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12. LEKCE

PAVLOVY LISTY II

LISTY TESALONICKÝM
Oba listy adresované Tesalonickým jsou kromě toho, že patří k prvním listům, které Pavel 
napsal, vůbec nejstaršími spisy Nového zákona. Mají značnou hodnotu, neboť popisují 
počáteční kroky a starosti rodící se církve v pohanském prostředí.

Tesalonika
Tesalonika (Soluň) byla založena v roce 315 před Kristem (některé prameny uvádějí rok 319 př. Kr.) 
králem Kassandrem – jedním z nástupců Alexandra Velikého – který město pojmenoval po své 
manželce Thessaloniké. Město dobyli Římané v roce 168 před Kristem a v roce 42 před Kristem se 
Tesalonika stala autonomním a svobodným městem.
Městu vládla rada představených (srov. Sk 17,5-8), kteří byli voleni lidovým shromážděním. 
Tesalonika byla vybudována ve stylu řeckého divadla v hornaté krajině podél silnice Via Egna-
tia, která spojovala Řím s Východem přes Bospor v Makedonii na severu dnešního Řecka. Vzhle-
dem k významné zeměpisné poloze se toto město rozvinulo ve velké obchodní a kulturní 
centrum, takže se z něho stalo město kosmopolitní (světoobčanské). Skutky apoštolů nám 
podávají zprávu o vzkvétající židovské komunitě s vlastní synagogou a o vyspělém nábožen-
ském životě pohanů (srov. Sk 17,1; 1Te 2,14-16). K Makedoncům, původním obyvatelům, se 
přidružili Řekové, Židé, Římané a orientálci. Kosmopolitizmu města odpovídala náboženská 
různorodost. Řecko-římská božstva žila bez problémů vedle božstev místních. Stojí za zmínku, 
že kult Bakchův měl svůj původ právě v Makedonii.

Křesťanská komunita
Pavel se do Tesaloniky dostal spolu se Silasem během své druhé misijní cesty (r. 49-52). 
Dorazil tam v roce 50 poté, co byl nucen utéci z Filip (srov. 1Te 2,2; Sk 16,39-40). Podle svého 
zvyku se obracel hlavně na židy v synagoze (srov. Sk 17,1) a u mnohých sklidil úspěch (srov. 
Sk 17,4). Ostatní židé, jichž se zmocnila žárlivost a hněv, pobouřili a strhli lid na svou 
stranu a Pavla se Silasem donutili, aby opustili město (srov. Sk 17,5-10).
Podle Skutků mohl Pavel v synagoze kázat jen po tři soboty (srov. Sk 17,2). Z listů však 
vyplývá, že ve městě pobýval delší dobu. Mezi ty, kdo Pavlovo poselství přijali, patřili Židé, 
někteří Řekové uctívající jediného Boha, nemálo žen z významných rodin a také jistý 
Jáson. Ten zaplatil záruku, aby mohl být Pavel spolu s bratřími propuštěn, když je židé odporu-
jící křesťanskému poselství odvlekli k představeným města (srov. Sk 17,9). V Tesalonice se Pavel 
věnoval práci pro vlastní obživu (srov. 1Te 2,9) a formování velmi početné komunity, kterou 
tvořili z velké části obrácení pohané (srov. 1Te 1,9-10). Starost o to, aby noví bratři vytrvali 
ve zkouškách, se stala jedním z důvodů, proč Pavel napsal tyto dva listy.
Právě v Tesalonice byl Pavel obviněn z toho, že narušuje řád světa, a z dopisů můžeme vytušit 
různé těžkosti a nepochopení, jimž museli křesťané z Tesaloniky čelit.

PRVNÍ LIST TESALONICKÝM

Důvod sepsání
Když Pavel opustil Tesaloniku, odebral se do Beroje a pak do Athén. Zneklidněn neustávajícím 
pronásledováním křesťanů z Tesaloniky (srov. 1Te 2,14-15; 3,3-4) poslal Timotea, aby mu 
o bratřích přinesl zprávy a aby je povzbudil ve víře (srov. 1Te 3,2-5). Pavel se právě nacházel 
v Korintu, když se Timotej vrátil ze své mise a informoval ho o situaci v Tesalonice. Tehdy 
se Pavel rozhodl, že křesťanům do Tesaloniky napíše. Ve Skutcích 18,12 je zmínka o tom, že 
v době, kdy Pavel pobýval v Korintu, byl místodržitelem v Achaji Gallio, což nám umožňuje určit 
dobu vzniku prvního listu kolem roku 51.

Obsah
Uvedený list prozrazuje Pavlovu reakci na Timoteovu zprávu o situaci mladé křesťanské obce 
v Tesalonice. Podle údajů získaných z Pavlova spisu obsahovala Timoteova zpráva dva druhy 
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informací, především pozitivní, týkající se života křesťanů v Tesalonice, tzn. jejich víry, 
naděje a lásky, v níž i nadále setrvávali a která rostla i ve zkouškách a těžkostech (srov. 1Te 1,3; 
3,6-8). Tito křesťané byli vzorem pro všechny věřící z okolí (srov. 1Te 1,7-8).
Nicméně, celá komunita se ptala po okamžiku parúsie (srov. 1Te 5,1) i po údělu bratří, 
kteří již zemřeli, tedy ještě před příchodem Páně (srov. 1Te 4,13). Kromě toho se některé 
mylné doktríny staly příčinou morálních odchylek a někteří z bratří propadli zármutku, neklidu 
a zahálčivosti (srov. 1Te 4,3.11-12; 5,14).

Cíl
List sleduje dvojí cíl. Jde především o vyjádření vděčnosti a povzbuzení, které najdeme 
v prvních třech kapitolách. Pavel vychvaluje plodnost díla evangelizace v Tesalonice a povzbu-
zuje bratry k tomu, aby byli i uprostřed pronásledování pevní ve víře.
Pak napravuje odchylky, které se v komunitě projevily, reaguje na neklid vyvolaný smrtí 
některých bratří, na vroucí očekávání parúsie (srov. 1Te 4,13-5,10) a nabádá všechny, aby 
zpytovali svůj život s ohledem na ochablost morálky (srov. 1Te 4,1-8), bratrskou lásku (srov. 
1Te 4,9-10) a zahálčivost (srov. 1Te 4,11-12).

Struktura

 Úvod: 1,1-2

  1. Díkůvzdání: kap. 1-3
	 	 	 •	za	zkušenost	Tesalonických:	1,3-10;	2,13-16
	 	 	 •	za	zkušenost	apoštolů:	2,1-12;	2,17-3,8
      Modlitba: 3,9-13

  2. Povzbuzení ke křesťanskému životu: kap. 4-5
	 	 	 •	svatost	a	bratrská	láska:	4,1-12
	 	 	 •	naděje	zesnulých:	4,13-18
	 	 	 •	bdělost:	5,1-11
	 	 	 •	požadavky	společného	života:	5,12-22

 Závěr: 5,23-28

DRUHÝ LIST TESALONICKÝM

Důvod sepsání
Tesaloničtí velmi záhy ustrnuli v horlivosti pro křesťanský život a začali spekulovat o tom, co 
Pavel napsal ve svém předchozím listu o údělu zesnulých křesťanů a očekávání druhého Ježí-
šova příchodu. Pavel musel tedy napsat druhý dopis, aby tím zabránil dalším spekulacím.
Oba dva listy se podobají obsahově, z čehož usuzujeme, že od doby sepsání prvního dopisu 
neuplynula dlouhá doba, snad jen několik málo měsíců. Pavel napsal druhý list v Korintu 
ještě v roce 51.

Obsah
V prvním listu Pavel prohlásil, že druhý Kristův příchod nastane brzy bez předběžného varo-
vání (srov. 1Te 5,1-3), zatímco v listu druhém uvádí výčet mnohých znamení, která tento 
příchod ohlásí (srov. 2 Te 2,3-12). Jsou to dvě pozice, které se navzájem doplňují a Pavla 
svým způsobem vyzývají, aby své pojetí parúsie křesťanům tímto tématem znepokojeným 
objasnil. Hrozivá blízkost parúsie totiž vyvolala takovou psychózu, že někteří bratři dokonce 
přestali pracovat. Toto přesvědčení podporoval jeden údajně Pavlův list, který v komunitě 
obíhal jako autentický.
Pavel, přestože Tesalonické nadále vychvaluje, nabádá je k tomu, aby se klidně a odhod-
laně vrátili ke své práci a zaměstnání.
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Cíl
Tento dopis v podstatě navazuje na zaměření listu předešlého, ale s větším důrazem na 
téma parúsie. Pavel odpovídá na dotazy křesťanů, kteří se obávali, že Pán se svým příchodem 
otálí, a na otázky bratří, stejným způsobem přesvědčených o blízkosti druhého Ježíšova pří-
chodu, kteří však žili zahálčivě a stali se v komunitě příčinou různých neřádů.

Struktura

	 	 •	pozdravy	a	díkůvzdání:	1,1-4
	 	 •	křesťané	a	jejich	odpůrci:	1,5-12
	 	 •	křesťané	a	budoucnost:	2,1-3,5
	 	 •	křesťané	a	jejich	postoj	k	práci:	3,6-15
	 	 •	závěr:	3,16-18

LISTY KORINTSKÝM
Tyto dva listy adresované křesťanům v Korintu byly napsány během Pavlova pobytu 
v Efezu, v době jeho třetí misijní cesty.
Pavel se ve své mysli zaobíral otázkou: Co to znamená být spaseni Ježíšem? Ve svých úvahách 
prohlubuje učení o úloze Krista v dějinách spásy a nutnosti víry ke spasení. Tato témata se 
objevují rovněž v listech Galatským a Filipským, psaných též v Efezu, a v listu Římanům napsa-
ném v Korintu přibližně ve stejném období, pravděpodobně v letech 57 až 58.

Korint
Korint byl hlavním městem římské provincie Achaje, nacházel se na obchodní křižovatce 
a velice záhy se stal bohatým obchodním přístavem. Město založili Dórové někdy kolem 
roku 800 před Kristem; ve starověku dosáhlo mohutného rozkvětu. Po zničení Římany bylo na 
příkaz Caesara v roce 44 před Kristem znovu vybudováno.
Poloha mezi dvěma moři (Egejským a Jónským) přispěla k jeho novému rozkvětu díky dvěma 
přístavům. Jako kosmopolitní město byl Korint považován za město učenců a zároveň 
za město požitkářské. Stál zde chrám zasvěcený bohyni Afroditě, pro Římany Venuši, kolem 
nějž se točil obchod s posvátnou prostitucí tisícovek nevěstek této bohyni zasvěcených. Pojem 
„korintovat“ se stal synonymem pro morální uvolněnost. Díky tomu lze pochopit tón a zastou-
pení jistých témat v těchto Pavlových listech.
Korint byl hustě osídlen, hovoří se asi o 600 000 obyvatelích, z nichž 400 000 byli otroci. V pře-
lidněném městě se šířila zkaženost a lhostejnost.

Křesťanská komunita
Pavel přišel do Korintu po zklamání, které prožil v Athénách. Ve své sklíčenosti byl povzbuzen 
viděním, jímž byl vybídnut, aby v díle evangelizace pokračoval (srov. Sk 18,9-10). Začal vystu-
povat a kázat v synagoze poté, co se sblížil s Akvilou a Priscillou, u nich zůstal a s nimi pracoval, 
poněvadž měli stejné řemeslo – vyráběli stany (srov. Sk 18,3). Touto prací si Pavel obstarával 
obživu (srov. 1 K 4,12; 9,3-18). Pavel přišel do Korintu v roce 50 a pobyl zde rok a půl. Když 
ho židé odmítli, odebral se k jistému Titovi Justovi, kde založil početnou a živou církevní obec, 
v níž se projevovalo mnoho charizmat (Sk 18,6-11).
Komunitu tvořili křesťané nízkého původu, pocházející především z pohanství, a několik 
řeckých intelektuálů.

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

Důvod sepsání
Pavel se nacházel v Efezu a nechal Korintským pravděpodobně prostřednictvím Timoteje 
doručit dopis (srov. 1 K 5,9), který se nám však nedochoval. Po jeho návratu s odpovědí od 
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Korintských (srov. 1 K 7,1) se Pavel rozhodl současně s několika dalšími křesťany této komunity 
odepsat dalším listem, to už je náš 1. list Korintským (srov. 1 K 4,14.18-19; 16,8.17).

Obsah
Bratři z domu Chloé Pavla informovali o tom, že korintská komunita se rozdělila na něko-
lik stran. Byla zpochybňována samotná Pavlova autorita jakožto apoštola (srov. 1 K 1,11). 
Tyto zprávy potvrdili Štěpán a další bratři (srov. 1 K 16,17), kteří s sebou přinesli dopis s kon-
krétními dotazy.
Odpovědí na ně je nejspíše 1. list Korintským, v němž Pavel čelí aktuálním problémům 
této komunity, týkajících se doktríny a pastorace.

Cíl
K napsání 1. listu Korintským Pavla přiměly dva důvody: pastoračně-doktrinální pro-
blémy a náprava zlořádů. V této církevní obci se totiž záhy objevily doktrinální chyby 
a následně různé neřády, zmatky a přestupky. Bujná a živá komunita dala průchod mylnému 
pojetí křesťanské svobody.

Struktura

 Adresování, pozdravy a poděkování: 1,1-9

  1. Rozdělení uvnitř komunity: 1,10-4,21

  2. Tři závažné výtržnosti:
	 	 	 •	případ	nemravnosti	(incest):	5,1-13
	 	 	 •	uchylování	se	k	pohanským	soudům:	6,1-11
	 	 	 •	další	případ	sexuální	zpustlosti:	6,12-20

  3. Odpovědi na různé záležitosti:
	 	 	 •	celibát	a	manželství:	7,1-40
	 	 	 •	maso	obětované	modlám:	8,1-11,1
	 	 	 •	řád	při	liturgických	shromážděních:
    -chování žen: 11,2-16
    -večeře Páně: 11,17-34
    -dary Ducha: kap. 12-14
     (kap. 13: velepíseň na lásku; základ charizmatického života)
	 	 	 •	vzkříšení	mrtvých:	15,1-58

 Závěr: 16,1-18

 Závěrečný pozdrav: 16,19-24

DRUHÝ LIST KORINTSKÝM

Důvod sepsání
Druhý list Korintským je jedním z Pavlových nejzanícenějších listů. Z dopisu lze vytušit, jaké 
okolnosti Pavla přivedly k tomu, aby ho napsal. Po svém evangelizačním působení chtěl 
navštívit církevní obce, které založil na své druhé misijní cestě, a to rovněž za účelem, 
aby jejich prostřednictvím získal hmotnou pomoc pro církev v Jeruzalémě. Proto poslal 
Tita, aby připravil vše k uskutečnění této sbírky. V době, kdy se Pavel nacházel v Makedonii, se 
k němu dostaly zprávy z Korintu. Psal se rok 57. Ve druhém listu se Pavel zmiňuje o před-
chozí cestě do Korintu, kde došlo ke tvrdému střetu s některými bratry, tehdy pravděpo-
dobně pobýval od r. 55 do r. 57 v Efezu. Na zpáteční cestě napsal velmi vyčítavý list za urážku 
(srov. 2 K 7,8), které se mu z jejich strany dostalo (srov. 2 K 2,3-11). Tento dopis, napsaný ve chvíli 
velkého zármutku a mnohých slz (srov. 2 K 2,4), se nám však nedochoval.
Po návratu do Efezu vyčkal příchodu Tita, kterého předtím vyslal do Korintu. Ten Pavla infor-
moval o situaci v Korintu po jeho návštěvě. Pavel byl totiž nadále obviňován za to, že používá 
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titul apoštol, protože nebyl jedním z Dvanácti, a také za to, že jeho evangelium není auten-
tické, protože nepatřil k přímým svědkům Ježíšova hlásání. Kromě toho byl nařčen, že káže 
jen pro své vlastní zájmy, nikoli z lásky k evangeliu. Tak Pavla obviňovali judaisté, kteří ho 
neustále pronásledovali. Jeho soukmenovci mu totiž nechtěli odpustit, že konvertitům neuklá-
dal za povinnost dodržování židovských tradic, především obřízky. Pavel byl považován za toho, 
kdo nedokáže dostát svému slovu, tudíž není hoden důvěry, a to také pro slib, že navštíví Korint, 
k čemuž pak nedošlo. Titus mu rovněž oznámil výsledek sbírky. Pavel si uvědomoval, že aby 
se vyhnul neúspěchu, musí k této sbírce ve prospěch chudých z Jeruzaléma motivovat.

Obsah
První část listu obsahuje argumenty ve prospěch jeho apoštolské služby, jde o kapitoly 
1-7 a 10-12, zatímco 8. a 9. kapitola obsahuje výzvu ke sbírce pro Jeruzalém.
Tato forma „návratu k tématu“ může připomínat typicky semitský styl nebo může jít o nějaký 
původně jiný vložený dopis (kap. 10-13). Nicméně po nadiktování prvních dvou částí se 
k tématu, které se týkalo jeho osoby a které mu způsobilo bolest a zármutek, znovu vrátil.

Cíl
Pavel psal ze dvou důvodů: aby se obhájil před smyšlenými obviněními, která byla proti 
němu vznesena s úmyslem zbavit ho veškeré autority, a aby bratry podnítil ke štědrosti ve 
sbírce na jeruzalémskou obec.

Struktura

 Adresování, pozdravy a poděkování: 1,1-11

  1. Apoštolovy těžkosti a naděje:
	 	 	 •	cesta	do	Korintu:	1,12-2,17
	 	 	 •	apoštolská	služba:	3,1-6,10
	 	 	 •	vroucí	prosba	a	útěcha:	6,11-7,16
 
  2. Sbírka na chudé z jeruzalémské církve:
	 	 	 •	dobrý	úmysl	Korintských:	kap.	8
	 	 	 •	nutnost	sbírky:	kap.	9

  3. Polemická obhajoba:
	 	 	 •	odpověď	na	obvinění:	kap.	10
	 	 	 •	Pavlův	apoštolát:	11,1-12,18
	 	 	 •	třetí	návštěva:	12,19-13,10

 Závěr: 13,11-13

LIST FILIPSKÝM
Pavlův dvouletý pobyt v Efezu, hlavním městě římské provincie Asie, byl bezpochyby velmi 
plodným obdobím. Odtud mohl Pavel udržovat kontakty s mladými církevními obcemi v Asii 
i v Evropě. Efez byl důležitým náboženským centrem, sídlem chrámu bohyně Artemidy, zná-
mého jako starověký div světa. Tady se Pavlova služba setkala s takovým úspěchem, že se mnozí 
z těch, kdo provozovali magii, obraceli, čímž bylo natolik ohroženo obchodování zlatníků, že se 
Demetrius a ostatní výrobci stříbrných napodobenin Artemidina chrámu vzbouřili. I v Efezu se 
tedy Pavel potýkal s velkými těžkostmi, dokonce zde pravděpodobně byl i uvězněn, jak vyplývá 
z 2 K 1,8 a Ř 16,7.
Předpokládá se, že list Filipanům byl napsán v době Pavlova uvěznění, jak říká i on sám 
ve Fp 1,13, zřejmě právě v Efezu. Díky tomu lze datovat vznik tohoto listu kolem roku 56.
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Filipy
Město Filipy obývali Latinci a představitelé původně řecko-makedonského obyvatelstva. 
Židovská komunita pravděpodobně nebyla příliš početná vzhledem k tomu, že nevlastnila 
synagogu a svoje bohoslužby slavila v modlitebně u řeky, dva kilometry od města.
Město, přestože v úpadku, bylo i nadále významným střediskem, zvláště pro svou země-
pisnou polohu. Leželo na spojnici Egejského a Jaderského moře podél cesty Via Egnatia.

Křesťanská komunita
Šlo o vůbec první církevní obec založenou v Evropě. První učednice jménem Lydie, bohatá 
obchodnice s purpurem, která věřila v jediného Boha, dala Pavlovi k dispozici svůj dům, který 
se ve městě stal domácí církví (srov. Sk 16,12-15).
Zdá se však, že evangelizátoři ve Filipech dlouho nesetrvali. Vzápětí se totiž objevily potíže. 
Pavel totiž zbavil jednu otrokyni věšteckého ducha, díky němuž přinášela svým pánům značný 
zisk, a byl obviněn, že zavádí zvyky pro Římany nepřijatelné (srov. Sk 16,21). Soudci znepo-
kojení vzpourou lidu nechali Pavla a jeho druhy zatknout, zbičovat a pak je zavřeli do vězení. 
Když se dozvěděli, že jde o římské občany (srov. Sk 16,37-39), propustili je na svobodu s mnoha 
omluvami a s žádostí, aby opustili město. Pavel a Silas se tedy odebrali do Tesaloniky.
Později se Pavel ve Filipech zastavil ještě dvakrát během své třetí misijní cesty (srov. Sk 20,1.3).

Důvod sepsání
Přestože Pavel ve Filipech pobyl jenom krátce, měl křesťany tohoto města obzvlášť rád. 
Ve svém listu se k nim obrací velmi laskavě (srov. Fp 1,7-8; 4,1; 4,10). List Filipským je Pavlovým 
nejsrdečnějším dopisem a po listu Filemonovi i dopisem nejosobnějším. Tímto listem děkuje 
Filipským za jejich dar, hmotnou pomoc, kterou Pavlovi poslali prostřednictvím Epafro-
dita v době jeho uvěznění.

Obsah a cíl
V tomto listu Pavel vyjadřuje svoji vděčnost a současně komunitu informuje o své vlastní 
situaci, přitom nabádá křesťany, aby setrvali v jednotě a společném úsilí.
V listu je obsažen velmi starý kristologický hymnus, který se zpíval v asijských církevních 
obcích (srov. Fp 2,6-11). Hymnus opěvuje preexistenci Krista jako Boha (existujícího už před stvo-
řením), jeho úplné zmaření od vtělení až po potupnou smrt na kříži, jeho oslavení a univerzální 
vládu po zmrtvýchvstání.

Struktura

	 	 •	adresování,	poděkování	a	prosba:	1,1-11
	 	 •	Pavlova	situace	ve	vězení:	1,12-26
	 	 •	napomenutí	k	životu	v	jednotě	a	pokoře:	1,27-2,18
	 	 •	apoštolovy	plány:	2,19-30
	 	 •	upozornění	na	judaisty	a	Pavlův	příklad:	3,1-4,1
	 	 •	nabádání	ke	svornosti:	4,2-9
	 	 •	poděkování	za	přijatý	dar:	4,10-20
	 	 •	závěrečný	pozdrav:	4,21-23

LIST GALATSKÝM A LIST ŘÍMANŮM
Listy Galatským a Římanům se obsahově velmi podobají, i když je jejich styl odlišný. List 
Galatským je polemický, list Římanům naopak poklidný. V listu Galatským Pavel předkládá 
své učení o ospravedlnění proti judaistům, kteří v církvích vytvářeli zmatek. V listu adresova-
ném Římanům, tedy obci, již Pavel nezaložil a ještě nenavštívil, vykládá učení o spáse syste-
matičtěji, možná také proto, aby předešel všem rizikům, která se vyskytla v Asii.
Tyto dva listy pojednávají o ospravedlnění skrze víru, tedy o nezaslouženosti (zdarma 
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danosti – z lat. gratuitas) Ježíšovy spásy jak židů, tak pohanů. Spásu nepřináší zákon, nýbrž 
pouze víra v Ježíše, který zemřel a vstal z mrtvých (srov. Ga 2,15-16; Ř 1,16-17), a to nezá-
visle na obřízce a zachovávání zákona (srov. Ga 3,6-18; Ř 4,1-25). Pavel to dokazuje na Písmu 
a jako příklad uvádí Abrahama, jenž byl ospravedlněn skrze víru ještě před obřízkou a před tím, 
než byl dán Mojžíšův zákon.
Zákon plnil funkci vychovatele, která však po Ježíšově příchodu pominula: zákon lid neu-
schopňoval k dodržování jeho předpisů (srov. Ga 3,19-25; Ř 7,1-24).
Mojžíšský zákon je nahrazen zákonem Ducha, a to díky Ježíšově oběti. Člověk tak pře-
chází z otroctví ke svobodě dětí Božích. Tato nabídka platí pro všechny národy, které spo-
lečně vytvářejí jediné Ježíšovo tělo. Duch nyní přebývá v našich srdcích, všichni se tak 
mohou obracet k Bohu a volat: „Abba, Otče!“ (srov. Ga 3,25-4,7; Ř 7,4-6; 8,1-17).
Oba listy Pavel napsal v krátkém časovém odstupu v průběhu své třetí apoštolské cesty.
Nejprve napsal list Galatským kolem roku 56 během své návštěvy v Efezu, list Římanům 
vznikl asi v roce 57, když byl Pavel v Korintu. S velkou pravděpodobností tento časový 
odstup Pavlovi umožnil ještě více prohloubit učení o ospravedlnění, které je v listu Římanům 
ve srovnání s listem Galatským vyloženo uceleněji.

LIST GALATSKÝM
List Galatským obsahuje cenné údaje o Pavlově životě a jeho apoštolském působení, např. 
co se týče jeho povolání, prvních kroků po obrácení, vztahů k ostatním apoštolům, těžkostí 
v jeho službě a poslání, především s judaisty. Pavel rozohněným a polemickým způsobem 
vyjadřuje svou žárlivost na čistotu učení v obcích, které založil, a hájí se proti obviněním 
svých protivníků.
List neobsahuje obvyklé náležitosti jako poděkování a pozdravy, ale zaznívá v něm důrazný tón 
vycházející z Pavlova střetu a bolestného konfliktu s judaisty.

Adresáti
Dopis je adresován církevním obcím v Galácii, tzn. komunitám v Malé Asii, v dnešním 
severozápadním Turecku. Obyvatelé byli potomci přistěhovalců, kteří sem přišli z Galie někdy 
ve 3. století před Kristem Tato oblast byla v Pavlově době pod římskou nadvládou. Populace 
byla rozmístěna do malých center, v nichž se lidé zaměřovali obzvlášť na zemědělství 
a pastevectví a jen nepatrným dílem na obchod s tím spojený, proto úroveň kultury oby-
vatelstva nebyla příliš vysoká.
V Galácii Pavel evangelizoval na své druhé cestě kolem roku 50, kdy onemocněl a byl 
léčen místními lidmi (srov. Ga 4,13-15). Za jejich starostlivost a péči jim zůstal vděčný. Po jeho 
odchodu však přišli křesťané z řad judaistů, apoštolovi nepřátelé, kteří jej považovali za 
bludaře, protože byl proti obřízce, a strhli komunitu na svou stranu a postavili ji proti 
samotnému Pavlovi. Narušili život v této církevní obci svou domnělou autoritou, vydávajíce 
se za ty, kdo pocházejí z Ježíšovy země a patří k „učedníkům první hodiny“.

Důvod sepsání
Na základě rozhodnutí jeruzalémského koncilu (r. 49-50) Pavel nenutil nově obrácené křes-
ťany, pocházející téměř výhradně z pohanství, aby podstupovali obřízku a dodržovali 
židovské tradice. Toto rozhodnutí však nepřijala část křesťanů-judaistů, kteří podřízení 
se židovskému zákonu považovali za nezbytné pro platnost křtu. Pavel byl tedy obvi-
něn, že obelhal Galatské a že jeho kázání neodpovídá kázání Ježíše, který byl praktikujícím 
židem. Navíc Pavel nebyl jedním z Dvanácti a nepatřil k prvním učedníkům. Neměl tedy patřič-
nou autoritu ani neposkytoval nezbytnou záruku pravosti učení. Byl v jejich očích ctižádostiv-
cem, který si neprávem a nezaslouženě přivlastnil autoritu apoštola. Nezbývalo nic jiného, než 
Pavla a jeho doktrínu odmítnout.
Komunita tvořená prostými lidmi se nechala těmito novými zprávami lehce oklamat, což 
následně způsobilo rozdělení a zmatek. Pavel se o této problematice dozvěděl, když byl 
zrovna v Efezu, napsal tvrdý dopis nejen proto, aby se obhájil, ale i proto, aby odpadlíky 
znovu přivedl k pravé víře. Bylo to v roce 56.
Pavel se k těmto falešným apoštolům zachoval striktně a neústupně a církevním obcím, které 
velmi dobře znal, znovu důrazně připomněl zdravé učení.
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Obsah a cíl
List je zaměřen na opětovné přivedení komunity na pravou cestu v učení o ospravedl-
nění. Proto se Pavel domáhá práva, aby byl považován za apoštola stejně jako ostatní 
apoštolové tvrzením, že jeho učení není určeno pouze k tomu, aby se lidem zamlouvalo 
(srov. Ga 1,10-12).
Byl nucen hájit své poslání, jež přijal přímo od Ježíše, a při té příležitosti připomíná, jak 
v něm „sloupy církve“ rozpoznaly autentický dar apoštola a uznaly jeho specifické poslání 
zvěstovat evangelium pohanům. Naráží zde na konflikt s Petrem, k němuž došlo v Antiochii 
(srov. Ga 2,11-14) a který dokazuje, že v kázání o nezbytnosti víry ke spasení a o nepotřeb-
nosti zákona i obřízky byl Pavel v právu.
Důrazně Galatské upozorňuje na postavu Abrahama a na příslib, který mu byl dán. Abra-
ham byl ospravedlněn z víry a nikoli díky obřízce. Zákon je vychovatelem, jehož předobrazem 
je Hagar v kontrapozici k nové smlouvě, kterou představuje Sára. Křesťan je teď už svobodný 
a v pozici syna, tedy dědice podle zaslíbení. Proto Pavel křesťany vybízí, aby si uchovali 
svobodu, kterou jim Ježíš vydobyl, a aby kráčeli podle Ducha. V závěru dopisu používá 
tvrdá slova: „Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti…!“ (Ga 6,17). Tak se Pavel snaží v Galatských 
znovu probudit zdravé učení a náklonnost, kterou svého času komunita k apoštolovi chovala.
Přestože cílem dopisu je Pavlova sebeobhajoba a obhajoba (apologie) jeho kázání, jde 
o krátký traktát křesťanské nauky – pouze v Ježíši je spása skrze víru. Křesťan je Božím 
dítětem a ve svých morálních rozhodnutích se nechává vést Duchem, který mu byl dán. Ve 
středu tohoto morálního života stojí křesťanská láska, nikoli tužby či pudy. Ježíš již zrušil bezvý-
znamné židovské praktiky, protože místo ekonomie zákona nastoupila zcela nová ekonomie, 
ekonomie Ducha.

Struktura

 Úvod: 1,1-10

  1. Božský původ jeho autority: 1,11-2,21

  2. Spása skrze víru a konfrontace zákona a víry: 3,1-5,12

  3. Křesťanská morálka neboli svoboda a láska:
	 	 	 •	povolání	ke	svobodě	ve	službě	lásky:	5,13-15
	 	 	 •	nechat	se	vést	Duchem:	5,16-26
	 	 	 •	komunitní	život:	6,1-6
	 	 	 •	výzva	k	vytrvalosti	a	zodpovědnosti:	6,7-10

 Závěr: 6,11-18

LIST ŘÍMANŮM
List Římanům je nejdelším ze všech Pavlových listů a obsahuje nejhlubší teologii. Pravdy 
jsou v něm vykládány systematicky, přesto je jejich interpretace obtížná. Některé pasáže 
jsou těžko pochopitelné jednak po tematické stránce pro nedostatek vhodné a specifické ter-
minologie, jednak proto, že Pavel dopis diktoval podle možností, takže všem částem nebyla 
věnována náležitá pozornost. Dopis nevznikl u zeleného stolu, ale jako odpověď na kon-
krétní požadavky římské obce, kterou Pavel ještě osobně neznal. I samotný Pavlův styl je 
náročný a spolu s dalšími objektivními skutečnostmi se tento list stal v dějinách předmětem 
rozdílných a ne vždy korektních interpretací.

Adresáti
Dopis je adresován křesťanům, kteří pobývali v Římě, tehdejším hlavním městě římského 
impéria. Byl napsán ke konci roku 57 či v r. 58, v době, kdy Pavel přišel na krátký čas do 
Korintu, a byl poslán církevní obci, kterou Pavel neznal a kterou ani on, ani jeho spolu-
pracovníci nezaložili, jež se však těšila velké vážnosti a byla dobře strukturovaná.



- 9 -

V roce 49 císař Klaudius vyhnal z Říma všechny Židy a Skutky apoštolů nám podávají zprávu 
o tom, že mezi nimi byli i křesťané (srov. Sk 18,2). Malou římskou komunitu tvořili tudíž pouze 
křesťané pocházející z pohanského prostředí. Když tento císařský dekret vyšel z užívání, Židé 
se do hlavního města opět vrátili a shledali, že se komunita mezitím rozrostla. Pavel, protože 
si byl vědom, že v této církevní obci byly zastoupeny dvě skupiny křesťanů, napsal tento 
dopis ve snaze předejít tomu, co se stalo v církvích v Asii, tzn. nebezpečí, že se bude nově 
obráceným křesťanům ukládat za povinnost dodržování Mojžíšova zákona.
Šlo o komunitu velmi rozmanitou, tvořili ji Židé, Řekové, Latinci, otroci, propuštěnci, lidé 
svobodní, lidé z patricijských rodin, včetně některých představitelů císařského domu. 
Vyvozujeme to ze jmen uvedených v závěrečných pozdravech listu. Nevíme přesně, jak římská 
obec vznikla, ale víme, že to byla po Jeruzalému nejvýznamnější komunita, do níž zavítal 
i Petr, jemuž vděčí za svoje rozšíření. Řím měl v tehdejší době přes milión obyvatel.

Důvod sepsání a cíl
Jako důvod sepsání dopisu Pavel uvádí pouze ohlášení svého brzkého příchodu do Říma, 
svou touhu poznat tamější bratry (srov. Ř 1,11-12) i naději, že ho vypraví na cestu do 
Hispanie (srov. Ř 15,24), protože pro něho už není žádné volné působiště v Asii (srov. Ř 15,23). 
Pavel prožívá důležitý okamžik svého života a problematiku vztahu „zákon a víra“ vidí 
jako stále naléhavější. Riziko, které se již projevilo v církvích v Asii, mohlo kvůli fanatickým 
křesťanům z řad judaistů ohrozit i ostatní komunity a víru v Ježíše uvést do vážného nebezpečí. 
V listu skutečně prosí o přímluvu, aby byl vysvobozen od nevěřících v Judsku, a aby pomoc, 
kterou nese do Jeruzaléma, svatí s radostí přijali (srov. Ř 15,30-31).
Pavel se nacházel v Korintu a rozhodl se vydat se do Jeruzaléma, aby tam odevzdal 
výtěžek sbírky, bylo to ke konci roku 57 (srov. Sk 20,22-23). Právě v tomto dramatickém 
kontextu utrpení napsal Pavel svůj list Římanům. Můžeme říci, že jde o syntézu jeho myš-
lenek a křesťanského učení.
K římské komunitě projevuje úctu, i jeho list se nese ve slavnostním a ohleduplném tónu. 
Do Říma se však Pavel dostal až po dvou letech vězení, aby zde byl souzen císařem, na což měl 
jako římský občan právo. Po dalších dvou letech uvěznění v Římě, kde i přesto mohl zvěstovat 
evangelium (srov. Sk 28,30-31), byl konečně propuštěn na svobodu a mohl snad zrealizovat 
svůj sen a dostat se až do Hispanie.
Pavel dopis diktoval, jeho písařem byl Tercius (srov. Ř 16,22), doručila ho zřejmě Foibé, 
diakonka církve v Kenchrejích (srov. Ř 16,1).

Obsah
Je těžké stručně shrnout obsah listu vzhledem k tomu, že v něm není striktně racionální 
nástin Pavlových myšlenek, ale spíš zde nacházíme semitické a intuitivní schéma „návratu 
k tématu“, které bylo pro Pavla typické. Myšlenky, které předkládá, jakoby jen „předha-
zuje“ a pak se k nim znovu vrací a následně rozvíjí. Ve výsledku to působí dojmem, že mezi 
sebou jednotlivé části nesouvisejí. Kromě toho nejsou všechny věty srozumitelné kvůli stro-
hému stylu a kvůli diktování, protože písaři mnohdy unikala souvislost. Navíc jde o dopis, niko-
liv o ucelený a vyčerpávající traktát systematické teologie. Můžeme však sledovat jednotlivé 
oddíly listu, protože ty jsou dostatečně zřejmé a definované.
Forma dopisu je klidná a pokojná, bez polemických akcentů jako např. v listu Galatským, 
i když zde narážíme na stejnou tematiku.
Stručně řečeno v listu Římanům Pavel vyjadřuje srdce evangelia. Jsme spaseni díky Ježíši na 
základě víry. Svět se topí v hříchu a náboženské praktiky zákona jsou bez užitku a srdce 
člověka nemění. Člověk potřebuje osvobození, kterého není sám od sebe schopen. Osvo-
bození je možné skrze víru, tzn. skrze úplné přilnutí k Ježíši. Jedině víra v Ježíšovu smrt 
a zmrtvýchvstání může přinést spásu jak pohanům, tak židům. Křesťané proto přijali 
nového Ducha, Ducha Kristova, který z nás činí syny, už ne otroky, ale lidi svobodné.
V tomto listu se setkáváme s evangeliem tak, jak ho chápal Pavel, s evangeliem, které nezávisí 
na dodržování předpisů a pravidel, ale na víře v Ježíše. Evangelium se tak stává Boží silou ke 
spáse, vírou, jež vyžaduje podřízenost Ježíši jako Pánu a otevřenost Duchu. Přijmout bezplat-
nost Božího daru spásy, nikoli spásu na základě skutků, bylo pro pohany i židy těžko 
akceptovatelné, neboť to vyžadovalo radikální obrácení.
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Struktura

 Úvod: 1,1-17

  a) část doktrinální:
   1. Lidstvo bez Ježíše: 1,18-3,20
	 	 	 	 •	pohanský	svět	pod	nadvládou	hříchu:	1,18-32
	 	 	 	 •	židé	navzdory	zákonu	a	obřízce:	2,1-3,20
 
   2. Spása skrze víru v Ježíše: 3,21-5,21
	 	 	 	 •	spása	pro	všechny	skrze	Ježíše:	3,21-31
	 	 	 	 •	příklad	Abrahama:	kap.	4
	 	 	 	 •	spása	skrze	Ježíšovu	poslušnost	a	smrt:	kap.	5
	 	 	 	 •	Kristus	nás	osvobozuje	od	smrti	a	hříchu:	kap.	6
	 	 	 	 •	Kristus	nás	vysvobozuje	od	zákona:	kap.	7
	 	 	 	 •	nový	život	v	Duchu:	kap.	8

   3. Spása Izraele: kap. 9-11

  b) část nabádající – křesťanský život: 12,1-15,13
	 	 	 	 •	bratrský	život	jako	odpověď	na	dar	spásy:	kap.	12-13
	 	 	 	 •	pochopení	pro	slabší	bratry:	14,1-15,13

	 Závěr:	 •	epilog:	15,14-33
	 	 •	doporučení	a	pozdravy:	16,1-24
	 	 •	závěrečná	doxologie:	16,25-27
    (doxologie – chvála Boha a hlásání Boží slávy, ustálený text oslavující Trojici)

CVIČENÍ

Ke každému probranému listu vytvořte praktickou tabulku, která by stručně shrnovala všechny 
charakteristické znaky a hlavní obsah listu, ten doložte třemi citacemi. Citace vypisujte celé!


