starozákonnímu Balákovi svádějícímu Izrael 

k modloslužbě a jejich činnost je označena za smilstvo. V souvislosti s Thyatirami je 

zmíněna žena nazývaná Jezábel, vlivná falešná prorokyně svádějící jiné k modlářským 

hostinám. 

Nic bližšího o nikolaitech a tzv. Jezábel nevíme, ale není vyloučeno, že se mohlo 

jednat o skupiny inspirované Pavlovým smířlivým postojem ve věci potravin 

obětovaných modlám, prezentovaným v 1K 8 a Ř 14. Pavel v 1K 8 používá pro 

konzumaci masa obětovaného modlám stejný řecký výraz jako autor Zjevení. Spojitost 

                                                 
144 Srov. BAUR, Wolfgang. První, druhý a třetí list Janův, s. 39. 
145 Srov. BAUR, Wolfgang. První, druhý a třetí list Janův, s. 57. 
146 Srov. OPATRNÝ, Dominik. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. In 

TICHÝ, Ladislav – OPATRNÝ, Dominik (ed.). Apoštol Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 122-123. 
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thyatirské obce s Pavlem by mohl naznačovat i údaj ze Sk 16,14, že Pavel ve Filipech 

obrátil ke křesťanství obchodnici Lýdii z města Thyatir.147  

Nemáme dost informací k tomu, abychom rozhodli, jaké byly názory nikolaitů a 

„Jezábel“, jestli se opravdu inspirovali u Pavla, co vedlo autora Apokalypsy k jejich 

jednoznačnému odsouzení a jestli to byla od něj vědomá narážka na Pavlovy názory 

spojená s nesouhlasem. „Pokud bychom předpokládali, že autor Zjevení znal Pavlův 

postoj, byla by zde přímá kritika – totiž právě ta ‚likvidační‘, nekompromisní, jakou 

jsme kupodivu v Jakubově epištole, ale ani nikde jinde v Novém zákoně doposud vůči 

Pavlovi nenašli.“148 

                                                 
147 Srov. HARRINGTON, Wilfrid J. Kniha Zjevení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2012, s. 82. 
148 MRÁZEK, Jiří. Pavel po Pavlovi, s. 120. 
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Závěr 

 

Hebrejské slovo tóra mělo původně více významů, ale postupně se začalo používat 

především jako označení pro soubor pěti knih Mojžíšových, které jsou pro Židy 

nejvýznamnější součástí jejich posvátných Písem. Význam Tóry vzrostl v poexilní 

době, kdy se spolu s chrámem stala základem židovské identity. Vedle sílícího trendu 

považovat Tóru za základ celého kosmu a neměnnou univerzálně platnou veličinu 

existoval ještě druhý úhel pohledu reprezentovaný některými proroky, kteří očekávali, 

že Tóra bude jednou proměněna, eschatologicky dovršena a rozšířena mezi ostatní 

národy.  

První křesťané neměli k Tóře jednotný přístup. Jádro prvotní jeruzalémské obce 

zůstávalo věrno svým židovským kořenům. Odlišovali se od něj řecky mluvící křesťané 

sdružení kolem Štěpána; jak naznačují Skutky apoštolů, měli kritický postoj ke 

chrámovému kultu, s ohledem na Ježíšovu oběť ho zřejmě považovali za překonaný. Po 

svém vyhnání z Jeruzaléma se v diasporním prostředí zasloužili o šíření evangelia mezi 

pohany. 

Na jejich činnost po svém obrácení navázal i Pavel, který se během svého misijního 

působení často střetával s konzervativními židokřesťanskými kontramisionáři, 

hlásajícími nutnost dovršení křtu obřízkou a přijetím židovského způsobu života. Pavlův 

přístup byl jiný. Podle něj měl každý pokřtěný žít dál v tom postavení, v jakém byl 

povolán. S Kristem přichází doba, kdy se má Boží slovo hlásat mezi všemi národy, ale 

je zbytečné, aby se eschatologický Boží lid ve vnějších záležitostech unifikoval podle 

židovského vzoru. Nadměrné zdůrazňování významu obřízky, židovského způsobu 

stravování a slavení židovských svátků pro spásu člověka by podle Pavla bylo 

znevažováním Kristovy milosti. 

První list Korinťanům ještě nenese stopy těchto polemik, ale Pavlovy postoje z něj 

jasně vyplývají. Žid nemá zatajovat svou obřízku, pohan se nemá nechávat obřezat (1K 

7,18). Zákon jako etická norma však platí, Boží přikázání je třeba dodržovat (1K7,19). 

Pokud jde o židovské stravovací předpisy, dává Pavel najevo, že všechny pokrmy jsou 

v zásadě čisté. Jestli se má člověk nějakého jídla vyvarovat, pak ne z rituálních důvodů, 

ale s ohledem na svého bližního, který by mohl být jeho jednáním pohoršen nebo 

sveden. Pavlův přístup je pastoračně citlivý, dává najevo respekt ke svědomí druhého.  

Ve 2. listu Korinťanům Pavel mluví o Zákoně jen nepřímo, ne výslovně. Ve 2K 3,4-

18 srovnává vznešenost pomíjivé staré smlouvy, která na záchranu člověka nestačí, a 

nové smlouvy, která je trvalá a přináší pravé ospravedlnění. Od Mojžíšových časů až do 

současnosti je stará smlouva v očích Židů zastřena pomyslným závojem, který 

neumožňuje vidět její limity. Pravé porozumění staré smlouvě je umožněno v Kristu, na 

kterého tato smlouva ukazuje a k němuž směřuje.  

Uvedenému textu se podobá úryvek Ga 3,19-20, pojednávající o dočasnosti Zákona 

zjeveného anděly prostřednictvím Mojžíše. Zákon je následně přirovnán k dozorci a 

vychovateli, který měl žáka doprovodit ke Kristu jako pravému učiteli a tím jeho úloha 

skončila. Vracet se od Krista do područí Zákona může být stejně nebezpečné jako 

návrat k pohanské modloslužbě (Ga 4,1-11). Zde Pavel myslí hlavně na lpění na 

vnějších rituálech, v dané souvislosti jde zejména o židovské svátky. Opět je třeba 

zdůraznit, že není zpochybňována platnost Zákona ve smyslu Božích přikázání. 

 V provokativní alegorii o Sáře a Hagar (Ga 4,21-31) Pavel ukazuje, že i ten, kdo se 

považuje za potomka Sáry, může být ve skutečnosti potomkem otrokyně Hagar, pokud 
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se chce postarat o svou spásu vlastními silami, jako to Pavel vidí u židokřesťanů 

hlásajících obřízku.  

List Římanům se nepolemicky a systematičtěji věnuje podobným tématům jako list 

Galaťanům. Vysvětluje, že Zákon nemohl lidem přinést spásu, jen odsouzení, protože 

lidé ho nedokážou plnit. Zákon se pak člověku stává zákonem hříchu a smrti. Přesným 

pojmenováním zla přispívá k rozšíření hříchu, za který pak člověka odsuzuje na smrt. 

Není to chybou samotného Zákona, který je darem od Boha a je sám o sobě svatý a 

dobrý.  

Skutečná záchrana může přijít jen formou milosti od Boha, a to skrze Krista. Člověk 

je tím také osvobozen od Zákona, tedy od zákona hříchu a smrti, případně od ortelu 

smrti vyneseného Zákonem nad hříšníkem. Zákon jako takový a Kristova milost ovšem 

nestojí proti sobě jako protiklady. Některé Pavlovy výroky jako by naznačovaly, že i 

v pozadí Zákona je Kristus – třeba výrok týkající se Izraelitů na poušti: „Pili totiž 

z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus“ (1K 10,4). 

Kristus je nad Zákonem, to je základní východisko, ve kterém se Pavel se svými 

židokřesťanskými oponenty a se svými etnickými židovskými bratry rozchází. Oni si 

nedokážou spásu představit bez viditelné příslušnosti k židovskému národu, zatímco 

Pavel vidí jen jediný zdroj spásy. Z toho pramení rozdíly mezi Pavlem a judaismem. 

Jinak ale Pavel zůstal Židem, hojně čerpal ze židovských tradic a používal židovské 

myšlenkové postupy.  

Ve své diplomové práci jsem se také krátce zamyslel nad Ježíšovým postojem 

k Zákonu, jak ho naznačují evangelia. Přes rozdílné důrazy, odlišné tradice a větší či 

menší časový odstup od historického Ježíše se evangelia shodnou na tom, že Ježíš 

Zákon nezavrhoval, citoval z něj, ale zároveň ho vykládal svébytně, z pozice autority. 

Všechna evangelia ukazují, že zdrojem konfliktů byl zejména jeden příklad svébytného 

přístupu k Zákonu – Ježíšovo uzdravování v sobotu. Evangelia také naznačují, že tzv. 

ústní Tóru Ježíš nepovažoval za směrodatnou. Zdůrazňoval lásku k Bohu a k bližnímu, 

která je největším přikázáním. 

Pavel se pohybuje v jiných podmínkách než Ježíš a je vystaven jiným problémům. 

Jeho postoj k Tóře je radikálnější, ale při bližším pohledu zjistíme, že jeho pojetí je 

velmi blízké pojetí Ježíšovu. V evangeliích je patrné to, co Pavel dovádí do důsledků – 

nadřazenost Ježíše nad Zákonem. Ve shodě s Ježíšem Pavel zdůrazňuje, že naplněním 

Zákona je láska. Jako ten, kdo obdržel Kristova Ducha, se Pavel nebojí uplatňovat 

Kristem vytyčené zásady v konkrétní životní situaci, ve které se nachází. Rozhodně ho 

nelze obviňovat z dezinterpretace Kristovy zvěsti. Jako neopodstatněné se také ukazuje 

podezření, že v evangeliích druhotně převládly Pavlovy názory na úkor Ježíšova učení. 

V řadě pozdějších novozákonních epištol nacházíme podobné postoje k Zákonu jako 

u Pavla. Někde se dá předpokládat přímý Pavlův vliv, ale i tam, kde se projevuje tradice 

na Pavlovi nezávislá, např. v janovských spisech, se ukazuje mnoho shodného a žádný 

skutečný rozpor. Jakubův list může působit jako protipavlovská polemika, spíše jde 

však o polemiku proti těm, kteří Pavlovo odmítání skutků Zákona nepochopili nebo 

zkreslili. Náznak možné polemiky proti Pavlovi lze vidět v Apokalypse, která tvrdě 

kritizuje konzumaci masa obětovaného modlám, ale víme příliš málo na to, abychom 

k tomu mohli říci více. 

V této diplomové práci jsem se pokusil popsat Pavlův pohled na Zákon a zasadit ho 

do širších souvislostí. Ukázalo se, že souvislosti jsou opravdu důležité. Mnohé na první 

pohled nelogické výpovědi se stávají pochopitelnými a zdánlivé rozpory se vyjasňují, 

když je vnímáme v kontextu doby. Užitečné bylo, že jsem se tentokrát zabýval větším 
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počtem Pavlových listů než ve své bakalářské práci. Vynikla tak kontinuita Pavlových 

názorů. 

Jsem si vědom, že moje práce snad dospěla o něco dál než předchozí práce 

bakalářská, ale v jistém smyslu jsem stále na začátku. Pavlovy listy jsou složité a 

zkratkovité zároveň, možných výkladů je mnoho a jiných dobových pramenů, které by 

některý výklad podpořily, zase příliš málo. Mé úvahy podepřené studijní literaturou se 

v této práci ubíraly konkrétními směry, ale netvrdím, že vždy došly k nezpochyb-

nitelným závěrům. Práce s Pavlovými texty pro mě nebyla jednoduchá, ale obohatila 

mě. Zatímco dříve jsem vnímal Pavlovy listy jako jednolitý, obtížně srozumitelný blok, 

teď už tomu nikdy tak nebude. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratky biblických knih 

 

 

Gn  První Mojžíšova 

Ex  Druhá Mojžíšova 

Lv  Třetí Mojžíšova 

Nu  Čtvrtá Mojžíšova 

Dt   Pátá Mojžíšova 

Joz  Jozue 

Ezd  Ezdráš 

Př  Přísloví 

Jr  Jeremiáš 

Oz  Ozeáš 

Mi  Micheáš 

Mt  Matouš 

Mk  Marek 

L  Lukáš 

J  Jan 

Sk  Skutky apoštolů 

Ř  Římanům 

1K  První list Korinťanům 

2K  Druhý list Korinťanům 

Ko  Kolosanům 

1Te  První list Soluňanům 

Žd  Židům 

Jk   List Jakubův 

2P  Druhý list Petrův 

1J  První list Janův 

 

 

 

Ostatní zkratky 

 

apod. a podobně 

ČEP Český ekumenický překlad 

ČSP Český studijní překlad 

kap.  kapitola 

např. například 

př. n. l. před naším letopočtem 

s.  strana 

srov. srovnej 

stol.  století 

tzv.  takzvaný  

4Mak  apokryfní 4. kniha Makabejská 
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