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Úvodní poznámky
Prameny a pomůcky pro zpracování překladu
V tomto sešitě prezentovaný text je pracovním, poznámkami pod čarou doplněným
převodem nového překladu Pavlových listů, který na základě svých exegetických prací a
prací kruhu svých žáků zpracoval frankfurtský novozákonník Norbert Baumert SJ (nar.
24. 7. 1932, zem. 16. 9. 2019) v rámci série „Paulus neu gelesen“.
Převod tohoto překladu do češtiny v červenci 2021 zpracoval Petr Hruška na základě
sešitu „Die Briefe an Philemon, an die Kolosser und an die Ephesser übersetzt von
Norbert Baumert und Maria Irma Seewann“ (on-line ZDE) a knihy Norbert Baumert,
Maria-Irma Seewann, Israels Berufung für die Völker: Überzetzung und Auslegung dier
Briefe an Philemon, an die Kolosser und an die Epheser, Würzburg: Echter Verlag, 2016.
Z této knihy byly také čerpány obsahové podklady pro vlastní textové a výkladové
poznámky pod čarou připojené k překladu. Přehled časového zařazení a základních
témat jednotlivých Pavlových listů byl zpracován na základě knihy Norbert Baumert,
Maria-Irma Seewann, Hirte der Hirten: Überzetzung und Auslegung dier Briefe an
Timotheus (1 und 2) und an Titus, Würzburg: Echter Verlag, 2019.
V jednotlivých případech bylo při zpracování překladu či poznámek přihlíženo ke
studijnímu vydání Nového zákona v Das Neue Testament: Interlinearübersetzung
Griechisch-Deutsch, Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1994, k Českému studijnímu
překladu a k dalším českým i cizojazyčným překladům ze serveru obohu.cz/bible.

Vysvětlivky ke grafickému zpracování překladu
• Kurzíva v textu – vsuvky, které sice nejsou součástí řeckého textu, ale opisně
prezentují původní smysl, který nelze předat doslovným překladem
• Poznámky pod čarou – vysvětlivky, alternativní překlady, výklady, odkazy
• P46 v poznámkách pod čarou – alternativní čtení Papyru 46 (r. 175 až 225)
• 1 2 modře – čísla biblických veršů (v elektronické verzi obsahují aktivní prokliky
na Český studijní překlad na serveru obohu.cz)
• Elektronická verze a audiokomentáře na farnostcheb.cz/rekapitulace

Základní poselství a obsah listu
List je rozdělen na tři hlavní části: I. Ef 1,3 – 2,10 O poslání Židů věřících v Krista; II. Ef
2,11 – 3,23 O pohanských národech; III. Ef 4,1 – 6,20 Povzbuzení Židů věřících v Krista
k praktickému životu. Obsahuje těchto deset prvků: (1) Bůh (2) učinil (3) Krista-Mesiáše
(4) hlavou (5) těla = (6) shromáždění, (7) tj. celého lidstva (8) a skrze jeho smrt (9)
zachránil/spasil (10) svět/všechno.
Pavel adresátům listu předkládá, co pro celý Izrael znamená, že jim Bůh Smlouvy poslal
Ježíše jako svého Mesiáše, tj. Pomazaného, „Krista“. Protože tento Kristus jakožto
„prvorozený z lidí“ je také tím, skrze kterého jsou všichni lidé stvořeni (viz list Koloským),
je celé lidstvo od samého počátku „jeho tělem“, o které pečuje; Izrael je však „povolán“
při tom poskytovat službu jakýchsi „kontaktních míst pro sycení a energii“
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(„občerstvovacích stanic“, „míst dotyku“) pro pohanské národy. „Ekklesia“ pak v tomto
listu (podobně jako v listu Koloským) neznamená „církev“, ale „shromážděné lidstvo“.
Autor při tom navazuje na poznání Boha, které měli Židé, ke kterému nyní přistupuje
„rozšířené poznání“ („Zu-Erkentniss“) Mesiáše, ke kterému se skrze dějinnou a duchovní
kontinuitu snaží pro své soukmenovce vystavět most.

Adresáti, místo a doba vzniku listu
List Efezským je dnes běžně považován za pozdní dílo některého ze žáků apoštola Pavla.
Avšak na základě důkladné jazykové analýzy Norbert Baumert a jeho spolupracovníci
dnes nabízejí nové čtení tohoto listu, stejně jako ostatních dle tradice Pavlových listů, a
to jako jeho pravého listu.
Při psaní listu Efezským Pavel není, jak se běžně předpokládá, ve vězení a adresáty listu
nezná osobně. Považuje se však za apoštola, který je za ně zodpovědný. Navíc to nejsou,
opět navzdory běžným předpokladům, pohanokřesťané, nýbrž Židé věřící v Krista, jejímž
roztroušeným malým komunitám, soustředěným v trojúhelníku mezi městy Hierapolis,
Laodicea a Kolosy (v Ef 1,1 v nejstarších a nejlepších rukopisech chybí údaj „v Efezu“)
Pavel píše (spolu s listy Koloským a Filemonovi) jakýsi „okružní list“ (srov. Kol 2,1 a
4,7.8.16 o četbě „listu z Laodiceje“, což může být velmi dobře náš „list Efezským“), který
jako poslu předá Tychikovi (srov. Ef 6,21). Za pravděpodobné místo sepsání lze
považovat Galácii v Malé Asii (srov. Sk 16,6).
List Efezským (spolu s Koloským a Filemonovi) je tedy v tomto novém pohledu sepsán
osobně apoštolem Pavlem, a to někdy na začátku jeho veřejné činnosti, nejspíše mezi
lety 38/39 a 42. Tzv. list tak může být jedním z nejstarších Pavlových listů.

Doba vzniku a řazení dalších Pavlových listů
Stručný přehled doby vzniku dalších Pavlových listů plynoucí z Norbertem Baumertem
předložené interpretace jejich obsahu lze nastínit takto:
I. fáze: od r. 38/39 až 42
Pavlovo povolání u Damašku r. 33 (Sk 9)
první návštěva Jeruzaléma a návrat do Tarsu r. 35/36 (srov. Gal 1,18; Sk 9,26-30)
začátek první Pavlovy misijní cesty nejpozději v r. 39 (srov. Sk 13,1 – 14,27)
• Efezským (z Galácie; obecný okružní list pro rozptýlené Židy věřící v Krista
z okruhu měst Hierapolis, Laodicea a Kolosy; téma: Co pro celý Izrael znamená,
že jim Bůh Smlouvy poslal Ježíše jako svého Mesiáše, tj. Pomazaného, „Krista“)
• Koloským (z Galácie, v přímé návaznosti na list Efeským, předávaný spolu s ním;
příležitostný list pro Židy věřící v Krista v Kolosech; varování před
pohanokřesťanskými svůdnými mluvčími)
• Filemonovi (z Galácie; příležitostný list Židovi věřícímu v Krista s prosbou o dání
k dispozici Onezima jako spolupracovníka)
• 1. Tesalonickým (brzy po založení obce a svém odchodu Pavel posílá Timotea;
díkůvzdání za příkladnou odpověď Tesalonických na evangelium, touha znovu
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společně prožívat přítomnost – parúsia – Páně uprostřed společenství obce, 2,19
a 3,13; zaujetí postoje k pěti aktuálním problémům, mezi jiným také k otázce, jak
Bůh na konci časů přijde z nebes a Kristus nás povede jemu vstříc)
• 2. Tesalonickým (brzy po prvním; Pavel zde pomáhá církevní obci v Tesalonice
odkrývat v jejím středu pseudoproroky)
v r. 41 či na počátku 42 Pavel přes Filipy, Tesaloniku, Beroiu a Atény přichází do Korinta
II. fáze: mezi r. 43 až 56
• Filipským A (dopis radosti v utrpení z efezského vězení k osobnímu povzbuzení
adresátů v jejich vlastních souženích)
• 1. Korintským 1,10 – 4,21 (Je Kristus rozdělen?)
• 1. Korintským 9,1-27 (reakce na kritiku Pavlovy apoštolské role)
• 1. Korintským 5,1 – 6,20 (tři etické otázky sexuální nezřízenosti aj.)
návštěva v Jeruzalémě 14 let po „Damašku“ v r. 46 (srov. Gal 2,1)
• Galatským (žádné odpuštění hříchů skrze zákon skutků, ale skrze princip důvěry;
základní myšlenky později systematicky rozvinuté v listě Římanům)
apoštolský koncil 47/48 – v každém případě po Gal; srov. Gal 2,1-10 (Claudiův edikt
vyhánějící Židy z Říma je předpokládán pro rok 41 – Orosisus – srov. Sk 18,2)
• 1. Korintským (další témata v různých listech v egejské oblasti)
• 1. Timoteovi (poznámky ke strukturám církevních obcí jako ochranného
prostoru pro růst důvěry mezi Bohem a lidmi formou osobního listu)
• Titovi (praktická příručka pro zakládání nových církevních obcí)
• 1. Korintským 15 (zmrtvýchvstání)
• 1. Korintským 7 (odpověď na otázky ohledně sexuální zdrženlivosti)
• 1. Korintským 1,1-9 a 12 až 14 (modlitba v jazycích a proroctví)
• 1. Korintským 8,1nn (maso obětované modlám)
• 1. Korintským 10,1 – 11,34 (různá napomenutí a regulace k bohoslužbám)
• 1. Korintským 16,1nn (sbírka pro Jeruzalém)
• Filipským B (ospravedlnění z důvěry Kristovy je větší, než ze zákona)
• 2. Korintským (3 dopisy: „apologie“, „dopis v slzách“, „dopis radosti“)
postupně narůstající intenzita konfrontace s „protivníky“
III. fáze: po r. 57
r. 57 konec Pavlova veřejného působení, dvouleté „vězení“ v Římě
• Římanům (dokončen v Korintě v r. 57; základní celkové systematické představení
Pavlova pohledu na spásu v Kristu s důrazem na „řád“ důvěry, ospravedlnění
z důvěry, život v Duchu, roli Izraele a etiku společného života)
• 2. Timoteovi (z římského vězení; reakce na chybné směry odchylující od principu
důvěry a povzbuzení ke zvěstování důvěry; pohled zpět)
smrt apoštola Pavla někdy mezi r. 64 – 67 v Římě
5

Základní obsahová struktura listu
ÚVOD LISTU: ODESÍLATEL, ADRESÁTI A POZDRAV (Ef 1,1-2)
I. ŽIDŮM VĚŘÍCÍM V KRISTA: BOŽÍ PŮSOBENÍ V KRISTU VŮČI IZRAELI (Ef 1,3 – 2,10)
Chvála Boží a požehnání Izraele skrze Ježíše Krista (Ef 1,3-14)
Dík a přímluva za adresáty a další poznání v Duchu (Ef 1,15-23)
Boží působení v adresátech věřících v Krista (Ef 2,1-10)
II. O NÁRODECH: VŠICHNI NYNÍ MAJÍ PŘÍSTUP K OTCI (Ef 2,11 – 3,23)
Vy národy již nejste vyloučeni oddělující mezistěnou (Ef 2,11-18)
Zdůraznění skrze obrazy ‚občanství‘, ‚domácnosti‘ a ‚stavby‘ (Ef 2,19-22)
Mé, Pavlovo, správcovství pro vás, národy; národy jsou spolu-tělem (Ef 3,1-13)
Apoštolova modlitba za národy (Ef 3,14-21)
III. POVZBUZENÍ K PRAKTICKÉMU ŽIVOTU PRO ŽIDY VĚŘÍCÍ V KRISTA (Ef 4,1 – 6,20)
A: ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY IZRAELE V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,1-24)
Úvod se shrnutím doposud řečeného jako východiska (Ef 4,1-6)
V Krista věřící i všichni Židé jako údy těla a jejich služba tělu-lidstvu (Ef 4,7-16)
Základ pro službu v Krista věřících Židů v těle-lidstvu (Ef 4,17-24)
B: PRAKTICKÉ RADY PRO ŽIVOT A SLUŽBU V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,25 – 6,9)
a) Rady pro život ve většinově pohanské společnosti (Ef 4,25 – 5,17)
b) Rady pro modlitbu (Ef 5,18-21)
c) Řád pro život v širší rodině (Ef 5,22 – 6,9)
Rady pro manželský život podle vzoru Kristova (Ef 5,22-33)
Rady pro děti a otce (Ef 6,1-4)
Rady pro židovské otroky věřící v Krista a jejich pány (Ef 6,5-9)
C: POVZBUZENÍ K DUCHOVNÍMU BOJI UPROSTŘED SLUŽBY V TĚLE (Ef 6,10-20)
ZÁVĚR LISTU: OSOBNÍ POSEL A POZDRAV POKOJE (Ef 6,21-24)
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Překlad listu Efezským podle Norberta Baumerta
ÚVOD LISTU: ODESÍLATEL, ADRESÁTI A POZDRAV (Ef 1,1-2)
1. KAPITOLA
1Pavel,

z Božího dobrotivého rozhodnutí a zalíbení1 apoštol Krista
Ježíše, Židům důvěřujícím Bohu v Kristu Ježíši.2 2Láskyplná přízeň3
vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista.
I. ŽIDŮM VĚŘÍCÍM V KRISTA: BOŽÍ PŮSOBENÍ V KRISTU VŮČI IZRAELI (Ef 1,3 – 2,10)
Chvála Boží a požehnání Izraele skrze Ježíše Krista (Ef 1,3-14)
3Požehnán

a pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který
nás Židy požehnal plností duchovního požehnání v podobě nebeských
dober v Kristu-Mesiáši, 4jak to zcela odpovídalo vyvolení, kterým nás
Židy v Něm před založením světa vyvolil, abychom před Ním byli svatí
a bez poskvrny. V lásce 5nás předem oddělil a přijal za své děti4 skrze
Ježíše Krista, jak to odpovídalo jeho dobrotivému rozhodnutí a zalíbení
v nás, 6abychom se stali chválou slavné záře5 jeho láskyplné přízně,
se kterou se k nám Židům nyní přiklonil ve svém Milovaném.6
7V

Něm my Židé dostáváme od Boha7 vysvobození skrze Jeho smrt,8
odpuštění našich provinění, podle bohatství jeho láskyplné
přízně, 8kterou nás nyní zaplavil poté, co nám v dokonalé moudrosti
9oznámil, jaký blahosklonný úmysl v Něm byl skryt jako tajemství,
které nosil ve svém srdci: že totiž – podle svého rozhodnutí, které již
1

Takto („dobrotivé rozhodnutí a zalíbení“) lze přeložit řecký výraz theléma (běžně překládaný jako
„vůle“) a od něj odvozené výrazy, a to v návaznosti na hebrejské pojetí Boží vůle jako Božího zalíbení.
2 Dosl. „svatým a v Kristu Ježíši důvěřujícím“; v celém listu Efezským používá Pavel slovo „svatí“ ve
smyslu „Židé“, tj. „příslušníci vyvoleného Božího lidu Izraele“. Při psaní listu Efezským Pavel dle
Norberta Baumerta není ve vězení a adresáty listu nezná osobně. Považuje se však za apoštola, který
je za ně zodpovědný. Nejsou to, jak se většinou předpokládá, pohanokřesťané, nýbrž Židé věřící v
Krista, jejímž roztroušeným malým komunitám, soustředěným nejspíše v trojúhelníku mezi městy
Hierapolis, Laodicea a Kolosy (v Ef 1,1 v nejstarších a nejlepších rukopisech chybí údaj „v Efezu“, který
byl doplněn později) Pavel píše (spolu s listy Koloským a Filemonovi) jakýsi „okružní list“ (srov. Kol
2,1 a 4,7.8.16 o četbě „listu z Laodiceje“, což může být velmi dobře náš „list Efezským“), který jako
poslu předá Tychikovi (srov. Ef 6,21). Za pravděpodobné místo sepsání lze v tomto novém pohledu
považovat Galácii v Malé Asii (srov. Sk 16,6).
3 Takto opisně lze přeložit řecký výraz charis, milost, která má u Pavla ještě silný vztahový rozměr.
4 Dosl. „za syny“.
5 Dosl. „ke chvále jeho slávy“.
6 Tj. Bůh se k Židům přiklonil skrze celé Ježíšovo vystoupení od jeho narození až po nanebevstoupení.
7 Tj. nyní, když Kristu důvěřujeme, je nám, Židům, v Kristu skrze jeho smrt zpřístupněno odpuštění.
8 Dosl. skrze Kristovu krev.
7

dříve v sobě 10učinil vzhledem k uspořádání těchto posledních období
– všechno lidstvo znovu přivést pod jednu hlavu v Kristu – Mesiáši:9
na nebesích i na zemi.10 11A to v Něm, ve kterém jsme nyní obdrželi
dědičný podíl, my, kteří jsme pro to byli již předem určeni podle
předchozího ustanovení toho, který to všechno podle svého
dobrotivého rozhodnutí a zalíbení své vůle mocně uskutečňuje,
12abychom se zde my Židé nyní stali chválou záře jeho slávy – my,
kteří jsme již předtím v Kristu-Mesiáši11 doufali v Boha.
13V

Něm jste tedy ve skutečnosti i vy,12 kteří jste uslyšeli slovo pravdy,
radostnou zvěst o své záchraně, v Něm jste i vy, když jste projevili
důvěru,13 přijali pečeť Ducha svatého,14 který byl nám Židům
zaslíben. 14Tento Duch je závdavkem našeho dědictví k vysvobození
získaného vlastnictví15 a k chvále jeho slávy.16
Dík a přímluva za adresáty a další poznání v Duchu (Ef 1,15-23)
15Od

té doby, co jsem slyšel o vašem důvěryplném vztahu v našem
Pánu Ježíši, kterým jste proniknuti, a sice o vašem láskyplném vztahu
ke všem Židům,17 16nepřestávám na vás s díkůvzdáním myslet ve
svých modlitbách. 17Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec
slávy, daruje Ducha moudrosti a zjevení (poté, co skrze rozšířené
poznání18 Jeho samotného 18byly osvíceny oči vašeho srdce), abyste
pochopili,
• kde je ono nadějeplné dobro jeho povolání,19
• kde je ono bohatství slávy jeho dědičného podílu v Izraeli,20
9

Srov. Ef 1,22; praktický způsob, jak se to děje – srov. Ef 4,15n.
Dosl. „to na nebesích i to na zemi“, tj. přivést pod jednu hlavu v Kristu celé lidstvo na nebesích i na
zemi, ne tedy „to“ v absolutním či kosmologickém slova smyslu (srov. Ef 4,10 s pozn. 101).
11 Tj. my, kteří jsme již dříve byli skrytě ve svém očekávání neseni Mesiášem a doufali tak v Boha Izraele.
12 Tj. i vy, adresáti tohoto listu, v Krista věřící Židé.
13 Tj. když jste začali důvěřovat Bohu skrze Krista.
14 Dosl. „byli zpečetěni Duchem svatým“.
15 Srov. v. 7: „vysvobození skrze jeho krev“.
16 Tj. aby byla chválena záře jeho lesku – hebr. ‚kabod‘.
17 Dosl. „ke všem svatým“.
18 Řecky epi-gnósis; německy Zu-Erkentniss; tedy „přidané poznání“, „nad-poznání“, „rozšířené
poznání“; tento termín je pro výklad Norberta Baumerta vzhledem k pochopení místa Izraele
v dějinách spásy klíčovým – Boží lid Izrael má již skrze poznání jediného Boha Izraele, Hospodina,
správné poznání, které je tím, že důvěřují Ježíši z Nazareta jakožto Kristu – Mesiáši „doplněno“,
„rozšířeno“, „prohloubeno“, ale ne zrušeno; srov. Ef 4,13 s pozn. 106.
19 Tj. kde se ono předchozí povolání celého Izraele nyní naplňuje v naději v Kristu; srov. Ef 1,12.
20 Dosl. „ve svatých“; totiž Kristus, kterého jste vy, Židé věřící v Krista, získali za dědictví a který z vás
nyní vyzařuje.
10

8

•

19a

jakou přebohatou plnost své moci prokázal nám,
když mu důvěřujeme.

To odpovídá působení moci jeho síly, 20kterou uplatnil v KristuMesiáši, poté co jej vzkřísil z mrtvých a ‚posadil po své pravici‘
v nebesích,21 21vysoko nad každý princip a ustanovení22 a platnost a
průkaznost a nad každý titul, na který se kdo odvolává, nejenom v
tomto životním prostoru zde, ale i v onom věku, v onom uspořádání
života, který již přichází; 22stručně: ‚všechno podřídil pod jeho nohy‘23
a dal jej jako ‚hlavu nade vším‘24 celému lidstvu,25 23které je a vždy
bylo jeho tělem, plností těch, kteří jsou stále od svého stvoření
naplňováni vším potřebným k životu.
Boží působení v adresátech věřících v Krista (Ef 2,1-10)
2. KAPITOLA
1A

tak vás, kteří jste byli mrtví kvůli svým přestoupením a hříchům, 2v
nichž jste kdysi vedli svůj život v životním stylu tohoto světa,26
což odpovídalo působení vládce27 neviditelných a běžně
nepostižitelných28 mocností, duchu, který nyní mocně působí
v synech neposlušnosti, 3mezi kterými jsme se i my všichni
nacházeli v žádostech svého sobectví29 tím, že jsme dělali to,
co se líbilo našemu sobectví a co vyhovovalo pouze našemu
vlastnímu způsobu myšlení, a tak jsme samozřejmě byli i my,
stejně jako ostatní, dětmi hněvu,30
21

Srov. Ž 110,1a.
Srov. Ef 3,10.
23 Srov. Ž 110,1b; Ž 8,7.
24 Tj. vybavil jej autoritou nad všemi výše zmíněnými principy; srov. Ef 1,10; 4,15n.
25 Dosl. „shromáždění“, řecky ekklésia; v Ef ještě tento výraz nemá specifický význam „církev“, ale
znamená zde, v listě Efezským, obecně „celé shromáždění“, „shromáždění celého lidstva“, „lidstvo“;
další termín, který je klíčovým pro pochopení interpretačního posunu výkladu Norberta Baumerta
oproti běžným překladům; srov. Ef 3,10.19.20 a 5,23nn.
26 Pavel zde ve v. 1n oslovuje své bratry a sestry ze Židovství, kteří uvěřili v Krista, a připomíná jim, že
před Kristovým přijetím nežili podle první smlouvy, což rozvíjí v dlouhé vsuvce (zbývající část v. 2 a
v. 3). V hlavní myšlence Božího milosrdného slitování pak pokračuje ve v. 4, kde už ovšem do onoho
„vás“ (již od v. 3, srov. „i my všichni“) zahrnuje i sebe a nedůsledně přechází k 1. os. mn. č. („námi“).
27 Oním „vládcem“ je zde pravděpodobně myšlen sám Satan.
28 Dosl. „ve vzduchu působících“.
29 Dosl. „v žádostech svého těla“ (řecky sarx).
30 Dosl. „a tak jsme byli dětmi hněvu podle přirozenosti, stejně jako ostatní“. Tj. i my, Židé, kteří jsme
nežili podle Božích očekávání a škodili jsme druhým i sobě, jsme samozřejmě, stejně jako pohané,
byli vystaveni Božímu hněvu, který je projevem před hříchem chránící Boží lásky; srov. Ef 2,14
s pozn. 50 a Ef 5,6 s pozn. 138.
22
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4a

tak tedy Bůh, bohatý milosrdenstvím, pro svou velikou lásku se nad
námi31 smiloval, 5a nás, kteří jsme byli mrtví, každého osobně32 spoluoživil v Kristu33 — láskyplnou přízní34 jste zachráněni — 6a spolunapřímil nás35 a spolu-usadil36 v nebeských hodnotách a měřítkách37
ustavených skrze Ježíše Krista,38 7aby nám v těchto přicházejících
dobách a způsobech života ukázal na přetékající bohatství své
láskyplné přízně skrze pomoc a podporu pro nás v Kristu Ježíši.39
8Neboť

láskyplnou přízní jste zachráněni skrze vzájemnou důvěru mezi
Bohem a lidmi;40 a to se nestalo z vás — ten dar pochází od
Boha, 9nestalo se to v důsledku skutků, takže nikdo se tím
nevychloubá. 10Jeho stvořením41 jsme totiž my, v Krista věřící Židé, v
Kristu Ježíši učiněni ke vznešeným skutkům, které Bůh předem
připravil, abychom jimi utvářeli svůj život.42
II. O NÁRODECH: VŠICHNI NYNÍ MAJÍ PŘÍSTUP K OTCI (Ef 2,11 – 3,23)
Vy národy již nejste vyloučeni oddělující mezistěnou (Ef 2,11-18)
11Pamatujte

proto, že vy, podle tělesného původu pohanské národy43
(kteří jste těmi, co pocházejí z takzvané ‚obřízky‘ provedené na těle
lidskýma rukama, byli nazváni ‚neobřízkou‘), 12jste ve světle toho, co

31

Srov. poznámka č. 26.
Řecky „tois sómasin“, P46.
33 Tj. s Kristem a v Kristu.
34 Dosl. „milostí“, řecky charis; stejně v. 7 a v. 8.
35 Tj. v Krista věřící Židy.
36 Tj. zabydlel s Kristem.
37 Dosl. „v tom, co je nebeské“; srov. Ef 3,10.
38 Tj. zabydlel nás v nebeských hodnotách a měřítkách, které skrze Ježíše Krista vytvořil.
39 Tj. skrze podporu pro nás, kteří jsme z jeho lidu nyní v této generaci začali důvěřovat Bohu v Kristu;
srov. Kol 2,15.
40 Tj. skrze důvěru mezi Bohem a lidmi navzájem; řecky pistis. Tato vzájemná důvěra, neboli důvěra,
kterou do nás vkládá Bůh skrze Krista a touží po odpovědi naší důvěry v Kristu vůči němu
samotnému, je podle Norberta Baumerta dalším klíčovým pojmem pro pochopení Pavlových listů.
41 Tj. jím nově učiněni, jeho výtvorem.
42 Dosl. „abychom v nich chodili“; abychom v nich utvářeli život ke svědectví národům; srov. Ef
4,15n.26nn; 5,1.8.15.
43 V části 2,11 – 3,23 se Pavel nyní obrací na pohanské národy ve druhé osobě, nebo o nich mluví
v osobě třetí. Jde zde o stylistický prostředek, kterým v listu určeném skupinám v Krista věřících
Židů používá pro zdůraznění důležitosti pochopení povolání všech národů pod jednu hlavu v Kristu
(srov. Ef 1,10) a zároveň důležitosti role celého Izraele a zvlášť v Krista věřících Židů v tomto díle
spásy. Jde zde tedy o jakési fiktivní posluchače či čtenáře tohoto listu, skrze jejichž oslovení Pavel
nepřímo tímto tématem oslovuje své přímé posluchače či čtenáře, Židy věřící v Krista. Je ovšem také
možné, že Pavel zároveň počítal s tím, že se list časem dostane do rukou i čtenářům z pohanů.
32
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bylo doposud řečeno,44 byli bez Krista, odcizeni společenství Izraele;
byly vám cizí smluvní svazky založené na zaslíbení a byli jste jako bez
naděje a bez Boha v tomto světě.45 13Nyní však vy,46 kteří jste kdysi
byli takto od Boha vzdáleni, stali jste se nyní v Kristu Ježíši Bohu
blízkými skrze Jeho smrt.47
14On,

Kristus, je totiž náš pokoj;48 vždyť Bůh nás oboje Židy a pohany
učinil znovu jedním lidstvem a odstranil mezistěnu onoho plotu,49 totiž
ono znamení ‚nepřátelství‘50 vůči pohanům. A to poté co svým životem
a smrtí51 15zrušil platnost onoho Bohem kdysi daného ‚řádu příkazů a
oddělujících ustanovení‘.52 Tím, že od Boha takto přinesl pokoj, chtěl
ty dva Židy a pohany v sobě znovu spojit v jedno jediné lidstvo,53 16aby
obě tyto části lidstva v jednom jediném těle opět přivedl ke spojení
s Bohem. A to poté co na kříži toto ‚nepřátelství‘54 v sobě usmrtil.55 17A
tak přišel56 a jako radostné poselství zvěstoval od Boha pocházející
pokoj vám vzdáleným a pokoj nám blízkým.57 18Neboť skrze něho
máme oba, Židé i pohané,58 v jednom jediném Duchu přístup k Otci.59
Zdůraznění skrze obrazy ‚občanství‘, ‚domácnosti‘ a ‚stavby‘ (Ef 2,19-22)
19Tedy

Židů,60

vy pohané již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané
patřící do jedné Boží domácnosti,61 20protože jste byli společně

44

Dosl. „v tomto čase“ (řecky kairos), což je ale možné přeložit i „za těchto okolností“, případně – dle
kontextu – „ve světle toho, co bylo řečeno“ = „za těch okolností, o kterých jsem psal výše“.
45 Na rozdíl od Izraele, který – v očekávání, ale i zkušenosti, srov. 1 Kor 10,4 – již žil tváří v tvář Mesiáši.
46 Tj. všichni, kdo patříte k pohanským národům, nezávisle na vašem osobním postoji k Ježíši.
47 Dosl. „v krvi Kristově“; srov. Ef 1,7.
48 Tj. je pokojem nás obou, a to ze strany Boží.
49 Tj. onu oddělující stěnu Bohem daných specifických ustanovení sloužících k vymezení se Izraele vůči
pohanským národům; srov. Ex 23,23n; 34,12n; Lev 18,3; Nu 33,51-56; Dt 7,25n; Iz 30,1n a 31,1; Ez
44,7-9; Sk 21,28 apod.
50 Tj. znamení (Izrael chránícího) „nepřátelství“ Božího jako projevu před hříchem chránící Boží lásky)
vůči pohanským národům dané v oněch ustanoveních (srov. „Boží hněv“; Ef 2,3 a 5,6 s pozn. 138).
51 Dosl. „na svém těle“, tedy celou svou osobou, svým narozením, smrtí a vzkříšením.
52 Tedy nezrušil platnost celého Zákona – Tóry, ale pouze oněch oddělujících ustanovení; viz v. 14.
53 Dosl. „v jednoho člověka“.
54 Tj. odpor, který on, Kristus, a Bůh měli společně vůči hřešícím pohanským národům.
55 Není zde tedy řeč o nějakém usmiřování Boha Otce skrze smrt jeho Syna, ale jde o společnou
„záchrannou akci“ Otce se Synem vůči národům; srov. Jon 4,11; 2 Kor 5,18n; Joel 2,14.18; Iz 44,22.
56 Pravděpodobně myšleno ve svém zmrtvýchvstání.
57 Tj. pokoj darovaný svému vlastnímu lidu smlouvy, Izraeli; srov. Iz 57,9 + 33,13.
58 Tj. Židé i pohané ve společném, nesmíšeném těle, lidstvu.
59 Srov. Gal 4,6 a Řím 8,15; srov. Ef 1,2.
60 Dosl. „svatých“, tak i v. 5.
61 Nebo „Boží rodiny“ (řecky oikeioi tú theú); řecky oikos je široká rodina zahrnující úzkou rodinu, širší
příbuzenstvo i služebnictvo.
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vybudováni na základě apoštolů a proroků, přičemž úhelným
kamenem je zde sám Kristus Ježíš. 21V něm se rozvíjí v Pánu celá
všechny lidi zahrnující stavba, a to tak, že srůstá do jednoho svatého
chrámu, 22ve kterém jste i vy pohané skrze Ducha spolu-budováni v
příbytek Boží.
Mé, Pavlovo, správcovství pro vás, národy; národy jsou spolu-tělem (Ef 3,1-13)
3. KAPITOLA
1Proto

já, Pavel, ‚zcela patřící Kristu Ježíši pro vás, pohany‘62 — 2pokud
jste vskutku slyšeli o mém správcovství různých působení milosti
Boží63 pro vás: 3Ve zjevení mi bylo oznámeno tajemství,64 jak jsem o
něm právě krátce napsal. 4Z toho můžete při pozorném čtení
rozpoznat mé porozumění tajemství Kristovu.
5Co

v jiných údobích nebylo lidmi65 rozpoznáno, to bylo nyní v Duchu
odhaleno Židům, a sice Jeho, Kristovým, apoštolům a prorokům,
6totiž

že, navíc k celému Izraeli, pohané jsou

• spolu-dědicové66 a
• spolu-tělo67 a
• spolu-účastníci onoho v Kristu Ježíši
skrze evangelium naplněného zaslíbení,68
7jehož

služebníkem jsem se stal podle daru Boží láskyplné přízně69
darované mně na základě síly působící v jeho moci.
8Mně,

jako tomu nejmenšímu ze všech, byla dána tato milost pověření,
abych pohanům jako radostnou zvěst přinesl nevystižitelné
bohatství Krista-Mesiáše 9a všem lidem abych jasně postavil před oči,
jak se uskutečňuje ono tajemství, které bylo od věků ukryté v Bohu,
jenž všechno stvořil. 10/11Tak má být i skrze mě na základě principů

62

Dosl. „vězeň Krista Ježíše pro vás pohany“ – myšleno v duchovním smyslu, tj. náležející zcela Kristu
Ježíši a sloužící pohanům s jeho pověřením; srov. Ef 4,1; 6,20.
63 Ono „správcovství Božích milostí“ (ř. oikonómian tés charitos tú theú) zahrnuje Pavlovo zvěstování
evangelia i duchovní otcovství – zprostředkování Božího života; srov. Ef 3,15; 1 Tes 2,7-12.
64 Nebo: (v Bohu) skrytá pravda.
65 Dosl. „lidskými syny“.
66 Tj. od počátku lidstva mají dědičné právo spolu s Izraelem, aniž by jej vystřídali či se smísili; srov. Ef
1,10 a 2,11-17.
67 A to od počátku lidstva, jehož hlavou je Kristus; srov. Ef 1,10; 2,15.
68 Tj. spolu s Izraelem mají podíl na naplnění Izraeli daného zaslíbení, které se nyní uskutečňuje v Ježíši.
69 Dosl. „milosti“, řecky charis.
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a svobod70 zakotvených v nebeských dobrech a hodnotách71 napříč
celým lidstvem72 v souladu s očekáváním předešlých období nyní
zjevena mimořádně mnohotvárná Boží moudrost, kterou Bůh nyní
uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12V něm stále znovu
dostáváme73 od Boha schopnost směle a přesvědčivě74 o tom všem
mluvit, spolu s důvěryplnou jistotou, která je probuzena tím, že On,
Kristus, nám toto poslání s důvěrou svěřil.75
13Proto

se modlím a prosím za to, abych ve svých starostech o vás,
pohanské národy, neklesal na mysli,76 neboť to je pro mě věcí cti!
Apoštolova modlitba za národy (Ef 3,14-21)
14Proto

klekám na kolena před Otcem, 15po němž má své jméno každé
otcovství na nebi i na zemi.77 16Kéž vám78 podle bohatství své slávy
tento nebeský Otec dopřeje, abyste skrze jeho Ducha byli každý z vás
osobně mocně posíleni ve svém nitru,79 17abyste80 našli příbytek
v Kristu skrze důvěru ve vašem srdci.81 Kéž byste byli zakořeněni
v lásce a na této lásce stáli jako na pevném základu, 18abyste spolu
se všemi bratřími a sestrami ze židovství82 byli schopni pochopit, jaká
je šířka a délka a výška a hloubka,83 19a abyste byli schopni poznat
onu přebohatou, na poznání založenou lásku Kristovu,84 aby tímto

70

Nebo: „zásad / měřítek“ a „ustanovení / dovolení“, srov. Ef 1,21; tj. na základě v evangeliu nově
vyhlášených principů a svobod nového života v Kristu; srov. především princip důvěry, Ef 1,1.13.19;
2,8; 3,12.16; princip zrušení mezistěny oddělující pohany, Ef 2,14-16; princip každodenní smrti s
Kristem vedoucí ke vzkříšení, 1 Tes, 2 Kor apod.
71 Dosl. „v tom, co je nebeské“; tj. v Bohem nově nyní uspořádaných životních zásadách; srov. Ef 2,4.
72 Dosl. „shromážděním“, řecky ekklésia; srov. Ef 1,22 s pozn. 25; srov. také Ef 3,10.19.20 a 5,23nn.
73 Pavel zde jako stylistický prostředek používá 1. os. mn. č. pro výpověď o něm samotném.
74 Směle, řecky parhésia, odvážná smělost k otevřené řeči, srov. Ef 6,19 (pozn. 207); přesvědčivě, řecky
prosagógé, schopnost účinně získávat lidi.
75 Dosl. „skrze Jeho důvěru“, tj. s jistotou probuzenou skrze důvěru Kristovu vůči mně.
76 Srov. 2 Kor 4,1.16; 5,8n.
77 Tj. i Pavlovo otcovství vůči pohanským národům – Pavel se zde tedy prosbou duchovního otce všech
národů obrací na nebeského Otce všech.
78 Tj. vám, národům tohoto světa, jimž smím být ve svém zvěstování evangelia duchovním otcem.
79 Dosl. „ve vnitřním člověku“.
80 Tj. abyste s tímto vnitřním člověkem našli příbytek v Kristu.
81 Tj. skrze vám v Kristu Otcem projevenou důvěru, kterou jste objevili ve vašem srdci.
82 Dosl. „spolu se všemi svatými“.
83 … Krista, ve kterém máte příbytek; tj. abyste mohli změřit – zakusit – všechny jeho „rozměry“.
84 … která je vylita i na vás, pohanské národy.
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láskyplným poznáním Krista byla ‚naplněna‘ celá ‚plnost‘ Božího
lidstva.85
20Tomu

však, kdo má moc v přebohaté míře uskutečnit vše, co my
v síle, která je v nás mocně činná, vyprošujeme nebo na co
pomyslíme, 21jemu buď sláva tváří v tvář lidstvu a tváří v tvář Kristu
Ježíši86 po všechna pokolení tohoto věku všech věků.87 Amen.
III. POVZBUZENÍ K PRAKTICKÉMU ŽIVOTU PRO ŽIDY VĚŘÍCÍ V KRISTA (Ef 4,1 – 6,20)
A: ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY IZRAELE V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,1-24)
Úvod se shrnutím doposud řečeného jako východiska (Ef 4,1-6)
4. KAPITOLA
1Povzbuzuji

vás88 nyní já, ‚zcela patřící Pánu‘,89 abyste vedli život
odpovídající povolání, kterým jste byli povoláni,90 2a sice abyste tento
život vedli s velkou pokorou a mírností, s širokým srdcem se snášejíce
a uznávajíce navzájem a v lásce 3se snažíce zachovávat a rozvíjet
duchovní jednotu skrze svazek pokoje. Vždyť přeci je jen91
•

4jedno

jediné tělo, Židé i pohané, a jeden a tentýž Duch působící
ve všech,92 jakož i vy Židé jste byli povoláni v jedné naději svého
povolání;93
• 5jeden jediný Pán celého lidstva, Kristus, jedna a tatáž důvěra
mezi Bohem a lidmi v Kristu,94 jedna koupel křestního ponoření;95
• 6jeden jediný Bůh a Otec všech lidí, ten, který je nade všemi,
uprostřed všech a ve všech.

85

Dosl. „celá plnost Boží“; tj. aby touto láskou bylo naplněno celé lidstvo, které je Božím vlastnictvím
a Boží plností.
86 Tj. tváří v tvář lidstvu (dosl. „shromáždění“, řecky ekklésia), tělu Kristovu, a tváří v tvář Kristu Ježíši,
jeho hlavě; srov. Ef 1,22 s pozn. 25; srov. také Ef 3,10.19 a 5,23nn.
87 … “věku všech věků“, tj. tohoto Kristovým vtělením, smrtí a vzkříšením nastalého vrcholného období
lidských dějin.
88 … „vás“, tj. nyní již opět adresáty tohoto listu: v Krista věřící Židy; od tohoto místa až do konce listu
se Pavel již opět obrací přímo na své bratry a sestry ze židovství, kteří uvěřili v Ježíše Krista.
89 Dosl. „vězeň v Pánu“, srov. Ef 3,1; 6,20; myšleno i zde v duchovním smyslu, tj. náležející zcela Pánu
a mluvící v jeho autoritě a s jeho pověřením.
90 Tj. kterým jste jakožto členové Božího lidu Izraele byli povoláni pro službu v lidstvu-těle.
91 Neboli: … a k tomu vás má povzbudit následující shrnutí toho, co jsem vám doposud napsal:
92 Tj. jedno tělo, ke kterému patří všichni, Izrael i pohané, a jeden Duch, který v tomto těle působí.
93 Tj. v naději pro všechny v jednom těle, na základě jednoho Mesiáše zaslíbeného pro Izrael i pohany;
srov. Kol 1,12.
94 Tj. důvěra mezi Bohem a lidmi darovaná Bohem a přijatá lidmi v Kristu společná pro Židy i pohany.
95 Tj. křestní koupel k očištění a záchraně všech údů v těle, lidstvu.
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V Krista věřící i všichni Židé jako údy těla a jejich služba tělu-lidstvu (Ef 4,7-16)
7Každému

z nás96 však byla darována milost našeho povolání97 podle
způsobu a míry Kristova obdarování.98 8Proto je psáno: ‚Vystoupil do
výše, zrušil zajetí, dal dary lidem.‘99 9Co jiného znamená ono
‚vystoupil‘, než že předtím také sestoupil dolů na Zem100? 10Právě
jakožto sestoupivší je on také tím, který vystoupil vysoko nad všechna
nebesa, aby naplnil všechno lidstvo!101
11A

•
•
•
•

On, Kristus, sám od sebe daroval tomuto lidstvu:102
jedny jako apoštoly,
jiné jako proroky,
jiné jako zvěstovatele evangelia,
jiné jako pastýře a učitele,

12a

to pro vyzbrojování, vedení a doprovázení bratří a sester ze
židovství103 k dílu služby pro podporu rozvoje104 celého lidstva jako těla
Kristova, 13dokud my všichni, každý osobně sám za sebe,
nedospějeme k jednomyslnosti důvěry105 a k rozšířenému poznání
Syna Božího,106 ke zralému lidství, do věku Kristovy plnosti.107
14Nebuďme

již jako pubertální děti,108 zmítané mořskými vlnami sem
a tam a hnané každým větrem nejrůznějších názorů a učení, jednající
jako podvodníci109 se všemi možnými triky a machinacemi vedoucími

96

Tj. v Krista věřícím Židům jakožto údům v těle a služebníkům evangelia.
Dosl. „darována milost“ (řecky charis), ve smyslu milost povolání; srov. Ef 4,1.
98 Tj. jakožto nezasloužený, zdarma daný dar, který Kristus suverénně dává, komu chce.
99 Citován Žalm 68,19; … „lidem“ ve smyslu celého lidstva; „dary“ ve smyslu darů pro vyzbrojování
Božího lidu k dílu služby (viz Ef 4,12.16), a to včetně rolí zmíněných v Ef 4,11 (ale nejen jich).
100 Dosl. „do spodních částí Země“, nebo „do nížin Země“; Pavel zde podle Norberta Baumerta
navazuje na „sestoupení“ Krista ve vtělení v Ježíši z Nazareta, ne na jeho „sestoupení do pekel“.
101 Dosl. pouze „všechno“, ale ve smyslu „všechno lidstvo“, a to v návaznosti na výše uvedený citát ze
žalmu 68: vyvýšený Kristus naplňující svou přítomnosti lidi na celé Zemi (tedy ne „všechno“
v absolutním slova smyslu; u Pavla zde není přímo přítomný kosmologický význam, i když ten není
ani vyloučený; srov. Ef 1,10 s pozn. 10).
102 Tj. Kristus sám, při či po svém výstupu na nebesa, daroval lidstvu následující židovské údy těla.
103 Dosl. „svatých“, tj. jednotlivých členů Božího lidu Izraele.
104 Dosl. „budování“, řecky oikodomé.
105 Dle kontextu ve smyslu „důvěry v Kristu“.
106 … „k rozšířenému poznání“, řecky epi-gnósis, něm. Zu-Erkenntnis; tedy k poznání, do kterého my,
Židé, vstupujeme navíc po již přijatém poznání Boha skrze Mojžíše; srov. Ef 1,17 s pozn. 18.
107 Dosl. „k plnému mužství“, k duchovnímu bohatství, které je nesené a utvářené Kristem.
108 Tj. nebuďme již my Židé, v naší službě, jako nedospělí…
109 Dosl. „jako lidi hrající podvodně hru v kostky“.
97
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k oklamání druhých!110 15Spíše vytrvale žijíce v pravdivé upřímnosti
stále více dozrávejme v lásce k Němu.111
On, Kristus, je hlavou, 16ze které celé tělo lidstva čerpá vše potřebné
pro svůj vlastní růst,112 aby se rozvíjelo a posilovalo113 v lásce, jsouce
propojené a provázené sítí nejrůznějších ‚kontaktních míst pro výživu
a energii‘114 podle druhu obdarování a role každého jednotlivce.115
Základ pro službu v Krista věřících Židů v těle-lidstvu (Ef 4,17-24)
17V

tomto smyslu116 tedy pravím a dosvědčuji v Pánu,117 že vy, v Krista
věřící Židé, nežijete tak, jako ve skutečnosti žijí pohané, totiž v
pošetilosti své mysli, 18přičemž mají zatemněný způsob myšlení a jsou
odcizeni Božímu životu118 pro nevědomost, která je v nich kvůli
nepoznání jediného Boha a otupělost jejich srdce; 19takto necitliví se

110

Srov. např. evangelium jako „pohoršení“ Židům a „bláznovství“ pohanům v 1 Kor 1,23 či „kupčení
s Božím slovem“ v 2 Kor 2,17. Nejde zde tedy o nějaké vnitrocírkevní spory, ale o odpor, na které
Pavlova evangelijní zvěst narážela především u některých Židů.
111 Dosl. „dozrávejme v lásce k Němu ve všem“, tj. v každém ohledu; srov. Ef 2,10; 5,8.
112 Ke „Kristus je hlavou“ – srov. Ef 1,10.22; „pro svůj vlastní růst“ – dosl. „pro růst těla“.
113 Dosl. „buduje“, řecky oikodomia. Růst celého těla a všech jeho údů je tedy podpírán a povzbuzován
službou některých z jeho údů, kteří k tomu mají být „vyzbrojováni“ (v. 12) jakožto „kontaktní místa
pro výživu a energii“ (v. 16), které na základě svých obdarování a rolí pečují o druhé a umožňují jim
čerpat energii z Krista – hlavy (srov. Ef 1,23). Těmito „občerstvovacími stanicemi“ ovšem nejsou jen
ony služby zmíněné ve v. 11 (i když i ty jsou do nich zahrnuty), ale jsou to služby všech členů Božího
lidu Izraele, kteří se k této službě nechají vyzbrojit ve prospěch pohanských národů (přičemž časem
budou tyto služby v Kristu samozřejmě také rozšířeny i na příslušníky těchto národů). Tím je
konkretizován obraz z Ef 3,6 o „spolu-těle“. V dalším textu (Ef 4,17 – 6,9) se pak Pavel ovšem
soustředí opět především na v Krista věřící Židy, kteří jsou v dalších odstavcích povzbuzováni
k životu, který odpovídá tomuto jejich povolání.
114 Podle P46 dosl. „kontaktní místa pro výživu a energii“, jakési „občerstvovací stanice a zásobovací
služby“ / „čerpací stanice“ / „oázy umožňující čerpat výživu a energii“ v těle – lidstvu, tj. nejrůznější
podpůrné služby propojení, výživy a dodávání energie, včetně pěti rolí z v. 11; zdá se, že Pavel zde
používá obraz tzv. „synapsí“ – spojovacích článků – v nervovém systému, které slouží pro předávání
podnětů z mozku do celého těla, spojený s obrazem předávání výživy a energie.
115 Dosl. „podle míry každého“, tj. každého z nás, kteří jsme každý jednou z oněch „občerstvovacích
stanic“; srov. Ef 4,7.12. Tj. skrze službu nás a všech Židů vykonávanou vždy podle druhu a míry
obdarování a náplně role každého z nás, kteří jakožto ‚občerstvovací stanice‘ ‚vyživovací propojky‘
přispíváme k tomu, aby podněty, výživa a energie z Krista – hlavy, mohly proudit do celého těla –
lidstva; srov. Ef 4,1.4.7.12-13.15.
116 V návaznosti na v. 16 jsou vv. 17 – 24 konkretizací toho, jak Židé věřící v Krista slouží růstu celého
lidstva v lásce. Svým způsobem tyto verše navazují na Ef 1,10 a předchozí a rozvíjejí je za pomoci
jiného obrazu (srov. také Ef 2,4-10).
117 Myšleno „v Pánu Bohu“; gramaticky i kontextuálně zde jde podle Norberta Baumerta o ujištění, ne
výzvu (srov. také pozn. 120).
118 Srov. Ef 2,12.
16

sami vydali bezuzdnosti k nenasytnému páchání každého druhu
nečistoty.
20Vy

však jste tímto způsobem Krista-Mesiáše nepoznali; 21tedy
alespoň pokud jste o něm opravdu slyšeli a byli v Něm skutečně
vyučeni podle pravdy: v Ježíši 22jste totiž odložili dřívější způsob života
podle starého člověka, který se svými klamnými žádostmi vede ke
zničení; 23byli jste ve své mysli obnoveni v Duchu119 24a oblékli jste
nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a
svatosti proniknuté pravdou.120
B: PRAKTICKÉ RADY PRO ŽIVOT A SLUŽBU V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,25 – 6,9)
a) Rady pro život ve většinově pohanské společnosti (Ef 4,25 – 5,17)
25Z

toho vyplývá:121 Poté, co jste odložili lež, mluvte pravdu, a to
především každý se svým bližním;122 neboť s těmi, se kterými žijeme,
s Židy i s pohany, jsme si navzájem podřízeni, tak jako jsou navzájem
podřízeny údy v těle.123
26Když

vás něco rozhořčí, nehřešte; slunce ať nezapadá nad vaším
rozhořčením124 27a nedávejte prostor Ďáblu!
28Zloděj

ať již nekrade! Ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama
něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek.126
125

119

Nebo: „byli jste obnoveni v duchovním smýšlení“ („tó pneumati“); ale podle P46 („en tó pneumati“)
zde můžeme vidět nejen dimenzi lidského, ale i Božího Ducha: obnoveni „v Duchu svatém“
pronikajícím vaše smýšlení; srov. Ef 3,16; 4,30; Kol 3,10; a to také pro vaši službu v těle.
120 Verše 22 až 24 jsou – také podle P46 – jsou výpovědí o tom, co se stalo a co je platné, ne výzvou
k akci; výzvy začnou až od v. 25.
121 Pavel v Ef 4,1-16 načrtl místo v Krista věřících Židů v lidstvu – těle Kristově – a v Ef 4,17-24 zdůraznil
novou existenci v Kristu jako základ jakéhokoli praktického jednání. Od tohoto verše začíná nyní
nabízet konkrétní praktické rady a výzvy k životu v Kristu. To, co adresáti listu zakusili ve zkušenosti
naplnění Duchem, mají nyní konkrétně uskutečňovat ve všednodenním praktickém jednání – na
svědectví evangeliu (srov. Ef 4,2.4.7.12.14-16.20n a 5,16n). Takto mají vykonávat „služby“ v těle
Kristově, lidstvu, a stávat se tak „napodobiteli Božími a Kristovými“ (Ef 5,1n).
122 Srov. Zach 8,16n; „bližní“ (soukmenovec) je zde vnímán jako prvotní partner rozhovoru, výzva
k mluvení pravdy není ale omezena na tento vnitřní okruh (ne exkluzivní, ale inkluzivní pojetí – srov.
již dříve v listu rozvinuté pojetí „těla Kristova“ či „shromáždění“ ve smyslu „celého lidstva“).
123 Dosl. „jsme si navzájem údy“.
124 Nebo: nad vaším rozčilením, chvěním (srov. Žalm 4,5: „Chvějte se, ale nehřešte!“ / „Ve svém
rozčilení nehřešte!“); tj. nenásledujte vnitřní podněty, které vás zahltí, když se stane něco, co vás
zaskočí, tak, abyste se jimi nechali ovládat (k čemuž vás chce svést Ďábel, srov. v. 27). Podobná
dynamika je i dále ve v. 29.
125 Dosl. „kradoucí“, tj. nejen notorický „zloděj“, ale lze zde myslet i na subtilnější formy, kdy někdo
žije na úkor druhých a zneužívá je k vlastnímu prospěchu (srov. 1 Tes 2,9; 4,9-12; 2 Tes 3,6-12).
126 Lékem na hrabivost není jen zákaz, ale vrůstání do postoje soucitu a solidarity s druhými.
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29Žádné

špatné slovo, které vám přijde na mysl, ať nevyjde z vašich
úst,
nýbrž jen takové, které je dobré k rozvoji128 toho, co je
zapotřebí, aby těm, kdo je slyší, dělalo dobře. 30A nad to skrze žádné
slovo nezarmucujte129 svatého Ducha Božího, jehož pečeť jste přijali
pro kterýkoli den, kdy budete mít příležitost k vysvobození!130
127

31Všechna

hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou odstraněny
z vašeho nitra a vztahů131 zároveň s každou špatností. 32Buďte spíše
k sobě navzájem dobří a nápomocní,132 soucítící a milosrdní,
odpouštějící si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám!
5. KAPITOLA
1Staňte

se tedy Božími napodobiteli jako děti, které jsou milované
Bohem! 2A svůj život mezi pohany utvářejte133 v lásce, jako i KristusMesiáš miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu a
stal se tak vůní příjemnou.134
3Styk

s nevěstkou ani žádná jiná nečistota nebo chtíč ať nejsou mezi
vámi ani zmiňovány, jak se to patří u nás Židů,135 4stejně jako urážlivé
chování, obscénní řeči nebo oplzlé vtipy. Nic z toho u vás nemá své
místo a k vám se nehodí; nýbrž na místě je spíše díkůvzdání! 5Co se
totiž tohoto týče, měli byste vědět a rozumět, že nikdo, kdo má styk
s nevěstkou nebo je jinak nečistý nebo prostopášník (což vše je totéž

127

Srov. i zde dynamika podobná, jako ve v. 26: To, co se děje v našem nitru, nemusíme ještě
následovat a dát tomu prostor ve svém životě. Podobně i zde platí princip zaměření se na
protikladné dobro z v. 27 (místo ničivých slov, které nás možná někdy napadají, hledat slova
rozvíjející a budující a ty vyslovovat = žehnat).
128 Dosl. „k budování“, řecky oikodomé.
129 … skrze nějaké špatné slovo (v návaznosti na v. 29).
130 Tj. pro kterýkoli (nejbližší) den či pro kteroukoli (nejbližší) příležitost, kdy vás Bůh bude chtít
vysvobodit od zlého. Nejde zde tedy o nějaký budoucí „den vysvobození“, ale každodenní příležitost
k osvobození od nějakého konkrétního zla (závislosti, pokušení, sobectví apod.). K „pečeti Ducha
Božího“ srov. Ef 1,13. Dar Ducha nebyl dán jednou provždy, ale jako zdroj k neustále obnovovanému
praktickému jednání ve všedním životě.
131 Dosl. „od vás“; zde myšleno skrze vnitřní proměnu posluchačů věřících v Krista a skrze vnitřní
proměnu jejich vztahů – ne skrze poukazování na neřesti druhých a snahu je kolem sebe nějak
eliminovat.
132 Nebo: dobrotiví a přívětiví; dosl. „prakticky použitelní“.
133 Dosl. „choďte v lásce“; srov. Ef 2,10; 5,8.15.
134 Ve verších Ef 5,1-2 je zde nabídnuta pozitivní „fólie“ ukazující na Boží lásku projevující se
v každodenním životě lidí, aby čtenáři v tomto světle mohli ostřeji pochopit absurditu zneužívání a
převrácení jakékoli lásky v lidském životě jen pro své vlastní účely či potěšení (v. 3-5). Srov. Ef 5,25
jako paralelní text k tomuto.
135 Dosl. „jak se sluší na svaté“.
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co modloslužebník),136 nemá dědičný podíl137 v království Božím. 6Ať
vás nikdo neklame prázdnými řečmi! Vždyť kvůli těmto věcem přichází
již nyní Boží hněv138 na děti neposlušnosti. 7Nemějte s nimi tedy nic
společného!139
8Vždyť

jste kdysi tápali v temnotě,140 nyní jste však osvíceni Pánovým
světlem!141 Nyní tedy utvářejte svůj život142 jako děti světla 9(působení
světla přeci spočívá v prosté dobrotě, spravedlnosti a pravdě)143
a 10zkoumejte proto, co se líbí Pánu.144 11A nenásledujte ve vašem
nitru rozpoznatelné skutky tmy, které přeci nic nepřinášejí! Spíše:
zkoumejte je, odhalujte je, vynášejte je na světlo!145 12Neboť to, co se
ve vás při těchto svodech ke skutkům temnoty děje neznatelně, jakoby
v pološeru, není na místě příliš rozpitvávat slovy!146 13Ale toto
136

Všechny ve verších 3 až 5 použité termíny se vztahují ke zneužité, pervertované lásce a jejich výčet
neznamená nějaké pohrdání tělem nebo nepřátelství k sexualitě, právě naopak – ukazují, jak velmi
Pavel oceňoval celostnou, tělesně-duševní lásku a varoval před jejím vyprázdněním. Srov. Mt 5,2730; Řím 1; 1 Kor 6,12-20; 1 Kor 7. V tomto smyslu je pervertovaná láska zároveň modloslužbou,
protože pravá, celostná láska je jádrem pravé bohoslužby, uctívání a díkůvzdání.
137 Srov. Ef 1,14.18; Kol 1,12; Kol 3,24. Tímto jednáním se neotevírá pro získání dědičného podílu
v Božím království, ba právě naopak – uzavírá se mu!
138 Srov. Ef 2,3; srov. také Ef 2,14 s pozn. 50. Pavel zde jen tak nehrozí „Božím hněvem“, ale varuje, že
pervertovaná láska (čili od lásky oddělená, a tím zneužívaná sexualita), a to ve skutcích i ve slovech,
není něčím, co by se z vlastní podstaty věci mohlo líbit Bohu, ale je to něco, co má své drastické
důsledky pro schopnost člověka milovat – člověka i Boha – což je biblicky vyjadřováno „Božím
hněvem“. Jestliže Bůh připustí, že někdo do dna zakusí důsledky svých zvrácených činů, aby se tak
„odrazil ode dna“, je to projevem „Božího hněvu“ jakožto „poslední zbraně Boží lásky“.
139 V. 6: dosl. „syny neposlušnosti“; srov. Ef 2,2; v. 7: dosl. „nebuďte tedy jejich společníky“. Pro
pozitivní vyjádření téhož srov. Ef 5,21-33.
140 Pavel zde nechápe „temnotu“ jako součást Božího stvoření (srov. Iz 45,7), ale používá tento vraz
jako symbolické vyjádření protikladu dobra a zla (světlo – temnota; srov. Iz 5,20; 29,15; 58,9n).
141 Dosl. „Vždyť jste kdysi byli tmou, nyní jste však světlem v Pánu“; srov. 1 Tes 5,8.
142 Dosl. „choďte jako děti světla“; srov. Ef 2,10; 5,1.8.15.
143 Kritéria pro rozpoznávání kvality skutků – jejich ovoce spočívající v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.
Srov. Žalm 25,7; 39,2; 119,11.141; srov. také Mt 7,16-20 a 12,33.
144 V předchozím verši uvedená kritéria slouží ke „zkoumání toho, co se líbí Pánu“ (v. 10), a to ne až
když se věci stanou, ale podle jejich předchozí vnitřní kvality, kterou se můžeme učit vnímat v našem
nitru (princip ignaciánského „rozlišování duchů“; srov. Duchovní cvičení sv. Ignáce No. 333, kde je
exercitant vyzván sledovat pečlivě průběh svých myšlenek, které jsou považovány za pocházející od
dobrého ducha, pokud na začátku, uprostřed i na konci jsou dobré a vedou k dobrému – a naopak).
Srov. Ef 4,26.29; Mt 15,18 („Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce…“).
145 Tendencí zlých skutků je skrývat se; srov. 2 Tes 2,3-6; viz také dále Ef 6,10-20. Pavlovi zde nejde o
odhalování skutků druhých (od kterých bychom se pak měli distancovat), ale o rozpoznávání vnitřní
kvality či nekvality našich vlastních tendencí a pohnutek k jednání, které bychom pak – pokud
nejsou dobré – neměli následovat. Cestou k tomu je otevřenost, transparentnost, autenticita života
v pravdě.
146 Tj. dávat tomu váhu ještě i tím, že to budeme nějak příliš rozebírat a zaplétat se do toho neustálými
argumenty (viz duchovní princip: se Zlým se nediskutuje, skutky Zlého se odhalují).
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všechno, o čem byla nyní řeč,147 když je to odhaleno, je ozářeno
světlem a učiněno viditelným;148 14neboť všechno to, co je učiněno
viditelným, je světlem.149 Proto se říká:
‚Probuď se, ty spáči, vstaň z mrtvých
a zazáří ti Kristus-Mesiáš.‘150
15Dobře

tedy sledujte, jak utváříte svůj život,151 ne jako od praktického
života odtržení hlupáci, ale jako lidé šikovní a moudří; 16využijte
příležitost,152 protože ‚dny jsou zlé‘!153 17Proto nebuďte jako nešikovní
hlupáci, ale pochopte, v jakém konkrétním jednání má Kristus
zalíbení.154
b) Rady pro modlitbu (Ef 5,18-21)
18A

neopíjejte se vínem, v čemž spočívá nezřízenost,155 nýbrž nechte
se naplnit Duchem:156 19s vnitřní jasností157 vyslovujíce Duchem
naplněné žalmy, hymny a písně; svým srdcem158 zpívajíce a hrajíce
Pánu; 20při každé vhodné příležitosti159 vzdávajíce díky Bohu a Otci ve
147

Tj. tyto skutky temnoty i jejich důsledky.
… takže člověk dobře rozezná, kam tyto podněty vedou.
149 Tj. je to ozářeno, a proto lépe rozpoznáno.
150 … takže v jeho světle prohlédneš pokušení. Srov. Flp 4,6 a 1,9n. Tato stará píseň je zde použita jako
výzva k bdělosti, transparentnosti a odvaze vystavit skutky temnoty Kristovu světlu jako světlu
vycházejícího slunce.
151 Dosl. „jak chodíte“; srov. Ef 2,10; 5,1.8.
152 Nebo: „chyťte nabízející se šanci za pačesy“; řecky kairos zde znamená příležitost, šance (jindy
v jiném kontextu pak také něčím charakteristické období). Srov. Kol 4,5.
153 Tj. lidé jsou vůči Kristovu evangeliu nedůvěřiví či dokonce nepřátelští a je třeba využít příležitosti na
vlastním životě, který bude veden jinak, než je běžné, ukázat cestu evangelia. Srov. 1 Kor 9,19-23.
154 A to zde obecně, nejen v etických oblastech, o kterých zde byla právě řeč. Tak jako člověk např.
v oblasti čestnosti potřebuje vrůstat do pravdivosti, tak může Bůh i v jiných oblastech praktického
života lidem ukazovat, v čem má Kristus zalíbení – „Aby lidé viděli vaše dobré skutky a chválili
vašeho Otce v nebesích“ (Mt 5,16). Tedy: Chopte se nabízených šancí pro svědectví evangeliu a
buďte takto prakticky Kristovými svědky skrze svůj život utvářený Kristem!
155 Snad narážka na Sk 2,13 s následným povzbuzením, abychom při vší opatrnosti vůči perverzním
formám lásky měli odvahu nechat se celostně naplnit Duchem, i kdyby to pro někoho mělo vypadat,
jako opilost vínem! Srov. Řím 8,26.
156 Následující výčet nejsou úkoly, které přistupují k výzvě „nechte se naplnit Duchem“, ale jsou to čtyři
důsledky tohoto naplnění Duchem, případně zároveň i čtyři cesty k jeho dalšímu prohloubení.
157 Dosl. „sami pro sebe“ (řecky heautois), což zde ale neznamená něco jako v tichosti apod., ale jde
zde o zvýraznění protikladu k opilosti (srov. Sk 2,18), která nás zbavuje jasného vědomí o sobě
(člověk je jako „bez sebe“) a vše spíše zamlžuje: Jestliže je člověk naplněn Duchem (srov. Řím 8,26),
je mu naopak darována velká vnitřní jasnost a je uschopněn se s jasným vědomím darovat Bohu a
jej celým srdcem chválit.
158 … svým srdcem, nebo: ve svém srdci, nebo: ze svého srdce.
159 Nebo: „pokaždé… za všechno“; tj. v každém jednotlivém k tomu vhodném případě vzdávajíce díky
za všechno, o co tam zrovna jde (tedy ne obecně „za všechno“).
148
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jménu našeho Pána Ježíše Krista; 21podřizujíce se jeden druhému v
Kristem proniknuté vzájemné úctě;160 22vy ženy…
c) Řád pro život v širší rodině (Ef 5,22 – 6,9)
Rady pro manželský život podle vzoru Kristova (Ef 5,22-33)
18…nechte

se naplnit Duchem, … 21podřizujíce se jeden druhému v Kristem
proniknuté vzájemné úctě;161 22vy ženy162 svým mužům jako za vás

společensky zodpovídajícímu ‚pánu‘;163 23neboť muž je společensky
viděno nadřízenou hlavou ženy,164 podobně i Kristus-Mesiáš je hlavou
shromáždění celého lidstva,165 On, jako zachránce těla. 24Jako lidstvo
podléhá Kristu, podobně i ženy na základě společenských pravidel
zcela podléhají svým manželům.
25Vy

muži láskyplně přijímejte své ženy, jako i Kristus-Mesiáš
láskyplně přijal166 lidstvo a sám sebe se s odevzdaností pro ně
160

Toto vzájemné podřizování se dosl. „v úctě Kristově“ je formou i obsahem dalším důsledkem
naplnění Duchem, které takto osobní vztah s Bohem v modlitbě zasazuje do prostředí mezilidských
vztahů (rodina, dům) a zároveň je také tematickým nadpisem pro následující oddíl zaměřený na
„řád pro život v širší rodině“ (něm. Haustafel).
161 Verš. 21 sice gramaticky i obsahově patří k předchozímu úryvku, zároveň je ale také nadpisem
k úryvku následujícímu, tzv. Řádu pro život v širší rodině (něm. Haustafel). Toto propojení ukazuje,
že právě i všední život v širší rodině je něčím, co má být neseno Duchem a žito jako důsledek
naplnění Duchem; viz pozn. 156 a 160.
162 Vy ženy se na základě vzájemné podřízenosti proniknuté úctou ke Kristu (srov. v. 21) podřizujete
(popis stavu na základě společenského postavení) – tedy ne „podřizujte“ (imperativ) – svým
manželům… (tedy ne nová výzva k podřízenosti, ale povzbuzení společensky dané postavení ženy
vůči svému kyrios – „pánu“ žít v síle vylití Ducha (srov. v. 18).
163 Norbert Baumert zde tedy zpochybňuje dlouhodobou tradici vztahující zde použitý řecký výraz
kyrios na Krista, navíc zesílený imperativem (který ovšem v řeckém textu na tomto místě není!):
„Ženy, podřizujte (!?) se svým mužům jako Pánu!“ A navrhuje vztáhnout tento výskyt slova kyrios
na „pána“, který byl za každou ženu v tehdejší společnosti zodpovědný, kterému byla podřízená a
který jí měl za úkol chránit. Viz také výklad dalších veršů, který tuto možnost potvrzuje.
164 Toto je Pavlovo konstatování, že to takto v tehdejší společnosti bylo – za ženu společensky
zodpovědný muž byl samozřejmě hlavou čili společensky nadřízeným ženy (srov. 1 Kor 11,3), proto
by se mu žena měla (v této své tehdejší společensky přijaté roli) podřizovat. Muž zde byl kyrios pro
ženu a toto slovo bylo tehdy užíváno v běžném každodenním životě, na což zde navazuje i Pavel (viz
podobně i v Ef 6,5-9 o vztahu mezi „pánem“ a „otrokem“). Navíc je ve v. 7 až 9 slovo kyrios třikrát
vztaženo k Bohu, ne ke Kristu. Základní křesťanskou „relativizací“ tohoto časově podmíněného
uspořádání, které dle Pavla nemá být revolučně odstraněno, ale postupně z nitra prokvašeno, žito
ve svobodě v Kristu a časem také překonáno, je ono „vzájemné podřizování proniknuté úctou ke
Kristu“ z Ef 5,21 coby jeden z důsledků vylití Ducha svatého; srov. Kol 3,18, kde je „Pán“ také
posledním měřítkem „podřízení se“ žen vůči mužům („… v Pánu“).
165 Dosl. „shromáždění“, řecky ekklésia; srov. Ef 1,22 s pozn. 25; srov. také Ef 3,10.19.20. Přechod od
obrazu „těla-lidstva“ k obrazu „shromáždění-lidstva“ naznačuje osobní dimenzi vztahu mezi
Kristem a lidstvem volající po odpovědi každého člověka (řecky ekklésia = shromáždění, svolání).
166 „Láskyplně přijímejte“, dosl. „milujte“; tj. přijímejte je láskyplně a vzájemně se podřizujte: v. 21! Je
zde vidět Pavlova tendence zastávat se slabších; srov. 5,25; 6,4; 6,9; stejně tak dosl. „miloval“.
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nasadil,167 26aby je posvětil168 (poté co je očistil skrze vodní koupel ve
stále živém slově169), 27takže lidstvo učinil (on sám skrze sebe sama)
nádherným,170 bez poskvrny nebo vrásky nebo čehokoliv podobného.
Kéž by se tak stále více stávalo skutečně svatým a neposkvrněným!171
28Podobně

jsou také muži povinni láskyplně pečovat172 o své vlastní
ženy jako o svá vlastní těla. 28Ten, kdo láskyplně pečuje o svoji ženu,
miluje sám sebe; 29nikdo totiž nezanedbává173 své vlastní tělo, nýbrž
živí je a pečuje o ně, jako i Kristus pečuje o lidstvo; 30neboť my lidé
jsme údy jeho těla! 31(Jak je psáno:) „Kvůli tomu opustí muž otce i
matku a spojí se se svou ženou a ti dva se stanou jedním
tělem.“174 32Skrytý význam tohoto, co bylo řečeno, je veliký.175 Já to
ale cituji ve vztahu ke Kristu-Mesiáši a k celému lidstvu!176
33Kromě

toho i pro vás, jakožto jednotlivce, platí: každý má svou
vlastní ženu milovat tak, jako miluje sebe samého.177 Žena se pak má
se svým mužem setkávat v úctě.178
167

Dosl. „odevzdal se za ně“; nejde zde však o jednorázové odevzdání se ve smrti na kříži, ale o
každodenní odevzdané nasazování se v láskyplné Kristově péči vůči lidstvu.
168 Tj. aby je znovu podřídil Bohu.
169 Tj. ve slově v podobě živého, aktuálního slova odpuštění; řecky réma.
170 Tj. zářícím, slavným, plným Boží slávy a nádhery.
171 Ne v estetickém, ale v etickém smyslu: aby shromáždění celého lidstva v jednotlivých lidech
dozrávalo ke svatosti. Pavel zde tedy (na rozdíl od 2 Kor 11,1-3) nepoužívá obraz Krista jako ženicha
a církve jako nevěsty a jejich snoubeneckého spojení, ale jde zde o láskyplnou Kristovu péči o
jednotlivé údy těla celého lidstva (skrze slovo odpuštění a posvěcení v Duchu svatém).
172 Dosl. „milovat“; podobně i následující verše; viz pozn. č. 166.
173 Dosl. „nemá v nenávisti“; zde však je kontextuálně lepíš překlad „zanedbávat“ či „upozaďovat“.
174 Tj. jedním hlubokým a intimním celoživotním společenstvím; srov. Gn 2,24.
175 Dosl. „toto tajemství je velké“; tj. tato zvěst o spojení Mesiáše s lidstvem jako hlavy s tělem je
ohromně důležitá.
176 Tj. jako se manželé stávají sexuálním setkáním jedním celoživotním společenstvím, tak i preexistující
Kristus se ve stvoření spojil s celým lidstvem a nikdy je neopustí – ani po jeho pádu do hříchu – on,
„spasitel těla“ (v. 23). Toto tajemství tedy Pavel nevztahuje až na Kristovo vtělení v Ježíši z Nazareta,
ale na to, že Kristus jako „obraz neviditelného Boha“ svým způsobem „opouští“ Otce v nebesích a
stává se „prvorozeným každého lidského stvoření“, a tím také „hlavou shromáždění“, lidstva, které
je jeho „tělem“ (srov. Kol 1,15.18a). Takto v Ef 5,29-32 není řeč o „řádu spásy“, ale o „řádu stvoření“
(který je samozřejmě předpokladem pro „řád spásy“).
177 Tím je dosažen cíl povzbuzení pro muže. Ovšem Pavlův podpůrný argument skrze vztah Krista a
lidstva nakonec tento cíl významově převážil a stává se tak pramenem křesťanského zjevení. Pro
teologický význam Ef 5,22-33 srov. také Kol 3,18-19. Pavel je hloubkou a intenzitou Kristovy lásky
vůči lidstvu často tak zasažen, že jí přirovnává k niterné lásce mezi mužem a ženou v sexuálním a
celoživotním společenství (srov. 2 Kor 11,1-3). Zde naopak tuto Kristovou lásku uvádí v rámci
praktických povzbuzení jako motivaci k lásce mezi manžely, obzvlášť mužů vůči ženám.
178 Podobně i povzbuzení vůči ženám (vv. 21 – 23a) je zde postaveno na tom, že ženy mají své
(společensky dané) podřízené postavení žít v Duchu Kristově, tj. ve vnitřní svobodě a souladu se
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Rady pro děti a otce (Ef 6,1-4)

6. KAPITOLA
1Vy,

děti, naslouchejte svým rodičům v Pánu Bohu;179 to je totiž
náležité a spravedlivé. 2‚Cti svého otce a svou matku,‘ to je první
přikázání se zaslíbením, totiž: 3‚aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ
na zemi‘.180
4A

vy, otcové, však nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je
takovým způsobem a skrze taková napomenutí, která odpovídají Pánu
Bohu.181
Rady pro židovské otroky věřící v Krista a jejich pány (Ef 6,5-9)
5Vy,

otroci,182 poslouchejte své pozemské ‚pány‘,183 v postoji respektu
a v upřímnosti srdce184 jako Krista, 6ne ve službě, která je jen naoko,
jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem. Spíše jako otroci Kristovi dělejte to,
co se líbí Bohu, tím, že z vnitřního přesvědčení 7a s dobrým smýšlením
do jisté míry sloužíte Pánu, a ne lidem;185 8víte přece, že každý, kdo
vykoná něco dobrého, je mu to započteno od Pána, ať je to otrok nebo
svobodný.
sebou samotnými, čímž mohou postupně přispívat i ke změně svého vnějšího postavení ve
společnosti, které by odpovídalo této jejich důstojnosti. Podobně i v 1 Kor 14,33 Pavel radí, aby
v daných společenských zvyklostech ženy v poradních shromážděních mlčely (princip „sluší se“ – „je
vhodné“ se přizpůsobit daným podmínkám a nechat je proměňovat zevnitř, aby nějakou příliš
rychlou revoltou nebylo zabráněno zvěstování evangelia a jeho hlubšímu a plodnějšímu přijetí).
179 Řecky hyp-akuó = naslouchat, poslouchat; protože zde nejspíše jsou myšleny starší či dokonce
dospělé (židovské) děti (předpokládá se znalost přikázání a dodatek ve v. 3), lze přeložit
„naslouchejte“. „V Pánu“ – ne v Kristu, ale v Bohu – jde zde o řád stvoření platný pro všechny. Je
zde vidět Pavlova tendence zastávat se slabších; srov. 5,22; 6,4; 6,9.
180 Tj. v zemi zaslíbení, Izraeli; srov. Ex 20,12; dospělé děti sdílející víru celého „domu“.
181 Proč jen „otcové“, a ne také „matky“? Snad s tímto měly tehdy právě otcové, kteří byli v tehdejším
židovství zodpovědní za výchovu dětí až do jejich náboženské dospělosti (Bar-micva / Bat-micva),
větší problém. Dosl. „Pánu odpovídající pedagogika a povzbuzování“, řecky paideía kai nouthesía
kyríou. Je zde cítit Pavlova trvalá tendence chránit slabší; srov. Mdr 11,24 (Stvořitel miluje všechno
stvoření a nic z něj nemá v nenávisti); srov. 5,25; 6,4; 6,9.
182 Podíl otroků v mladých křesťanských obcích byl relativně vysoký (srov. např. 1 Kor 1,26-29; 7,21;
12,13; Gal 3,28; 4,1; Kol 3,12.22). Pavel předpokládá, že v domech Židů věřících v Krista budou i
otroci, kteří uvěřili „spolu s celým domem“ (srov. Sk 16,15.32n; 18,6; 1 Kor 1,16; srov. Jan 4,53).
183 Dosl. „pány podle těla“.
184 Dosl. „v uctivém chvění“; srov. Flp 2,23 „s bázní a třesením“. Nejde zde v žádném případě o „chvějící
se strach“ před pozemskými pány, ale o postoj respektuplné úcty vůči Pánu Bohu; srov. také v. 9
(„také tak“).
185 I zde Pavel povzbuzuje vnější omezující situaci především přijmout, poté se jí učit žít „v Pánu“, ve
vnitřní svobodě, se zakořeněním v Bohu, se zachováním vlastní důstojnosti a postupným
pronikáním evangelijních postojů i do širší společnosti a jejích společenských řádů (podobně i o
ženách v pozn. č. 178).
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9A

vy, páni, jednejte vůči nim186 také tak,187 přičemž buďte zdrženliví
ve výhružkách, a to s vědomím, že jejich Pán, stejně jako i váš Pán je
v nebesích a že nedělá žádné rozdíly mezi lidmi!188
C: POVZBUZENÍ K DUCHOVNÍMU BOJI UPROSTŘED SLUŽBY V TĚLE (Ef 6,10-20)
10Nakonec,

nechte se zmocnit v Pánu a naplnit vládou jeho
síly!
11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti
Ďáblovým úkladným nástrahám.191 12Neboť váš zápas není proti
pozemským protivníkům,192 ale právě proti oněm úkladným
nástrahám193 Ďáblovým: totiž proti autoritám, mocnostem a
‚světovládcům‘ této temnoty, proti duchovním působením zla. 13Proto
vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste mohli odolat v den, kdy
budete atakováni zlem,194 abyste zůstali vzpřímeně stát, poté co jste
vše překonali a přestáli!
189

190

186

Tj. vůči otrokům. Je zde vidět Pavlova tendence zastávat se slabších; srov. 5,25; 6,4; 6,9.
„Také tak“ ve smyslu postoje „respektuplné, chvějící se úcty“ k Pánu Bohu (srov. v. 5).
188 Zde spíše varování než pouhé povzbuzení.
189 Nebo: „Konečně…“ Tímto slůvkem je uveden poslední oddíl Pavlových praktických povzbuzení (Ef 4
– 6), kterým je celý list uzavřen a zároveň je zde zdůrazněn ještě jeden poslední důležitý bod, který
by v souhrnu mohl znít asi takto: „A nakonec ještě jedna důležitá věc, moji milí: To, co jsem vám
psal jako výzvy k životu v Kristu, není vůbec jednoduché a snadné; ba lidskými silami je to
nemožné!“ Všechna praktická povzbuzení byla postavena na východisku, že jsme novým stvořením
(srov. Ef 4,17-24) a samotná pravidla pro život v širší rodině pak byla uvozena výzvou nechat se
naplnit Duchem (srov. Ef 5,18) a vzájemně se podřizovat jeden druhému v úctě proniknuté Kristem
(srov. Ef 5,21). Nyní tedy, „nakonec“, Pavel zdůrazňuje ještě jeden aspekt: Vaše poslání uprostřed
lidstva vyžaduje otevřít se moci Boží síly!
190 Trojí zdůraznění „moci“, „vlády“ či „síly“ v jedné větě – jde o duchovní boj, který nezvládneme
z vlastních sil. O jiných uschopněních byla již řeč dříve (srov. Ef 4,25 – 6,9; srov. také Kol 1,11).
Jestliže toto poselství máme nést všem národům, musíme počítat s odporem a potřebujeme k tomu
zvláštní Boží sílu a stálou Boží výzbroj. Pavel i zde stále zůstává u tématu „služby rozvoji celého
lidstva“ (srov. Ef 4,2.7.12; ale také již 1,3 – 2,10).
191 Nebo: „Proti Ďáblovým trikům a machinacím“; řecky „methodeias tou diabolou“. I když zde zaznívá
náš spíše neutrální pojem „metody“, v řečtině má tento výraz jasný pejorativní význam „lest, úskok,
trik, podvod, klam, lež, machinace“ (v němčině „Lug und Trug“ = lží a podvodem). Jde zde tedy o
velmi osobní zápas tělo na tělo vyžadující velmi přiléhavou výzbroj a výstroj proti všem možným
rafinovaným a manipulujícím myšlenkám, sváděním, příslibům, hrozbám či tlakům – obecně proti
všemu, co je opakem toho, k čemu uschopňuje „výzbroj Boží“: pravdivosti, spravedlnosti atd. (srov.
Ef 6,14.15; srov. 4,25; 6,9).
192 Dosl. „proti krvi a tělu“. Pavel rád uvádí odkazy na sportovní klání, srov. např. 1 Kor 9,24-27
(boxerský zápas); Flp 3,13-16; 2 Tim 4,7n.
193 Termín „methodeias“ (úkladné nástrahy; srov. pozn. č. 191) se zde opakuje podle textové varianty
v P46 a zbylé výrazy použité ve v. 12 jsou specifikací těchto „úkladných nástrah (Ďáblových)“, a ne
nějací „pozemští vládci“. Jde zde o duchovní boj primárně v nitru člověka (v. 14 – 18)! Srov. Ef 2,2.
194 Dosl. „v den zlý“; tím není myšlen nějaký osudový den, ale den či situace, kdy na nás zvláště útočí
zlo; srov. Ef 6,16. Srov. také 2 Kor 6,2: „Nyní je (= ve mně, pro vás) den záchrany!“
187
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14Zůstaňte

tedy vzpřímení,195 poté co jste byli:196

• opásáni na bedrech pravdou;197
• oblečeni v pancíř spravedlnosti;198
• 15nohy majíce pevně obuté
v připravenosti ke službě evangeliu pokoje;199
• 16poté co jste v tom všem uchopili a přijali štít důvěry,200
jímž můžete uhasit všechny hořící šípy toho Zlého!
• 17Také si nasaďte ochrannou přilbu201 a

195

Toto je cílem oblečení „Boží zbroje“ – zůstat vzpřímení (dosl. „stůjte tedy“), který následuje po
přijetí a používání této zbroje („poté co…“). Postoj „vzpřímeného stání“ či „stání před Bohem“ je
důležitým postojem již ve Starém zákoně (Gn 37,7.10; Lev 26,13; 1 Král 22,35; Dan 10,11; Ex 19,17;
33,21n; 34,2; Dt 5,3.31; 29,9.14; Abk 2,1; Ez 22,30; Žalm 131,1. Pavel slovní hříčkou ve v. 13n („stát“
– „přestáli“) navazuje na tuto starou tradici. Dále srov. „milost, ve které stojíme“ (Řím 5,2; 1 Kor
15,1); „stojíme na základě důvěry“ (Řím 11,20; 2 Kor 1,24); „Pán je mocen jej postavit“ (Řím 14,4);
„pevně stát“ (1 Kor 7,37; 10,12; Kol 4,12).
196 Částí „Boží zbroje“ je šest: pás, pancíř, obuv, štít, přílba a meč.
197 Jak je téma „pravdy“ či „pravdivosti“ pro Pavla důležité, to jsme již viděli v Ef 4,25. Nyní je toto téma
zdůrazněno obrazně výzvou k „utažení opasků“ symbolizující připravenost k činu teď a tady. To, o
čem je zde řeč, nemá být nějakým „cvičením“ v pravdivosti, ale ostrým střetem tváří v tvář vší lži a
úskočnosti toho Zlého.
198 Pancířem si chráníme hruď, srdce, nitro, nejdůležitější životní orgány. Proto je snad Pavlem
spojován se spravedlností (srov. opět již v Ef 5,8), což je jakýsi etický souhrnný termín pro správné
jednání. Jestliže nikomu nečiníme nespravedlnost, jestliže vůči nikomu nejednáme nefér, jsme
chráněni a jsme v bezpečí ve svém nitru.
199 Jestliže předchozí dvě části výzbroje slouží k osobní ochraně, tato třetí, obuv, slouží ke službě
evangeliu a připomíná, že Pavel má stále na mysli základní téma – povolání Izraele pro všechny
národy. Inspiraci zde nejspíše našel v Iz 52,7: „Jak vítané jsou nohy posla radostné zvěsti kráčející
po horách, který zvěstuje pokoj, přináší radostnou zvěst a zaslibuje vysvobození“ (srov. Nah 2,1).
Zvěstování radostné zvěsti je další konkretizací „služby svatých v těle Kristově“ (Ef 4,12-16).
200 Výraz „poté, co jste v tom všem…“ shrnuje předchozí řečené a nově tematizovaný způsob jednání
prezentuje jako něco, co nenásleduje po těch předchozích dvou, ale jde s nimi současně a souběžně,
je jakýmsi základním tónem všeho předchozího. Jako by chtěl Pavel říci: „Pravdivost, spravedlnost
a zvěstování radostného poselství můžete účinně vykonávat jen a pouze tehdy, když zároveň
důvěřujete Bohu – to bude vaším štítem, kterým se stanete nezranitelní!“ Štít je pohyblivou
obranou, je třeba se jej naučit používat a také jej denně znovu a znovu pozvedat k ochraně vůči
„ohnivým šípům“ nároků, argumentů, učení, výhrůžek, lstí a manipulací…
201 Poslední částí Boží zbroje k ochraně před útoky Zlého je helma, dosl. „ochranná helma“ (zde není
žádné „duchovní“ vysvětlení; výraz „ochranná“ patří ještě k rovině obrazu; „ochranná helma“; řecky
„perikefaleion tou sótériou“), ne k rovině duchovní interpretace (jak se zde často překládá „helma
spásy“; což by muselo být v řečitně perikefaleion tés sótérias“). Samozřejmě i zde je přítomný
duchovní význam, ale ne ve výrazu „spása“, spíše ve skutečnosti, že tato „ochranná helma“ je
darovaná Bohem – záchrana a ochrana je v posledku Božím dílem, ne výsledkem nějaké naší šikovné
akce. Výzva nasadit si „ochrannou helmu“ je výzvou k tomu, abychom si byli vědomi této Boží
ochrany, důvěřovali v ní a svěřili se do ní.
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• chopte se meče Ducha, totiž stále živého Božího slova,202
18tím

že se v každé kritické situaci203 při každé modlitbě a při každé
prosbě modlíte v Duchu a jste vůči němu bdělí i při každé vytrvalé
prosbě za všechny příslušníky Božího lidu Izraele204 – 19i za mne,205
aby mi, když otevřu ústa, byla darována řeč,206 ve které bych se
svobodnou odvahou a smělostí207 mohl hlásat skrytou pravdu,208 20pro
kterou jsem ‚zcela zaujat svým poselstvím‘.209 Kéž bych tuto pravdu
otevřeně vyslovil, protože mám v sobě vnitřní nutnost takto mluvit!210

202

Jinak je to s „mečem Ducha“, který máme přijmout od Boha, chopit se jej a aktivně jej používat. V 2
Kor 6,7 mluví Pavel o „zbraních v pravici a v levici“, totiž v pravici k útoku, v levici k obraně. Avšak
oním „mečem“ není obecně „slovo Boží“ jako takové (to by zde v řečtině muselo být „ho logos
theou“). Jde zde o stále nově aktuální, živé, prorocky do konkrétní situace promlouvající Boží slovo,
řecky označované slůvkem „rhéma theou“, které se lidem sdílí při pečlivém naslouchání tomu, co
Bůh chce vyslovit to té které situace. Ale jakým způsobem má tomuto slovu člověk naslouchat? to
nám Pavel napoví v dalším verši 18.
203 V. 18 je postaven na výrazu „modlíce se“, který navazuje na v. 17: tj. chápeme se „meče Ducha“,
nasloucháme tomuto „stále živému aktuálnímu Božímu slovu“ tím, že se modlíme v Duchu
(„modlíce se v Duchu“), a to „v každé kritické, náročné, nebezpečné situaci“ (tj. ne obecně „vždy“,
ale když je to zvláště zapotřebí; srov. Řím 8,26n; Řím 12, 11.13). V těchto krizových situacích máme
tedy při modlitbě vstupovat do oné dimenze, ve které se v nás Duch svatý sám modlí. Srov. 1 Kor
14,15: „Mám se modlit v Duchu, mám se ale také modlit svým rozumem! Mám zpívat v Duchu, mám
ale také zpívat svým rozumem!“ Oním „v Duchu“ jsou zde míněny pravděpodobně zpěv a modlitba
v jazycích, které bývají branou pro prorocké slovo, které je pak darováno také „v Duchu“. V tomto
světle pak můžeme nově pochopit i náš v. 18: „během modlitby v Duchu vnímejte, jak vás tento
Duch vede a zda pro vás nemá jako dar připraveno nějaké živé aktuální Boží slovo – rhéma – někdy
zvané proroctví (ale také prostě inspirace, povzbuzení, napomenutí, usvědčení, varování, vhled,
výzva, orientace v tomto „boji z blízka“…).
204 Dosl. „za všechny svaté“. Rozšíření výzvy k modlitbě v návaznosti na předchozí verš 18, tentokrát k
vytrvalé přímluvné modlitbě za „všechny svaté“ (tj. za všechny příslušníky Božího lidu Izraele). A to
zvláště, jste-li od těchto svých spolubratří či spolusester osočováni, napadáni či pronásledováni pro
vaši novou víru v Krista-Mesiáše (srov. 2 Kor 11,22; Řím 9 – 11) – odpovědí na to kéž je vaše modlitba
za ně a žehnání jim.
205 Pavel zde přirozeně od „celého Izraele“, který má své zvláštní poslání vůči „celému lidstvu“, přechází
ke své vlastní osobě a prosí také o modlitbu za jeho samotného a jeho službu, protože on je
uprostřed téhož „duchovního boje“ o zachování poslání celého Izraele.
206 Jinými slovy je zde připomínána Pavlova touha po tomtéž, co dříve Pavel vylíčil oním obrazem
„meče Ducha“ a otevřeností „živému Božímu slovu“ (rhéma); srov. Mk 13,11.
207 Řecky parrhésia; dosl. otevřená řeč; srov. Ef 3,12 (pozn. 74); 1 Kor 9,19-23.
208 Dosl. „to skryté“ nebo „tajemství“, řecky mysterion (podle Codex Vaticanus B ve srov. s P46 bez
„evangelia“); srov. Ef 1,9; 3,3.4.9; Kol 1,26n; 2,3; 4,3; 2 Tes 2,7).
209 Dosl. „jsem poslem v poutech“, srov. Ef 3,1; 4,1; srov. Flm 9 a Kol 1,23; myšleno i zde v duchovním
slova smyslu: jsem vnitřně „svázaným poslem“, tj. poslem s vnitřně prožívanou povinností hlásat
evangelium.
210 Srov. 1 Kor 9,16: „Leží na mě nutnost, je mi z toho až nevolno, kdybych nehlásal evangelium.“ Srov.
také Jer 20,7.
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ZÁVĚR LISTU: OSOBNÍ POSEL A POZDRAV POKOJE (Ef 6,21-24)
21Abyste

i vy věděli, co je se mnou a co dělám,211 všechno vám oznámí
Tychikos,212 milovaný bratr a spolehlivý služebník v Pánu. 22Jeho jsem
k vám poslal právě proto, abyste se dověděli, co je s námi, a aby
povzbudil vaše srdce!
23Pokoj

příslušníkům Božího lidu Izraele213 a láska spolu s důvěrou214
od Boha Otce a Pána Ježíše Krista! 24Láskyplná přízeň215 se všemi, kdo
našeho Pána Ježíše Krista milují v jeho božské nepomíjivosti.216
Amen

211

Náznak sdílení Pavlovy apoštolské role, kterou chápe jako aktivní i vůči těm, kterým píše, a ještě je
nezná.
212 Tychikos není jen pasivní doručovatel listu, ale jeho interpret a živý zdroj dalších poselství. Při své
okružní cestě ke svému cíli (snad do Laodiceje; srov. pozn. 2) se mohl zastavovat i jinde a list tam
předčítat (proto „okružní list“).
213 Podle P46 dosl. „pokoj svatým“; hebr. šalom; mladší rukopisy pak čtou „pokoj bratřím“ (srov. 1 Tes
5,25n).
214 „Láska spolu s důvěrou od Boha Otce…“ – opětovné zdůraznění prvotnosti daru Boží lásky a Boží
důvěry v Kristu darované člověku, která touží po odpovědi lidské lásky a lidské důvěry (srov. Ef 2,8;
4,5). K jednotě Boží důvěry v člověka a lásky k člověku srov. Gal 5,5n. Tj. v. 23 by bylo možné vyjádřit
takto: „Jako vám Bůh vychází vstříc se svým pokojem, kéž byste se s ním také setkali v jeho
důvěryplné lásce!“
215 Dosl. „milost“ (Boží) se všemi…
216 Tj. jako vyvýšeného Pána; mnozí si ještě Ježíše budou pamatovat v jeho pozemské existenci (srov.
Ef 4,15; osobní vztah s Ježíšem – „kdo milují“); nyní je již ale ve své nebeské slávě – nepomíjejícnosti
– Božské existenci a touží se s vámi setkávat i a právě takto.
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