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LIST EFESKÝM 

Tento překrásný dopis je pro mnoho čtenářů skutečnou perlou 
Nového zákona. Jeho pisatel je uchvácen neskonalou Boží dobrotou 
v Kristu a jeho úžasným plánem sjednotit pohany i židy v novém 
společenství – v církvi, těle Kristově. Dále je nám zde představen 
jeden z nejpůsobivějších popisů křesťanského života v celém 
Novém zákoně. Přestože byl list psán z vězení, překypuje radostí, 
chvalozpěvy a díkůvzdáními. Reaguje tak na podivuhodnou Boží 
milosti v Kristu, jíž se dostalo těm, kdo poznali jeho lásku – ať už 
jsou pohané, nebo židé. 

Okolnosti sepsání 
Během své třetí misijní cesty (v letech 53–57) pobýval Pavel nejdéle v Efesu, 
přístavu a hlavním městě římské provincie Asia na západním pobřeží dnešního 
Turecka. Tehdy byl Efes se zhruba 500 000 obyvateli čtvrtým největším městem 
Římské říše. Mnoho lidí přijíždělo do Efesu navštívit věhlasný Artemidin chrám. 

Po první krátké návštěvě (viz Sk 18:19–21) se Pavel do Efesu vrátil a strávil 
v tomto kvetoucím městě dva a půl až tři roky (viz Sk 19:1–20:1). Bylo to velmi 
náročné období – Pavel zde narážel na neustálý odpor a silné nepřátelství (viz 
Sk 19:21–41; 1K 15:32; 2K 1:8–9; 11:23–27). Zároveň se však v této době mohli 
všichni obyvatelé provincie seznámit s Kristovým evangeliem. V celé provincii začaly 
vznikat malé skupinky křesťanů, kteří se scházeli po domech. (Tehdy také patrně 
vzniklo oněch sedm sborů, jimž jsou adresovány listy v knize Zjevení.) Některé 
z těchto sborů (např. v Kolosách) založili Pavlovi žáci, takže tamní křesťané Pavla 
neznali osobně. 

Není jisté, jak dobře tito lidé rozuměli evangeliu; z Pavlova listu Koloským 
víme, že se někteří setkali s falešným učením a zastávali určité heretické názory. 
V listu Efeským se Pavel zabývá pomýleným názorem, že křesťané z pohanů jsou 
oproti křesťanům z židů méněcenní a že tudíž netvoří plnoprávnou součást Božího 
„nového Izraele“. Není zřejmé, jak tato mylná představa vznikla – byla snad důsled-
kem přímé diskriminace ze strany židovských křesťanů? Nebo šlo naopak o reakci 
na averzi pohanů vůči židům? V každém případě tento názor odrážel etnické napětí 
přítomné v celé Římské říši. Dalším motivem listu je Pavlova obava, že si křesťané 
dostatečně neuvědomují své povolání žít výrazně odlišným způsobem než okolní 
společnost.

Pavel byl duchovním otcem těchto čerstvě obrácených křesťanů. Byl přesvědčen, 
že jej Bůh pověřil přinášet evangelium pohanům. Proto mu tolik záleželo na tom, 
aby Efeští porozuměli, co všechno jim Bůh v Kristu daroval, a aby věděli, jak mají 

s  těmito dary žít: odvrátit se od starého způsobu 
života a připodobňovat se Kristu. Je pravděpodobné, 
že tento dopis z vězení byl určen hned několika spo-
lečenstvím čerstvě obrácených křesťanů. 

Se srdcem plným vděčnosti k Bohu zde Pavel 
shrnuje svoji radostnou zprávu o Boží spáse v Ježíši 

t  Geografický kontext listu Efeským. Pavel tento 
dopis sepsal ve vězení, není však známo, kde byl právě 
uvězněn. Podle tradičního výkladu byl místem sepsání 
ŘÍM, mohlo ale jít i o EFES. Zároveň není zcela zřejmé, 
pro koho byl list sepsán. Mohl být adresován křesťanům 
přímo v Efesu, anebo byl určen k předčítání ve všech 
sborech v provincii Asia, jíž byl Efes střediskem. 
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Kristu. Zdůrazňuje, že tato Boží milost zahrnuje pohany i židy. V druhé části listu 
pak připojuje praktické pokyny pro křesťanský život, ale nevěnuje se žádným kon-
krétním problémům mezi adresáty – list je spíše obecným shrnutím Pavlova teolo-
gického a etického učení. 

Shrnutí 
List Efeským nejprve stručně shrnuje evangelium o Boží milosti v Kristu 
a zdůrazňuje, že tato milost je určena pohanům stejně jako židům (k. 1–3). Druhou 
část dopisu tvoří konkrétní pokyny, jak mají křesťané na toto evangelium reagovat 
svým každodenním životem (k. 4–6).

Po úvodním pozdravu (1:1–2) následuje poměrně dlouhá pasáž, v níž Pavel osla-
vuje Boha za podivuhodnou milost, které se věřícím v Kristu dostalo (1:3–14). Bůh 
je ve své svrchované lásce vyvolil, vykoupil, přijal je do své rodiny jako své vlastní 
děti, naplnil je svým Duchem a zaslíbil jim věčné požehnání, za což mu náleží věčná 
chvála a sláva. Dále (1:15–23) se Pavel modlí, aby věřící duchovně porozuměli 

všemu, co pro nás Bůh udělal: Ačkoli bychom za své 
hříchy měli čelit Božímu hněvu, Bůh nás zachraňuje 
svou milostí v Kristu. Nejsme tedy spaseni vlast-
ním úsilím, ale Boží nezaslouženou láskou a milosr-
denstvím (2:1–10). Pohané, kteří byli Bohu a jeho 
požehnání vzdáleni, se nyní skrze Kristovu oběť 
stali součástí Boží rodiny a jsou ve všem rovni křes-
ťanům ze židů (2:11–22).

Pavel přináší tuto radostnou zvěst právě poha-
nům (3:1–13). List pokračuje jeho druhou mod-
litbu, v níž prosí, aby Bůh jeho adresáty posílil ve 
víře, aby poznali plnost Kristovy nepochopitelné 
lásky a nechali v sobě působit Boží nepřekonatel-
nou moc (3:14–21). 

Na tuto Boží milost mají křesťané odpovědět 
životem v pokoře, snášenlivosti a lásce. Jsou totiž povoláni společně tvořit Kristovo 
tělo a působit v něm každý podle svého individuálního obdarování (4:1–16). Věřící 
se mají odvrátit od dosavadního hříšného života v temnotě a začít žít dobře jakožto 
děti světla. Mají být laskaví a milosrdní a následovat tak Kristův příklad. Jako Boží 
milované děti mají růst v moudrosti a svatosti a vždy být vděčni Bohu za jeho spásu 
(4:17–5:20). 

Vztahy mezi křesťany – ať už mezi manželi, rodiči a dětmi či pány a otroky – se 
mají řídit vzájemnou úctou a láskou, neboť všichni patří Kristu (5:21–6:9). Dopis 
uzavírá výzva ke stálosti v duchovním boji proti zlu (6:10–20), krátký osobní vzkaz 
a závěrečné požehnání. 

Autorství
List Efeským, stejně jako ostatní vězeňské listy (Filipským, Koloským a Filemonovi), 
byl od nejstarších dob až po 19. století vždy připisován apoštolu Pavlovi. Mnozí 
současní badatelé však tuto tradici zpochybňují. Specifický slovník, styl, zaměření 
a  teologické důrazy tento spis odlišují od nesporně pavlovských listů. Často se 
proto dovozuje, že dopis je dílem některého z Pavlových žáků, anebo že původní 
Pavlův list přinejmenším prošel obsáhlými úpravami pozdějších redaktorů. Pravdou 
však zůstává, že list Efeským není v žádném rozporu s Pavlovým myšlením či 
stylem (naopak vykazuje řadu podobností např. s listem Koloským). Neexistuje tedy 
jednoznačný důvod, proč Pavlovo autorství zcela odmítnout.

Rozdíly mezi Pavlovými nezpochybnitelnými dopisy a tímto listem lze vysvětlit  
(1) přirozenými variacemi Pavlova slovníku i stylu; (2) odlišným obsahem listu 
(první část listu obsahuje rozsáhlá požehnání, díkůvzdání a modlitby); (3) vývojem 
Pavlova myšlení během let; (4) vlivem písaře (viz Ř 16:22). Antické listy vznikaly 
tak, že autor diktoval své myšlenky a zapisovatel (amanuensis) jim dával písemnou 
formu, přičemž měl vždy určitou míru volnosti, a promítl tak do textu svůj osobní 
literární styl. (5) Obecnější a méně osobní ráz tohoto listu může být dán také tím, 
že dopis nebyl určen pouze jedinému sboru, ale byl koncipován pro více adresátů 
v okolí Efesu. 
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Posluchači 
[epištoly Efeským] 

si její jednotlivé 
výroky měli 

vštípit do paměti, 
opakovat si je 

a rozpoznat v nich 
dosud skryté 

rozměry víry, která 
je svou vlastní 

povahou určena 
k tomu, aby pod 

vlivem Božího 
Ducha rostla 

a rozvíjela se.
PETR POKORNÝ
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Adresáti listu
Tradice považovala za adresáty tohoto listu křesťany v Efesu, je ale pravděpodobné, 
že byl míněn jako encyklika, tedy okružní list, který měl být předčítán i ostatním 
sborům v římské provincii Asia. Pro tento názor svědčí (1) chybějící určení adresáta 
„v Efesu“ (1:1) v řadě nejstarších rukopisů a (2) absence konkrétních osobních 
pozdravů nebo vzkazů, které jsou jinak v Pavlových listech obvyklé. Pokud by byl list 
adresován výhradně sboru v Efesu, kde Pavel poměrně dlouho působil (Sk 19:1–10) 
a mnohé jeho členy osobně znal (Sk 20:31), byla by absence osobních pozdravů 
přinejmenším překvapivá. 

Datování 
List Efeským patří mezi dopisy psané z vězení (spolu s Fp, Ko a Fm). Obvykle se 
předpokládá, že jej Pavel psal během svého domácího vězení v Římě v letech 60–62. 
Je také možné, že z tohoto vězení byl propuštěn a list napsal až po opětovném 
zatčení před svou popravou, tedy v letech 64–65. V tom případě by šlo o jeden 
z Pavlových posledních dopisů. List ovšem mohl vzniknout také přímo v Efesu, kde 
Pavel mohl být zatčen. (V 2. listu Korintským, psaném krátce po odchodu z Efesu, 
Pavel zmiňuje tuhý odpor, jemuž musel v Asii čelit, a zmiňuje, že byl mnohokrát 
vězněn – viz 2K 11:23–27.) Pokud by Pavlovy vězeňské listy byly psány z Efesu, 
museli bychom jejich vznik klást mezi roky 53–56.

Význam a zvěst 
Boží spásná milost. List Efeským překypuje vděčností za Boží milost darovanou 
těm, kdo uvěřili v Ježíše Krista. Bůh ve svém milosrdenství věřící vyvolil, vykoupil 
je, přijal do své rodiny jako vlastní děti, zaslíbil jim věčné požehnání a dal jim dar 
svého svatého Ducha, který je znamením, že mu navěky patří (1:3–14). Na spásu 
nesmíme nikdy hledět jako na něco, co jsme si zasloužili – je vždy jen a jen darem 
(2:8–9). Proto mají křesťané důvod Boha věčně chválit za jeho podivuhodnou 
milost (1:6,12,14). 

Hříšná lidská povaha. Vědomí milosti, které prostupuje první tři kapitoly, je ještě 
zdůrazněno tím, co se zde píše o hříchu a o Božím soudu. Co platí o adresátech 
listu, platí o všech lidech, protože všichni sdílíme porušenou lidskou povahu a jsme 
vystaveni moci hříchu, který vládne v tomto světě (viz 2:1–3). A protože zlo je 
terčem Božího hněvu, jsou všichni lidé vystaveni Božímu spravedlivému soudu. 
Proto je tak důležité zvěstovat všem lidem evangelium, aby mohli přijmout spásu, 
být vysvobození z moci hříchu a uniknout Božímu soudu (viz Mk 16:15–16; J 5:24).

Přijetí pohanů. List Efeským ukazuje na podivuhodný Boží záměr, totiž přijetí 
pohanů do Boží rodiny (viz 2:11–3:6). Připomíná tak, že etnické rozdíly nehrají 
před Bohem žádnou roli a nemají být důležité ani pro Boží lid (sr. Ga 3:28). Bůh ve 
své církvi spojuje lidi různých národností v jedno (viz 2:14–17; 3:6), a proto mají 
křesťané ke všem přistupovat s pokorou, milosrdenstvím a láskou a přijímat se 
navzájem bez ohledu na jakékoli etnické rozdíly (viz 4:1–6; Ř 15:5–7). 

Život podle Kristova vzoru. V k. 3–6 (sr. Ko 3–4) Pavel vykresluje obraz 
křesťanského života. Věřící se mají odvrátit od temnoty svého dřívějšího života. 
Mají by být naplněni Duchem svatým a žít jako lidé světla, kteří usilují nést „ovoce 
světla“, jež spočívá „v dobrotě, spravedlnosti a pravdě“ (5:9). Křesťané tedy mají 
projevovat laskavost, úctu, mírnost a lásku k druhým. Ve vztahu k Bohu mají 
projevovat čistotu, upřímnost a vděčnost (viz 4:17–5:20). Zkrátka, věřící se má 
podobat Kristu – má jej následovat ve všech svých slovech i činech (viz 4:13,15; 
Ř 8:29). V Kristu jsme nově stvořeni, abychom se podobali Bohu (viz 4:24; 5:1–2). 

Úcta a láska v rodině. V 5:21–6:9 (sr. Ko 3:18–4:1) Pavel zdůrazňuje, jak je 
důležité projevovat úctu a lásku našim nejbližším. Manželky mají prokazovat úctu 
svým manželům, děti mají ctít své rodiče a otroci mají poslouchat své pány. Na 
druhé straně ale mají i manželé milovat své ženy, rodiče mají vychovávat své děti 
s mírností a páni mají být laskaví ke svým otrokům. Dobové kulturní vztahy jsou 
tedy zachovány, ale křesťané je přesahují a přetvářejí životem v lásce po Kristově 
vzoru. 

V rámci Nového 
zákona působí 

list Efeským jako 
Magna charta 

jedné, svaté,  
všeobecné,  
apoštolské  

církve.
MARKUS BARTH

„Ephesians,“ Oxford 
Comapnion to the 

Bible, s. 188
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5 EFESKÝM 1:8

1:1–2 Pavel se drží obvyklé formy antických dopisů: nej-
prve je uveden odesílatel listu, následuje krátký pozdrav 
adresátům. Tuto klasickou strukturu Pavel doplňuje speci-
ficky křesťanským obsahem – zmiňuje se o svém povolání 
za apoštola, označuje příjemce dopisu jako svaté a věrné 
v Kristu Ježíši a přeje jim Boží milost a pokoj. 
1:1 Časté zmínky o Boží vůli (viz 1:5,9,11; 5:17; 6:6) 
odrážejí víru ve svrchovanost, s níž Bůh uskutečňuje své 
záměry. • svatým: Tj. těm, kdo se odevzdali Bohu (sr. 
1:15,18; 2:19; 3:8,18; 4:12; 5:3; 6:18), v NZ frekventované 
označení křesťanů. • V několika nejstarších rukopisech 
chybí určení v Efesu; v listu rovněž nenajdeme žádné 
osobní pozdravy. Mnozí badatelé se proto domnívají, že 
Ef nebyl původně určen pouze církvi v Efesu, ale koloval 
v dané oblasti po více sborech jako okružní list. 
1:2 Milost vám a pokoj: Pavlův typický úvodní pozdrav 
(sr. Ř 1:7; 1K 1:3; 2K 1:2; Ga 1:3).  • Milost je ničím neza-
sloužené požehnání pramenící z Boží laskavosti. • Pokoj je 
stav vnitřní pohody a naplnění, založený na evangeliu a na 
působení Ducha svatého (viz Ga 5:22). Obojí je darem od 
Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (viz Ř 5:1–2). 
1:3–3:21 List Efeským se skládá ze dvou částí. Kapitoly 
1–3 oslavují Boha za jeho spásnou milost, kapitoly 4–6 
pojednávají o praktických důsledcích přijetí této milosti 
v každodenním životě křesťanů. 
1:3–14 Celá tato oslavná pasáž (tzv. doxologie) je 
v řečtině tvořena jediným souvětím. Jde o jednu z vůbec 
nejdelších a nejsložitějších vět v Pavlových dopisech (sr. 
1:15–23; 2:1–7,14–16; 3:1–7,8–12,14–19; Ko 1:3–8, 
9–20, 21–23, 24–29; 2:1–3, 8–15). • Doxologie má zře-
telnou trojiční strukturu: nejprve je oslavován Otec našeho 
Pána Ježíše Krista (1:3–6), následuje výčet darů, jimiž nás 
zahrnul ve svém Milovaném Synu (1:7–12) a závěr patří 
zmínce o pečeti zaslíbeného Ducha svatého (1:13–14). 
1:3 Požehnán … požehnal … požehnáním: V židov-
ském pojetí je zdrojem všech dobrých darů svrchovaně 

požehnaný Bůh, který svá požehnání sdílí s těmi, kdo v něj 
věří ( Jr 17:7). • duchovním: Zatímco SZ zaslibuje požeh-
nání materiální povahy (viz Dt 28:1–13), v těchto verších 
je řeč o duchovních realitách, na nichž máme účast díky 
Božímu spásnému dílu v Kristu. • v nebesích: Dosl. „v ne-
beských“. Řec. adjektivum epouraniois se v Ef vyskytuje 
hned pětkrát (sr. 1:20; 2:6; 3:10; 6:12). Může označovat 
obecně „nebeské záležitosti“, „nebeské dary“, nejspíše 
však, tak jako jinde, „nebeské sféry“, tedy Boží království.
1:4 vyvolil: Boží vyvolení je častým Pavlovým tématem 
(sr. Ř 8:29–33; 9:6–26; 11:5,7,28; 16:13; Ko 3:12; 
1Te 1:4; 2Te 2:13 Tt 1:1). Tak jako v SZ Bůh vyvolil Izrael, 
aby byl jeho lidem (Dt 7:6–7; 14:2), byli všichni věřící 
v Krista vyvoleni, aby byli před Bohem svatí a bezúhonní. 
Svatost tedy není podmínkou, nýbrž důsledkem vyvolení 
(sr. Lv 11:44; 1K 1:2). • v lásce: Křesťanská dokonalost 
nespočívá v naplňování náboženských pravidel, ale v přijí-
mání a sdílení Boží lásky (3:17; 4:2,15–16; 5:2). 
1:5 předurčil: Boží vyvolení se nezakládá na lidských 
zásluhách, ale na Boží laskavé vůli ( J 15:16; Ř 9), která 
o tom rozhodla už před stvořením světa (v. 4; sr. J 17:24; 
1Pt 1:20). • přijati za jeho vlastní: Dosl. „přijati k synovství“ 
(sr. Ř 8:15,23; 9:4; Ga 4:5). Antický právní termín pro plnou 
adopci se zde vztahuje na mužské i ženské věřící, kteří se 
tak stávají dědici všech zaslíbení náležejících Božímu lidu 
(viz 1:11,14; 2:19; Ř 8:15–17,29–30; Ga 4:3–7).
1:6 ve svém Milovaném: Ježíšův mesiášský titul; viz 
Mt 3:17; 17:5; Ko 1:13. 
1:7 vykoupení: Ve starověkém světě běžná možnost 
osvobození z otroctví.  Původně starozákonní metafora 
pro osvobození Izraele z egyptského otroctví (Ex 15:13; 
Dt 7:8; 2S 7:23; Mi 6:4) ilustruje osvobození věřících 
z moci hříchu (viz 1:14; 4:30; Ř 3:24; 1K 6:20; Ko 1:14; 
sr. Mt 26:28; Mk 10:45; Žd 9:11–12,26; 1Pt 1:18–19). 
• skrze jeho krev: Tak jako při vyjití z Egypta byla prolita 
krev beránka (Ex 12:1–7), stala se Kristova krev prolitá 

Pozdrav (1:1–2)

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,     
svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši: 

2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Boží spásná milost (1:3–3:21)
Chvála a sláva! 
3Požehnán buď Bůh a  Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v  Kristu 
požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! 4V něm nás vyvolil 
ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. 
5Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za 
jeho vlastní. 6Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém 
Milovaném! 

7V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, 
podle bohatství jeho milosti, 8kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí 

1:4  
1Pt 1:2,20

1:5  
Ř 8:15  
Ef 1:11

1:6  
Ef 2:5

Duchovní boj. Pasáž v 6:10–20 je nejrozsáhlejším novozákonním pojednáním 
o  střetu křesťanů se zlem. Jedná se o duchovní, nikoli tělesný boj, a tak nemo-
hou spoléhat na vlastní síly, ale musí se chopit duchovních zbraní. Podstatné je, 
že všechny jmenované části výzbroje – s výjimkou meče – jsou obranné. Nikde 
nečteme, že by křesťané měli na ďábla nějak útočit. Je třeba se vytrvale stavět proti 
zlu, nicméně Pavlův pohled na křesťanský život nepřipouští pod záminkou duchov-
ního boje jakoukoli agresivitu. 
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a prozíravostí. 9Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle – před-
sevzal si, 10že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na 
nebi i na zemi do jednoty v Kristu. 11Právě v něm se i nám dostalo podílu na 
vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím 
své vůle působí všechno. 12My, kdo jsme jako první složili naději v Kristu, se 
tedy stáváme jeho chválou a slávou. 

13V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší 
spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. 14Ten 
je zárukou našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála 
a sláva jemu! 

Abyste ho znali 
15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce 
ke všem svatým, 16nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve 
svých modlitbách. 17Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá 
ducha moudrosti a  zjevení, abyste ho znali. 18Kéž osvítí váš vnitřní zrak, 
abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví 
mezi svatými 19a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem 
působí vůči nám věřícím. 

20Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své 
pravici v nebesích, 21vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad 
každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. 22Bůh 

na kříži znamením našeho vykoupení z hříchu ( J 1:29,36; 
1K 5:7; 1Tm 2:5–6; 1Pt 1:18–19). 
1:9 tajemství: Řec. mystérion, viz pozn. a článek u Ko 1:26. 
1:10 až se naplní čas: Podobný obrat je použit v Ga 4:4 
o Kristově narození, zde ovšem o jeho druhém příchodu na 
konci věků. • shromáždí: dosl. shrne, zrekapituluje (v NZ 
jen zde a v Ř 13:9) • všechno na nebi i na zemi do jednoty 
v Kristu: Toto je ústřední myšlenka celé pasáže: Boží dílo 
spásy v Kristu má univerzální, všezahrnující platnost (sr. 
Fp 2:9–11; Ko 1:16–20,26–27). 
1:11 podílu: Pavel často mluví o spáse jako o účasti na 
dědictví zaslíbeném našim duchovním předkům, k němuž 
jsme nyní byli přizváni i my (viz Ř 8:17; Ga 3:29; 4:7; 
Ko 1:12; 3:24). • předurčeni: Viz v. 4–5. 
1:12 jsme jako první složili naději: Míněni jsou křesťané 
z židů, kteří Mesiáše očekávali a slyšeli o něm dříve než 
pohané. 
1:13 i vy: Většina efeských křesťanů byla patrně pohan-
ského původu. V Kristu jsou nyní připojeni k věřícím z židů 
a postaveni jim na roveň. • označeni pečetí: V rabínských 
spisech metafora pro obřízku, v raně křesťanských spisech 
pro křest; může ale jít i o samotné obrácení a přijetí Ducha 
svatého (4:30; 2K 1:22). 
1:14 závdavkem: Řec. obchodní termín arrabón označuje 
první splátku, zaručující budoucí vyplacení celkové částky. 
Duch svatý přítomný v životech věřících je pro ně „zálo-
hou“ budoucí plnosti spásy a věčného života (sr. Ř 8:17,23; 
2K 1:22; 5:5; Tt 3:7; Žd 9:15; 1Pt 1:3–4; 1J 3:2). 
1:15–23 Po úvodní doxologii následuje děkovná modlitba 
s prosbou, aby adresátům listu bylo dáno duchovní 
porozumění, tak aby znali Boha a chápali jeho úžasné dílo 
spásy v Kristu. Podobně jako předchozí pasáž (1:3–14), je 
i celá tato modlitba v řečtině tvořena jediným souvětím. 
1:15 uslyšel o vaší víře: Pavel sice v Efesu strávil tři roky 
(Sk 19:10; 20:31), ale zjevně všechny místní věřící osobně. 
To mohlo být dáno jednak velikostí této asijské metro-
pole, jednak se sbor mohl po v době jeho nepřítomnosti 

podstatně rozrůst a také je možné, že zamýšlenými adre-
sáty nebyli jen křesťané v Efesu, ale i v dalších městech 
provincie (viz úvod k Efeským, „Okolnosti sepsání“, s. 2).  
• a o vaší lásce: Víra a láska jdou ruku v ruce. Osobní víra 
v Krista vede ke spáse, a ta se v životě věřícího proje-
vuje především ve vztazích k druhým (viz Ga 5:6; Ko 1:4; 
1Te 1:3; 3:6; 5:8; 2Te 1:3; 1Tm 1:14; 2:15; Tt 2:2). 
1:17 ducha moudrosti: lidský duch musí být pod vlivem pů-
sobení Božího ducha, aby mohl poznat Boha a jeho moud-
rost (viz 1K 2:6–12; sr. Iz 11:2). • abyste ho znali: znát 
Boha znamená mít s ním skutečný osobní vztah – právě 
tento vztah přišel Ježíš obnovit ( J 14:7; 17:3; sr. Fp 3:10). 
1:18 váš vnitřní zrak: Dosl. oči vašeho srdce.  
1:18–19 Věřící mají poznat, jaká požehnání jim náleží: 
k jaké naději jsou povoláni (viz 1K 15:19; Ko 1:27; 
1Te 4:13–14; Tt 1:2; 2:13; 1J 3:2–3), jak slavné je jeho 
dědictví mezi svatými (Božím „dědictvím“ je jeho lid, sr. 
Dt 9:26,29; Jr 12:79) a jak … veliká je moc, kterou Bůh 
působí v jejich životech – nelze ji poměřit s ničím jiným, 
neboť Bůh ji dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých 
(v. 20, sr. Ř 8:11;  Fp 3:10).
1:20 po … pravici: symbolické místo nejvyšší cti a autority 
(Ž 110:1; Mt 22:44; 26:64; Sk 7:56). 
1:21 vysoko nad: Kristova autorita převyšuje všechny 
lidské i duchovní nepřátelské síly (sr. 3:10; 6:12; J 12:31; 
Ř 8:38–39; 1K 15:24; Ko 1:13; 2:10,15; 1Pt 3:22; 
Zj 12:7–9). • každou vládu, mocnost, moc a panství: 
Označení duchovních mocností známá z židovské apo-
kryfní literatury (sr. pozn. u Ko 1:16). • nad každé jméno, 
které se vyslovuje: Zřejmě narážka na starověké magické 
praktiky – pomocí vzývání (vyslovování) jejich jmen se člo-
věk pokoušel ovládat vyšší mocnosti; znalost jména byla 
považována za prostředek k získání magické moci.
1:22 pod jeho nohy: Na starověkých vyobrazeních spočívají 
nohy trůnících králů na šíji poražených nepřátel. Pavel tak 
ilustruje, že síly nepřátelské Kristu jsou již poraženy a on 
jako král vládne nade vším (viz Ž 8:67; 110:1; 1K 15:25–28). 

1:13   
Ef 4:30

1:17  
Ef 3:3

1:18  
Ef 2:12 

1:20  
Sk 2:24

1:21  
Fp 2:9  
Ko 1:16; 2:10

1:22  
Ko 1:18 
Ž 8:7, 110:1
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„poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, 23která je 
jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech. 

Spaseni milostí 

2 I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, 2jimž jste se kdysi věnovali 
podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá 

ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. 3My všichni jsme kdysi spolu 
s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak 
jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. 

4Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, 
5že spolu s  Kristem obživil i  nás, mrtvé ve  vinách – jste spaseni milostí! 
6Spolu s  ním nás vzkřísil a  posadil na nebesích v  Kristu Ježíši, 7aby svou 
laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné 
bohatství své milosti. 

8Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; 9není 
to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. 10Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu 

1:22–23 hlavu … církvi … tělem … plností: Viz poznámky 
u Ko 1:18–19. Jako je Kristus vtělením a plností Boží (sr. 
Ko 2:9), tak je církev tělem a plností Kristovou.
2:1–10 První kapitola poukázala na všezahrnující Boží 
záměr spásy (1:10). Druhá kapitola ukazuje, jak se tento 
univerzální záměr odvíjí v životech jednotlivých věřících. 
Spása je lidem darována z Boží iniciativy, zdarma, na zá-
kladě Božího milosrdenství – nikoli jako odměna za lidské 
zásluhy. • Verše 1–7 jsou v řečtině opět tvořeny jediným 
složitým souvětím (sr. 1:3–13; 1:15–23).
2:1–3 Bez Krista jsou lidé duchovně mrtví (2:5; Ko 2:13; viz 
Ř 5:12–18). Život ve vinách a hříších podle řádu tohoto 
světa není ve skutečnosti svobodný, ale odehrává se pod 
vlivem onoho ducha, (tj. ďábla). Je proto v protikladu s Boží 
vůlí a nevyhnutelně vede k Božímu soudu. 
2:2 ducha, který mocně ovládá: Lidský hřích pramení 
z podřízenosti moci satana, který působí jak v nadpo-
zemských sférách (viz 1:21; 6:11–12; sr. Ko 1:13), tak 
v jednotlivých Bohu neposlušných lidech (2K 4:4). 
2:3 Všichni lidé svou přirozeností podléhají tělesným 
žádostem a přáním těla a mysli (sr. Ř 3:9–20,23). V dů-
sledku svého hříchu jsou pak odsouzeni k Božímu hněvu, 
protože Bůh hřích nenávidí (viz 5:6; Ř 1:18; 2:5,8; 3:19; 
12:19; Ko 3:5–6; 1Te 1:10; Žd 1:9). 
2:4–10 Po „špatné zprávě“ o lidském hříchu a jeho nepři- 
jatelnosti před Bohem (v. 1–3) přichází „dobrá zpráva“ 
o Božím milosrdenství a spáse.
2:4 Ale Bůh: Tato dvě slova přinášejí náhlý a naprostý 

obrat do beznadějné situace hříšného člověka. Člověk je 
sám vůči silám zla a smrti bezmocný, ale Bůh nikoli. Nejen 
že je mocnější než všechny mocnosti (1:19–21), ale je 
nesmírně milosrdný (Ex 34:6; 2Le 30:9; Neh 9:17,31; 
Ž 103:8; 145:8; Jl 2:13; Jon 4:2). • Zamiloval si nás: Stejný 
tvar řec. slovesa je použit v J 3:16 a 1J 4:10,11,19 (sr. 
Dt 7:8; Jr 31:3; Ř 5:8; Tt 3:4–5). 
2:5 spolu s Kristem obživil i nás: Spojením s Kristem zís-
kává věřící podíl i na jeho vzkříšení – nyní i v budoucnosti 
(viz 2:6; Ř 6:4–14; Ko 3:1–4). • mrtvé ve vinách: Viz 2:1. 
• jste spaseni milostí: Viz 1:2; 2:8–9. 
2:6 vzkřísil a posadil: Co Bůh udělal s Kristem (1:20), udě-
lal i s těmi, kdo jsou s ním ve víře spojeni. Sloveso posadil 
je zde použito ve smyslu dal usednout na trůn. 
2:7 nepřekonatelné bohatství Boží milosti: Evangelium 
o Boží spáse hříšného člověka nelze porovnat s žádnými 
náboženskými naukami nebo okultními praktikami – ať už 
v době sepsání listu, nebo dnes (sr. Ko 2:8–23).
2:8–9 milostí jste … spaseni: Podstatou evangelia je sku-
tečnost, že spása není odměnou udělovanou na základě 
lidských skutků (viz Ř 3:21–4:8; 9:16; Ga 3:2–10; 5:1–6; 
2Tm 1:9; Tt 3:5), ale darem Boží milosti přijímaným skrze 
víru v Ježíše Krista (viz Ř 1:16–17; 3:24–25; Ga 2:16; sr. 
J 3:16,36). Jde tedy o Boží, nikoli lidskou zásluhu, aby se 
nikdo nechlubil (sr. Ř 3:27; 4:2; 1K 1:30–31; Ga 6:14). 
2:10 dílo: výraz poiéma (v NZ jen zde a Ř 1:20) v běžné 
řečtině označoval řemeslné nebo umělecké (zejm. bás-
nické) dílo • k dobrým skutkům: Dobré skutky nejsou 

2:2  
Ko 3:7 

2:4  
J 3:16  
Tt 3:5

2:5  
Ko 2:13  
Ef 2:8

2:6  
Ko 2:12

2:8  
1Te 5:9 

2:9  
Ř 3:28  
Tt 3:5

Boží milost (2:8–9) 
Boží milost je alfou i omegou křesťanského života. Spása je darem, který si nelze ničím 
zasloužit (2:8–9; Ř 9:16; 11:6). Všechna Boží požehnání – odpuštění, ospravedlnění, přijetí 
do Boží rodiny, věčný život, duchovní porozumění, proměňující moc Ducha svatého, všechna 
Boží zaslíbení pro současnost i pro věčnost – to vše jsou dary, které Bůh uděluje svým vyvo-
leným, které ze své milosti přijal za vlastní (1:3–14). Nic z toho nelze získat vlastní zásluhou. 

Křesťané proto žijí s vědomím, že celý jejich život patří Bohu (Ř 14:7–9; 2K 5:14–15). Neu-
stále mají důvod vzdávat Bohu chválu a slávu (1:6,12,14; 1K 10:31), neboť za vše dobré ve 
svém životě vděčí jen jemu a jeho podivuhodné milosti.

Právě radost a vděčnost jsou nejvhodnější reakcí na Boží milost (slova radost, vděčnost 
a milost mají v řečtině tentýž kořen). Na milosti závisí vše jak v tomto životě, tak v životě 
budoucím. Bez ní bychom byli „bez naděje a bez Boha na světě“ (2:12). Proto Pavel své listy 
vždy uvádí i zakončuje přáním Boží milosti a pokoje (např. 1:2; 6:22–24).  

Ef 1:2–14; 2:12;  
 6:22–23 

Ř 9:16; 11:6;  
 14:7–9 

1K 10:31 

2K 5:14–15 

EFESKÝM 2:10
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Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim 
věnovali. 

Pokoj vzdáleným i blízkým 
11Pamatujte, že pokud jde o  tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo 
patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). 12V té době 
jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy 
zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 13Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi 
jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. 

14On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která 
je rozdělovala. 15Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající 

příčinou spásy, ale jejím důsledkem (Mt 5:16; Tt 2:14; 
3:8,14; Jk 2:14–26). • předem připravil: Další zdůraznění 
svrchované Boží, a nikoli lidské, iniciativy (sr. 1:4,5,11).
2:11–22 Nyní se pozornost přesouvá od spásy jednotlivců 
na církev jako celek, v němž Bůh spojuje věřící ze židů 
i z pohanů v jeden nový lid. Vzniká tak něco v dějinách 
nevídaného: jednotné a přitom rozmanité, multietnické 
společenství Kristova těla. 
2:11 neobřezanci: hanlivé označení pro pohany, vnímané 
jako protiklad k příslušníkům Božího lidu (Gn 17:9–14; 
1S 17:26, sr. Sk 15:1; Ga 2:11–14). Pavel ale zdůrazňuje, že 
znamení obřízky, ručně vykonané na těle, nemá ve světle 
Kristovy spásy už žádný význam (viz Ř 2:28–29; Ga 6:15). 
2:12 V té době … kdysi: Tj. před spásou v Kristu (oproti 
stavu nyní, v. 13). • oddělení …, cizí … bez naděje a bez 
Boha: Být oddělen od Božího lidu bylo v SZ nejvyšším 
trestem (Gn 17:14; Ex 12:15; 31:14; Lv 18:29; Nu 15:30–
31), neboť veškeré spojení s Bohem bylo vázáno na 

smlouvy zaslíbení, které Hospodin se svým lidem uzavřel 
(Gn 15:18; 17:4; Ex 2:24; 24:8; 34:27–28; Dt 5:2–3; 7:12; 
sr. L 1:72–73; Ř 9:4). 
2:13 Nyní: Kontrast k té době (v.12), kdy pohané byli bez 
Krista. • v Kristu Ježíši: Spása nespočívá v příslušnosti 
k jakékoli etnické, sociální nebo náboženské skupině, 
ale pouze na příslušnosti ke Kristu (viz 2K 5:16–19; 
Ga 3:28). • vzdálení: Synonymum k oddělení, cizí atd. 
ve v. 12. • díky Kristově krvi, tedy jeho oběti na kříži (viz 
1:7; Ř 3:24–25; 5:9; Ko 1:20; Žd 9:12–15; 1Pt 1:18–19; 
1J 1:7; Zj 1:5; 5:9). 
2:14 náš pokoj: Namísto dřívějšího rozdělení a nepřátelství 
Ježíš přinesl smíření a harmonii (2:16–17; Ř 5:1,10–11; Ko 
1:20–21; sr. Sd 6:24; Iz 9:5; Ag 2:9). • oba tábory: Tj. židy 
a pohany. • hradbu, která je rozdělovala: Židé a pohané 
byli rozděleni mnoha náboženskými a kulturními zvyky. 
Obraz rozdělující hradby však zřejmě odkazuje na kamen-
nou zeď obklopující jeruzalémský chrám, aby oddělovala 

EFESKÝM 2:11

2:11  
Ko 2:11 

2:13  
Ko 1:20

2:15  
2K 5:17  
Ga 3:28  
Ko 1:21–22; 2:14

Tělo Kristovo (2:14–3:13) 
List Efeským se více než kterýkoli jiný novozákonní spis zabývá rolí církve v dějinách spásy. 

Bůh v Ježíši Kristu odhalil svůj záměr sjednotit pohany a židy v jediný nový Boží lid – 
církev (2:14–22; 3:6). Církev je společenství těch, kdo přijímají Krista jako svého Pána 
a odevzdávají se mu (5:21–24). Církev je součástí Božího plánu spojit vše na nebi i na zemi 
pod Kristovou vládou (1:9–10). Věřící se proto nevztahují k Bohu osamoceně, nýbrž jako 
příslušníci této nové Boží rodiny.

NZ používá k objasnění pojmu „církev“ řadu obrazů: 

 • Církev je Boží Izrael – „nový Boží lid“ (Ga 6:16), jenž je Božím vlastnictvím (1Pt 2:9–10) 
a jako „svaté kněžstvo“ koná Boží dílo ve světě (1Pt 2:5,9). 

 • Církev je Boží rodina (2:19) – „Boží dům“ (1Tm 3:15), který tvoří ti, kdo byli přijati za 
Boží děti a dědice.

 • Církev je svatý chrám (2:21–22) – příbytek, v němž skrze svého Ducha přebývá sám 
Bůh (2:22; 4:6; 1K 3:16–17; 2K 6:16; Ko 1:27).

 • Církev je tělo Kristovo – zjevuje Krista v tomto světě a Kristus je její hlavou (1:23; 4:15; 
5:23–24; 1K 12:12–27; Ko 1:18,24).

 • Církev je Kristova milovaná nevěsta – ta, za kterou zemřel, o niž pečuje a jež s ním 
bude žít na věky (5:25–29). 

Protože se církev skládá z příslušníků nejrůznějších etnických skupin, musí být společenstvím 
harmonie a pokoje, v němž spolu věřící žijí v lásce spojeni jedním Duchem (4:2–6). Boží vůlí 
je, aby jeho církev rostla v jednotě, víře, duchovním porozumění a křesťanské zralosti – tedy 
k dokonalému lidství podle Kristova vzoru (4:13,15; sr. Ř 8:29), tedy k obrazu samotného 
Boha (4:24,32; 5:1). Proto Bůh dává církvi své duchovní dary – ty mají sloužit k budování 
Kristova těla, tak aby rostlo k dospělosti (4:11–16; Ř 12:6–8; 1K 12:7–11,28). Bůh se 
rozhodl učinit z církve ukázkový příklad své odpouštějící milosti (2:7; 3:10) a projevit na 
tomto novém společenství svoji nepopsatelnou slávu (3:20–21). 

Ef 1:9–10, 23; 2:7;  
 4:2–6, 11–16;  
 5:18–20, 23–29 

Ř 8:29; 12:6–8 

1K 3:16–17; 6:16;  
 12:7–28 

Ga 6:16 

Ko 1:18, 24, 27 

1Tm 3:15 

1Pt 2:5, 9–10 
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v  přikázáních a  předpisech, aby z  těch dvou stvořil sám v  sobě jednoho 
nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. 16V jednom těle usmířil oba tábory 
s  Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. 17Přišel a  vyhlásil 
„pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,“ 18neboť skrze něj můžeme všichni 
přistupovat v jednom Duchu k Otci. 

19A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové 
Boží rodiny. 20Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhel-
ným kamenem sám Kristus Ježíš. 21V něm se celá stavba spojuje a roste ve 
svatý chrám v Pánu. 22V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím 
příbytkem v Duchu. 

Kristovo tajemství 

3 Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše – pro vás pohany. 2Jistě jste už 
slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, 3když 

mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve. 
4Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, 
5které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha 
zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: 6že totiž pohané jsou skrze evan-
gelium spoludědicové, součásti téhož těla a  spoluúčastníci jeho zaslíbení 
v Kristu Ježíši. 

7Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl 
obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. 8Mně, zdaleka nejmenšímu 

vnější prostor (tzv. Nádvoří pohanů) od vnitřního, kam byl 
pohanům pod trestem smrti vstup zakázán (viz náčrtek, 
s. xx; sr. Sk 21:27–31). 
2:15 zrušil nepřátelství, totiž Zákon: Ježíš nepřišel zrušit 
Mojžíšův zákon jako takový (viz Mt 5:17; Ř 3:31), ale 
překonat rozdělení spočívající v přikázáních a předpi-
sech, jejichž smyslem bylo viditelně prokázat příslušnost 
k Božímu lidu (zejm. obřízka, viz Ga 5:6, a košer strava, 
viz Ř 14:17) – ty už nemají v Kristu žádnou platnost (viz 
Ř 7:4–6; 10:4; Ko 2:14,16–17). • nového člověka: Tj. nové 
lidství podle obrazu Krista jakožto druhého Adama (viz 
1K 15:45–49; sr. Ef 4:24; Ko 3:10). 
2:17 vzdáleným … blízkým: Za Bohu vzdálené byli považo-
váni pohané (viz 2:13), zatímco židé mu měli být blízcí. Pa-
vel tento náboženský předsudek vyvrací citátem z Iz 57:19.
2:18 přistupovat … k Otci: Kristus otevřel přístup k Bohu 
každému, kdo v něj věří (viz 3:12; J 14:6; Žd 4:16; 10:22; 
1Pt 3:18). • v jednom Duchu: Viz Ř 8:15; Ga 4:6. 
2:19 cizinci a přistěhovalci: Další synonyma pro pohany 
považované za od Boha oddělené, cizí a vzdálené (viz 
v. 12,13,17). • spoluobčané … a členové Boží rodiny: Tyto 
metafory vyjadřují zásadní zvrat v postavení věřících z po-
hanů: jsou postaveni naroveň ostatních svatých (viz 1:1) 
jakožto Boží děti (J 1:12; Ř 8:14–17) a občané nebeského 
království (Fp 3:20). 
2:20 základ apoštolů a proroků: Míněni jsou kazatelé 
evangelia, kteří efeským křesťanům jako první zvěstovali 
Krista (viz 3:5; 4:11; sr. Sk 13:1; 14:14; 1K 12:28–29; 
1K 14:29–32). • úhelným kamenem stavby církve je ovšem 
pouze sám Kristus Ježíš (sr. Mt 16:18; 1K 3:11). Úhelný 
kámen v rohu základů zajišťoval stabilitu a pravidelnost 
celé stavby (viz Iz 28:16; Mk 12:10; Sk 4:11; 1Pt 2:6–7). 
2:21 Spojením věřících z pohanů s věřícími ze židů vzniká 
církev jako nový svatý chrám – místo, kde Bůh v tomto 
světě přebývá uprostřed svého lidu (viz Mt 18:20; 28:20; 
1K 3:16–17; 1Pt 2:4–5). 
3:1–13 V této pasáži Pavel vysvětluje své povolání jakožto 

apoštola pohanů. Chce tak adresáty listu ujistit, že jejich 
podíl na spáse je autentický, neboť se opírá o Boží vůli 
zjevenou v evangeliu Ježíše Krista. 
3:1 Proto: Pavel zde ve své argumentaci dělá osobní 
vsuvku – na původní myšlenku znovu naváže ve v. 14, 
který začíná stejnou spojkou. •  vězněm Krista Ježíše: 
Pavel byl pro zvěstování evangelia pohanům uvězněn 
několikrát (4:1; sr. Sk 16:23; 21:33; 24:23; 2K 6:5; 
11:23–25; Ko 4:10; 2Tm 1:8; Flm 1:1,10). • pro vás 
pohany: Pavel vnímal povolání být „apoštolem pohanů“ 
a zvěstovat evangelium národům, které o Mesiáši dosud 
ani neslyšely (Sk 13:46–48; 18:6; Ř 15:20; Ga 2:8–9; 
1Tm 2:7; 2Tm 1:11).
3:2 Jistě jste už slyšeli: Viz pozn. u 1:15. Když se obrátil, 
podle svého plánu: Bůh Pavlovi odhalil evangelium jako 
radostnou zprávu o spáse i pro pohany (viz Sk 9:15–16; 
22:14–15,21; 26:17–18; Ř 1:5; 11:13–14; 15:15–21; 
Ga 1:15–16; 2:7–9; Ko 1:25–27; 1Tm 2:7; 2Tm 4:17). 
3:3 skrze zjevení: Pavel dospěl ke svému novému chápání 
evangelia na základě přímé duchovní inspirace, nikoli 
skrze lidskou tradici (viz Sk 9:3–7; 22:17–21; 2K 12:1–7 
Ga 1:11–17; 2:1–2) • tajemství … zmínil dříve: Viz 1:9. 
3:5 v předchozích dobách: požehnání a spása pohanů 
jsou sice v SZ zmiňovány u Mojžíše i proroků (viz Gn 12:3; 
Iz 2:2–3; L 24:27; J 5:46; 1Pt 1:10–12), ale jejich plné 
zahrnutí do Božího lidu (aniž by se stali židy) bylo zcela 
neočekávané. • apoštolům a prorokům: Kazatelé evange-
lia, viz 2:20.  
3:6 spoludědicové: Věřící z pohanů i židů jsou rovnopráv-
nými členy Boží rodiny (2:19) a společnými dědici Božích 
zaslíbení (1:18; Ř 8:17; Ga 3:26–29; 4:7; Tt 3:7; Žd 6:17).
3:7 služebníkem: Pavel o sobě mluví jako o služebníku 
evangelia (viz též Ko 1:23), Boha (1K 3:5; 2K 6:4), Krista 
(2K 11:23), církve (Ko 1:25) a Nové smlouvy (2K 3:6). 
3:8 zdaleka nejmenšímu: Pavel o sobě takto smýšlí, 
protože byl dříve pronásledovatelem křesťanů (viz Sk 
8:1–3; 9:1,13,21; sr. 1K 15:8–9; Fp 3:6; 1Tm 1:12–16). 

2:16  
Ko 1:20

2:17  
Iz 57:19 

2:20  
Ž 118:22  
Iz 28:16  
1Pt 2:4–8

2:21 
1K 3:16

3:3 
Ef 1:9–10 
Ko 1:26–27

3:7 
Ko 1:25

EFESKÝM 3:8
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ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo 
nepopsatelné bohatství 9a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od 
věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. 

10Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou 
přerozmanitou moudrost. 11Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v  Kristu 
Ježíši, našem Pánu – 12 v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat 
k  Bohu směle a  s  důvěrou. 13Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli 
mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. 

Poznat jeho lásku 
14Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina 
na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní 
ve vašem nitru. 17Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste 
zakořeněni a ukotveni v lásce, 18abyste spolu se všemi svatými mohli postih-
nout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19a poznat Kristovu lásku přesahu-
jící chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. 

20Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mno-
hem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. 21Jemu buď sláva 
v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. 

Život podle Kristova vzoru (4:1–6:20)
Jedno tělo, jeden Duch 

4 Jako vězeň v  Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest 
tomu povolání, které jste přijali. 2Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě 

se navzájem snášejte v lásce 3a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni 

• svatých: Viz 1:1. • Kristovo nepopsatelné bohatství: Sr. 
1:7,18; 2:7; 3:16; Ko 1:27; 2:2. 
3:9 Slovo všem v některých rukopisech chybí. • tajemství: 
Viz 1:9; 3:3. • od věků skryté: Viz 3:5.
3:10 teď: Kontrast k od věků (v.9), sr. 2:13. • přerozmani-
tou: Zesílený řecký tvar polypoikilos (přepestrý, nesmírně 
mnohostranný) se v NZ vyskytuje jen zde. • Evangelium, 
které Pavel již v listu označil za Boží tajemství (1:9; 
3:3,4,9), plán (1:10; 3:2,9), předsevzetí (1:11), slovo 
pravdy (1:13) a zjevení (3:5), nyní označuje za Boží moud-
rost (sr. Ř 11:33–36). • vládám a mocnostem v nebesích: 
Viz 1:21 a Ko 1:16. 
3:11 odvěký záměr: Viz 1:4; 3:5,9.
3:12 přistupovat k Bohu: Viz 2:18. 
3:13 mým soužením: Pavel píše z vězení (viz 3:1), s vědo-
mím, že utrpení pro Krista je součástí jeho povolání (viz Sk 
9:15–16; 20:22–23; Ř 5:3–4; Ko 1:24; 1Te 3:3; 2Tm 3:12; 
Jk 1:2–4) a že tak poslouží věci evangelia (Fp 1:12–14). 
3:14–21 První polovina listu (k. 1–3) je rámována dvěma 
Pavlovými modlitbami za adresáty listu. V první z nich 
(1:15–23) se modlí za jejich duchovní porozumění, ve 
druhé (3:14–21) za jejich duchovní růst. 
3:14 proto: Pavel zde navazuje na myšlenku přerušenou 
v 3:1. • před Otcem: Některé rukopisy přidávají našeho 
Pána Ježíše Krista. 
3:15 jehož jméno nese veškerá rodina: Argument slovní 
hříčkou: slovo patria (rodina) je v řečtině odvozeno od 
slova pater (Otec, v. 14). Každá rodina – fyzická i duchovní, 
pohanská i židovská – tedy má svůj původ v Bohu (viz 2:14–
22; 3:6) a všechny mají patřit do Boží rodiny (sr. Gn 12:3). 
3:16 nitru: dosl. vnitřním člověku. Tato fráze se v NZ 
nachází jen zde (sr. pozn. u 1:18). 
3:17 přebývá … ve vašich srdcích: Kristus zaslíbil 

učedníkům, že s nimi bude v Duchu přítomen vždy a všude 
(Mt 28:20; J 14:16–17,23; 15:4–5; Ga 2:20; Ko 1:27). 
3:18 šířka, délka, výška i hloubka: Některé filosofické 
školy takto označovaly celek světa. Křesťanský duchovní 
růst odvisí od poznávání nezměrné lásky, kterou Bůh 
v Kristu zahrnuje celé své stvoření (sr. Ř 8:38–39). 
3:19 přesahující chápání: Kristova láska je nad jaké-
koli lidské měřítko ( J 15:13; Ř 5:6–8; 1J 4:10). Nelze ji 
rozumově pojmout, je darem Ducha (Ř 5:5) • do veškeré 
plnosti Boží: Tou je Kristus (Ko 1:19; 2:9; sr. Ef 1:23). 
Cílem křesťanského duchovního života je tedy růst v lásce 
do Kristovy podoby (sr. 4:13,24; 5:1–2; Ř 8:29; 2K 3:18; 
Ga 2:20; Ko 1:27). 
3:20–21 Závěr, stejně jako úvod (1:3–13), první části 
listu tvoří doxologie (sr. Ř 16:25–27; Ga 1:5; 1Tm 1:17; 
2Tm 4:18; Ju 1:24–25). 
4:1–16 Druhá polovina listu (k. 4–6) pojednávající o prak-
tických dopadech evangelia na život věřících, začíná Pavlo-
vým zdůrazněním jednoty církve jakožto Kristova těla.  
4:1–6 Pavel vyzývá věřící k tomu, aby evangelium o svém 
společném povolání (sr. 2:11–22) uplatnili v životě církve, 
který má viditelně dokládat jejich duchovní jednotu v Kristu. 
4:1 vězeň v Pánu: Viz pozn. k 3:1. • dělali čest: Život vě-
řících má být viditelným potvrzením pravdivosti evangelia 
(sr. Fp 1:27; Ko 1:10; 1Te 2:12). • povolání, které jste 
přijali: Posláním církve je zjevovat světu Boží moudrost 
a slávu (viz 3:10,21). 
4:2 pokorní a mírní, trpělivě … v lásce: Všechny tyto ctnosti 
ztělesňoval svým jednáním Kristus, jehož příklad jsou křes-
ťané povoláni následovat (viz Ga 6:2; Ko 3:12–14). 
4:3 Křesťané mají zachovávat jednotu, nikoli ji vytvářet, 
neboť je již darována Bohem (2:21–22). •  poutem pokoje: 
Kristus přinesl smíření lidí s Bohem i mezi sebou navzájem 

3:10 
Ř 11:33 
1K 2:7 

3:12 
Žd 4:16

3:14 
Fp 2:10 

3:16 
Fp 4:19

3:17 
J 14:23 
Ko 2:7

3:19 
Ko 2:10

4:1 
2Te 1:11

4:3 
Ko 3:14–15

EFESKÝM 3:9
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poutem pokoje. 4Je jedno tělo a  jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli 
povoláni, 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 6jeden Bůh a Otec všech, který 
je nade všechny a skrze všechny a ve všech. 

7Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obda- 
rování. 8Písmo přece říká: 

  „Vystoupil do výšin, 
   zmocnil se zajatých, 
    dary lidem rozdělil.“ 
9To, že „vystoupil“, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na 

zem. 10Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna 
nebesa, aby naplnil všechno. 11To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, 
evangelisty, pastýře a učitele – 12pro přípravu svatých k dílu služby, aby se 
Kristovo tělo budovalo, 13abychom nakonec všichni dospěli k  jednotě víry 
a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. 

14Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdeja-
kým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. 

(2:14–17; sr. Ř 5:1; 2Te 3:16); věřící mají tento pokoj přijí-
mat jako dar a vnášet ho do láskyplných vztahů s druhými 
(viz Ko 3:14–15). 
4:4–6 Tuto trojiční formulaci (Duch … Pán … Otec) mohl 
Pavel převzít z již existujícího křestního vyznání víry (sr. 
pozn. u Fp 2:6–11; Ko 1:15–20; 1Tm 3:16. • Jako je ve 
třech osobách jeden Bůh, tak křesťané ze všech etnických 
a kulturních prostředí tvoří jedno tělo církve (1:23; 2:16; 
4:16; 5:30). • jedna naděje: Křesťané společně vyhlí-
žejí slavnou budoucnost Kristova království (viz pozn. 
k 1:18–19; sr. Ř 5:2–5; Ko 1:27) • jedna víra: Celý list 
zdůrazňuje víru v Krista jako jediný prostředek spásy (viz 
1:15; 2:8; 3:12,17; 4:13; 6:16,23). • jeden křest: Veřejné 
znamení příslušnosti ke Kristu a jeho církvi, společné 
všem křesťanům (Mt 28:19; Mk 16:16; Sk 2:38; Ř 6:3–4). 
• nade všechny a skrze všechny a ve všech: Viz podobné, 
v Pavlově době již zřejmě používané, vyznavačské formu-
lace v 1K 8:6; 15:28. 
4:7–13 Křesťané sdílejí společnou naději a víru, ale Bůh 
daroval každému jednotlivému věřícímu různá obdarování, 
aby si jimi navzájem sloužili jako různé části a orgány 
téhož těla. 
4:7 byla dána milost: Řec. výraz charis (milost) je tu pou-
žit ve smyslu „dar milosti“ (sr. odvozené slovo charisma), 
sloužící ke společnému prospěchu a růstu (sr. Ř 12:6; 
1K 12:4–11). 
4:8 Písmo: Citace z Ž 68:19 se původně týká Božího tri-
umfálního nástupu na trůn v jeruzalémském chrámu. Pavel 
text ovšem interpretuje jako odkaz na Kristovo vzkříšení 
a nanebevstoupení • zajatých: Míněny zřejmě duchovní 
mocnosti, nad nimiž Kristus zvítězil (viz 1:20–22; a pozn. 
u Ko 2:15), případně hříšníci Kristem osvobození z moci zla 
(sr. L 4:18; Žd 2:14–15). • dary lidem rozdělil: Hebrejské 
znění žalmu se překládá ve smyslu přijal jsi lidi jako dar 
nebo přijal jsi dary od lidí. Starověké syrské a aramejské 
verze nicméně ve shodě s Pavlem uvádějí rozdal dary lidem. 
4:9–10 dolů na zem (nebo do dolních končin země): Ně-
kteří vykladači zde vidí odkaz na Kristův sestup do záhrobí 
(sr. Mt 12:40; 1Pt 3:18–20), Pavel však spíše vztahuje 
text žalmu na Kristovo vtělení – kdy sestoupil z nebe 
a stal se člověkem (viz J 3:13; Fp 2:6–8), aby po svém 
vzkříšení znovu vystoupil na nebesa a usedl po Otcově 
pravici (Sk 2:33). 

4:10 naplnil všechno: Sr. 1:23; 3:19; 4:6.
4:11 V Pavlových listech najdeme celkem čtyři různé výčty 
duchovních darů (viz Ř 12:4–8; 1K 12:4–10, 28–30), 
v žádném z nich však nemá jít o vyčerpávající seznam. 
V této pasáži se Pavel zaměřuje na dary potřebné pro ve-
dení a růst církve. • Apoštolové (řec. apostoloi, „poslaní“) 
jsou jmenováni jako první díky své klíčové roli průkopníků 
křesťanství (2:20; 3:5 sr. L 6:13; Ř 1:5; 1K 9:2; Sk 1:21–
22; Ga 2:8). • Proroci předávají Božímu lidu Boží slovo do 
konkrétní situace (viz „Dar proroctví“ u Sk 21:9–11, s. xx). 
• evangelisté: lidé s mimořádným darem efektivně zvěs-
tovat evangelium (viz Sk 8:5–40; 21:8). • pastýři: V SZ 
označení věrných i falešných vůdců Izraele (viz 2S 5:2; 7:7; 
Jr 23:1–4; Ez 34), v NZ použité pro církevní představené, 
kteří pečují o Boží lid (viz Sk 20:28; 1Tm 3:1–7). • Učitelé 
vysvětlují církvi Písmo a Boží pravdy. • a učitelé: Z větné 
stavby by šlo usuzovat, že Pavel mluví o jedné skupině 
pastýřů a učitelů, z jiných míst NZ se však zdá, že šlo 
spíše o dva různé dary (viz Sk 13:1; Ř 12:7; 1K 12:28–29; 
1Tm 5:17). 
4:12 pro přípravu svatých: Tj. všech křesťanů (viz pozn 
u 1:1). • k dílu služby: Služba v církvi nemá být výsadou 
pouze určité skupiny povolaných duchovních, ale společnou 
odpovědností všech (viz 1K 12:7; 14:26; 1Pt 2:5; 4:10).  
4:13 k jednotě: Jakkoli jsou jednotlivé dary rozličné, jejich 
smyslem je jednota věřících v Kristu. • poznání Božího 
Syna: Duchovní jednota není jen otázkou dobré vůle, 
ale zakládá se v poznání Ježíše Krista a jeho učení (sr. 
J 8:31–32). •  k dokonalému: Nebo: k dospělému, dorost-
lému v kontrastu se zmínkou o nemluvňatech v následu-
jícím verši (sr. 1K 2:6; 14:20; Fp 3:15; Ko 1:28; Žd 5:14; 
Jk 1:4). • míře Kristovy dospělosti: Měřítkem křesťanské 
zralosti je sám Kristus. Podstatou duchovního růstu je 
tedy připodobňování věřících Kristu (Ř 8:29; 1K 15:49; 
2K 3:18; Ko 3:10; 1J 3:2). 
4:14 nemluvňaty: Kontrast se slovy o dospělosti v před-
chozím verši (sr. 1K 3:1; 13:11). • zmítanými a unášenými: 
Pavel přirovnává nezralou spiritualitu k nebezpečné plavbě 
na rozbouřeném moři (viz Jk 1:6; sr. dramatický popis ve 
Sk 27:14–20) • poryvem učení … k bludu: Nedospělí 
křesťané jsou nejsnadnější obětí sektářských a heretických 
učitelů (viz Ga 1:6–7; 3:1; Ko 2:8–23; 1Tm 1:3–7; 4:1–3; 
6:3–5,20; 2Tm 4:3–4; Tt 1:11). 

4:5 
Ko 2:12

4:6 
Ř 11:36

4:7 
Ř 12:3 
1K 12:7

4:8 
*Ž 68:19 

4:9 
J 3:13

EFESKÝM 4:14
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15Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, 
který je hlavou. 16Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste 
a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. 

Staré a nové já 
17Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle 
svých marných myšlenek. 18Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce 
jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. 19Otupěli a oddali 
se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. 

20Tomu jste se však od Krista nenaučili! 21Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali 
pravdu, která je v Ježíši, 22odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré 
já, které je zkažené a  plné klamných tužeb. 23Obnovujte ducha své mysli 
24a  oblékněte se do nového člověka stvořeného k  Božímu obrazu, plného 
spravedlnosti, svatosti a pravdy. 

25Odhoďme tedy lež a  každý „říkejme jeden druhému pravdu“  – jsme 
přece údy téhož těla! 26„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než 
slunce zapadne. 27Nedávejte místo ďáblu. 28Zloděj ať přestane krást a začne 
pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, 
kdo má nouzi. 29Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, 

4:16 každá jednotlivá část … těla hraje důležitou úlohu 
a pomáhá ostatním částem v růstu. Kristus, který je 
hlavou (v. 15), působí v jednotlivých částech, spojuje je 
v celé tělo a je původcem společného růstu (viz Ř 12:5; 
1K 12:12–27; Ko 2:19). • v lásce: Nejzásadnějším mě-
řítkem křesťanského duchovního růstu je láska (Ř 13:10; 
1K 13; Ko 3:14; 1Tm 1:5; 1Pt 4:8; 1J 4:7–21). 
4:17–5:20 Poté, co poukázal na jednotu a zralost jako 
dvojjediný cíl duchovního života, Pavel nyní vyzývá své 
adresáty k tomu, aby tyto hodnoty odráželi ve svém 
každodenním životě. 
4:17 marných myšlenek: Život bez Boha, jakkoli myšlen-
kově bohatý, postrádá nejzazší smysl (viz Kaz 1:2; Ř 1:21). 
4:18–19 Obrazy zatvrzelého srdce, zatemněné mysli a otu-
pění navazují na motiv marných myšlenek v předchozím verši 
(sr. Dt 29:18; Za 7:12; Ř 2:5; 2K 3:14; 4:4). • oddali se ne-
stydatosti: Pocit marnosti a apatie vede ke ztrátě morálních 
zábran a propadnutí smyslným požitkům (viz Ř 1:21–31), 
jimiž však nelze nasytit vnitřní prázdnotu (viz Kaz 2:1–23). 
4:20 od Krista: Křesťané nemají následovat bludná učení 
nebo způsoby tohoto světa, ale pravdu, která je v Ježíši 
(viz Mt 11:29; J 14:6). 
4:22–24 odhoďte … a oblékněte: Viz pozn. u Ko 3:9–10. 

4:23 obnovujte ducha své mysli: Sr. Ř 12:1–2 (též Ž 51:12)
4:24 novým člověkem: Viz pozn. u 2:15. 
4:25 lež: Neupřímnost, pokrytectví a každý protiklad pravdy 
je neslučitelný s následováním Krista (viz J 8:44; 1J 2:21; 
Zj 22:15). • říkejme … pravdu: Zřejmě odkaz na Za 8:16 
(sr. Ef 4:15,21). • údy téhož těla: Viz 4:16. 
4:26–27 „Hněváte-li se, nehřešte“: Pavel cituje Ž 4:5 
(řecký překlad). Věřící lidé prožívají emoce jako všichni, ale 
propadnout hněvu a setrvávat v něm znamená poskytovat 
místo ďáblu (sr. Jk 1:20; 4:7–8). Je proto potřeba se s ním 
vypořádat rychle, ještě týž den, než slunce zapadne (sr. 
Žd 12:14–15). 
4:28 Zloděj: Pavel uvádí praktický příklad odhození 
dřívějšího a obléknutí nového způsobu života (v. 22–24) 
• začne pracovat: Sr. 1Te 4:11; 2Te 3:6–12. • se … 
podělit: Sounáležitost a praktická pomoc potřebným je 
neodmyslitelnou součástí následování Krista (Mt 5:42; 
6:2–4; 25:34–40; sr. Sk 20:35).
4:29–31 Z vašich úst: Předchozí příklad se týkal proměny 
jednání, tento se týká mluvení. Tak jako zloděj má přestat 
krást, má každý věřící přestat říkat cokoli zlého. Tak jako je 
poctivá práce užitečná pro druhé, mají být i slova věřících 
dobrá, posilující … a užitečná (viz též 5:3,4,12). 

4:17 
Ř 1:21

4:22 
Jk 1:21

4:23 
Ř 12:2

4:25 
*Za 8:16

4:26 
*Ž 4:5

4:27 
Ef 6:11

4:28 
1Te 4:11

4:29 
Mt 12:36 

EFESKÝM 4:15

Starý a nový život (4:17–5:20) 
Každý, kdo přijímá Krista, je s ním spojen v jedno a přijímá tak účast na Kristově životě, 
smrti i vzkříšení. Náš starý život umírá s Kristem a my se díky jeho moci vnitřně probouzíme 
k novému životu (sr. Ř 6:3–14). 

Toto vše je Boží dílo – Bůh nás proměňuje svým Duchem. Naše mysl se obrozuje 
(Ř 12:2), mění se naše touhy i jednání a v našich životech se začíná projevovat ovoce Ducha 
(Ga 5:22–23). Stáváme se novými lidmi, proměňovanými stále plněji ke Kristovu obrazu. 

Věřící mají rovněž podíl na Kristově smrti a vzkříšení (Fp 3:10–13). Zemřít starému 
životu znamená odvrátit se od temnoty a přijmout nový život plný světla (4:17–5:20). 
Pomocí obrazu z každodenního života Pavel vyzývá adresáty listu, aby svlékli svůj starý 
hříšný život, ovládaný ďáblem, a oblékli nový čistý život v Duchu svatém. 

Křesťané se musí aktivně odvracet svého někdejšího sobeckého způsobu života a učit 
se žít podle Božího vzoru v Kristu. Tuto touhu i sílu k jejímu naplňování jim dává sám Bůh, 
který v nich působí svou milostí. 

Ř 6:3–14; 12:1–2 

Ga 5:19–23 

Fp 3:12–3 
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posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. 30Nezarmucujte 
svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 
31Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veške-
rou záští. 

32Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak 
jako Bůh v Kristu odpustil vám. 

Děti světla 

5 Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem 2a žijte v lásce, tak jako 
Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně 

vonící Bohu. 3Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou 
ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. 4Stejně tak není namístě sprostota, 
hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. 5Můžete si být jistí, 
že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá 
dědictví v Kristově a Božím království. 

6Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto 
věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. 7Nemějte s takovými nic spo-
lečného. 8Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti 
světla, 9neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 
10Rozlišujte, co se líbí Pánu; 11neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale 
raději je odhalujte. 12Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen 
mluvit. 13Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo 14a všechno, co 
vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: 

4:30 Nezarmucujte: Boží Duch není v Bibli vykreslen 
jako abstraktní síla, ale jako osoba prožívající mj. i bolest 
a zármutek (Ž 78:41; Iz 63:10; sr. Mk 3:29; Sk 5:3,9; 7:51) 
• pečetí: Viz pozn. u 1:13. 
4:31 hořkost … zášť: Příklady postojů a slov, která zarmu-
cují Božího svatého Ducha.
4:32 laskaví a milosrdní: Kontrast k negativnímu výčtu 
v předchozím verši. • Odpouštějte … jako Bůh: Naše od-
pouštění druhým přímo souvisí s Božím odpuštěním nám 
(viz Mt 6:12; L 11:4; sr. Ko 3:12–13; 1J 4:19). 
5:1–20 Výzva k životu v lásce, svatosti a moudrosti tvoří 
úvod k následující pasáži (5:21–6:9), kde budou tyto prin-
cipy uplatněny na situaci věřící v konkrétních rodinných 
a společenských rolích. 
5:1 se řiďte Božím příkladem: Dosl. staňte se imitátory 
(řec. mimétés) Božími (sr. 1K 4:16; 11:1; 1Te 1:6; 2:14; 
Žd 6:12). Výzvy k napodobování Božího jednání nacházíme 
v SZ (Lv 11:44–45 19:2; Dt 10:17–19) i v NZ (4:32; sr. 
Mt 5:48; Ko 3:12; 1Pt 1:15–16).
5:2 v lásce: Viz 4:16. • miloval … a vydal: Kristův příklad 
křesťanům ukazuje, že skutečná láska nespočívá jen ve slo- 
vech či pocitech, ale v sebevydání pro druhé (5:25; sr. J 15:13; 
Ř 5:8; Fp 2:5–8). • příjemně vonící: symbolický odkaz na 
starozákonní zápalné oběti (např. Lv 1:9; 2:2; sr. Ř 12:1). 
5:3–5 Seznamy neřestí (a ctností) byly v antice rozšíře-
ným literárním žánrem a v NZ jich nacházíme celou řadu 
(Ř 1:29–31; 13:13; 1K 5:10–11; 6:9–10; 2K 12:20; Ga 
5:19–21; Ef 4:31; Ko 3:5–8; 1Tm 1:9–11; 2Tm 3:2–5; 
Tt 3:3; 1Pt 2:1; 4:3,15; Zj 22:15). 
5:3 smilstvo: Obecný termín (řec. porneia) zahrnující 
všechny sexuální nepřístojnosti (sr. např. 1K 5:1; 6:13,18 
7:2; 2K 12:21 Ko 3:5). • chamtivost: Hříchy ve vztahu 
k majetku jsou z hlediska křesťanské etiky stejně závažné 
jako sexuální hříchy (sr. Mk 7:22; L 12:15; Ř 1:29; 2Pt 2:14). 
• ani zmiňovány: Sr. v. 12. • svatí: Viz pozn. u 1:1. 

5:4 Stejně tak … řeči: Pavel zdůrazňuje, že slova mohou 
být stejně hříšná jako činy (sr. 4:29–31; 5:12, 19). • dvoj-
smyslné narážky: Nebo oplzlé vtipkování (řec. slovo eutra-
pelia se v NZ vyskytuje pouze zde). • díkůčinění: Kontrast 
k předchozím příkladům škodlivé mluvy (sr. 4:29–31; 
Ř 12:14; 1Tm 2:1; Jk 3:7–10). 
5:5 NZ obsahuje několik výčtů hříchů, které lidem brání 
v účasti na Božím království (viz 1K 6:9–10; Ga 5:19–21; 
Zj 22:15). • chamtivý člověk … je modlář: Tímto krátkým 
komentářem je ze všech hříchů v uvedeném výčtu (v. 3–5) 
zdůrazněna právě chamtivost (sr. Mt 6:24). 
5:6 prázdnými řečmi: Míněny bludy kazatelů herezí (sr. Ko 
2:8; 1Tm 1:3–4; 2Tm 4:3–4). • Boží hněv: Tj. Boží soud 
(viz Ř 1:18; Ko 3:5–6; sr. J 3:36). 
5:7 Nemějte … nic společného: Dosl. nebuďte spoluúčast-
níci (slovo použito jen zde a 3:6). Nejde o výzvu k vyhýbání 
se běžným společenským kontaktům (viz 1K 5:9–11), ale 
o varování před sdílením hříšného životního způsobu (sr. 
2K 6:14).
5:8 tmou … světlem: Biblický symbol duchovního 
a etického protikladu (viz Mt 5:14–16; J 1:5; 3:19; 8:12; 
12:35–36; Sk 26:18; Ř 13:12; 2K 6:14; 1Te 5:5; 1Pt 2:9; 
1J 1:5–7; 2:8–9; sr. Gn 1:2–4). 
5:9 ovoce světla: Tzv. smíšená metafora (světlo samo 
ovoce nenese, ale strom díky světlu ano), sr. Mt 3:8–10; 
7:17–20; J 15:1–8; Ř 7:4–5; Ga 5:22–23; Jk 3:17–18. 
5:11 neúčastněte se: Sr. v. 7. • neplodných skutků tmy: 
Kontrast k ovoci světla ve v. 9 (sr. Ga 5:19–21). • je 
odhalujte: Jako světlo odhaluje, co bylo skryté ve tmě, 
tak i život ve svatosti přináší nevyhnutelnou konfrontaci 
s hříchem (sr. J 3:20–21). 
5:12 hanba … mluvit: Viz 4:29; 5:4.
5:13–14 se říká: Zřejmě odkaz na některý raně křesťanský 
hymnus (viz pozn. u Ko 1:15–20 a 3:16) složený z volných 
citací Izaiášova proroctví (Iz 26:19; 52:1; 60:1). 

4:30 
Iz 63:10  
Ko 1:14

4:31 
Ko 3:8

4:32 
Ko 3:12–13

5:2 
J 13:34

5:3–6 
Ko 3:5,8

5:8 
J 8:12

5:11 
Ř 13:12

5:13 
J 3:20–21

5:14 
Iz 52:1; 60:1 
J 5:25 
Ř 13:11

EFESKÝM 5:14
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  „Probuď se, ty, kdo spíš, 
   vstaň z mrtvých 
    a zazáří ti Kristus!“ 
15Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří 

lidé. 16Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. 17Nežijte v nevědomosti, 
rozumějte Pánově vůli. 18Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale 
nechávejte se naplnit Duchem. 19Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, 
chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. 
20Vždycky za všechno děkujte Bohu a  Otci ve jménu našeho Pána Ježíše 
Krista. 

Pán nikomu nestraní 
21Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. 

22Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. 23Muž je hlavou své 
ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachrán-
cem. 24Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddá-
vají svým mužům. 

25Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám 
sebe za ni, 26aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, 27aby ji před sebou 
postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá 

5:16 
Ko 4:5

5:18 
Př 20:1; 23:31

5:19 
Ko 3:16

5:21 
1Pt 5:5

5:22 
Gn 3:16

5:26 
J 15:3; 17:17 
Tt 3:5 
Žd 10:22

5:27 
Ko 1:22

EFESKÝM 5:15

5:15 hlupáci … moudří lidé: Biblický protiklad moudrosti 
a hlouposti (viz Př 1:7; 9:1–18 a celou knihu Přísloví), 
vypovídá o rozdílu v charakteru, nikoli v inteligenci či vzdě-
lání (viz Jk 3:13–18). 
5:16 Využívejte … čas: Viz pozn. u Ko 4:5. • doba je zlá: 
Viz Mt 10:16–22; 24:9–13; 2Te 2:3–10; 1Tm 4:1; 2Tm 3:1). 
5:17 rozumějte Pánově vůli: Zopakování myšlenky v. 10 
(sr. Mt 6:10; 26:39; Ř 12:2; 1Pt 2:15; 1J 5:14).
5:18 Neopíjejte se: Bible nikde nepřikazuje věřícím absti-
nenci, ale varuje před opilstvím (viz Př 23:29–35; 31:2–7; 
L 7:33–34; 1Tm 3:3; 5:23); v efeském kontextu nejspíše 
šlo o narážku na dobové dionýské kulty, v nichž požívání 
vína hrálo zásadní roli. • nechávejte se naplnit: Nebo 
naplňujte se. Přítomný čas řeckého slovesa ukazuje na to, 
že naplnění Duchem nemá být jednorázová, ale opakovaná 
a průběžná zkušenost věřících (sr. Sk 2:1–18; 4:8,31; 
9:17; 13:9).
5:19 Ke křesťanské spiritualitě od nejranějších dob patřila 
hudba a zpěv (viz Ko 3:16–17), stejně jako je tomu 
v judaismu (viz např. Ex 15:21; 1Le 16:9; Ž 47:7–8; 68:5; 
98:1,5–6; 100:1–4; 150:1–6). 
5:20 vždycky … děkujte: Projevem plnosti Ducha je postoj 
vděčnosti (Fp 4:6; Ko 2:7; 3:15–16; 4:2; 1Te 5:18) • ve 
jménu: Ve starověkém světě jméno představovalo identitu 
a charakter dané osoby. Modlit se či jednat ve jménu … 
Ježíše Krista tedy znamená činit to jakoby na jeho místě, 
v souladu s jeho vůlí a charakterem (viz. J 14:13–14; 
16:23–27; sr. pozn. u Mt 10:41). 
5:21–6:9 V této části listu Pavel aplikuje předchozí 
obecné principy křesťanské etiky na konkrétní rodinné 
a společenské role, v nichž se jednotliví věřící nacházejí. 
Používá k tomu dobového žánru “domácích řádů“ (sr. 
Ko 3:18–4:1; 1Pt 2:18–3:7). Všechny vztahy v Kristově 
těle má charakterizovat vzájemná láska a úcta; křesťané 
jimi mají projevovat oddanost samému Pánu. 
5:21 se poddávejte: Tento všeobecný pokyn platí pro 
všechny níže diskutované situace: pro vztah mezi manželi 
(5:22–33), mezi rodiči a dětmi (6:1–4) i mezi otroky 
a jejich pány (6:5–9). Tvar slovesa stejně jako v 5:18 

(nechávejte se naplnit) ukazuje na průběžný postoj, nikoli 
jednorázový akt. • jedni druhým: Specifickým znakem křes-
ťanských vztahů je jejich vzájemnost (4:32; sr. J 13:34–35; 
Ř 12:10; Ga 5:13; 6:2; 1Te 5:11; Žd 10:24 atd.). Tato výzva 
k poddanosti tedy nesměřuje k jednostranné dominanci 
jedněch a podřízení se druhých, ale ke vzájemnému poddá-
vání se z lásky a úcty ke Kristu (sr. Fp 2:3). 
5:22 Manželky … svým mužům: Tento výrok stejně jako 
další podobné (sr. Ko 3:18; Tt 2:5; 1Pt 3:1) nesmí být 
vytrhován z kontextu ve snaze jednostranně podmanit 
ženské pohlaví mužskému. Jde o jeden z příkladů postoje 
vzájemné poddanosti mezi křesťany (v. 21). Následu-
jící pasáž (v. 25–33) rozebírá, jak se naopak křesťanští 
manželé mají vydávat svým ženám. • jako Pánu: Pavel zde 
nestaví manžela naroveň Kristu, ale poukazuje na motivaci 
vzájemného poddávání se – sr. jako Kristus (v. 25, 29), 
v Pánu (6:1), jako Krista (6:5), jako Pánu (6:7). Sloužíme-li 
v lásce jedni druhým, jsme Kristovi služebníci (6:6). 
5:23 Muž je hlavou: Viz pozn. u 1K 11:3. Vůdčí postavení 
mužů patřilo ke kulturním danostem antického světa. 
Pavel nevyzývá křesťany ke svržení dobových řádů, ale 
zdůrazňováním vzájemnosti (v. 21) a rovnosti všech lidí 
v Kristu (Ga 3:28) předjímá sociální změny, které křesťan-
ství v dějinách způsobí. • Kristus hlavou církve: Viz 1:22; 
4:15; Ko 1:18; 2:10,19. 
5:25–33 Výzva manželům, aby obětavě milovali své 
manželky jako Kristus miloval církev, je téměř třikrát 
delší než předchozí výzva manželkám. Hlavní myšlenkou 
obou odstavců je, že vztah lásky a úcty mezi manželi má 
odrážet vztah Krista a jeho církve. 
5:25 jako Kristus miloval: Manželé mají Kristovo přikázání 
lásky (J 13:34; 15:9,12) naplňovat na prvním místě vůči 
svým manželkám • vydal sám sebe za ni: Viz 5:2; sr. 
J 15:9–13; Ko 3:19; 1Pt 3:7.
5:26–27 posvětil očistnou koupelí svého slova: Kristovo 
evangelium očišťuje věřící od hříchu a zmocňuje je k 
novému, posvěcenému životu (J 15:3; sr. Tt 3:5; Žd 10:22; 
1Pt 1:23; 3:21). • svatá a bez úhony: Viz 1:4 (sr. 2K 11:2; 
Ko 1:22; Zj 19:7–8; 21:2).
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a bez úhony. 28Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. 
Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. 29Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo 
v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. 30Jsme 
přece údy jeho těla. 31„Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své 
manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ 32Toto je veliké tajemství; já však 
mluvím o Kristu a o církvi. 33Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou 
manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě. 

6 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu – tak je to správné. 2„Cti svého otce 
i  matku,“ to je první přikázání se zaslíbením: 3„aby se ti vedlo dobře 

a abys žil dlouho na zemi.“ 
4Vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v  kázni 

a v Pánově učení. 
5Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s  posvátnou úctou, 

s  upřímným srdcem, jako Krista. 6Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí 
zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. 7Služte 
s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. 8Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, 
za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný. 

9Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak 
oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. 

Oblečte Boží zbroj 
10Závěrem, posilněte se v Pánu a v  jeho nesmírné moci. 11Oblečte si celou 
Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12Náš zápas totiž 

5:28–29 jako … vlastní těla: Odkaz na citát z Genesis ve 
v. 31. V hebrejském myšlení není tělo v žádném protikladu 
k duši, jde prostě o jeden ze způsobů, jak hovořit o svém 
„já“. Bible opakovaně označuje veškeré lidstvo jako do-
slova veškeré tělo (viz L 3:6; Sk 2:17; 1Pt 1:24). Muž má 
tedy milovat svou ženu jako sám sebe. 
5:31 Verš je citací Gn 2:24. • aby přilnul: Jediný výskyt 
slovesa proskollaó (dosl. „přilepit“) v NZ.
5:32 tajemství: Častý motiv listu Ef (1:9; 3:3,4,9,10; 
6:19); řec. mystérion, viz článek u Ko 1:26.
5:33 miluje … má v úctě: Shrnutí celé pasáže o vztazích 
mezi manželi (5:22–33). 
6:1–4 Vedle manželských vztahů jsou v křesťanské rodině 
zásadní i vztahy mezigenerační. Jejich základem je opět 
vzájemná úcta a láska, nikoli jednostranně vynucovaná 
autorita (sr. Ko 3:20–21). 
6:1 v Pánu: Lze vztahovat k dětem (protože patříte Pánu), 
nebo k rodičům (protože patří Pánu). V některých rukopi-
sech tato dvě slova chybí.
6:2–3 přikázání se zaslíbením: Ostatní příkazy Desa-
tera žádná zaslíbení neobsahují (viz Ex 20:12; Dt 5:16). 
• na zemi: Původní příslib se týkal Izraelitů v Kanaánu, 
Pavel ale citát Desatera pro své efeské adresáty zkracuje, 
aby zaslíbení vztáhl na pozemský život obecně. 
6:4 nedrážděte: Řecké sloveso parorgizó (dosl. dohá-
nět k zuřivosti) je v NZ použito jen zde a v Ř 10:19 (sr. 
Ko 3:21, kde je užito jiné slovo). Ohled na emocionální 
potřeby dětí – a už samotný fakt, že rodiče jsou s dětmi 
postaveni do vztahu vzájemných povinností – byl ve sta-
rověkém světě unikátní. • v kázni: Viz Žd 12:5–11. • v Pá-
nově učení: Stejně jako v judaismu (Ex 13:8; Dt 6:6–7), 
předávání víry z generace na generaci nemá být jen otáz-
kou zděděné kultury; děti mají mít možnost seznámit se 
s evangeliem a následovat Krista (sr. Mt 19:14; 2Tm 1:5).
6:5–9 SZ i NZ obsahují instrukce ohledně otroctví a jiných 
dnes již nepřijatelných sociálních jevů. Tyto texty nelze 

vykládat jako schvalování daných praktik, ale jako rady, jak 
se s nimi mají věřící v dané situaci vypořádat (sr. 1K 7:21–
3; Ko 3:22–4:1; 1Tm 6:1–2; Tt 2:9–10; Flm 1:15–16; 
1Pt 2:18–20). Ohledně Pavlova postoje k otroctví viz 
Úvod k Listu Filemonovi, „Význam a zvěst“, s. 40). 
6:5 Služebníci: Antické otroctví se podstatně lišilo např. 
od nedávného otroctví v USA; řecký termín dúlos proto 
nemá tak silně negativní náboj jako má dnes slovo otrok. 
Apoštol Pavel se sám často nazýval Kristovým služeb-
níkem (dúlos) – viz Ř 1:1; Ga 1:10 aj. • jako Krista: Viz 
pozn. jako Pánu u 5:22. 
6:6 Kristovi služebníci: Ti, kdo byli vykoupeni, už nepatří 
sami sobě (1K 6:19–20) ani jiným lidem (1K 7:23), ale 
Kristu (Ř 14:7–9). 
6:8 odplatu od Pána: Viz Mt 10:41–42; 1K 3:13–15; 
2K 5:10; Fp 3:14. 
6:9 Vy, páni … také tak: Znovu se zdůrazňuje vzájemnost 
a rovnocennost vztahů mezi křesťany, ať už jsou v jakémkoli 
společenském postavení (viz pozn. u 5:21 a 6:4; sr. Ko 4:1). 
Stejně jako ve vztazích mezi pohlavími (5:22–33) a gene-
racemi (6:1–4), tak i ve společenských vztazích, které jsou 
v okolní kultuře založeny na mocenském postavení, má mezi 
křesťany panovat vzájemnost a rovnost. Povinnosti vůči 
druhému mají nejen ti, kdo jsou tradičně v podřízené pozici, 
tj. manželky, děti a otroci, ale stejně tak i manželé, rodiče 
a páni. • nestraní nikomu: Bůh ve svém soudu nerespektuje 
žádné společenské rozdíly; uplatňuje stejné měřítko na 
všechny (viz Dt 10:17; Sk 10:34; Ř 2:11; Ko 3:25). 
6:10–20 Závěrem listu se Pavel vrací k duchovní, nad-
pozemské perspektivě, kterou zaujal v úvodu. Připomíná 
věřícím, že tak jako zdroj všech jejich požehnání není 
z tohoto světa (viz 1:3), stejně tak i zdroj všeho zla má 
duchovní, nikoli tělesný původ (1:20–21). 
6:11 Oblečte si … zbroj: Metafora vojenské výstroje 
ilustruje připravenost k duchovnímu boji (sr. Ř 13:12; 
2K 10:4–5). Nikoli v lidské síle a lidskými zbraněmi, ale 

5:30 
1K 6:15; 12:27

5:31 
*Gn 2:24 
Mt 19:5 

5:33 
1Pt 3:1–2,5 

6:1 
Ko 3:20

6:2–3 
*Ex 20:12 
*Dt 5:16 
Mt 15:4

6:5–7 
//Ko 3:22–23 
Tt 2:9–10

6:8 
Ko 3:24–25

6:9 
Jb 31:13–14 
Ko 4:1

EFESKÝM 6:12
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pouze v Boží nesmírné moci se lze postavit ďáblovým 
úkladům (sr. L 22:31–32; 2K 2:11; Jk 4:7). 
6:12 proti krvi a tělu: Tj. proti lidem (sr. Mt 16:17). Křes-
ťané nemají chovat nepřátelství vůči svým pronásledovate-
lům (Mt 5:44) a bojovat proti nim (Ř 12:17–21), ale proti 
duchovním silám zla, nad nimiž Bůh v Kristu zvítězil (viz 
pozn. u 1:21–22). • v nebeských sférách: Viz pozn.  
u 1:3.
6:13 zlý den: Viz 5:16. • zůstat stát: Sr. 1Pt 5:8–9.
6:14 přepásáni … pravdou: Odkaz na symbolickou výstroj 
Mesiáše v Iz 11:5. • pancířem spravedlnosti: Izaiáš vy-
kresluje Hospodina jako bojovníka, který si obléká zbroj do 
boje proti nespravedlnosti (Iz 59:17). 
6:15 obuti připraveností kázat: Další obraz z Izaiášova 
proroctví (Iz 52:7 sr. Na 2:1; Ř 10:14–15). • evangelium 
pokoje: Viz Ef 2:14–18.
6:16 štít víry: Rozměrné štíty římských legionářů mohly 
vytvořit ochrannou hradbu pro celou bojovou formaci. Je-
jich kožený povrch byl namáčen do vody, aby mohl uhasit 
… ohnivé šípy protivníka. 

6:17 přilbu spasení: Další metafora z Iz 59:17. • meč Du-
cha … Boží slovo: Jediná z vyjmenovaných částí výstroje, 
která neslouží k obraně, ale k útoku (sr. Jr 23:29; Žd 4:12). 
6:18 se modlete: Modlitba je zřejmě jmenována jako 
poslední součást Boží zbroje, i když není spojena s žád-
nou symbolickou metaforou. • v Duchu: Sr. Ř 8:26–27; 
1K 14:15; Ju 1:20. • bděte: duchovní bdělost v modlit-
bách je v duchovním boji klíčová, viz Mt 26:41; L 21:36. 
• Za všech okolností: Stejně jako neustálá vděčnost Bohu 
(5:20) je i modlitba otázkou průběžného životního stylu 
spíše než jen jednotlivých duchovních úkonů (sr. 1Te 5:17; 
Fp 4:6–7). • za … svaté: Viz 1:1. 
6:19–20 i za mne: Pavel často žádal adresáty svých listů 
o přímluvné modlitby, neboť si byl vědom své závislosti 
na Boží ochraně a milosti (viz Ř 15:30; Ko 4:3; 1Te 5:25; 
2Te 3:1). • tajemství: Viz pozn. u 5:32. • v těchto 
řetězech: I ve své situaci uvěznění (viz 3:1; 4:1; sr. 
Fp 1:12–14; 2Tm 2:9) si Pavel byl vědom, že je Kristovým 
vyslancem (sr. 2K 5:20). 
6:21–24 List uzavírá několik osobních slov a závěrečné 

není proti krvi a  tělu, ale proti vládám, mocnostem a  světovládcům pří-
tomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. 

13Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno spl-
nit a zůstat stát. 14Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem 
spravedlnosti a 15obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16Nadto vždy 
třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. 
17Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18Za všech 
okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své mod-
litbě a prosbě se modlete za všechny svaté. 

19Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa 
a  směle oznamovat tajemství evangelia 20( jehož vyslancem jsem v  těchto 
řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. 

Závěrečné pozdravy (6:21–24)
21Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milo-
vaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. 22Posílám ho k vám, abyste se 
dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. 

Duchovní boj (6:10–20) 
Novozákonní autoři si uvědomovali přítomnost zla v tomto světě i jeho duchovní pozadí. 
Personifikací tohoto zla je v Bibli ďábel neboli satan (viz článek „Satan – nepřítel“ u Jb 1:6 – 
2:7). Ďábel se snaží omezovat Boží lid a škodit mu (viz 1Te 2:18; Zj 2:10), ale hlavně „chodí 
kolem jako řvoucí lev a hledá kořist“ (1Pt 5:8). 

Lidský pád do hříchu vydal celý svět ďáblově moci (viz 2:2; 1J 5:19). Ďábel je „bohem 
tohoto světa“ a může lidem zaslepovat mysl (2K 4:4; sr. Mt 13:19). Ježíš ale přišel ďáblovo 
působení zrušit a zvítězit nad ním (sr. Mk 1:24; Sk 10:38, 1J 3:8). 

Křesťané proto mají vytrvat a vzdorovat ďáblu (4:27; Jk 4:7), modlit se za vysvobození 
od zla (Mt 6:13) a aktivně mu čelit v „Boží zbroji“, tedy duchovními zbraněmi, které jim 
Bůh poskytuje (6:10–20). Kdo se však satanovu vlivu poddá, ponese fatální následky (sr. 
L 22:3; Sk 5:3–5). Ti, kdo žijí s Kristem, jsou ovšem v bezpečí, neboť Bůh ďábla porazil na 
kříži Golgoty (viz Ř 8:38–39; 1K 15:24; Ko 1:13; 2:10,15; 1Pt 3:22; Zj 12:7–9). Kristovi 
následovníci se těší Boží ochraně (viz 1J 4:4; 5:18) a jsou povoláni nad zlem vítězit (viz 
1J 2:14; sr. Zj 12:11). 

Křesťané mají být bdělí a střežit se ďáblova působení, rozhodně ovšem nemají žít ve 
strachu. Ďáblova moc nemůže obstát před mocí Boží. Křesťanský život se netočí kolem 
neustálého duchovního boje – je to především život v radosti ze spásy, která nám byla 
darována (sr. L 10:17–20). 

Ef 2:2; 4:27 

Mt 6:13; 13:19 

Sk 5:3–5 

Ř 8:38–39 

1K 5:5; 15:24 

2K 4:4 

Ko 1:13; 2:10, 15 

1Te 2:18 

Jk 4:7 

1Pt 3:22; 5:8 

1J 2:14; 3:8; 4:4;  
 5:18–19 

Zj 2:10; 12:7–9,  
 11–12, 17

6:15 
Iz 52:7

6:16 
1J 5:4

6:17 
Iz 59:17 
1Te 5:8

6:18 
Ř 8:26–27 
Fp 4:6

6:22 
Ko 4:7–9

EFESKÝM 6:13
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23Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše 
Krista. 24Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nesmrtelnou 
láskou!  

požehnání. Osobní pozdravy jindy v Pavlových listech 
obvyklé zde chybí (viz pozn. u 1:1). 
6:21 Tychikos: Pavlův spolupracovník zřejmě původem 
z Efesu (Sk 20:4), který navštěvoval místní církve jako 
Pavlův vyslanec (Ko 4:7; 2Tm 4:12; Tt 3:12).
6:23–24 Pokoj … láska s vírou … milost: Tyto Boží dary 

Pavel vyzdvihuje už v úvodu listu (1:2,15); tvoří tak rámec 
celé spisu. • milují ... nesmrtelnou láskou: Dosl. milují 
v nesmrtelnosti. Větu lze překládat více způsoby, podle 
toho, zda se slovo nesmrtelnost vztahuje k milosti nebo ke 
všem, kdo milují nebo k Ježíši Kristu. • Některé rukopisy 
na konci verše přidávají Amen.

6:23 
Ga 6:16 
2Te 3:16 

EFESKÝM 6:24



LIST FILIPSKÝM 

Jak má žít křesťan ve společnosti, která křesťanská není? Jak má 
reagovat na okolí, které není jeho víře zrovna přátelsky nakloněno? 
Apoštol Pavel napsal tento působivý dopis, aby povzbudil pronásle-
dované filipské křesťany a posílil je tváří v tvář těžkostem, s nimiž 
se museli potýkat. Pavel tato soužení zakoušel na vlastní kůži – 
koneckonců tento list sepsal ve vězení, kde trpěl pro svou víru.  
Jeho list je ale plný radosti a ukazuje, že člověk nemusí ztrácet víru 
a naději ani tváří v tvář nepříznivým okolnostem. 

Dobový kontext 
Město Filipy bylo malou římskou kolonií v provincii Makedonie na severovýchodě 
Řecka. Nacházelo se asi 16 km od pobřeží Egejského moře, ve strategicky výhodné 
poloze při Via Egnatia – nejdůležitější římské silnici, která spojovala východ 
a západ říše. 

Filipy byly také prvním řeckým městem, kam dorazilo evangelium, a to během 
Pavlovy druhé misijní cesty (kolem roku 50, viz Sk 16:10–40). Během svého krát-
kého pobytu zde Pavel od počátku narážel na odpor, který vyvrcholil jeho uvěz-
něním a následným vyhoštěním z města (Sk 16:35–40). Ještě předtím se mu ale 
podařilo získat pro víru skupinu místních obyvatel a vytvořit zárodek budoucího 
společenství. 

Zhruba po šesti letech Pavel při své třetí misijní cestě navštívil Filipy znovu (viz 
Sk 20:1–6). O jeho dalších možných návštěvách města nevíme (viz ale 1Tm 1:3, 
cca 63 n. l.). 

Filipští křesťané později poslali za uvězněným Pavlem svého posla Epafrodita 
s peněžním darem, kterým mu chtěli vypomoci. Pavel jim pak prostřednictvím stej-
ného posla odpověděl tímto vřelým dopisem. Byl obeznámen s jejich těžkou situací 
a chtěl je posílit a povzbudit – mimo jiné i tím, že s nimi sdílel svou zkušenost 
věznění pro Krista. 

Shrnutí 
List Filipským není pojednáním o závažných teologických nebo etických otázkách, 
ale spíše přátelským povzbuzujícím dopisem určeným křesťanům, kteří trpí pro 
svou víru. 

Po krátkém úvodu (1:1–2) Pavel vyjadřuje svou vděčnost Bohu za filipské křes-
ťany a modlí se za jejich duchovní růst (1:3–11). Poté líčí svou vlastní zkušenost 
s vězněním a jeho pozitivní dopad na šíření evangelia (1:12–19). Pavlovým největ-
ším přáním je žít pro Krista a třeba i pro něj zemřít, bude-li to potřeba (1:20–26). 

Jeho čtenáři, kteří jsou také pronásledováni pro 
evangelium, mají zůstat silní ve víře (1:27–30). Mají 
se vzájemně podporovat a  pamatovat na Ježíšův 
příklad; i on se všeho vzdal, a obětoval dokonce 
i svůj život (2:1–18). Pavel je odhodlán k témuž. 

t Geografický kontext listu Filipským. FILIPY se na- 
cházely v MAKEDONII na významné římské obchodní 
cestě VIA EGNATIA. Pavel zde během své druhé misijní 
cesty (r. 50–52; Sk 15:36 – 18:22) založil místní církev 
a vrátil se sem ještě při své třetí misijní cestě (kol. r. 56; 
viz Sk 20:1–2). List Filipským vznikl ve vězení, není ale 
zcela jisté kdy a kde. 

ČASOVÁ OSA 
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Pavel zamýšlel poslat s Epafroditem zpět do Filip také Timotea, aby se dozvě-
děl, jak se tamním křesťanům daří, a mohl jim sdělit, jak se daří jemu. Oba tito 
Pavlovi společníci již dříve prokázali svou obětavost a připravenost trpět pro Krista 
(2:19–30). 

Dále Pavel Filipské varuje před vlivem těch křesťanů ze židů, kteří trvali na dodr-
žování Mojžíšova zákona (3:1–3). Vzpomíná, jak se sám, ještě jako pravověrný žid, 

obrátil a poznal, že jediné, na čem záleží, je sám 
Kristus. Pavel nyní chce znát jen Krista a jeho spra-
vedlnost, mít podíl na jeho utrpení a smrti i na jeho 
vzkříšení (3:4–16). Adresáti listu se mají řídit Pav-
lovým příkladem a celým svým životem následovat 
Krista (3:17–21). 

Závěrem Pavel čtenáře povzbuzuje, aby naplnili 
své životy radostí, modlitbou a vděčností a aby 
navzdory pronásledování mysleli na vše dobré, čeho 
se jim od Boha dostává (4:1–9). Děkuje jim za dar, 
který mu poslali, a vybízí je, aby se učili být spo-
kojení za všech okolností, tak jako on (4:10–19). 
V  závěru listu Pavel jako obvykle vzdává chválu 
Bohu, pozdravuje filipské křesťany a loučí se přáním 
Boží milosti (4:20–23). 

Datování a místo sepsání 
Mezi odborníky nepanuje shoda v otázce, kde a kdy 
Pavlovy vězeňské listy (tj. Ef, Fp, Ko, Fm) vznikaly. 
Spojují je zmínky o tom, že byly psány „v okovech“. 
Podle tradice tyto listy vznikly v Římě, kde byl Pavel 
vězněn možná dokonce dvakrát (v letech 60–62 
a  patrně i v letech 64–65). Podle některých poz-
dějších badatelů však mohly být sepsány již v Efesu 

(v letech 53–56), kde Pavel během svého pobytu zažil mnoho protivenství a utrpení 
(viz Sk 19:23–41; 2K 11:23–28). V 19. století se objevila také hypotéza, že tento 
list mohl vzniknout v průběhu Pavlovy vazby v Cesareji Přímořské (v letech 57–59; 
sr. Sk 23:23 – 26:32). 

Literární celistvost listu 
Při četbě listu si nemůžeme nevšimnout náhlých výrazných přeryvů v tónu i obsa- 
hu – viz zejména pasáže 3:2 – 4:3 a 4:10–20. Z toho někteří badatelé vyvozují, že 
list Filipským vznikl z několika různých dopisů či jejich fragmentů, které neznámý 
redaktor sloučil do jednoho textu. Máme ostatně dochovánu i zmínku u biskupa 
Polykarpa ze Smyrny zhruba z počátku druhého století, v níž hovoří o „listech“ 
(v množném čísle), které Pavel Filipským poslal. Podle zastánců literární jednoty 
listu však nejde o nic mimořádného, neboť Pavel ve svých dopisech nečekaně mění 
témata poměrně často. 

Význam a zvěst 
Pavel píše křesťanům, kteří stejně jako on sám zažívají různá protivenství. Chce 
je povzbudit, aby následovali jeho příklad a navzdory všem těžkostem projevovali 
odvahu, věrnost a plnou důvěru v Boha. I současný čtenář se může tímto listem 
inspirovat k životu plnému radosti, pokoje, vyrovnanosti, modliteb, díkůvzdání 
a oddanosti Kristu, a tak překonávat jakoukoli nepřízeň okolí. 

Přesto, že je Pavel ve vězení, nepropadá skleslosti, ale raduje se z toho, že 
dokonce i v okovech mohl přispět k šíření evangelia. Touží i nadále za všech okol-
ností bezvýhradně sloužit Bohu, protože svůj život odevzdal jemu a utrpení pro 
Krista považuje za čest (viz 1:12–26). 

Dokonce i v žaláři Pavel vyznává, že jeho největší touhou je žít ve ztotožnění 
s Kristem. Je připraven přijmout svůj podíl na Kristově utrpení i na jeho smrti a touží 
naplno zakusit moc jeho vzkříšení. Pavel ví, že ať už jeho případ dopadne u lidského 
soudu jakkoli, jednoho dne bude vzkříšen stejně jako Kristus (3:7–14). Do té doby se 
umí spokojit s čímkoli, co ho v životě čeká, neboť se plně spoléhá na Krista (4:11–13). 
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Pavel pobízí Filipské, aby se radovali v Kristu i uprostřed těžkostí. Nemají si dělat 
starosti, ale raději se s vděčným srdcem za všechny své potřeby modlit k Pánu. 
Právě tudy vede cesta k tomu, jak naplno zažívat „Boží pokoj přesahující všechno 
chápání“ (viz 4:4–9). 

Úvod (1:1–11) 
Pozdravy 

Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše,  
všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a diakony: 

2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Děkuji za vás Bohu 
3Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. 4Stále se za vás 
všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji 5z toho, jak se od prvního 
dne až doposud podílíte na evangeliu. 6Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal 
dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. 7Právem takto smýšlím 
o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží 
milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. 8Bůh je mi 
svědkem, jak po vás všech toužím s niternou nákloností Krista Ježíše! 

9Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlu-
bokou vnímavostí, 10abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí 
a bezúhonní až do Kristova dne 11a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem 
spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. 

Pavlův příklad (1:12–30) 
Kázání v okovech 
12Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k pro-
spěchu evangelia. 13Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro 

1:1–2 List jako obvykle začíná uvedením odesilatelů a pří-
jemců; následuje tradiční přání milosti a pokoje (sr. Ř 1:7; 
1K 1:3; 2K 1:2 atd.). 
1:1 Timoteus byl jedním z Pavlových nejspolehlivějších spo- 
lupracovníků a poslů (viz „Timoteus“ u Sk 16:1–3, s. xx). Je 
mezi odesilateli uveden i v pěti dalších listech (2K, Ko, 1Te, 
2Te, Fm). • všem svatým: Boží lid je díky Kristovu vykupi-
telskému dílu oddělen jako svatý (viz Ef 1:4,7; 5:25–27; Ko 
1:22) a je posvěcován mocí Ducha svatého (sr. 4:21). • ve 
Filipech: Město bylo římskou kolonií v provincii Makedonie. 
Církev ve Filipech byla prvním křesťanským společenstvím 
na řeckém území (viz Sk 16:11–40). • správci: Doslova 
biskupové (řecky episkopoi). Nešlo o představitele církevní 
hierarchie v dnešním slova smyslu, ale o duchovní pastýře 
lokálních církví (viz „Duchovní správci“ u Tt 1:5–9). • dia- 
koni (česky též „jáhni“) měli na starost praktický chod 
církve (viz Sk 6:1–7; 1Tm 3:1–13). 
1:2 Milost je nezasloužená Boží přízeň; pokoj je pocit 
vyrovnanosti a spokojenosti, který pramení z přijetí evan-
gelia (sr. Ř 5:1–2) a z působení Ducha svatého (Ga 5:22). 
1:3–11 Pavel v úvodu svých listů často děkuje Bohu za 
příjemce svých dopisů a modlí se za ně. 
1:5 se … podílíte na evangeliu: Filipští křesťané podporo-
vali apoštola Pavla i hmotnými prostředky (viz 4:10–20).
1:6 Ten, který ve vás začal dobré dílo: Spása člověka je od 
počátku Boží iniciativou (viz Ř 9:16; Ef 1:3–8,11; 2:4–10), 
proto se lze spolehnout, že on toto své dílo dovede až do 
konce (viz Ř 8:29; Ef 4:13,15). 

1:7 máte se mnou podíl: Filipští křesťané byli pronásledo-
váni podobně jako Pavel a ztotožnili se i s jeho posláním 
zvěstovat evangelium, když mu poskytli finanční pomoc 
(viz 1:29; 2:25–30; 4:18). 
1:9 Láska je ovocem Kristova Ducha v lidském nitru 
(Ř 5:5; Ga 5:22). • víc a více rostla: Srov. Ef 3:17–19; 
1Te 4:9–10; 2Te 1:3. • rozeznat, co je správné: Růst 
v lásce pomáhá křesťanům rozeznávat Boží vůli (sr. Ř 12:2; 
Ko 1:9) a zůstat ryzí a bezúhonní až do Kristova dne (sr. 
1Te 3:12–13; 5:23). 
1:11 od Ježíše Krista … ovocem spravedlnosti: Spraved- 
livá povaha není výsledkem lidského úsilí, ale rodí se půso- 
bením Ducha Kristova v lidských srdcích (viz J 15:5; Ef 
2:10). • ke slávě a chvále Boží: Právě to je konečným cí-
lem působení Ducha v životech věřících (viz Ef 1:6,12,14).
1:12–19 Pavlovo věznění mělo pozitivní dopad na šíření 
evangelia. I v těžkých okolnostech proto Pavel zůstává 
plný radosti a naděje. 
1:12 bratři: Tento termín (řecky adelfoi) se v Bibli často 
používá genericky, tedy pro mužské i ženské sourozence či 
souvěrce. • To, co mě potkalo: Tj. Pavlovo uvěznění. • při-
spělo spíše k prospěchu evangelia: Podobně jako jindy (viz 
Sk 16:23–33; 28:16–31). 
1:13 Celý palác (dosl. celé praetorium): Označení pro ofi-
ciální sídlo místodržícího provincie a jeho personál, včetně 
císařské gardy (viz 4:22). • Pavel byl vězněn pro Krista, 
tedy ne pro nějaký přečin, ale kvůli kázání evangelia (sr. 
Sk 4:3; 5:18; 12:1–4; 16:22–24; 20:23; 21:26 – 28:31). 

1:1 
Sk 16:1 
2K 1:1 
Ko 1:1 
Fm 1:1 
1Tm 3:1

1:2–3 
Ř 1:7–8 

1:6 
1K 1:8

1:7 
2K 7:3

1:8 
Ř 1:9

1:9 
1Te 3:12 
Ko 3:14

1:10 
Ř 12:2 
1K 1:8

1:11 
J 15:4

1:12 
2Tm 2:9

1:13 
Sk 28:30–31 
Ef 3:1; 4:1
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1:14 Díky Pavlově odvaze a smělosti objevilo mnoho 
sourozenců (viz pozn. k 1:12) v Pánu vlastní odvahu 
ke zvěstování Božího Slova. Pavlova odvaha byla přímo 
nakažlivá. 
1:15–18 kážou Krista ze závisti a soupeřivosti: Pavel se 
zřejmě nemůže radovat ze zastánců návratu k Mojžíšovu 
zákonu – s těmi se naopak tvrdě střetával (viz 3:2; Ga 2:4; 
4:17–20; 5:7–12). Spíše zde myslí na ty, kteří sice kázali 
evangelium, ale zlehčovali a kritizovali Pavla osobně (viz 
1K 1–2; 2K 10–12). 
1:19 k mé záchraně: Pavel předpokládal, že bude z vězení 
brzy propuštěn (viz 1:25–26; 2:24); v protikladu k situaci 
v 2Tm 4:6, kdy Pavel při svém pozdějším uvěznění již 
očekává smrt. 
1:21 Žít … je … Kristus: Smyslem a náplní Pavlova života 
byl vztah s Kristem a oddanost jemu (sr. 3:7–14; Ga 2:20). 
• umřít … je zisk: Smrti se není třeba obávat, neboť zna-
mená vstup do Kristovy přítomnosti (viz 1:23; sr. J 5:24; 
11:25–26; Ř 8:38–39; 2K 5:1–8; 1Te 4:13–17). 

1:23–24 odejít a být s Kristem: Viz pozn. k 1:21. • zůstat 
v tomto těle: Přestože by pro Pavla bylo subjektivně lepší 
odejít do blízkosti Kristovy, uvědomuje si, že pro jeho du-
chovní děti bude užitečnější, zůstane-li naživu. Svůj vlastní 
zájem Pavel nestaví nad jejich.
1:25–26 Kvůli vašemu prospěchu: Viz pozn. k 1:23–24; 
sr. 2:3–4. • a radosti ve víře: Pavel adresátům listu při-
pomíná, že se mohou radovat i uprostřed utrpení (viz 4:4; 
J 15:11,20; 16:20–24; 1Te 5:16). 
1:27–30 Pavel filipské křesťany pobízí, aby následovali 
jeho příklad a svým životem dělali čest Kristovu evangeliu 
(sr. Ef 4:1; Ko 1:10; 1Te 2:12), zejména aby vytrvali tváří 
v tvář pronásledování. 
1:27 svým jednáním: Řecké sloveso politeuomai (odvo-
zené od polis, tj. obec) znamená doslova „žít v obci, jako 
občan“. Pavel zde naráží na fakt, že Filipy byly římskou 
kolonií s privilegii římského občanství, a vyzývá křesťany, 
aby žili především jako občané Kristova království  
(viz 3:20). 

Krista. 14Mé okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží 
Slovo mnohem směleji a beze strachu. 

15Někteří sice kážou Krista ze závisti a  soupeřivosti, jiní však s  dobrým 
úmyslem. 16Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi 
k mým okovům přidají soužení; 17druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu 
proto, abych obhajoval evangelium. 18Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli 
způsobem, ať už naoko nebo opravdově, káže Kristus. 

Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť 19vím, že díky vaší mod-
litbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k mé záchraně. 

Žít je pro mě Kristus 
20Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale 
že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze 
život anebo smrt. 21Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk! 22Zůstanu-li 
naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu 
dát přednost, 23neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, 
což je zdaleka nejlepší; 24zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. 

25Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli  vašemu prospěchu a  radosti 
ve víře tu s vámi všemi zůstanu, 26aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně 
ještě vzrostla, až se k vám vrátím. 

Svádějte stejný boj 
27Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když 
k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně 

1:14 
Fp 1:20

1:15 
Fp 2:3

1:19 
2K 1:11

1:20 
Ř 14:8

1:21 
Ga 2:20 
Ko 1:27

1:23 
2K 5:8 
2Tm 4:6

1:26 
Fp 2:24 

1:27 
Ef 4:1 
1Te 1:3; 5:23 

Život pro Krista (1:21) 
Pavel z vězení píše: „Žít – to je pro mě Kristus“ (1:21). Křesťané se s tímto Pavlovým vyzná-
ním ztotožňují, aby své životy zasvětili Kristu, neboť: 

1. Kristu vděčí za vše – především za své vykoupení. Odevzdáním svého života do služby 
Bohu (viz Ř 12:1) mu vyjadřují svou vděčnost. 

2. Uznávají Krista za svého Pána – poddávají své životy jeho vládě s vědomím, že patří jemu 
a ne jen sami sobě (viz Ř 14:7–9; 2K 5:14–15). 

3. Mají už teď podíl na Kristově smrti a vzkříšení – zemřeli sami sobě a vkročili s Kristem 
do nového života (viz Ř 6:3–14; sr. Ga 2:19–20). V Kristu získávají věřící novou identitu (3:20; 
J 1:12; Ř 8:14–17). 

4. Kristus je pro ně největším pokladem. Ve srovnání s poznáním Krista pozbývají věci 
tohoto světa svou přitažlivost (3:7–11; Ef 3:14–21; Ko 3:1–4).  

Fp 3:7–11, 20 

Ř 6:3–14; 8:14–17;  
 12:1; 14:7–9 

1K 6:19 

2K 5:14–15 

Ga 2:19–20 

Ef 1:11,14
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stojíte v  jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru 
evangelia. 28Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným 
znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. 29Bylo vám totiž dopřáno, 
abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. 30Svádíte stejný boj, jaký 
jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále. 

Kristův příklad (2:1–18) 
On se vzdal sám sebe 

2 Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společen-
ství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, 2pak mi prosím udělejte ra-

dost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. 
3Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: 
važte si druhých víc než sebe. 4Ať si každý nehledí jen sebe, ale také  
druhých. 

5Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: 
 6 Ačkoli sdílel Boží podstatu, 
   na své rovnosti s ním netrval. 
 7 Místo toho se vzdal sám sebe: 
   přijal podstatu služebníka, 
    vzal na sebe lidskou podobu. 
  Ocitl se v těle jako člověk, 
 8  ponížil se a byl poslušný, 
    a to až k smrti – k smrti na kříži! 
 9 Proto jej Bůh povýšil nade všechno, 
   jméno nad každé jméno mu daroval, 

1:28 Vytrvalost křesťanů tváří v tvář pronásledovatelům 
je jasným znamením rozlišujícím, kdo směřuje do věčné 
záhuby, a kdo se naopak dočká záchrany … od Boha (viz 
Mt 5:10–12; 2Te 1:4–5). 
1:29 Bylo vám … dopřáno, abyste … trpěli: Co je pro svět 
hanbou, je pro křesťany ctí (sr. Mt 10:24–25; Sk 5:41; 1Pt 
4:14). 
1:30 Svádíte stejný boj: Zatímco Pavel byl ve vězení, 
Filipští zakoušeli jiné formy pronásledování – šlo však 
o projevy téhož duchovního boje. • jaký jste viděli u mne: 
Viz Sk 16:11–40; sr. 1Te 2:2. 
2:1–11 Pavel povzbuzuje Filipské, aby uprostřed proná-
sledování vytrvali v jednotě a vedli pokorný život podle 
Ježíšova příkladu. 
2:1–2 Je-li…: Tato podmínečná formulace předpokládá 
kladné odpovědi. Pavel nepochybuje, že život v Kristu 
přináší povzbuzení a zahrnuje všechny zmíněné kvality. 
• Poznání Krista s sebou nese potěšení lásky jakožto 
jedinečného vztahu s ním (sr. Ř 5:8; 8:38–39). • Duch  
svatý působí ve všech křesťanech, aby mohli sdílet  
společenství Ducha (sr. 2K 13:14). • soucit a milosr- 
denství patří mezi základní křesťanské ctnosti (viz Ko  
3:12). 
2:3–4 soupeřivostí (dosl. hašteřivostí, straněním, zau-
jatostí): Sebestřednost je protikladem upřímné starosti 
o ostatní (sr. 2:20–21; 1K 10:24; Ga 5:26). 
2:6–11 Tento raně křesťanský hymnus hovoří o Kristově 
preexistenci a jeho božské přirozenosti, vtělení a smrti, 
vzkříšení, oslavení a vládě (sr. Ko 1:15–20). 

2:6 sdílel Boží podstatu: Dosl. existoval Božím způsobem 
(viz J 1:1–3; 17:5; Ko 1:15; 2:9). 
2:7 se vzdal sám sebe (dosl. sebe sama vyprázdnil, zma-
řil): Také další slova tohoto hymnu (2:7–8) vyjadřují krajní 
Boží sebezapření (sr. 2K 8:9). • podstatu (dosl. způsob – 
sr. v. 6) služebníka: Zřejmá narážka na Píseň o trpícím 
služebníku v Iz 52:13 – 53:12. • vzal na sebe lidskou 
podobu: Dosl. „v podobě lidí se narodil“ (nebo ocitl); viz 
J 1:14; 1Tm 3:16. • Ocitl se v těle jako člověk: Dosl. byl 
nalezen ve tvaru člověka. 
2:8 ponížil se: Ježíšova pokora byla nejpřekvapivějším rysem 
jeho mesiášského vystoupení (viz Mt 11:29; 21:5); jeho 
ponížením jsme my byli povýšeni (2K 8:9). • byl poslušný: 
Ježíš přijal Otcovu vůli, aby zemřel za hříchy lidí (viz Iz 53; 
Mt 26:39; J 3:16; 10:17–18; Ř 5:8,19; 8:3; Žd 5:8; 1J 4:9–
10). • k smrti na kříži: Ukřižování bylo v římském právu 
nejkrutějším a nejvíce ponižujícím trestem, určeným pouze 
otrokům, pirátům a nepřátelům státu. Také ve starověkém 
sz kontextu byla poprava „pověšením na dřevo“ výrazem 
krajního zavržení zločince (viz Dt 21:22–23; Ga 3:13). 
2:9 Proto: Právě Kristova pokora a poslušnost (2:6–8) byly 
důvodem pro jeho vzkříšení a povýšení (sr. Žd 2:9; 12:2). 
• povýšil nade všechno: Viz Iz 52:13; Sk 1:9–10; 2:32–33; 
7:55–56; Ef 1:20–22. • jméno nad každé jméno: V biblic-
kém myšlení „jméno“ reprezentuje danou osobu, její cha-
rakter, pověst a autoritu. Boží hebrejské jméno JHVH bylo 
v takové úctě, že se vůbec nevyslovovalo, a místo něj židé 
říkali Adonaj, „Pán“. Právě tento titul je Ježíši přisouzen ve 
2:11 (sr. Mt 28:18–19; J 17:6; Sk 2:36; 4:12). 

1:28 
2Tm 2:11 
Žd 13:6
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Mt 5:11–12 
Sk 5:41

1:30 
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1Te 2:2

2:1 
Ko 2:2 

2:2 
1Pt 3:8

2:3 
Ga 5:26 
1Pt 5:5
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1K 10:24 
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J 1:1–2; 5:18

2:7 
J 1:14 
Ř 8:3
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J 10:17–18

2:9 
Ef 1:20–21
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 10 aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno 
   na nebi, na zemi i pod zemí 
 11 a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, 
   že Ježíš Kristus je Pán. 

Žijte jako světla ve světě 
12Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, 
buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou 
uvádějte svou spásu ve skutek. 13Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen 
chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! 

14Všechno dělejte bez reptání a dohadování, 15abyste byli nezkažení a ne- 
vinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a  zvráceného 
pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. 

16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj 
běh a moje námaha nebyly zbytečné. 17Mám-li však svou oběť a službu Bohu, 
totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi. 18Stejně 
tak se radujte i vy – radujte se se mnou. 

2:10–11 Všichni andělé a mocnosti na nebi, lidé žijící na 
zemi i mrtví pod zemí se jednoho dne podřídí Kristově 
vládě (viz Ef 1:9–10; Ko 1:19–20; 1Pt 3:22). • každý 
jazyk aby … vyznal (sr. Iz 45:23; Ř 14:9,11): Výrok se týká 
Kristovy univerzální autority, nikoli nezbytně spásy všech 
lidí; k té je potřeba vyznat Krista dobrovolně již v tomto 
životě (Ř 10:9–10). • Ježíš Kristus je Pán: Tato slova 
představují nejranější vyznání křesťanské víry (sr. Ř 10:9; 
1K 12:3). 
2:12–18 Pavel povzbuzuje věřící, aby byli pevní ve víře 
a žili čistým životem podle Ježíšova příkladu. 
2:12 poslušní: Křesťanskou odpovědí na Boží milost je 
život v poslušnosti jeho vůli (viz Ř 6:16; 15:18; 1K 7:19; 
1Pt 1:2,22), s posvátnou úctou: Dosl. „s bázní a chvě-
ním“. Biblický termín „Boží bázeň“ neoznačuje strach 
či hrůzu z Boha, ale postoj vrcholné úcty a respektu ke 
Stvořiteli a Pánu vesmíru (sr. Ž 2:11; Ef 6:5). 
2:13 Bůh … ve vás působí: Bůh sám vede, posiluje 
a uschopňuje věřící (viz J 15:5; 1K 12:6; 15:10; 2K 3:5; 
1Te 2:13). • abyste … dělali, co se mu líbí: pro křesťana 
není plnění Boží vůle jakousi vnější povinností či zákonem, 
ale touhou jeho vlastního znovuzrozeného srdce (viz 
Ez 36:26–27; 2K 3:3; Ef 2:10). 

2:14 Reptání a dohadování vyrůstá ze sebestřednosti (viz 
1K 10:10; 1Pt 4:9; sr. Ex 16:1–11; Nu 17:6–15); křesťané 
jsou oproti tomu povoláni k obětavé službě druhým (2:4). 
2:15 záříte jako světla: Kristovi následovníci mají být pro 
ostatní ukazatelem k Bohu, který sám je zdrojem světla 
(Mt 5:14–16; J 1:4–5; 8:12; Jk 1:17). • uprostřed pokři-
veného a zvráceného pokolení: Viz Dt 32:5; Mt 17:17; 
Sk 2:40; Ř 1:18–32; 3:10–23. • záříte jako světla: 
Křesťané mají svým životem jít ostatním příkladem (viz Mt 
5:14–16). 
2:16 Pevně se držte Slova života: Míněn je buď sám 
Kristus ( J 1:1–2; 1J 1:1; Zj 19:13), nebo jeho evange-
lium (L 1:2; Sk 8:4; 16:6; 17:11), případně oba významy 
zároveň.  • v Kristův den: Jednoho dne bude spása světa 
dovršena a Kristus se navrátí na zem (sr. 1:6; 1K 1:8; 1Te 
5:2–11; 2Pt 3:10–13). • můj běh: Pavel často užívá spor-
tovní názvosloví jako metafory křesťanského života (sr. 
3:12–14; 1K 9:24–27; Ga 2:2; 5:7; 2Tm 4:7–8; Žd 12:1). 
2:17 skropit svou krví (dosl. „být vylit v úlitbu“): Židé 
i pohané často své oběti doplňovali úlitbou – na počest 
božstva pokropili obětní dar či patu oltáře vínem nebo 
olejem (sr. Gn 35:14; Ex 29:40). Celý Pavlův život byl obětí 
přinesenou Bohu (sr. Ř 12:1; 15:16), kterou byl připraven 
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Christologický hymnus (2:6–11) 

V pasáži 2:6–11 (podobně jako v Ko 1:15–20) Pavel nejspíše cituje hymnus, který poetickou 
formou vyjadřuje raně křesťanské chápání Krista. Jak vidíme, již první křesťané vyznávali 
jeho preexistenci a božskou přirozenost (viz J 1:1–2; Ko 1:15–20; 2:9; Žd 1:1–3). Ježíš 
Kristus pro ně nebyl jen dalším prorokem. Byl od počátku u Boha Otce, byl s ním jedno a vše 
bylo stvořeno skrze něj. Ježíš Kristus je jakožto Boží Syn stejné přirozenosti jako Bůh Otec. 

Tento hymnus rovněž stvrzuje, že Kristovo sestoupení na zem bylo projevem nesmírné 
pokory – nekonečný Bůh se stal prostým člověkem (2:7; viz Ko 1:15; J 1:10–14; Žd 2:14,17). 
Ježíš Kristus, božský stvořitel vesmíru, zemřel podle předpovědi Písma jako oběť za lidské 
hříchy (Iz 53:3–12) a za smíření člověka s Bohem (2:8; viz J 3:14–17; Ř 5:9–10; Ko 1:20,22; 
2:13–14; Žd 1:3; 10:9–14). 

Hymnus vydává také svědectví o Ježíšově vzkříšení a nanebevstoupení – o tom, že „jej 
Bůh povýšil nade všechno“ v nebesích (2:9) a udělil mu titul „Pán“ (2:11; sr. Ko 1:18). 
Jednoho dne se před Kristem skloní veškeré stvoření a všichni uznají, že je Pánem celého 
vesmíru (2:9–11), a vzdají mu úctu, jež náleží jen Bohu (viz Zj 5:8–14). 

Iz 53:3–12 

J 1:1–2, 10–14;  
 3:14–17 

Ř 5:9–10 

Ko 1:15–22;  
 2:9,13–14 

Žd 1:1–3; 2:14,17;  
 10:9–14 

Zj 5:8–14 
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Příklad Pavlových spolupracovníků (2:19–30) 
Doporučení Timotea 
19Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych 
se také já potěšil zprávami o vás. 20Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl 
o vás tak opravdovou starost. 21Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, 
co je Ježíše Krista. 22O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě 
evangelia jako syn otci. 23Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co 
se mnou bude. 24Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám. 

Doporučení Epafrodita 
25Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bra-
tra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se 
staral o mé potřeby. 26Tesknil po vás všech a  trápil se, že jste se doslechli 
o jeho nemoci. 27Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, 
a  nejen nad ním, ale i  nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 
28Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se 
uleví. 29Přivítejte ho v  Pánu s  patřičnou radostí a  takových, jako je on, si 
važte. 30Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby 
mi posloužil za vás za všechny. 

Zdroj pravé spravedlnosti (3:1–21) 
Marné spoléhání na tělo 

3 Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi 
není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. 

2Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na 
ty řezníky! 3Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu 
duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. 

završit i smrtí pro Krista (sr. 3:10; Sk 21:13 aj.). • raduji 
se: Služba Bohu je důvodem k radosti, neboť nic vykona-
ného pro něj není nadarmo (viz 1K 15:58). 
2:19–24 Pavel filipské církvi doporučuje Timotea, který 
s ním byl už při jeho první návštěvě města a sloužil zde 
i později v Pavlově nepřítomnosti (viz Sk 16:1–12; 17:15; 
18:5; 19:22). Během let se osvědčil jako Pavlův nejbližší 
učedník, spolupracovník a duchovní syn. Pavel ho nyní 
vysílá z vězení jako svého zástupce, který si zaslouží plnou 
důvěru. 
2:20 Nemám nikoho: Sr. 2Tm 4:10,16. 
2:21 hledí jen svého: Timoteus byl skvělým příkladem 
člověka, který si „nehledí jen sebe“ (2:4), ale především 
Krista a druhých. 
2:23 co se mnou bude: Tj. jak dopadne Pavlův soudní 
proces. 
2:24 Spoléhám: Pavel očekával své brzké propuštění (viz 
pozn. k 1:19). 
2:25–30 Pavel chválí Epafrodita (viz též 4:18), posla 
z filipského sboru, kterého k nim nyní posílá zpět, pravdě-
podobně aby doručil tento dopis. • Označení za spolubo-
jovníka je narážkou na potíže, protivenství a nebezpečí, 
s nimiž se setkávali během své misijní činnosti. 
2:27 Bůh se nad ním smiloval: Pavel vnímal Epafroditovo 
uzdravení z téměř smrtelné nemoci (viz v. 30) jako přímý 
zásah Boží milosti. • zármutek na zármutek: Pavlova 
služba raným církvím s sebou často nesla nejen vnější 
pronásledování, ale i vnitřní soužení (Ř 9:1–2; 2K 1:8–10; 
2:1–3; 4:8; 11:23–29). 
2:30 málem umřel: Pavel vyzdvihuje Epafrodita jako 
příklad následování Krista, když zde používá stejné slovní 

spojení mechri thanatú (dosl. „až k smrti“) jako v 2:8, kde 
mluví o Kristu. Spojení se jinde v NZ nevyskytuje. 
3:1 bratři: Viz pozn. u 1:12 (tak i jinde). • radujte se 
v Pánu: Pavel se k tématu radosti opakovaně vrací v celém 
listu (viz 1:4,18,25; 2:2,17–18,28–29; 4:1,4,10). • Stále 
totéž je poněkud mnohoznačný výraz. Může se vztahovat 
(1) k bezprostředně předcházející výzvě radujte se v Pánu; 
(2) k dříve zmíněné výzvě k následování Kristova příkladu 
(2:1–18); (3) k bezprostředně navazujícímu varování před 
lidmi ohrožujícími jejich víru (3:2–3). 
3:2–6 V této pasáži Pavel varuje před vlivem judaizátorů, 
kteří trvali na dodržování Mojžíšova zákona a požadovali 
obřízku i od nežidovských věřících (viz „Obřízka“, s. xx; 
Sk 15:1–5 a úvod k listu Galatským, „Dobový kontext“,  
s. xx). 
3:2 ty psy: Tradiční židovské označení pohanů (sr. Mk 
7:27–28) zde Pavel ironicky obrací proti těm, kdo tento 
hanlivý termín používali. Neváhá tyto náboženské ideology 
označit těmi nejtvrdšími výrazy (sr. 2K 11:13–15; Ga 
1:6–9; 5:12). • ty řezníky: Místo aby použil obvyklý termín 
pro obřezání (peritomé, viz 3:3), Pavel zde v sarkastické 
slovní hříčce mluví doslova o „odřezání“ (katatomé), tj. 
o kastraci, kterou tito učitelé v duchovním smyslu prová-
dějí na křesťanech, když je nutí k přijetí Mojžíšova zákona 
(sr. Ga 6:12–15). 
3:3 Obřízka byla chápána jako znamení příslušnosti k Bo-
žímu lidu (viz Gn 17:10–14). Věřící v Krista ovšem mají 
obřízku v pravém smyslu ve svém srdci, nikoli na těle (viz 
Ř 2:28–29; Ef 2:11; Ko 2:11–13; sr. Dt 30:6; Jr 4:4), neboť 
její skutečný smysl není v tělesném úsilí o naplnění Zá-
kona, ale v odevzdání se Bohu a spolehnutí na jeho spásu. 

FILIPSKÝM 2:19

2:20 
1K 16:10

2:21 
1K 10:24

2:22 
1K 4:17 
1Tm 1:2

2:24 
Fp 1:25–26

2:25 
Fp 4:18

2:29 
1K 16:16,18 
1Tm 5:17

3:1 
Fp 2:18; 4:4

3:2 
Ž 22:17,21 
Zj 22:15

3:3 
J 4:21–24 
Ř 2:29 
Ga 6:15 
Ko 2:11



25

4Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může 
spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: 5obřezán osmého dne, z rodu 
Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, 
6co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem 
byl bez chyby. 

Ztotožnění s Kristem 
7Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. 
8A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k  té nevýslovné hodnotě 
poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a poklá-
dám to za hnůj, abych získal Krista! 9V něm se ocitám bez vlastní spravedl-
nosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou 
spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. 10Chci ho znát, znát 
moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho 
smrti, 11abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. 
12Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych 
přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. 13Nemys-
lím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co 
je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. 14Ženu se k cíli, k vítězné 
odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. 

Následujte můj příklad 
15Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v  nějakém 
ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. 16K čemu jsme ale už došli, toho 
se držme. 

3:4 spoléhat na tělo: Tj. na vlastní úsilí a též na tělesnou 
příslušnost k Izraeli. 
3:5 obřezán osmého dne: Viz Gn 17:12; Lv 12:3; L 1:59; 
2:21. • z rodu Izraelova: Tj. rozený Žid, nikoli konvertita. 
• z pokolení Benjamínova: Území rodu Benjamín leželo 
v samém srdci Izraele, kolem hlavního města Jeruzaléma 
(viz Gn 35:18; Joz 18:11–28); z tohoto kmene pocházel 
také první izraelský král Saul (1S 10:20–24), jehož jméno 
Pavel původně nesl (Sk 13:9). • Hebrej z Hebrejů: Ačkoli 
pocházel z řecky mluvícího Tarsu v Malé Asii, nepatřil k he-
lenizovaným Židům, ale k těm, kteří zachovávali hebrej-
ský/aramejský jazyk a kulturu (sr. Sk 6:1). • farizeus: Tj. 
příslušník nejstriktnějšího proudu v judaismu (viz Sk 23:6; 
26:5; též „Farizeové“, s. xx; Mt 3:7). 
3:6 co do horlivosti pronásledovatel: Mnozí židé pova-
žovali křesťanské učení za ohrožení své víry; Pavel proto 
církev zpočátku krutě pronásledoval (viz Sk 7:58 – 8:3; 
9:1–21; Ga 1:13), snad inspirován horlivostí starozá-
konního kněze Pinchase (Nu 25:11) či proroka Eliáše 
(1Kr 18:40; 19:10). • co do spravedlnosti … bez chyby: 
Ohledně dodržování Mojžíšových předpisů a otcovských 
tradic nebylo Pavlovi co vytknout (Ga 1:14; sr. Fp 3:9). 
3:7–8 Nyní ovšem Pavel toto všechno (3:5–6) pokládá 
za ztrátu: Vztah křesťana s Bohem je založen na poznání 
Krista Ježíše (sr. 3:10; J 17:3) a na ničem jiném. Pavlovi 
teď jde o jediné: aby získal Krista, a přijal tak dar věčného 
života (sr. J 3:16; 1J 5:11–13). Ve srovnání s tím jsou jaké-
koli jiné hodnoty bezvýznamné jako hnůj (řecky skybala, tj. 
„výkaly, odpad“). 
3:9 Pavel zdůrazňuje kontrast mezi úsilím judaizátorů 
(3:2), kteří chtěli dosáhnout vlastní spravedlnosti zalo-
žené na Zákoně, a přijetím daru Boží spravedlnosti, která 
vyplývá z víry v Krista (nebo z víry či věrnosti Kristovy; sr. 

Ř 3:22; Ga 2:16; 3:22). Tuto spravedlnost, jež přichází od 
Boha, si nelze zasloužit, lze ji pouze přijmout jako dar (viz 
Ř 3:20–28; 4:1–8; Ga 2:16; 3:10–12; Ef 2:8–9). 
3:10 Chci ho znát: Poznání Krista znamená poznání Boha 
a přijetí jeho věčného života (sr. 3:7–8; J 1:12–13; 17:3). 
• Křesťané poznávají moc jeho vzkříšení již nyní a budou 
ji plně zakoušet ve věčnosti (viz Ř 6:4–14; 8:10–11; 
Ef 1:17–20; 2:6; Ko 2:12–14; 3:1–4). • účast na jeho 
utrpení … ztotožnit se s ním i v jeho smrti: Následování 
Krista zahrnuje i zkušenost pronásledování a útrap pro 
evangelium (viz 1:29; Sk 9:16; 2K 4:7–12; 12:9–10; 
Ko 1:24; 1Pt 4:13–16). 
3:11 vzkříšení z mrtvých: Podstatou křesťanské naděje 
není únik z tohoto světa a těla, ale fyzické vzkříšení v ob-
noveném stvoření na konci časů (viz „Vzkříšení z mrtvých“ 
u 1K 15:12–27; též Mt 19:28–29; Ř 8:20–23; 1K 6:14; 
2K 4:14; Fp 3:20; Zj 21:1–5). 
3:12 ženu se vpřed: Viz pozn. o Pavlově „běhu“ u 2:16. 
3:14 k vítězné odměně: Vítěz antických závodů dostával 
vavřínový věnec („korunu“), příp. i finanční odměnu. Křes-
ťany čeká v cíli jejich pozemského běhu nevadnoucí věnec 
Boží slávy a odměna věčného společenství s Kristem (sr. 
1K 9:24–27; Ko 2:18; 2Tm 4:8; Jk 1:12; Zj 2:10; 3:11). 
3:15 dospělí: řecké slovo teleios může odkazovat k doko-
nalosti (3:12; sr. 1K 13:10; Jk 1:17,25), zde ale označuje 
duchovní dospělost, zralost (sr. 1K 2:6; 14:20; Ef 4:13; Žd 
5:14); někdy jsou přítomné oba významy (Ko 1:28; Jk 1:4). 
• tento postoj: Dospělý postoj (vyjádřený v 3:12–14) 
znamená nepovažovat se za dokonalé, ale pokračovat 
v životním běhu za Kristem. 
3:16 toho se držme: Křesťané mají zůstávat v poznané 
pravdě a chránit svěřený poklad evangelia (2:16; 2Te 2:15; 
2Tm 1:13–14; Zj 2:25). 

3:5 
L 2:21; Sk 23:6 
Ř 11:1 
2K 11:22

3:6 
Sk 8:3; 22:4;  
 26:9–11 
Ř 10:5; Ga 1:13

3:7 
Mt 13:44 
L 14:33

3:8 
J 17:3 
Ef 4:13 
2Pt 3:18 

3:9 
Ř 1:17; 3:21–22;  
 9:30; 10:3 
Ga 2:16; 2Pt 1:1 

3:10 
Ř 6:3–5; 8:17,29 
Žd 11:35 

3:11 
1K 15:23

3:13 
L 9:62

3:14 
1K 9:24 
2Tm 4:7–8 
Žd 12:1

3:15 
1K 2:6 
Fp 1:9–10
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17Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle 
našeho vzoru. 18Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem 
vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. 19Jejich konec je záhuba, 
jejich bůh břicho a jejich sláva v  jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na 
pozemské věci, 20my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasi-
tele  – Pána Ježíše Krista. 21Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho 
slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. 

Výzvy a poděkování (4:1–20) 
Osobní výzvy 

4 Moji milovaní a vytoužení bratři, jste mou radostí a věncem vítězů! 
Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní. 

2Prosím Evodii a prosím Syntyché, aby měly stejné smýšlení v Pánu. 3Ano, 
prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evange-
lium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž 
jména jsou v knize života. 

3:17 následujte společně můj příklad (dosl. „buďte mými 
spolunapodobiteli“): Pavel dává křesťanům za příklad 
své následování Krista, nikoli své vlastní osobní kvality 
(3:7–14; 4:9; 1K 4:6,16; 11:1; 2Te 3:7–9). Tento příklad 
ostře kontrastuje s postojem nepřátel Krista, o nichž píše 
dále (3:18–19). 
3:18 Nepřátelé: Není zcela jisté, koho zde Pavel míní. 
Mohli to být (1) judaizátoři, tj. židovští křesťané trvající 
na obřízce (viz pozn. k 3:2), jejichž důraz na dodržování 
Zákona byl popřením významu Kristova kříže (sr. Ga 
2:21; 5:2–11); nebo naopak (2) antinomisté, tj. křes-
ťané přesvědčení, že pro ně neplatí žádné normy zjevené 
v Zákoně, a mohou tedy žít nemorálně (viz 3:19); anebo 
(3) odpadlí křesťané, kteří svým hříšným životem negují 
moc kříže (sr. Žd 6:4–6). 
3:19 Jejich konec je záhuba: Totiž opak spásy (1:28; sr. 
Mt 7:13; 1K 1:18; 2Te 1:9; 2:10; 1Tm 6:9). • jejich bůh 
je břicho: Tj. klaní se jen sami sobě, vlastním potřebám 
a sklonům (sr. Ř 16:18; 2K 10:12). • jejich sláva v jejich 
hanebnostech: Sebestřední lidé dokážou být pyšní i na 
vlastní zkaženost (sr. Ř 1:28–32). Podle jiného výkladu by 
„hanebností“ mohla být obřízka, resp. mužský úd, na němž 
je vykonávána, a v němž pak spočívá pochybná sláva či 
chlouba těch, kdo na obřízce zakládají svou spásu. • myslí 
jen na pozemské věci: Sr. J 12:25; 1J 2:15–17. 
3:20 máme občanství v nebi: Další Pavlova narážka na 
římské občanství (viz pozn. k 1:27; též Ef 2:19). Křesťané 
vědí, že jejich pravý domov je u Pána Ježíše Krista, a sou-
středí se proto na nebeské věci (viz Ko 3:1–2; sr. 1K 7:31; 

15:19; 1Pt 2:11) a na Kristův návrat (viz 1K 1:7; Tt 2:13). 
3:21 naše ubohé tělo: Tj. poddané hříchu, slabosti a smrti 
(viz Ř 7:22–24; 8:20–23). • do podoby: Odkaz na 2:7, 
kde Kristus naopak bere na sebe naši podobu (sr. Ř 8:29). 
• jeho slavného těla: Věřící přijmou stejné tělo, jaké 
přijal při vzkříšení Kristus (viz 1K 15:39–54; sr. 1J 3:2). 
• schopen podmanit si vše: Tuto moc Kristus získal 
svým ponížením a poslušností až k smrti (2:6–11; viz též 
1K 15:24–27). 
4:1–9 V závěru listu se Pavel vyjadřuje k menšímu kon-
fliktu ve filipské církevní obci a přidává několik povzbuzení. 
4:1 milovaní a vytoužení: Paralela s vyjádřením na začátku 
listu (1:8). • bratři: Viz pozn. u 1:12 (tak i dále). • radostí 
a věncem vítězů: Vytrvalost jeho duchovních dětí tváří 
v tvář pronásledování se stala Pavlovou odměnou v tomto 
životě i na věčnosti (viz 1Te 2:19–20). • stůjte v Pánu: Tj. 
odolávejte všem útokům a zůstaňte věrní Kristu (viz 1:27; 
sr. 1K 16:13; Ga 5:1; Ef 6:14; 1Te 3:8; 2Te 2:15; 1Pt 5:12). 
4:2 stejné smýšlení v Pánu: Povahu sporu mezi Evodií 
a Syntyché neznáme; Pavel na ně vztahuje výzvu, kterou 
vyložil již v 2:2 (sr. 1K 1:10; Ef 4:1–3; Ko 3:12–15). 
4:3 věrný spojenče: Řecké slovo syzygos (dosl. „spolu-
zapřažený“) označovalo partnery spojené manželstvím, 
přátelstvím, zaměstnáním apod. Vzhledem ke kontextu 
by zde snad mohlo být i vlastním jménem – pak by 
překlad zněl: vážený Syzygu (nicméně takové jméno není 
doloženo); identita dotyčného nám tedy zůstává skryta. 
• Ani o Klementovi nevíme nic bližšího. • jejichž jména 
jsou v knize života: Motiv přítomný již v SZ (Ex 32:32–33; 

3:17 
1K 4:16 
1Pt 5:3 
1Te 1:7 

3:19 
Ř 8:5–6; 16:18

3:20 
Ko 3:1–3 
Žd 12:22–23 
1Tm 4:10

3:21 
1K 15:24–28, 43–53 
Mt 17:2 

4:3 
Zj 3:5; 20:12,15

FILIPSKÝM 3:17

Křesťanská radost (3:1; 4:4) 
Apoštol Pavel v tomto listu opakovaně povzbuzuje pronásledované křesťany ve Filipech 
k životu plnému radosti (viz 2:18; 3:1; 4:4). Podobně povzbuzoval i křesťany v Tesalonice 
(„vždycky se radujte“, 1Te 5:16). Také Ježíš si na samém sklonku života přál, aby se jeho 
učedníci radovali (viz J 15:11; 16:24). 

Povrchní lidské štěstí je závislé na okolnostech, křesťanská radost je ale jiná. Ta vychází 
z osobního vztahu s Bohem, a překoná dokonce i pronásledování a smrt. Tato radost pra-
mení z vědomí, že ať se děje cokoli, Bůh to dokáže obrátit k našemu konečnému dobru (viz 
Ř 8:28). Zdrojem radosti je pro křesťany samotné působení Ducha svatého v jejich srdcích 
(viz Ga 5:22). Opravdové tajemství radostného života proto spočívá v neustálém „naplnění 
Duchem“ (sr. Ef 5:18–20). Křesťanský postoj k životu se neodvíjí od vnějších okolností, ale 
vyvěrá z osobního vztahu s živým Bohem. 

J 15:11; 16:24 

Ř 5:3–4; 8:28 

Ga 5:22 

Ef 5:18 

1Te 5:16 
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Radujte se v Pánu 
4Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! 5Všichni lidé ať znají 
vaši vlídnost. Pán je blízko. 

6O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste 
s  vděčností Boha, 7a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit 
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

8Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, 
cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýš-
lejte. 9Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte 
a Bůh pokoje bude s vámi. 

Štědrost Filipských 
10Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklí-
čil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. 11Neříkám to proto, že 
bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spoko-
jen. 12Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém 
ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 13Všechno 
mohu v Kristu, který mě posiluje. 14Zachovali jste se ale krásně, že jste mi 
pomohli v tísni. 

15Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal 
na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a pří-
jmech, jen vy jediní. 16I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby. 
17Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, 
který se připisuje na váš účet. 18Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; 

Ž 69:29; Da 12:1) dostává v NZ nový význam (L 10:20; 
Zj 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27). 
4:4–6 Radujte se … modlete se … s vděčností: Sr. 
1Te 5:16–18; obě pasáže jsou určeny pronásledovaným 
(sr. Ř 12:12). 
4:4 Radujte se: Radost je podle Pavla křesťanskou 
odpovědí na radostnou zprávu evangelia (2:18; 3:1; sr. 
Ř 12:12,15; 1Te 5:16). Tato radost nezávisí na vnějších 
okolnostech; křesťané ji nacházejí v Pánu dokonce i v těž-
kých situacích (1Pt 1:6–9; 4:13). 
4:5 vaše vlídnost: Věřící mají i uprostřed pronásledování 
vůči druhým lidem projevovat Kristův laskavý charakter 
(Mt 11:29; 2K 10:1); tato vlastnost je obzvláště potřebná 
u představených církve (sr. 1Tm 3:3; Tt 3:2). Spravedlnost 
je možné ponechat v Božích rukou, neboť Pán je blízko (sr. 
Jk 5:8–9). 
4:6 nemějte starost: Toto spolehnutí na Boží péči je 
jádrem Ježíšova učení v Kázání na hoře (Mt 6:25–34; 
7:9–11). • za všechno se modlete: Důvěra v Boha vede 
věřícího namísto starostí k modlitbám (Ř 12:12; Ef 6:18; 
1Te 5:17; 1Pt 5:7). 
4:7 Život v důvěře k Bohu (4:6) přináší křesťanům Boží 
pokoj (viz J 14:27; Ř 5:1; Ko 3:15), který může být pro 
druhé lidi nepochopitelný. 
4:8 o tom přemýšlejte: V závěrečné výzvě Pavel nabádá 
věřící, aby se i během strádání soustředili na dobré Boží 
dary; pak budou naplněni pokojem (4:7,9) a jejich život 
bude svědectvím pro všechny lidi. 
4:9 co jste slyšeli a viděli na mně: Viz pozn. k 3:17. 
4:10–20 List končí Pavlovým poděkováním za dar, který 
mu Filipští poslali po Epafroditovi. 
4:10 váš zájem o mne … znovu vzklíčil: Filipští křesťané 
na rozdíl od některých jiných už dříve Pavla podporo-
vali (sr. 2K 11:9). • chyběla příležitost: Nevíme, co jim 

tentokrát v pomoci bránilo – snad nedostatek informací 
o Pavlovi před jeho zatčením. 
4:11–12 spokojen: Řecký termín autarkés odkazuje na 
antický ideál soběstačnosti a samostatnosti za všech 
okolností; viz pozn. u 1Tm 6:6. 
4:13 všechno mohu: Dosl. „budu mít dost sil“ zvládnout 
okolnosti popsané v 4:11–12. • v Kristu, který mě posi-
luje: Pavel ve svých slabostech a souženích spoléhal jen na 
Krista, který skrze něj působil svou mocí (viz 1K 2:3–5; Ga 
2:20; Ef 3:7,20; 2K 1:8–10; 4:7–12; 12:8–10; Ko 1:29). 
4:14 Zachovali jste se … krásně: Štědrost a zájem 
Filipských byly pro Pavla ve vězení obzvláštní útěchou 
a požehnáním (sr. Mt 25:35–36; Žd 13:3). 
4:15 v počátcích evangelia: Tj. během Pavlovy první 
návštěvy ve Filipech (Sk 16:12–40). • na cestu z Ma-
kedonie: Tj. ze severní části dnešního Řecka (kde ležely 
Filipy a Tesalonika) na jih do achajských Athén a Korintu 
(Sk 17:14–16; 18:1–4) • žádná církev se nepodílela: 
Pavel často od církví finanční podporu nežádal, aby se 
vyhnul nařčení ze zištnosti (Sk 20:33–34; 2K 11:7–12; 
12:14–15). • jen vy jediní: Štědrost filipských křesťanů 
byla výjimečná a příkladná (viz 2K 8:1–5). 
4:16 do Tesaloniky: Další zastávka na Pavlově druhé 
misijní cestě (Sk 17:1–9; sr. 1Te 2:1–12). • vícekrát: Dosl. 
„jednou i dvakrát“, tj. opakovaně. 
4:17 Neříkám to proto, že bych toužil po darech: Pavel vět-
šinou dával přednost nezávislosti a možnosti živit se vlastní 
prací (viz Sk 18:1–3; 1K 4:12; 9:3–18; 2Te 3:7–8). • Zisk 
… na váš účet: Pojmy ze světa financí (sr. 4:15) jsou zde 
metaforou pro věčné Boží požehnání (sr. Mt 6:1–21; 19:21). 
4:18 od Epafrodita: Viz pozn. k 2:25–30. • líbezná vůně: 
Odkazuje na starozákonní oběti, které byly přijaty Bohem 
(viz Gn 8:20–21; Ex 29:18; Lv 1:9,13,17 atd.; sr. Ř 12:1; 
Ef 5:2). 

4:5 
Žd 10:37 
Jk 5:8–9 

4:6 
Mt 6:25 
1Pt 5:7

4:7 
Iz 26:3 
J 14:27 

4:9 
Ř 15:33; 16:20 
1K 14:33 

4:10 
2K 11:9 

4:11 
1Tm 6:6

4:12 
2K 11:9

4:13 
2K 12:9–10

4:15 
2K 11:8–9

4:16 
Sk 17:1 
1Te 2:9

4:17 
1K 9:11

4:18 
2K 9:12

FILIPSKÝM 4:18
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mé potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali – je 
to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. 19Můj Bůh pak podle 
svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. 

20Našemu Bohu a Otci buď sláva na věky věků! Amen. 

Závěr (4:21–23) 
21Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu 
se mnou. 22Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora. 

23Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. 

4:19 Můj Bůh: Pavel zdůrazňuje svůj osobní vztah s Bohem 
(sr. Ž 18:3; J 20:28; 2K 12:21). • slavně: Dosl. „ve slávě“; 
sr. Ef 1:18; 3:16–21. • každou vaši potřebu: Pavel se řídí 
pravidlem, které filipským předložil ve 2:4, a ač je sám 
v nouzi, nemyslí na sebe, ale na druhé (sr. 2:21; 1K 10:24). 
4:20 buď sláva: Tak jako oslavný hymnus o Kristu (2:6–11) 
směřuje ke slávě Boha Otce (2:11), stejným vzdáním slávy 
končí i celý list. 

4:22 svatí … z císařova dvora (dosl. „domu“): Mohlo by jít 
o císařovy příbuzné, ale Pavel má spíše na mysli křesťany 
sloužící v paláci nebo obecně ve státních službách; snad 
šlo o vojáky, kterým Pavel mohl zvěstovat evangelium 
během svého věznění (viz pozn. k 1:13). 
4:23 milost Pána Ježíše Krista: Obvyklý pozdrav v úvodu 
(1:2) či závěru Pavlových listů. • s vaším duchem: Sr. 
Ga 6:18; 1Te 5:23; 2Ti 4:22; Fm 1:25. 

4:19 
2K 9:8 

4:20 
Ř 11:36

4:23 
Ga 6:18 
2Tm 4:22 

FILIPSKÝM 4:19



LIST KOLOSKÝM 

V listu Koloským se působivě snoubí teologie s křesťanskou praxí. 
Odhaluje tajemství Kristovy podstaty a jeho spásného díla stejně 
jako nejzákladnější pokyny pro běžný život věřících. Tento list mezi 
novozákonními spisy vyniká důrazem na klíčovou roli Ježíše Krista 
v duchovním i praktickém životě každého křesťana. 

Dobový kontext 
Město Kolosy leželo přibližně 190 km východně od Efesu v římské provincii Malá 
Asie (dnešní Turecko). 

Pavel zmiňuje, že Koloským jako první zvěstoval evangelium jeho spolupracovník 
Epafras (1:7). Ten zřejmě uvěřil v Krista během Pavlova tříletého pobytu v Efesu, 
obchodním a správním středisku provincie, do níž patřily i Kolosy. Kniha Skutků 
uvádí, že během Pavlova působení v Efesu „všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak 
Řekové, slyšeli Pánovo slovo“ (Sk 19:10). Pavel sám Kolosy nenavštívil (2:1), ale 
jakožto Epafrův duchovní otec byl pro koloskou církev jakýmsi duchovním „dědeč-
kem“. Jeho list proto odráží nejen Pavlovu apoštolskou autoritu, ale také jeho 
upřímné osobní zaujetí. 

List Koloským vznikal v době Epafrovy návštěvy u Pavla v žaláři (4:12). Epafras 
bezpochyby Pavla informoval o potížích, s nimiž se tehdy mladý sbor v Kolosách 
potýkal. Tamní církev ohrožovali především heretičtí učitelé, kteří se zaměřovali na 
„vlády a mocnosti“ duchovního světa a odvraceli tak pozornost věřících od Krista. 
Právě na tyto problémy Pavel v dopisu reaguje. 

Shrnutí 
List Koloským se skládá ze dvou částí. První (k. 1–2) se zabývá hlavně teologií, 
druhá (k. 3–4) je věnována praktickým otázkám. 

Po Pavlově úvodním pozdravu (1:1–2) následuje dobově typické díkuvzdání za 
adresáty (1:3–8) a modlitba za ně (1:9–14). Poté Pavel ihned přechází k jádru 
svého teologického sdělení. Pro tento účel cituje raně křesťanský hymnus o Kris-
tově ústřední roli ve stvoření (1:15–17) i v díle spásy (1:18–20). Následně koloským 
křesťanům připomíná praktický rozměr této pravdy pro ně samotné (1:21–23) 
a svěřuje se jim ohledně své niterné motivace sloužit Kristu a jeho evangeliu (1:24–
2:3). Poté se obrací k problému falešných učení. Vyzývá Koloské k zakotvenosti 
a růstu v Kristu (2:4–7) a oproti prázdnému filosofování a lidským tradicím zdůraz-

ňuje Kristovu moc a vítězství kříže 
(2:8–15). V závěru této části Pavel 
vyvrací konkrétní aspekty koloské 
hereze. Pravá zbožnost nespočívá 
v dodržování náboženských pravi-
del, falešné pokoře a tělesném odří-
kání, ale ve spojení s Kristem jako 
hlavou církve (2:16–23). 

t Geografický kontext listu Koloským.  
Církev v  KOLOSÁCH založil Epafras 
(viz 1:7), který se patrně s evangeliem 
poprvé setkal v EFESU během tamního 
Pavlova působení nebo těsně po něm 
(viz Sk 19:1–20:1). Pavel tento svůj 
list posílá právě po Epafrovi, který jej 
navštívil ve vězení. 

ČASOVÁ OSA 

Velikonoce,  
r. 30 nebo 33 
Ježíšovo křižování 

50–52 
Pavlova druhá misijní 
cesta 
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Pavlova třetí misijní 
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53~56 
Pavlovo působení 
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v Kolosách 

59–60 
Plavba do Říma 
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Domácí vězení v Římě 

64~65 
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do r. 68 
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Praktická část listu (k. 3–4) začíná výzvou k odvrácení od starého způsobu života 
a přijetí nové identity v Kristu – nejprve na osobní úrovni (3:1–11), dále v životě 
společenství (3:12–17) a také v rodinných a služebních vztazích (3:18–4:1). Křes-
ťané mají být vytrvalí v modlitbách a vlídní ke všem lidem (4:2–6). Závěr dopisu 
patří jako obvykle osobním pozdravům (4:7–18). 

Okolnosti sepsání 
List Koloským patří spolu s Ef, Fm a Fp mezi tzv. vězeňské listy, protože Pavel byl 
v době jejich sepsání „vězněm pro Krista“ (Ef 3:1; 4:1; Fm 1:1,9,23). Tři z nich – 
list Efeským, Koloským a Filemonovi jsou si velice blízké, lze se proto domnívat, 

že vznikly přibližně ve stejné době a na stejném 
místě (v Římě nebo v Efesu – viz úvod k Efeským, 
„Okolnosti sepsání“, s. 2). Tuto trojici listů spojují 
obdobná témata, slovní zásoba i místo určení – 
Kolosy patřily do provincie Malá Asie, jejímž cen-
trem byl Efes, a Filemon byl koloským občanem. 

V listu se vyskytuje 31 slov, které se nikde jinde 
v NZ nenacházejí, a až 39 slov, která se nevysky-
tují jinde v Pavlových listech. Tento fakt podle řady 
moderních kritiků zpochybňuje Pavlovo autorství 
listu Koloským, lze jej však vysvětlit např. výrazným 
spoluautorským podílem Timotea (viz Ko 1:1). 

Pavel ve svých listech z vězení vždy zmiňuje své 
spolupracovníky. V dopisech do Efesu (Ef 6:21) 
a do Kolos (4:7) uvádí, že adresáty s jeho situací 
podrobněji seznámí bratr Tychikos. Právě on tedy 
doručil dopisy těmto dvěma církvím v  Malé Asii. 

V listu Koloským je Tychikos jmenován jako doručitel společně s Onezimem (4:9), 
uprchlým otrokem, po kterém Pavel poslal také osobní list pro jeho pána (Fm 1:12). 

Koloská hereze 
Důvodem sepsání Pavlova listu do Kolos bylo především znepokojivé působení tam-
ních bludných učitelů. Kolosy byly jakožto významný uzel na frekventované římské 
obchodní cestě vystaveny vlivu nejrůznějších náboženství a filosofií. Tzv. „koloská 
hereze“ byla tedy nejspíše synkretistickou směsicí různých postojů a názorů, jako 
tomu bylo i u jiných dobových falešných učení. Ačkoli o identitě ani doktríně těchto 
konkrétních bludařů nevíme nic bližšího, z listu můžeme identifikovat několik cha-
rakteristických znaků: (1) svěcení soboty a novoluní (2:16), což by svědčilo o vlivu 
judaismu, (2) důraz na předpisy o tělesném odříkání (askeze) a (3) dobově charak-
teristický zájem o anděly a jiné duchovní bytosti. Hlavní problém je tedy zjevný: 
jejich učení nebylo kristocentrické – Ježíš nebyl středobodem jejich duchovního 
života. Každá taková nauka je nutně v rozporu s evangeliem. 

Význam a zvěst 
Pavel tímto listem usiluje navrátit církev zpět k apoštolské zvěsti o Ježíši Kristu. 
Oproti heretikům trvá na tom, že Kristus drží primát nad veškerým stvořením (dosl. 
je prvorozený; viz pozn. k 1:15) – nad bytostmi duchovními i tělesnými (1:16; 2:15). 
V Ježíši Kristu spočívá veškerá plnost božství (2:9). On je jediným skutečným zdro-
jem duchovního růstu a středobodem skutečné zbožnosti (2:19). Zákazy a před-
pisy, na něž kladli důraz falešní učitelé, neměly zdroj v Kristu, a tak nemohly být 
duchovně nijak prospěšné (2:23). Podle Pavla v tomto ohledu vlastně více znamená 
méně: Pokoušíme-li se ke Kristu přidružovat cokoli dalšího, zastiňujeme tím jeho 
samotného a působení jeho milosti v našich životech. 

Jen Kristus nás mohl usmířit s Bohem (1:21–22) a jen skrze Krista náš život spočívá 
v Bohu (3:3). Jen Kristus nám může dát duchovní růst (2:19). Nic dalšího není třeba. 

Pavel své adresáty důrazně varuje před vnější náboženskostí (2:16–23). Namísto 
ní se křesťané mají ztotožňovat s Kristem v jeho smrti a vzkříšení (2:12; 3:1–4) 
a nechat se formovat zvěstí evangelia. List Koloským nám připomíná, že Kristus 
musí být jediným středobodem našeho osobního duchovního života i života církve 
jako celku. Jakékoli další přídavky by byly jen pokřivením pravé křesťanské víry. 
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Úvod (1:1–14) 
Pozdrav 

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus  
2svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: 

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. 

Díkůvzdání a modlitba 
3Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 
4neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke 
všem svatým. 5Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už 
jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, 6přišlo k vám. To nese ovoce 
a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je 
uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. 

7Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, 
který je vůči vám věrný Kristův služebník 8a který nám také pověděl o vaší 
lásce v Duchu. 

9Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, 
abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním 
jeho vůle 10a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále 
nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, 11byli všemožně posilováni 
mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí 
12děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. 13On 
nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného 
Syna, 14v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. 

Evangelium o Kristu (1:15–2:3) 
Kristovo prvenství 

 15 On je obraz neviditelného Boha, 
   prvorozený všeho stvoření. 

1:1 Pavel, z Boží vůle apoštol: Pavel nepatřil mezi pů-
vodních Ježíšových dvanáct apoštolů. Přijal své povolání 
později „skrze zjevení Ježíše Krista“ a stal se „apoštolem 
pohanů“ (viz Ř 11:13; Ga 1:11–2:9; sr. Ř 1:1; 1K 1:1; 
9:1–2; 15:8–9; 2K 1:1; Ga 1:1; Ef 1:1). • Timoteus byl 
jedním z Pavlových nejbližších spolupracovníků (viz „Timo-
teus“ u Sk 16:1–3, s. xx). Pavel jej uvádí jako spoluodesí-
latele (sr. 2K 1:1, Fp 1:1, 1Te 1:1, 2Te 1:1 a Fm 1:1) a snad 
i spoluautora (viz úvod, „Okolnosti sepsání“, s. 30). 
1:2 Kolosy se nacházely v údolí řeky Lykos v západní části 
Malé Asie, zhruba 190 km východně od Efesu a 16 km od 
Laodikeje. Díky své poloze na důležité římské cestě byly 
vystaveny nejrůznějším společenským i náboženským 
trendům té doby. • bratrům: řecký termín adelfoi se 
v Bibli často používá genericky, tj. pro mužské i ženské 
sourozence či souvěrce (sr. 4:15). • od Boha, našeho Otce: 
Některé rukopisy přidávají a od Pána Ježíše Krista. 
1:3–14 Po úvodním pozdravu v novozákonních dopisech 
zpravidla následuje díkuvzdání za adresáty, často spojené 
s modlitbou. Pavel děkuje Bohu za víru a lásku Koloských 
křesťanů a modlí se za jejich další duchovní růst, který by 
se odrážel v jejich praktickém životě. Některé formulace 
této modlitby naznačují Pavlovy obavy z vlivu falešných 
učitelů na místní církev. 
1:4 ke všem svatým: V NZ jsou všichni křesťané označo-
váni jako svatí, tj. lidé „zasvěcení“ Bohu jako jeho zvláštní 
lid (3:12; viz 1Pt 1:15–16; 2:9–10). 
1:4–5 víra … láska … naděje: Tato trojice nejvyšších 

ctností je v NZ často uváděna společně (viz Ř 5:2–5; 
1K 13:13; Ga 5:5–6; 1Te 1:3; 5:8; Žd 10:22–24). 
1:6 rozrůstá se po celém světě: Evangelium se během 
Pavlova života (pouhých 30 let od Letnic) rozšířilo do 
každé části Římské říše (1:23; Ř 1:8; 10:18; 15:19; sr. 
Mk 16:15; Sk 1:8). Pavel poukazuje na to, že křesťanství je 
na rozdíl od lokálních herezí univerzálně rozšířenou vírou. 
1:7 Epafras (viz též 4:12–13; Fm 1:23) zřejmě uvěřil během 
Pavlova působení v Efesu (Sk 19), načež se vrátil domů do 
Kolos, aby zde zvěstoval toto vše, tedy evangelium o Boží 
milosti. • vůči vám (řec. hyper hymón): Některé rukopisy 
uvádějí hyper hémón, tj. „za nás, v našem zastoupení“. 
1:9–10 Pavel se modlí, aby příjemci listu hlouběji porozu-
měli evangeliu a toto porozumění aby se plněji projevilo 
v jejich životech. 
1:12 děkovali Otci: Vděčnost za spásu je účinným lékem 
proti nejrůznějším duchovním neduhům (sr. 2:7; 3:17; 4:2). 
• podíl na dědictví: typicky starozákonní termín odkazuje 
na zemi, kterou Bůh zaslíbil svému lidu; Izrael byl zároveň 
Hospodinovým „dědictvím“ (viz např. Gn 15:7; Ex 6:8; 
1Kr 8:36,53; Za 2:16). V NZ je dědictvím svatých podíl 
na věčném životě v Božím království (Mt 5:3–10; 25:34; 
Ef 1:11–18; Tt 3:7; Žd 9:15; 1Pt 1:4). 
1:14 se nám dostalo vykoupení: Některé rukopisy dodávají 
skrze jeho krev (viz Ef 1:7). 
1:15–20 Kristus je v tomto textu představen jako svrcho-
vaný Stvořitel (1:15–17) a Vykupitel (1:18–20). Specifické 
stylistické i teologické rysy tohoto úryvku silně svědčí pro 

1:1 
1K 1:1 
Ef 1:1

1:2 
Ř 1:7

1:4 
Ef 1:15

1:5 
Ef 1:13 
1Pt 1:4

1:7 
Ko 4:12 
Fm 1:23 

1:9 
Ef 1:15–17

1:10 
Ef 4:1 
Fp 1:27 
1Te 2:12

1:11 
Ef 3:16

1:12 
Sk 26:18 
Ef 5:20

1:13 
Mt 3:17 
Sk 26:18 
Ef 1:6; 2:2; 6:12 

1:14 
Ef 1:7 
Žd 9:15 

1:15 
J 1:1,18; 14:9 
2K 4:4 
Žd 1:3 
Zj 3:14 

KOLOSKÝM 1:15
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to, že zde Pavel cituje některý v té době již existující raně 
křesťanský chvalozpěv na Krista, který vztáhl na situaci 
koloských křesťanů (viz pozn. u 3:16 a „Christologický 
hymnus“ u Fp 2:6–11, s. 22). 
1:15 obraz: Kristus je označen jako „Boží obraz“ (řec. 
eikón) zde a také v 2K 4:4 (sr. Žd 1:3, kde je použito 
synonymum charaktér). Jde o zřetelný odkaz na příběh 
o stvoření člověka (Gn 1:26–27) a také na personifikova-
nou Moudrost (viz Mdr 7:25–26; sr. Př 8:22–31; L 11:49; 
1K 1:24,30). • prvorozený všeho stvoření: Tento pro ranou 
církev charakteristický christologický titul nechce naznačit, 
že Kristus byl stvořen. Prvorozenství v biblickém kontextu 
znamená primát, tj. výsadní postavení a požehnání (Gn 27; 
49:3; Ž 89:27–28; sr. Žd 1:6) a dále především jedinečnost 
dotyčného v Božích očích – v tomto smyslu se termín 
užívá pro Boží lid (viz Ex 4:22; sr. Žd 12:23). 
1:16 Vše v nebi i na zemi: V této pasáži (1:15–20) se 
různé tvary slova vše opakují celkem sedmkrát, aby byla 
zdůrazněna Kristova naprostá svrchovanost. • trůny 
i panství, vlády i mocnosti: Heretici v Kolosách věnovali 
mnoho pozornosti představám o andělské hierarchii (viz 
úvod, „Koloská hereze“, s. 33; sr. též 2:18). Pavel zde proto 

zdůrazňuje Kristovu nadřazenost nad všemi duchovními 
silami (sr. 1K 15:24; Ef 1:21; 3:10; 6:12). 
1:18 On je hlavou: Řecký termín kefalé („hlava“) je 
obvykle metaforou pro autoritu nebo vedoucí postavení; 
v pozadí by ovšem mohlo být i hebrejské chápání, v němž 
slovo roš kromě běžného významu „hlava“ označuje také 
„zdroj, počátek“ (sr. též 2:10,19; 1K 11:3–10; Ef 4:15; 
5:23). • těla církve: Přirovnání církve ke Kristovu tělu 
vyjadřuje její zásadní jednotu s Kristem (viz 1:24; 2:19; 
3:15; sr. Ř 12:5; 1K 12:12–27; Ef 1:23; 2:16; 4:4,12,16; 
5:23,30). • prvorozený z mrtvých: Viz pozn. k 1:15 (sr. 
Ř 8:29; 1K 15:20–23; Zj 1:5). 
1:19 všechnu plnost … v něm: Ježíš Kristus je plným 
zjevením Boha. Koloští heretici zřejmě hlásali, že plnější 
poznání Boha je možné skrze ještě další bytosti „na 
nebi“ (viz 1:16,20). Pro specifický význam slova plnost 
(pléróma) viz pozn. u 2:9. 
1:20 se sebou smířil vše: Jako Adamův hřích dolehl na 
všechno stvoření, tak Kristova oběť otevírá cestu ke spáse 
a obnově všeho stvoření (viz 2K 5:18–20; sr. Sk 3:21; 
Ř 5:12–18; 8:19–22; 1J 2:2). 
1:21–23 Pavel vztahuje obsah citovaného hymnu 

1:16 
J 1:3 
Žd 1:2 

1:17 
J 1:1; 8:58

1:18 
Sk 4:2; 26:23 
Ef 1:22–23 
Zj 1:5 

1:21 
Ř 5:10 
Ef 2:3,12 

1:22 
Ř 7:4 
Ef 1:4; 5:27 

 16 Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – 
   to, co je vidět, i to, co vidět není, 
    trůny i panství, vlády i mocnosti. 
  Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše 
 17  a on je přede vším a jím všechno stojí. 
 18 On je hlavou těla církve, 
   on je počátek a prvorozený z mrtvých, 
    aby tak ve všem držel prvenství. 
 19 Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm 
   20a skrze něj se sebou smířit vše. 
  Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil 
   tomu, co je na zemi i na nebi. 

Kristovo dílo smíření 
21I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřá-
telští, nyní již usmířil. 22Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před 

Tajemství evangelia (1:26–27) 
Pavel ve svých listech opakovaně hovoří o zvěsti evangelia jako o tajemství (řec. mystérion, 
viz 2:2; 4:3; 1K 2:1; Ef 1:9; 6:19). Poukazuje na to, že toto tajemství bylo dříve skryté, ale 
nyní je již zjeveno (1:26; sr. Ř 16:25; 1K 2:7; Ef 3:9). Tím ale nechce říci, že by evangelium 
bylo jakousi tajnou naukou, kterou by člověk musel namáhavě rozkrývat. Pavel tento výraz 
přejímá z židovské apokalyptické literatury (výraz apokalypsa je odvozen z řeckého slova, 
které znamená „odkrytí“ či „odhalení“ – stejné slovo tvoří název biblické knihy Zjevení). 

Apokalyptická perspektiva počítá s tím, že Bůh má plán zahrnující celé lidské dějiny 
i  jejich vyvrcholení. Tento plán ovšem zůstává lidem skryt, dokud jim ho Bůh v patřičný 
čas neodhalí. Podle Pavla byl tento skrytý Boží plán odhalen v Kristu a apoštolové jej nyní 
zvěstují celému světu. 

Mnoho aspektů evangelia bylo poodhaleno už skrze starozákonní proroky, některé jeho 
klíčové prvky ale zůstaly skryté až do jejich zjevení v novozákonní době. Mezi tato „tajem-
ství“ patří například duchovní spoludědictví pohanů se židy (Ef 3:1–9), stálá přítomnost 
Krista v životech věřících (1:27) či jednota Krista a jeho církve, znázorňovaná spojením 
muže a ženy (Ef 5:31–32). Některé aspekty Božího plánu ovšem zůstávají i nadále skryty 
a čekají na budoucí odhalení. Sem spadá např. spása celého Izraele (Ř 11:25–26) či promě-
nění křesťanů při Kristově návratu (1K 15:51–52).  

Ko 2:2; 4:3 

Ř 11:25; 16:25 

1K 2:1,7; 4:1;  
 15:51 

Ef 1:9; 3:1–9;  
 5:32; 6:19 

1Tm 3:16
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sebou postavil svaté, bez poskvrny a  úhony – 23pokud ovšem zůstáváte 
pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, 
jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal 
služebníkem. 

Pavlova služba Kristu 
24Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu 
část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev. 25Jejím jsem se 
stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil 
Boží slovo. 

26Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno 
jeho svatým. 27Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství 
tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! 28Jeho kážeme: 
ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého 
člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. 29To je to, oč usiluji a bojuji veškerou 
silou, kterou on ve mně mocně působí. 

2 Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i  za ty, kteří jsou v  Laodi-
keji, a za všechny, kdo mě osobně neznají. 2Toužím, aby byli povzbuzeni 

v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty poro-
zumění a k poznání Božího tajemství – Krista, 3v němž jsou skryty všechny 
poklady moudrosti a poznání. 

Koloská hereze (2:4–23) 
Nenechte se klamat 
4Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. 5Ačkoli jsem totiž 
tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pev-
nost vaší víry v Krista. 

6Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. 7Zapusťte 
v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, 
a s vděčností v ní rosťte. 

(1:15–20) na své čtenáře. Jakožto lidé smíření s Bohem 
se koloští křesťané těší novému duchovnímu postavení 
a v této poznané pravdě mají pevně stát. 
1:21–22 jste mu kdysi byli cizí: Před obrácením ke Kristu 
byli koloští pohané Bohu vzdálení (viz Ef 2:12). • Stejně 
jako všichni ostatní křesťané jsou však nyní v Božích očích 
svatí a bez úhony – ne proto, že by byli sami dokonalí, ale 
protože je Bůh se sebou usmířil skrze Kristovu smrt. 
1:23 všemu stvoření pod nebem: Hyperbolická nadsázka 
chce zdůraznit fakt, že křesťanské obce zvěstující evange-
lium byly již založeny v klíčových městech celé Římské říše 
(viz 1:6). 
1:24–2:3 Pavel se zamýšlí nad vlastním podílem na šíření 
evangelia ve světě (1:23). 
1:24 ve svých utrpeních: Pavel při zvěstování evangelia 
snášel nejrůznější útrapy (viz 2K 11:23–27), zde je nejspíše 
míněno jeho momentální věznění. • nesu část Kristových 
soužení (dosl. doplňuji, co zbývá z Kristových útrap): Nejde 
o to, že by Kristova vykupující oběť nebyla završena, ale 
o to, že Kristus i nadále trpí všude tam, kde trpí jeho lid.  
Pavel, který původně sám byl pronásledovatelem (Sk 9:1–5), 
nyní sdílí utrpení Krista a jeho služebníků pro Boží království 
(sr. Mt 5:11–12; Sk 5:41; 9:15–16; 21:13; Ř 8:17–18; viz 
též „Útrapy pro evangelium“ u 2Tm 4:5, s. xx). 
1:26 tajemství: Řecký pojem mystérion byl populární 
v tehdejším pohanství, zejm. v tzv. mysterijních kultech 

založených na utajování posvátných pravd jen pro zasvě-
cené. Pavel ovšem termín používá zcela odlišně, v kon-
textu židovského apokalyptického myšlení (viz „Tajemství 
evangelia“ na protější straně). 
1:28 k dokonalosti: Další termín populární v mysterij-
ních kultech a mezi gnostiky. Pavel však nemá na mysli 
domnělou bezchybnost či nejvyšší zasvěcení, ale duchovní 
dospělost věřících (sr. 2K 13:11; Ef 4:13; Jk 1:4). 
2:1–5 Pavel vyjadřuje zájem posílit svůj vztah s Koloskými 
(které zatím osobně nepoznal), a postavit se herezím, 
které ohrožují jejich společenství. 
2:1 jaký boj svádím: V návaznosti na 1:29 Pavel popisuje 
své duchovní úsilí skrze svou oblíbenou atletickou metaforu 
(sr. Ef 6:11–17; Fp 1:30; 1Tm 1:18; 4:10; 6:12; 2Tm 4:7). 
• V Laodikeji vzdálené jen 18 km severozápadně od Kolos 
se nacházela sesterská komunita věřících (sr. 4:13–16). 
2:2 Božího tajemství: Viz pozn. k 1:26. Vrcholným Božím 
tajemstvím je sám Kristus (sr. Ř 11:25–27). 
2:3 poznání: Řecký termín gnósis nebo epignósis byl 
oblíbeným konceptem gnostických heretiků (viz úvod 
k 1. Janovu listu, „Dobový kontext“, s. xx). Pavel jej v listu 
několikrát opakuje (1:9–10; 2:2; 3:10), aby zdůraznil, že 
jediným zdrojem spásy je Kristus. 
2:5 v duchu jsem s vámi: Sr. 1K 5:3. 
2:6–15 Pavel nabádá Koloské, aby se nedali oklamat pře-
svědčivými řečmi bludařů (2:4) a vytrvali ve víře v Krista, 

1:23 
Ef 3:17 
Ko 1:5–6 

1:24 
Fm 2:17  
2Tm 1:8

1:25 
Ef 3:2

1:26 
Ř 16:25–26 
Ef 3:3,5,9–10 

1:27 
Ř 8:10 
Ef 3:9–11

1:28 
Ef 4:13

1:29 
Ef 1:19; 3:7 
Fp 4:13

2:1 
Ko 4:12–13

2:2 
Mt 11:25–27 
Ef 1:18–19 

2:3 
Iz 11:2  
Ř 11:33 
Ef 3:8,19

2:5 
1K 5:3–4

2:6 
Ko 1:10

2:7 
Ef 3:17
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Plnost je v Kristu 
8Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené 
na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. 9V něm je tělesně pří-
tomná veškerá plnost Božství, 10a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou 
každé vlády a mocnosti. 

11V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde 
o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu. 12Křtem jste spolu s ním 
pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním 
vzkříšeni. 

13Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obži-
vil: odpustil nám všechny viny 14a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož 
předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! 15Tak 
odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. 

Falešná nábožnost 
16Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, 
novoluním nebo sobotám. 17Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale pod-
stata je v Kristu. 18Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si 

protože v něm je … přítomná veškerá plnost Božství 
a jejich duchovní zkušenost je v něm úplná. 
2:7 Zapusťte v něm kořeny: Sr. Ef 3:17. 
2:8 filosofie: Tento řecký pojem (dosl. láska k moudrosti) 
v Pavlově době označoval nejrůznější myšlenkové proudy 
od Platónovy metafyziky až po různá náboženská učení 
včetně judaismu. Pavel neodmítá filosofické uvažování jako 
takové, ale prázdné spekulace bludařů, odporujících evan-
geliu. • na principech světa: Viz Ga 4:3,9. Pojem stoicheia 
(též v 2:20) může označovat základní prvky starověkého 
vesmíru (tj. živly, viz 2Pt 2:10–12) nebo základní pravdy 
světského učení bludařů (sr. Žd 5:12), případně nadpo-
zemské duchovní síly ovlivňující dění ve světě (viz 2:15; 
Ef 6:12). 
2:9 veškerá plnost: Řec. termín pléróma byl typický pro 
dobové filosofické spekulace. Prohlášením, že samotná 
podstata Božství byla plně přítomná v Ježíšově lidském 
těle (sr. 1:19), Pavel jednoznačně odmítá argumenty blu-
dařů o údajné podřadnosti fyzického světa a jejich falešné 
přísliby spásy skrze duchovní „poznání“ (gnósis). 
2:10 naplněni: Použité sloveso má stejný základ jako 
pléróma v předchozím verši. Křesťané mají podíl na Boží 
plnosti v Kristu. • hlavou: Viz pozn. k 1:18; též Ef 1:22. 
• vlády a mocnosti: Viz 1:16. 
2:11–12 obřezáni … křtem: Pavel na tomto jediném místě 
v NZ klade vedle sebe obřízku a křest jakožto znamení 
smlouvy s Bohem (viz Gn 17:10–13). Už v SZ však 
najdeme zmínky o duchovní obřízce srdce (Dt 10:16; 30:6; 
sr. Ř 2:28–29; Fp 3:3). • odložení tělesné přirozenosti: 
Přijetím Krista člověk odkládá svou tělesnou přiroze-
nost (tj. sebestředný způsob života), jako se židovským 
chlapcům na znamení připojení k Božímu lidu odstraňovala 
předkožka. • pohřbeni … vzkříšeni: Viz Ř 6:3–8. 
2:13 mrtvé v hříších … obživil: Viz Ef 2:1–10. 
2:14 dlužní úpis: Právní termín označující vlastnoručně 
podepsané uznání dluhu. Židé chápali hřích především 
jako dluh před Bohem (sr. Mt 6:12, kde je pro hříchy 
použito slovo ofeilémata, „dluhy“). Své dluhy – nesplněné 
požadavky Zákona – nikdo nemůžeme splatit, a tak se ze 
Zákona stává nepřátelský záznam svědčící proti nám. Bůh 
jej ale navždy … zrušil, když jej v Kristu přibil na kříž (sr. 
Iz 53:5; 1Pt 2:24). 

2:15 odzbrojil (dosl. vysvlékl): Sr. 3:9. Skrze Krista, který 
byl vysvlečen a s hanbou vláčen ulicemi Jeruzaléma, se 
mocnostem zla paradoxně dostalo odsouzení a ponížení, 
které chtěly uštědřit jemu. • vlády a mocnosti: Viz pozn. 
k 1:16 (sr. 2:10). • slavil nad nimi vítězství (dosl. vedl 
je v triumfálním průvodu): Římští vojevůdci oslavovali 
vítězství triumfálními přehlídkami, v nichž vedli pokořené 
zajatce ulicemi Říma a předváděli kořist ze svého tažení. 
Kristovou „kořistí“ jsou ti, kdo v něj uvěřili a následují jej 
(2K 2:14; Ef 4:8). 
2:16–23 Poté, co si připravil půdu obecnými argumenty 
(2:6–15), Pavel nyní otevřeně vystupuje proti konkrétním 
bludům koloských heretiků a označuje je za pouhé lidské 
příkazy a nauky (2:22; sr. 2:8) nemající základ v Kristu. 
2:16 kvůli jídlu nebo pití: V antice byly běžné asketické 
nauky slibující dosažení vyššího poznání a duchovních 
prožitků. SZ zakazuje požívání „nečistých“ zvířat (Lv 11; 
sr. Mk 7:14–19; Sk 10:9–16), ale jinak konzumaci jídla 
a nápojů neomezuje. Někteří helénističtí židé v diaspoře 
ovšem k asketickým praktikám z různých důvodů přistu-
povali (sr. Da 1:8–16). Pavel toto téma zevrubně rozebírá 
v Ř 14:1–15:6 a 1K 8–10. • novoluní: Židé se řídili 
lunárním kalendářem a slavili počátek každého nového 
měsíce (Nu 10:10; Ž 81:4; Iz 1:13); novoluní se ovšem 
slavilo i v mnoha pohanských kultech. • Slavení soboty 
(hebr. šabat, „den odpočinku“) je opakovaně zdůrazňováno 
v Desateru i mnohde jinde v SZ (Ex 20:8–11; viz tabulku 
na s. xx) a představuje proto jednu ze stěžejních součástí 
židovské identity a zbožnosti. Křesťané mohli v dodržování 
sobotního odpočinku pokračovat, Pavel ale zdůrazňoval, že 
mají v této věci svobodu (viz Ř 14:5; sr. Mk 2:27). 
2:17 Podle platónské filosofie jsou fyzické jevy pouhým 
stínem skutečných duchovních realit (sr. Žd 10:1). Pavel 
tento obraz obrací proti samotným heretikům, když tvrdí, 
že skutečná podstata (kterou navíc označuje slovem 
sóma, dosl. tělo) je v Kristu a starozákonní předpisy jsou 
jen jejím předznamenáním. 
2:18 o vítěznou odměnu: Sr. Mt 24:24; 1K 9:24; 2K 11:3; 
Fp 3:14; Zj 3:11. • ve falešné pokoře (nebo: ve chtěné 
poníženosti): V židovství je koncept ponižování se spojen 
s půstem. Koloští heretici zdůrazňovali askezi jako cestu  
k duchovním prožitkům a viděním. • v andělském 

2:8 
Ko 2:4 
1Tm 6:20 

2:9 
J 1:14,16 
Ko 1:19

2:10 
Ef 1:21–22; 3:19

2:12 
Ř 6:5 
Ef 1:19–20; 2:6 

2:13 
Ef 2:1,5

2:14 
Ef 2:15 
1Pt 2:24

2:15 
J 12:31 

2:16 
Ř 14:3,5 

2:17 
Žd 8:5; 10:1 

KOLOSKÝM 2:8



35

libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá 
svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí 19a nedrží se 
Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím 
vzrůstem. 

20Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpiso-
vat, jako byste ještě žili ve světě: 21„Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesa-
hej!“? 22Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škod-
livé. 23Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice 
působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. 

Nový život v Kristu (3:1–4:6) 
Staré a nové já 

3 Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde 
Kristus sedí po Boží pravici. 2Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, 

3vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. 4Až se ukáže Kris-
tus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. 

náboženství (nebo uctívání andělů): Antičtí lidé byli fasci-
nováni duchovními bytostmi. Existence andělů a možnost 
komunikace s nimi je součástí biblické tradice (např. Gn 
16:7–13; 22:11–18; 28:12; Ex 3:2; Nu 22:22–35; Sd 
2:1–5; 6:11–22; Za 1:9; Mt 1:20; 2:13,19; 28:5; L 1:10–38; 
2:9–15; Sk 5:19; 8:26; 10:3–7; 12:7–11; 27:23; Zj 1:1), ja-
kékoli projevy uctívání ovšem patří výlučně Bohu (Ex 2:2–6; 
2Kr 17:35–36; Mt 4:10–11; Zj 19:10; 22:8–9). • tělesnou 
myslí: Pavel ironicky označuje zaujatost heretiků jejich „du-
chovními“ viděními za pouhou sebestřednou tělesnost. 
2:19 nedrží se Hlavy: Viz pozn. k 1:18; 2:10. 
2:20 principům světa: Viz pozn. k 2:8. 
2:21–22 nedotýkej … neokoušej … nesahej: Karikatura  
úzkostlivého asketismu dovádějícího starozákonní před-
pisy o čistotě do extrému. Tyto lidské příkazy a nauky 
se týkají vnějších věcí a nemají žádný vliv na vnitřní život 
s Bohem (sr. Mk 7:1–23). 
2:23 kromě uspokojení těla (nebo pokud jde o uspokojo-
vání těla): Asketické předpisy nedokážou přemoci lidské 
tělesné sklony (sr. 3:2–6). Často vedou naopak k jejich 
zesílení a zároveň k pýše na vlastní výkony. 

3:1–11 Zatímco první polovina listu (k. 1–2) se zabývala 
teologickou obranou evangelijního učení, druhá polovina 
(k. 3–4) ukazuje na praktickou aplikaci evangelia v křes-
ťanské etice. V úvodu této části listu Pavel své čtenáře 
vybízí k novému způsobu myšlení, jež vede k novému 
způsobu života. 
3:1 když jste byli vzkříšeni: Výrok navazuje na když jste … 
zemřeli v 2:20 (sr. 2:12; Ef 2:5; Ř 6:3–8). 
3:1–2 vztahujte se k nebeským výšinám (dosl. hledejte 
to, co je nahoře): Než Pavel přejde ke konkrétním etickým 
pokynům pro nový život křesťanů, zdůrazňuje nutnost 
nového myšlení. Proto radí: Myslete na nebeské věci, 
nikoli již sami na sebe nebo na světské a tělesné praktiky 
bludných učitelů (2:20–23). 
3:3–4 Co je dnes ukryto, se jednoho dne ukáže (1:26; sr. 
Mt 10:26). Nyní fyzicky nevidíme, že Kristus kraluje po 
pravici Boží a že jsme s ním vzkříšeni k novému životu, 
ale evangelium nám o tom vydává svědectví. Tyto pravdy, 
kterých se dnes dotýkáme jen vírou a nadějí, se stanou 
zjevnými při Kristově příchodu (sr. Ř 8:24–25; Žd 11:1; 
1J 3:2). • váš život: Podle některých rukopisů náš život. 

KOLOSKÝM 3:4

2:19 
Ef 1:22; 4:15–16

2:20 
Ga 4:3,9

2:22 
Mt 15:9

3:1 
Mt 6:33 

3:4 
1K 15:43 
1J 3:2 

Zákonictví (2:16–23) 
Židé v 1. století n. l. kladli ve své náboženské praxi zásadní důraz na dodržování četných 
pravidel a předpisů Mojžíšova Zákona v domnění, že tak získávají Boží přízeň. Vyplývalo to 
z jejich chápání Tóry jako projevu Boží zvláštní milosti vůči jejich národu a jako znamení 
smlouvy, kterou s nimi Hospodin na Sinaji uzavřel. 

K zákonům uvedeným v Tóře však rabíni postupně přidávali další a další předpisy, jimiž 
se snažili pokrýt prakticky jakoukoli životní situaci. Původně je k tomu vedla upřímná touha 
nepřekročit žádné z Božích ustanovení, Ježíš ale poukazoval na fakt, že tyto dodatečné 
lidské tradice často věřícím nakonec znemožňovaly dodržovat přikázání Boží (Mk 7:1–15). 

Na podobnou tendenci zřejmě naráží Pavel v 2:16–23. Falešní učitelé, ovlivnění židov-
stvím, požadovali, aby i křesťané na znamení své příslušnosti k víře dodržovali určité nábo-
ženské předpisy. Podle Pavla jsou však takové snahy v rozporu s vírou v Krista. Středobo-
dem veškeré pravé zbožnosti může být pouze Kristus, v němž vrcholí všechny Boží záměry 
a tajemství. 

To jistě neznamená, že by pravidla chování jako taková byla špatná. Některé předpisy – 
třeba zákaz lhaní (3:9) – nepochybně odrážejí aspekty Kristovy povahy. Pavel rovněž neměl 
nic proti tomu, když si jednotliví křesťané pro sebe stanovili určité zásady, které považovali 
za potřebné pro svůj duchovní život (sr. Ř 14:2,5; 1K 8). Nesměli ale k dodržování těchto 
svých pravidel nutit i ostatní (Ř 14).  

Mt 23:13–33; 

Mk 7:1–15; 

Ga 2:14–21 
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5Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé 
choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), 6neboť kvůli takovým věcem  
přichází na neposlušné lidi Boží hněv. 7I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste 
takto žili. 8Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – 
odstraňte ze svých úst. 9Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré 
já s jeho skutky 10a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje 
k obrazu svého Stvořitele. 11Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobře-
zaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! 

Nové vztahy v církvi 
12Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, 
laskavostí, pokorou, mírností a  trpělivostí. 13Buďte mezi sebou snášenliví, 
a  má-li někdo k  někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán 
odpustil vám, odpouštějte i vy. 14Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je 
poutem dokonalosti. 

15Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povo-
láni v  jednom těle. Buďte vděční. 16Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hoj-
nosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a  napomínejte. S  vděčností 
v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17Cokoli děláte, 
ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte 
skrze něj Bohu Otci. 

3:5–11 Praktické důsledky evangelia je potřeba vztáhnout 
v první řadě na osobní etiku věřících, teprve poté na 
vztahy v církvi (3:12–17) a ve společnosti (3:18–4:1). 
3:5 proto: Nový způsob myšlení má jasné důsledky v no-
vém způsobu jednání (sr. Jk 1:21–25; 2:17). • smilstvo … 
chamtivost: Jeden z mnoha novozákonních výčtů neřestí 
(viz pozn. ke Ga 5:21). Takovéto seznamy byly zavedeným 
žánrem v helénistické a zejména stoické literatuře a rané 
církvi pomáhaly v přípravě konvertitů ke křtu i v následné 
katechezi. • modlářství: Pavel ukazuje na podstatu nejzá-
važnějšího hříchu proti Bohu (viz Ex 20:3–4; Dt 4:15–20; 
5:7–8). Modlář je ten, kdo klade předměty své touhy (např. 
po požitcích, moci či majetku) na první místo a doufá, 
že mu poskytnou uspokojení. V praxi se mu tak stávají 
falešnými bohy. 
3:6 na neposlušné lidi (dosl. na syny neposlušnosti): 
Tento výraz v některých důležitých rukopisech chybí, 
vyskytuje se však přesně v tomto znění v Ef 5:6. Je možné, 
že jej sem starověký písař odtud zkopíroval. • Boží hněv: 
Viz pozn. k Ř 1:18 (sr. J 3:36; Ř 2:5; 5:9; 12:19; Zj 15:1; 
16:1). 
3:8 to všechno: Pokračování výčtu neřestí ve v. 5. 
• … odstraňte (dosl. odložte): Viz následující pozn. 
3:9–10 odložili … oblékli: Častá novozákonní metafora 
pro odvržení hříšných návyků z doby před obrácením 
a přijetí nového životního způsobu v Kristu (sr. Ř 13:12; 
Ga 3:27; Ef 4:22–25; Žd 12:1; Jk 1:21; 1Pt 2:1). • své 
staré já (dosl. starého člověka): Sr. Ř 6:6; Ef 4:22.  
• k obrazu: Sr. Gn 1:26–27; 2K 3:18; Ef 4:24. 
3:11 už není žádný: Nová identita v Kristu překonává 
všechny staré identity založené na etnických, nábožen-
ských, kulturních a sociálních rozdílech mezi lidmi (sr. Ef 
2:11–14). Víra a praxe rané církve, vyznávající, že ve všech 
je Kristus, byla proto nesmírně atraktivní zejména pro 
neprivilegované skupiny obyvatel (sr. Ř 10:12; 1K 12:13; 
Ga 3:28). • barbar: Původně posměšné označení pro 
všechny, kdo neovládali řečtinu a jejich řeč proto na 
posluchače působila jako nesrozumitelné blábolení slabik 

„bar bar“. Sr. dnes používané „bla bla“ (nebo též slovanské 
označení germánských sousedů za „Němce“ – tj. za ty, kdo 
jsou pro nás „němí“). • divoch (dosl. Skyth): Skythské bo-
jovné kmeny usazené na jihu dnešního Ruska byly známé 
svou agresivitou a brutalitou (viz Josephus Flavius, Proti 
Apiónovi II.38). Římané je vnímali o málo lépe než divokou 
zvěř, v Kristu však byli postaveni na roveň Řekům  
a Židům. 
3:12–17 Pavel nyní postupuje od individuální křesťanské 
etiky (3:5–11) k aplikaci evangelia na vztahy uvnitř spole-
čenství věřících. 
3:12 vyvolení, svatí a milovaní: SZ těmito termíny ozna-
čuje Izrael (např. Dt 4:37; 7:6), v Kristu jsou ovšem do 
Božího lidu pozváni všichni věřící (Ef 1:4; 1Pt 2:9). 
3:12–14 Výčet křesťanských ctností (sr. Mt 5:1–12; 
Ga 5:22–26; Ef 4:1–3; 2Pt 1:5–7) je protikladem k výčtu 
neřestí v 3:5. 
3:15 Kristův pokoj vládne tam, kde přijetí evangelia pře-
konalo každé lidské rozdělení, neodpuštění a nepřátelství 
(sr. Ef 4:2–3). • v jednom těle: Metafora pro jednotu ve 
společenství církve (viz pozn. k 1:18; Ef 4:4–6). 
3:16 Slovo Kristovo: Evangelijní zvěst o Ježíšově životě 
a učení (sr. J 8:31; Ř 10:17; 1Tm 4:6; 1Pt 2:2). • žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně: Vedle starozákonních 
Žalmů (Mt 26:30) šlo nejspíše o raně církevní hymny, 
které často vyjadřovaly zásadní body křesťanské věrouky 
(viz 1:15–20; Fp 2:6–11; 1Tm 3:16; sr. 1K 14:26; 
Ef 5:19). 
3:17 ve jménu: Jméno v biblickém myšlení přímo repre-
zentuje danou osobu (sám Bůh bývá v hebr. označován 
titulem ha-Šém, tj. [to] Jméno). Konat ve jménu Pána 
Ježíše tedy znamená jednat, jako by jednal on – v souladu 
s jeho charakterem a vůlí (sr. Mt 18:5,20; Mk 16:17; 
J 5:43; Sk 3:6). 
3:18–4:1 V této pasáži Pavel aplikuje evangelijní etiku 
na konkrétní vztahy v antické domácnosti a společnosti. 
Podobné „domácí řády“ byly v dobové literatuře běžným 
žánrem (sr. Ef 5:22–6:9; 1Pt 2:18–3:7). 

3:5 
Ga 5:19–21 
1Pt 4:3 

3:7 
Ef 2:2 

3:8 
Ef 4:25–31; 5:4 

3:9 
Ef 4:25 

3:10 
Ř 12:2 
Ef 4:24 

3:11 
1K 12:13 

3:12 
Ef 4:2,32

3:13 
Ef 4:32; 5:2 

3:14 
1Te 3:12 

3:15 
J 14:27 
Ef 2:14–16 
Žd 12:14 

3:17 
1K 10:31 
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Nové vztahy v rodině a společnosti 
18Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. 
19Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. 
20Děti, poslouchejte vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí. 
21Otcové, neroztrpčujte své děti, aby si nezoufaly.
22Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, 

kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. 23Cokoli 
děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. 24Vězte, že vaší odplatou 
bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. 25Odplata nespra-
vedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu. 

4 Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy 
máte Pána v nebi. 

Závěr (4:2–18) 
Závěrečné pokyny 
2V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. 3Modlete se přitom 
i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kris-
tově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), 4abych je odhaloval tak, jak mám. 

5K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. 
6Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s kaž-
dým člověkem. 

Pozdravy 
7O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj 
věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu. 8Posílám ho k vám proto, abyste 

3:18 ženy … mužům: Tj. manželky … manželům (nikoli 
obecně všechny ženy všem mužům). • poddávejte se: 
Pavel počítá s tím, že věřící budou ve svých domácnos-
tech vzorně naplňovat role dané dobovým společenským 
řádem. Specificky křesťanským aspektem této manžel-
ské poddanosti je ovšem její vzájemnost (viz 1K 7:3–5; 
Ef 5:21) a společná podřízenost Pánu jakožto nejvyšší 
autoritě všech křesťanů (sr. Sk 4:19–20; 5:29). 
3:19 milujte své ženy: Věřící manželé naplňují nové přikázá- 
ní lásky ( J 13:34; 15:12,17) počínaje od vlastního manžel- 
ství, vedeni příkladem Kristova vztahu k církvi (viz Ef 5:25–
30). • nebuďte k nim hrubí: Dosl. nenaplňujte je hořkostí. 
Muži nesmějí své postavení zneužívat; ke svým ženám se 
mají chovat citlivě, s porozuměním a úctou (sr. 1Pt 3:7). 
3:20 vždy (dosl. v každém ohledu): Tradiční poslušnost 
dětí rodičům (sr. Ex 20:12; Mk 10:19; Ef 6:1–3) je ovšem 
omezená tím, co se Pánu líbí (viz pozn. k 3:18). 
3:21 neroztrpčujte … nezoufaly: Stejně jako ve vztahu 
k manželkám (3:19) mají otcové prokazovat citlivost 
také k emocionálním potřebám svých dětí (sr. Ef 6:4, též 
Mt 18:6). 
3:22–24 Služebníci (dosl. otroci) poslouchejte: Otroctví 
bylo zásadní součástí antického společenského uspořá-
dání a NZ tuto praxi jako takovou nikde nenapadá (viz 
však 1K 7:21). Evangelium ovšem proměňuje jednotlivce 
i mezilidské vztahy tak, že v důsledku proměňuje i spole-
čenské struktury (viz pozn. k Fm 1:16 a úvod k Filemonovi, 
s. 39). • Pán, jemuž sloužíte, je Kristus (nebo Pánu Kristu 
služte): Všichni křesťané, ať už otroci, nebo svobodní, 
slouží svrchovanému Pánu a všichni mohou jako odplatu 
očekávat podíl na jeho dědictví (viz pozn. k 1:12). To 
ukazuje na zcela nový charakter společenských vztahů pod 
Kristovou vládou (sr. 3:11). 

3:25 nestraní nikomu: Sr. Sk 10:34; Ř 2:11; Ga 2:6; 
Ef 6:91; Pt 1:17. 
4:1 spravedlivě a slušně: V systému, kde otroci byli pova-
žováni za majetek, byl respekt k jejich lidské důstojnosti 
překvapivý a nový. Tento respekt vyplývá z vědomí, že 
všichni lidé v jakémkoli společenském postavení mají 
jednoho Pána v nebi (sr. 1K 7:22). 
4:2–6 V závěrečné výzvě Pavel povzbuzuje adresáty listu 
k životu v modlitbách a laskavé moudrosti a prosí je, aby se 
modlili i za něj (sr. Ef 6:18–19), tak jako on za ně (1:3,9). 
4:3 otevřel dveře: Obrazné vyjádření pro příležitost k šíření  
evangelia (sr. Sk 14:27; 1K 16:9; 2K 2:12; Zj 3:8).  
• o Kristově tajemství: Viz pozn. k 1:26; 2:2. • ve vězení: 
Dosl. v okovech (sr. 2Tm 2:9). Viz úvod, „Okolnosti se-
psání“, s. xx. 
4:5 využívejte svěřený čas (doslova vykupujte čas): Věřící 
si mají uvědomovat hodnotu času, který jim byl svěřen 
(sr. Ž 90:12) a využívat každou příležitost ke službě Bohu 
a druhým. Stejná formulace je použita také v Ef 5:16. 
4:6 ochucená solí: Sůl dodává jídlu chuť a chrání je před zka-
žením. Rabíni označovali moudrost za sůl a Ježíš tuto meta-
foru použil pro působení křesťanů v tomto světě (Mt 5:13; 
Mk 9:50; L 14:34). Pavel tento obraz vztahuje na způsob, 
jakým mají křesťané mluvit (sr. např. Př 15:1,23; Ef 4:29). 
4:7–18 Pavlovy listy zpravidla končí osobními pozdravy 
a zmínkami o spolupracovnících i plánovaných cestách. 
V listu Koloským je tato pasáž delší než obvykle – uvěz-
něný Pavel se tak možná snažil kompenzovat nemožnost 
osobního kontaktu se svými spolupracovníky i s koloskými 
křesťany, které chtěl uchránit před vlivem heretiků. 
4:7–9 Tychikos pocházel z provincie Asie, kam patřily 
i Kolosy (Sk 20:4). V nedalekém hlavním městě provincie, 
Efesu, s Pavlem nejvíce spolupracoval (Ef 6:21; 2Tm 4:12), 

3:18–20 
Ef 5:22–6:4 
1Pt 3:7 

3:21–25 
Ef 6:4–8 

3:25 
Sk 10:34 

4:1 
Lv 25:43 
Ef 6:9 

4:2 
Ef 6:18 
1Te 5:17

4:4 
Ef 6:20 

4:5 
Ef 5:15–16 

4:6 
Ef 4:29 
1Pt 3:15 
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se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce 9spolu s věrným a milovaným 
bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. 

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek 
(o  něm jste už dostali pokyny: pokud k  vám přijde, přijměte jej) 11a  také 
Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují 
pro Boží království; stali se mi útěchou. 

12Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás 
bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veš-
keré Boží vůli. 13Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo 
jsou v Laodikeji a v Hierapoli. 

14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. 
15Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě. 
16Až u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ať je přečten také v laodikej-

ském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský. 
17Archipovi vyřiďte: „Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal.“ 
18Já, Pavel, přidávám pozdrav svou vlastní rukou. 
Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.   

než byl později vyslán za Titem na Krétu (Tt 3:12). Spolu 
s Onezimem (Fm 1:10–16) nejspíše do Kolos doručil dva 
dopisy: Koloským a Filemonovi. 
4:10–14 Pět ze šesti jmenovaných spolupracovníků je 
zmíněno též v Fm 1:23–24. 
4:10 Aristarchos: Pavlův spolupracovník v Malé Asii, 
původem z makedonské Tesaloniky (Sk 19:29; 20:4). 
Později Pavla doprovázel na jeho cestě do Říma (Sk 27:2), 
kniha Skutků ovšem nezmiňuje, že by Aristarchos byl také 
uvězněn. Byl to tedy Pavlův spoluvězeň zřejmě jen v pře-
neseném smyslu, když s ním v Římě sdílel jeho domácí 
vězení (Sk 28:16,30), aby mu pomáhal a povzbuzoval 
jej. • Barnabášův bratranec Marek: Podle tradice autor 
Markova evangelia, viz „Jan Marek“ u Sk 13:4–5, s. xx. 
• o něm jste už dostali pokyny: Nejspíše narážka na jiný 
Pavlův dopis, který se nedochoval. 
4:11 Jesus zvaný Justus: V NZ zmíněn pouze zde. Latinské 
příjmení Justus je uvedeno kvůli identifikaci, protože Jesus 
(řec. Iésús, hebr. Ješua, tedy Ježíš) bylo mezi Židy v 1. stol. 
běžné jméno. • z obřezaných: Tj. z křesťanů židovského 
původu (sr. Sk 10:45; 11:2). 
4:13 Laodikea a Hierapolis: Důležitá města v údolí řeky 
Lykos (sr. pozn. k 1:2). Zmínka o Epafrových usilovných 
modlitbách za věřící v Kolosách i v těchto dvou blízkých 
městech nasvědčuje tomu, že právě on zde zakládal místní 
církve. 
4:14 milovaný lékař Lukáš: Autor Lukášova evangelia  
a knihy Skutků, Pavlův věrný průvodce na cestách (viz 
„Lukáš“ u Sk 16:10, s. xx). Z této zmínky se o něm 
dozvídáme dvě důležité informace: povoláním byl lékař 

a nebyl židovského původu (viz 4:10–11). Zůstal s Pavlem 
i v době jeho věznění v Římě (Sk 28:16–31), kdy byl 
sepsán tento list. • Démas: Na rozdíl od ostatních zmíně-
ných spolupracovníků nejsou o Démasovi uvedeny žádné 
podrobnosti. Později Pavla opustil (2Tm 4:10). 
4:15 sourozence: Řecký termín adelfoi (dosl. bratři) se 
v Bibli často používá genericky, tedy pro mužské i ženské 
sourozence či souvěrce. • v Laodikeji: Viz pozn. k 1:2; 2:1; 
Zj 1:11; 3:14). • Nymfu: Zřejmě zámožná žena, v jejímž 
domě se scházela místní křesťanská obec (viz Sk 12:12; 
16:15,40). Někt. méně významné rukopisy uvádějí Nymfána 
(muž. rod téhož jména, odlišující se pouze jiným akcentem). 
4:16 přečten: Apoštolské listy kolovaly mezi jednotlivými 
místními církvemi, kde se veřejně předčítaly (sr. Ef 3:4; 
1Te 5:27; 1Tm 4:13). • ten laodikejský: Snad míněn 
Pavlův list Efeským, nejspíše však jeden z nedochovaných 
dopisů. 
4:17 Archipovi: Viz pozn. k Fm 1:2. Nic dalšího o Archipovi 
nevíme. 
4:18 JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ 
RUKOU: Většinu antických dopisů zapisoval najatý písař 
(amanuensis) a Pavlovy listy v tomto ohledu patrně nebyly 
výjimkou. Písař byl vyškolen, aby psal úhledně a úsporně 
(pergamen byl drahý) a do určité míry se mohl podílet i na 
formulaci diktovaného textu. Použití různých písařů může 
vysvětlovat i některé stylistické či lexikální odchylky mezi 
jednotlivými Pavlovými listy. Vlastnoruční autorův pozdrav 
v závěru dopisu potvrzoval jeho autenticitu. Viz 1K 16:21; 
Ga 6:11; 2Te 3:17; Flm 1:19 (sr. též Pavlovu poznámku 
v 2Te 2:2).   

4:9 
Fm 1:10 

4:10 
Sk 12:12; 15:37; 
19:29; 20:4; 27:2 
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LIST FILEMONOVI 

Tento nejkratší a zároveň nejosobnější z Pavlových listů svědčí 
o proměně lidských postojů a vztahů skrze setkání s Kristem. Pa-
vel píše svému příteli Filemonovi ohledně jeho uprchlého otroka 
Onezima. Pavel se s ním setkal v římském vězení, přivedl jej k víře 
a nyní Filemona vyzývá, aby překročil mantinely tradičního vztahu 
mezi pánem a otrokem a přijal Onezima zpět – již ne jako otroka, 
ale jako milovaného bratra v Kristu. Pavlova slova dodnes čtená-
řům připomínají, že evangelium radikálně proměňuje mezilidské 
vztahy bez ohledu na společenské uspořádání a naše postavení 
v něm. 

Okolnosti sepsání 
Pavlův přítel a spolupracovník Filemon žil v Kolosách, jednom z obchodních cen-
ter Frygie v Malé Asii (dnešní západní Turecko), asi 160 km východně od Efesu. 
Obvykle se má za to, že Onezimos byl Filemonův otrok, který svého pána okradl 
(viz v. 18–19) a utekl před ním do Říma. Existují ovšem i jiné hypotézy, neboť list 
sám o okolnostech Onezimovy cesty do Říma mlčí. Filemon jej například mohl za 
Pavlem poslat s osobním dopisem, anebo Onezimos mohl Pavla sám vyhledat, aby 
se za něj přimluvil ve sporu, který měl se svým pánem. Tradiční výklad se však stále 
zdá být pravděpodobný. 

Otroctví bylo v antickém světě obecně rozšířené a mělo řadu různých podob. 
Uprchlé otroky čekaly přísné tresty pro výstrahu ostatním: bičování, vypálení cej-
chu, někdy dokonce i poprava. Filemon byl ovšem laskavý a respektovaný předsta-
vitel křesťanské obce v Kolosách. Pavel jej proto v listu, který poslal po samotném 
Onezimovi (sr. Ko 4:8–9), žádá, aby mu odpustil a přijal jej – již ne jako uprchlého 
otroka, ale jako milovaného bratra (v. 15–17). Dopis vyznívá skromně jako prosba, 
zároveň však v sobě nese plnou váhu Pavlovy apoštolské autority. 

Jak Onezimův návrat do Kolos proběhl, není známo. Asi o půl století později se 
však jeho jméno znovu objevuje v dopise mučedníka Ignatia efeským křesťanům, 
v němž zmiňuje Onezima jako váženého biskupa v provincii Asia. Není jisté, zda jde 
o tutéž osobu, nelze však vyloučit, že se někdejší otrok jakožto učedník apoštola 
Pavla mohl později stát významným služebníkem církve. Pavlův list Filemonovi je 
v každém případě zásadním dokladem raně křesťanského přesvědčení, že tradiční 

sociální rozdíly nemají v Kristově 
církvi rozhodující slovo. 

Shrnutí 
Pavel žádá Filemona, aby s Onezi-
mem po jeho návratu nejednal jako 
s otrokem, ale jako se skutečným 
bratrem v Kristu. V obvyklém úvodu 
(v. 1–3) se Pavel představuje, zdraví 

t Geografický kontext listu Filemonovi.  
Otrok Onezimos uprchl od svého pána 
Filemona, křesťana v KOLOSÁCH. Pa-
vel, sám ve vězení, nyní posílá Onezima 
zpět k Filemonovi s osobním průvodním 
listem. Onezimos vyrazil na cestu spolu 
s Tychikem, který s sebou nesl Pavlův 
list Koloským (viz Ko 4:7–9). 
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Pavel popraven 
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Filemona, jeho rodinu i církev v jeho domě a přeje jim milost a pokoj. Poté děkuje 
Bohu za vše dobré, co o Filemonovi slyšel – zejména za jeho víru a lásku, kterou 
prokázal mnoha křesťanům (v. 4–7). 

Následuje samotná prosba za Onezima (v. 8–21). Tento uprchlý otrok se nyní 
stal křesťanem a prokázal, že prošel vnitřní proměnou. Pavel by si Onezima nej-
raději ponechal u sebe, aby mu ulehčoval jeho pobyt ve vězení, nechce však otev- 

řeně uplatňovat svou apoštolskou autoritu a nutit 
Filemona, aby Onezima propustil z otroctví. Jasně 
však vyslovuje své přání, aby Filemon sám, bez 
nátlaku, projevil Onezimovi milosrdenství a uvolnil 
jej z otrocké služby ke službě evangeliu. 

Závěr listu má opět obvyklou podobu (v. 23–25). 
Pavel vyřizuje Filemonovi pozdravy od různých křes- 
ťanů a přeje jemu i celé jeho domácnosti milost 
Ježíše Krista. 

Datování a místo sepsání 
Podle tradičního podání Pavel sepsal čtveřici tzv. 
vězeňských listů (Efeským, Filipským, Koloským a Fi- 
lemonovi) během svého věznění v Římě (r. 60–62, 

případně 64~65). Pravděpodobně však mohly vzniknout již dříve, snad v Efesu 
(53~56). Viz úvod k Efeským, „Datování“, s. 4. 

Význam a zvěst 
List Filemonovi výstižně ukazuje, jak se v Kristu proměňují lidské postoje a vztahy. 
Ti, kdo poznali Krista, mají na druhé nahlížet s láskou. A tuto lásku mají dávat 
najevo ve vzájemných vztazích. 

Pavlova výzva Filemonovi apeluje také na nás, abychom byli vždy připraveni od- 
pouštět. Bez ohledu na to, jak moc nám někdo ublížil, máme být připraveni ho vřele 
přivítat a přijmout s láskou, pokud se k nám chce vrátit. 

Tradiční sociální rozdíly, jejichž příkladem byl vztah mezi pány a otroky, mají být 
v církvi Ježíše Krista překonány. Opravdovou lásku máme projevovat všem, bez 
ohledu na jejich společenské či ekonomické postavení, vzdělání, kulturní či etnický 
původ nebo pohlaví (viz Ga 3:28, Ko 3:11). Pavlova snaha usmířit Onezima s File-
monem je projevem právě takovéto lásky. 

Lze si klást otázku, proč Pavel Filemona přímo nevyzval, aby svého otroka pro-
pustil. Proč neusiloval rovnou o zrušení sociálně nespravedlivé instituce otroctví? 
V antickém světě bylo otroctví běžnou a neodmyslitelnou součástí fungování spo-
lečnosti. Pavel zřejmě tehdejší společenské poměry včetně otroctví vnímal jako 
momentální danost. První křesťané neusilovali o okamžitou změnu společenského 
řádu. Jako své poslání vnímali přivádět lidi ke Kristu a pomáhat jim v Kristu růst 
a rozvíjet se. Zvěstování evangelia o spáse má ovšem praktické důsledky: Kristus 
proměňuje naše jednotlivé životy, naše vztahy s druhými ve společenství církve, 
a v důsledku toho celou společnost. 

Ačkoli Pavel na Filemona výslovně nenaléhá, aby Onezima propustil, dává jasně 
najevo, že by si jeho osvobození přál (sr. 1K 7:21–23). Pavel opakovaně zdůrazňo-
val, že před Bohem jsou si všichni lidé rovni a křesťané mají žít v odpuštění, lásce 
a úctě k druhým. Pokládal tak základy pro budoucí společenské změny v duchu 
Kristova evangelia, k nimž bezesporu patří také zrušení otroctví. 
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1:1–3 Pavlovy listy obvykle začínají úvodními pozdravy 
a přáním milosti a pokoje. 
1:1 Pavel, vězeň: Podle tradice Pavel psal tento list ze 
svého vězení v Římě. Zřejmě byl ale uvězněn také již dříve 
v Efesu (mnohem blíže k Filemonovu domovu v Kolosách) 
a list tedy mohl vzniknout zde (viz úvod, „Datování 
a místo sepsání“, s. 40). • Timoteus patřil mezi nejbližší 
Pavlovy spolupracovníky (viz „Timoteus“ u Sk 16:1–3, 
s. xx). 
1:2 Kromě Filemona jsou adresáty listu i jeho blízcí: Apfia 
mohla být jeho manželka a Archipos jejich syn (zmíněný 
též v Ko 4:17). • církvi ve tvém domě: První křesťané 
se setkávali v soukromých domech (sr. Sk 2:46; Ř 16:5; 
1K 16:19; Ko 4:15). 
1:3 Milost … a pokoj: Přání je ozvukem dvou tehdy 
standardních pozdravů. Řecké slovo charis  („milost“) má 
stejný kořen jako nejběžnější pozdrav chaire („buď zdráv“, 
„měj se dobře“). Židé se dodnes zdraví hebrejským přáním 
pokoje, šalom ( J 20:19,21,26). Pavel oba tyto koncepty 
chápe jako Boží dary (sr. Ř 5:1–2). 
1:4–7 Řada Pavlových listů začíná vyjádřením vděčnosti 
za adresáty a modlitbami za ně (Ř 1:8–12; 1K 1:4–9; 
2K 1:3–11; proti tomu Ga 1:6–10). Podobná díkůvzdání 
bývala běžnou součástí antických dopisů. 
1:5 Díky víře v Krista jsme spaseni a tato spása nás vede 
k lásce k bližním. 
1:6 sdílení: Řecké slovo koinónia má širokou škálu 
významů (společenství, sounáležitost, vzájemnost, účast); 
ve Fp 1:5 označuje finanční štědrost, s níž křesťané pod-
porovali šíření evangelia. Pavel si tímto výrazem připravuje 
půdu pro to, aby následně Filemona vyzval k velkorysosti 
vůči Onezimovi (v. 17–19). 
1:8–9 Pavel zná Filemona jako láskyplného člověka 
(v. 5–7). Nechce mu proto nic autoritativně přikázat, ale 

raději prosí o projev laskavosti. • stařec: Pavel byl tehdy 
nejspíše šedesátník; od doby, kdy se jako „mladík“ účastnil 
Štěpánovy popravy (Sk 7:58), uběhlo asi 30 let. • vězeň: 
Viz pozn. k 1:1. 
1:10 prosím tě: Přímluva byla na místě, protože uprchlé 
otroky čekaly velmi tvrdé tresty: bičování, vypálení 
cejchu, případně poprava. Pavel Onezima duchovně 
zplodil ve vězení, tj. přivedl jej k víře v Krista (sr. 1K 4:15; 
Ga 4:19). 
1:11 Řecké slovo onezimos znamená „užitečný“ a bylo 
častým jménem otroků. • nebyl prospěšný … je velmi 
prospěšný: Slovní hříčka s odkazem na význam Onezi- 
mova jména (též ve v. 20). Ten, který předtím svému 
pánu způsobil škodu (v. 18), je nyní jako Kristův služebník 
prospěšný Bohu i lidem. 
1:12 své vlastní srdce: Pavel zde (a ve v. 7 a 20) nepou-
žívá běžné řecké označení pro srdce (kardia), ale vzácnější 
termín splagchna (dosl. „vnitřnosti“), aby vyjádřil svou 
nejniternější náklonnost k Onezimovi (sr. L 1:78; Fp 1:8; 
Ko 3:12). 
1:14 nebyl vynucený: Filemon neměl povinnost Onezima 
propustit; tento jeho dobrovolný skutek by byl projevem 
milosti, odrážející jeho vlastní přijetí milosti Boží (sr. Ř 15:7;  
1K 7:22; Ef 4:32; Ko 3:13). 
1:15 ti byl načas vzdálen: Bibličtí autoři nezřídka používali 
trpný rod, aby poukázali na Boha jako skrytého činitele 
popisovaných dějů (tzv. božské pasivum). Filemon měl 
uvážit, že Onezimův útěk snad mohl být projevem Boží 
prozřetelnosti, neboť nepřímo vedl k jeho spáse. 
1:16 více než otrok: Onezimos byl podle římského práva 
nadále otrokem, Pavel zde ale překonává dobový spole-
čenský řád a ukazuje Filemonovi, že Onezimos je v Kristu 
jeho milovaný bratr (sr. 1K 12:13; Ga 3:28; Ko 3:11; 
1Tm 6:1–2). 

Úvod (1:1–3) 

Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus     
Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, 2sestře Apfii, na-

šemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě: 
3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Díkůvzdání a modlitba (1:4–7) 
4Kdykoli tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, 5neboť se 
doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. 6Modlím se, aby 
se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme 
v Kristu. 7Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť 
jsi potěšil srdce svatých. 

Prosba za Onezima (1:8–22) 
8Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, 9pro lásku 
raději prosím – já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. 10Prosím tě 
ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, 11který ti kdysi 
nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. 

12Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. 13Chtěl jsem si ho nechat u sebe, 
aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, 14ale nechtěl jsem 
nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale 
dobrovolný. 15Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy – 16ne 
již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. 
Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu. 

1:1  
Ef 4:1   
Fp 1:7  
Fm 1:9,23 

1:2  
Ř 16:5  
Ko 4:17 

1:4  
Ř 1:8–9 

1:6  
Fp 1:9 

1:7  
2K 7:4,13 

1:9  
Ef 3:1; 4:1  
Fp 1:7 

1:10  
1K 4:14  
Ko 4:9 

1:13  
Fp 2:30 

1:14  
2K 9:7  
1Pt 5:2 

1:15  
Gn 45:5,8 

1:16  
Mt 23:8  
1K 7:22  
Ef 6:9 
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17Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. 18Pokud ti způsobil nějakou 
škodu nebo něco dluží, přičti to mně. 19Toto píšu já Pavel svou vlastní 
rukou: Já to zaplatím! Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám 
sebe. 

20Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já; potěš mé srdce v Pánu. 
21Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. 

22A ještě něco – připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky 
vašim modlitbám budu moci vrátit. 

Závěrečné pozdravy (1:23–25) 
23Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, 24a moji spolupracov-
níci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. 

25Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. 

1:17 společníka: Tj. partnera, podílníka (řecky koinónos); 
viz pozn. u v. 6. 
1:18 nějakou škodu: Je možné, že Onezimos nejen utekl, 
ale také z Filemonova domu něco ukradl, snad aby získal 
prostředky na cestu. 
1:19 SVOU VLASTNÍ RUKOU: Pavel nejspíše list diktoval 
Timoteovi (viz v. 1), na tomto místě ale připojuje vlastní 
rukopis, aby zdůraznil svůj osobní závazek (sr. 1K 16:21; 
Ga 6:11; Ko 4:18; 2Te 3:17). • sám sebe: Filemon uvěřil 
přímo či nepřímo díky Pavlově misii; v duchovním smyslu 
tedy Pavlovi dlužil nesrovnatelně více než Onezimos jemu. 
1:20 ať z tebe mám … užitek: Řecké sloveso onaimén 
(„těšit se užitku“) je další slovní hříčkou s Onezimovým 
jménem (viz pozn. k 1:11). 
1:21 uděláš více: Pavel doufá, že Filemon nyní Onezi-
movi daruje svobodu, nebo ho snad dokonce vypraví na 
cestu zpět, aby Pavlovi pomáhal ve vězení (v. 13–14). 

Každopádně nechává rozhodnutí na jeho svobodné vůli 
a nic mu nenařizuje. 
1:22 připrav pro mě pokoj: Pavel očekává, že modlitby 
křesťanů přispějí k jeho propuštění, a bude tak moci File-
mona v Kolosách navštívit (sr. Fp 1:19; 2:24). 
1:23–25 Na základě paralel s Ko 4:7–14 lze usuzovat, že listy 
Ko a Fm společně do Kolos doručili Tychikos s Onezimem. 
1:23 Epafras: Služebník (snad i zakladatel) církve v Kolo- 
sách a nyní Pavlův spoluvězeň (viz Ko 1:7; 4:12). 
1:24 moji spolupracovníci: Jména těchto Pavlových kolegů 
se objevují také v závěru listu Koloským (Ko 4:10,14). 
• Marek: Viz „Jan Marek“ u Sk 13:4–13, s. xx. • Aristar-
chos byl Pavlův dlouholetý společník původem z Tesalo-
niky (Sk 19:29; 20:4; 27:2). • Démas později Pavla opustil 
(2Tm 4:10). • Lukáš: Viz „Lukáš“ u Sk 16:10, s. xx. 
1:25 milost … s vaším duchem: Sr. Ga 6:18; Fp 4:23, též 
1Te 5:23. 

1:17  
2K 8:23 

1:19  
1K 16:21 

1:22  
Fp 1:25–26; 2:24 

1:23  
Ko 1:7 

1:24  
Sk 12:12; 19:29;  
 27:2  
Ko 4:10,14  
2Tm 4:10 

1:25  
Ga 6:18  
2Tm 4:22 
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