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Abstrakt 
 
Tato absolventská práce se zabývá pojetím církve jako chrámu v 1. Korintským 3. Cílem bylo 
popsat způsob jakým Pavel pracuje s touto metaforu a co z propojení církve a chrámu 
vyvozuje. Tato otázka byla zkoumána pomocí standardního exegetického postupu s důrazem 
na lexikální a intertextuální analýzu. V úvodních kapitolách jsou popsány klíčové motivy a 
dobové pozadí nutné pro následnou exegezi. Z exegetické části vychází čtyři témata, 
se kterými Pavel v rámci metafory pracuje, které jsou rozebrány v poslední kapitole – Boží 
přebývání, svatost stavby spojená s Božím soudem, stavba církve a péče o zahradu, která 
popisuje roli vedoucích v Církvi. Tato kapitola nabízí také aplikaci pro církev v dnešní době. 
Z exegetické práce vyplývá, že Pavel velice obratně metaforu vyžívá a tím do značné míry 
církev definuje. Pavel zároveň připisuje jasnou roli vedoucím i členům církve.  
 
Klíčová slova: 1Korintským 3, chrám, ráj, budování, Boží soud, svatost, Boží přebývání 
 
 

Abstract 
 
This graduate thesis deals with the concept of the church as a temple in 1 Corinthians 3. The 
aim is to describe the way Paul works with this metaphor, and what he derives from the 
connection between the church and the temple. This question was examined using the standard 
exegetical procedure with an emphasis on lexical and intertextual analysis. The introductory 
chapters describe the key motives and the historical background necessary for the subsequent 
exegesis. There are four themes within the exegetical part with which Paul works in metaphors, 
and they are discussed in the last chapter – god's dwelling, the sanctity of the building 
associated with god's judgment, the building of the church, and taking care of the garden. 
These describe the role of leaders in the church. This chapter also offers what the church can 
apply today. The exegetical work shows that Paul very skillfully uses the metaphor, and even 
uses it to define the church. At the same time, he attributes a clear role to church leaders and 
members. 
 
Keywords: 1 Corinthians 3, Temple, paradise, building, God's judgment, holiness, God's 
dwelling 

 
Počet znaků: 93114 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
Rád bych poděkoval vedoucímu práce Mgr. et Mgr. Jiřímu Bukovskému, Ph.D. za 
neuvěřitelnou péči, kterou mi věnoval. Bez jeho povzbuzování, pomoci a vedení by tato práce 
nedošla tak daleko. Případné nedostatky této práce padají na moji hlavu. Rád bych také 
poděkoval své rodině a přátelům za podporu. Děkuji Radce Novotné, Anně Adamcové a 
Petrovi Adamcovi za jazykové a formální úpravy práce. Na závěr bych rád poděkoval Bohu 
za neuvěřitelnou milost, že jsem se mohl tak intenzivně zabývat jeho slovem a pracovat na 
jeho díle. 
 



 6 

Obsah 
ÚVOD ............................................................................................................................................. 7 

1 CHRÁM .................................................................................................................................. 8 

1.1 Historický přehled ........................................................................................................... 8 
1.2 Chrám a ráj ..................................................................................................................... 8 
1.3 Budování svatyně ........................................................................................................... 9 
1.4 Chrám místem Božího přebývání .................................................................................. 10 
1.5 Výhled nového chrámu ................................................................................................. 12 

2 PRVNÍ KORINTSKÝM ............................................................................................................ 14 

2.1 Korint: společenské a náboženské pozadí 1K ............................................................... 14 
2.2 Církev v Korintu: Okolnosti vzniku, složení a spory ....................................................... 16 
2.3 1. Korintským: Autorství, adresát a okolnosti sepsání .................................................. 17 

3 EXEGEZE .............................................................................................................................. 20 

3.1 Obsluha u stolu (1K 3,1–5) ........................................................................................... 21 
3.2 Zahradní svatyně (1K 3,6–9) ......................................................................................... 24 
3.3 Stavba Chrámu (1K 3,10–16) ........................................................................................ 28 

3.3.1 Základ (1K 3,10–12) ................................................................................................................ 28 
3.3.2 Soud nad chrámem (1K 3,13–15) ........................................................................................... 33 
3.3.3 Boží chrám (1K 3,16–17) ......................................................................................................... 34 

3.4 Tři varování pro stavitele (1K 3,18–23) ........................................................................ 36 

4 CÍRKEV JAKO CHRÁM V 1. KORINTSKÝM 3 ........................................................................... 38 

4.1 Církev jako chrám: Boží přebývání ............................................................................... 38 
4.2 Církev jako chrám: Svatost ........................................................................................... 38 
4.3 Církev jako chrám: Stavba ............................................................................................ 39 
4.4 Církev jako chrám: Péče o zahradu .............................................................................. 40 

ZÁVĚR .......................................................................................................................................... 41 

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................... 42 

SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................................ 47 

PŘÍLOHY ....................................................................................................................................... 48 

PŘÍLOHA Č. 1 – VLASTNÍ PŘEKLAD 1K 3 .................................................................................................... 48 
PŘÍLOHA Č. 2 – TRANSKRIPCE ................................................................................................................. 50 

  



 7 

Úvod 
Pokud se člověk může setkat s Bohem, je to právě v chrámu. Toto setkání je ústředním 
tématem celé Bible. Vidíme jej od prvních stránek v knize Genesis, až do poslední kapitoly 
knihy Zjevení. Ve středu celého tohoto příběhu stojí chrám. Na starozákonní pojetí chrámu 
jako fyzického místa, kde přebývá Bůh, navazuje rané křesťanství, které chápe církev jako 
nový chrám. Zpracování tématu raně křesťanské pojetí chrámu by stálo za rozsáhlou 
monografii. Pro rozsah práce bylo nutné zvolit jeden konkrétní text, kde by bylo možné provést 
exegetické zkoumání metafory chrámu a způsobu, s jakým s ní novozákonní autor pracuje. 
Pro tuto práci jsem si zvolil knihu 1. Korintským, konkrétně třetí kapitolu. Epištola první 
Korintským, díky svému vzniku reflektující konkrétní problémy v korintském sboru, je 
významná pro Pavlovo velmi praktické pojetí církve, a tím i inspirací pro řešení problémů 
v současné církvi. Z toho důvodu očekávám, že tato práce bude mít i praktické důsledky pro 
pojetí a života církev dnes.  
Tato práce se zabývá způsobem, jakým Pavel pracuje s metaforou chrámu v 1K 3 a co z ní 
vyvozuje užitím této metafory. Speciálně se zaměřím na způsob používání starozákonních 
motivů, které Pavel pomocí metafory a jejího výkladu aplikuje na konkrétní problém sboru 
v Korintu a které je možné využít i pro dnešní církev. Tuto otázku budu zkoumat za pomocí 
standardního exegetických metod. Zvláštní pozornost bych rád věnoval intertextualitě a 
lexikální analýze. 
Práce se dělí do čtyř kapitol. V první kapitole se budu zabývat historií jeruzalémského chrámu 
a klíčovými motivy potřebnými pro exegetickou část práce. Konkrétně pak Boží zahradou 
v Edenu, budováním svatyně, chrámem jako místem Božího přebývání a výhledem nového 
chrámu. V druhé kapitole se budu zabývat dobovým pozadím prvního listu do Korintu, 
Korintem, významem chrámů v řeckým a římským náboženství, vznikem korintského sboru a 
okolnostmi sepsání listu. Třetí kapitola se zabývá výkladem jednotlivých veršů po tematických 
oddílech. V závěrečné kapitole shrnu Pavlovu práci s metaforou chrámu v 1 K 3. 
V rámci exegeze pracuji s vlastním překladem 1K 3, který je v celku společně s řeckým textem 
NA27 uvedený v příloze. Ostatní biblické texty jsou citovány dle ČSP. Stejně tak jména jsou 
překládána dle ČSP. Řecké a hebrejské pojmy jsou uvedeny v přepisu do latinky s ohledem na 
možného laického čtenáře. Hebrejské znění slov je uvedeno v poznámkách pod čarou. Řecká 
slova jsou převedena dle transkripční tabulky uvedené v příloze. Texty LXX jsou 
překládány dle LES, s přihlédnutím k řeckému textu. 
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1 Chrám  
1.1 Historický přehled 

Chrám a s ním propojené Boží přebývání je jedním z nejdůležitějších témat celé Bible. Prvním 
chrámem, o kterém se Bible zmiňuje, je Eden.1 Po vyhnání z ráje, roli chrámu plní oltáře, které 
praotcové staví na vybraných místech. 2 Bohoslužba je vázaná úzce na rodinu.3 To se mění, 
když se Izrael stává velkým národem po exodu z Egypta. V poušti pod horou Sinaj Mojžíš 
dostává instrukce pro vybudovaní přenosné svatyně.4 Tím je stan setkávání, který slouží i 
dlouho potom, co se Izrael usídlí v zaslíbené zemi.5 První kamenný chrám staví král Šalamoun 
někdy okolo roku 1000 př. n. l. Většinu materiálu mu připraví jeho otec David, který ale sám 
dům Hospodinu stavět nemůže, protože prolil mnoho krve ve válkách. Tento chrám funguje 
do zániku judského království v roce 586 př. n. l., kdy je zbořen při dobytí Jeruzaléma 
Babylóňany. Jeho obnovu poté schválí perský král Kýros Veliký, ale dojde k ní až 520–515 
př. n. l. za vlády krále Darea II., za místodržitele judského Zerubábelea. Tento chrám není tak 
honosný, jako ten předchozí, i když má stejné rozměry. Zerubábelův chrám poté značně rozšíří 
král Herodes Veliký, který nezasahuje přímo do vnitřních prostor chrámové stavby. Nechá 
chrámovou budovu jen zvýšit a upraví ji zvenčí. Okolo chrámu vystaví velká nádvoří a velké 
budovy pro chrámovou službu. Tento chrám je ale znovu zbořen roku 70 n. l. Římany.6 

1.2 Chrám a ráj 

Velmi důležité chrámové texty se nachází hned v prvních dvou kapitolách Genesis. Walton na 
základě porovnání s blízkovýchodními starověkými texty tvrdí, že je vidět spojitost s chrámem 
a stvořením. 7 Uvádí dvě propojení stvoření světa a chrámu ve starověkých textech. Obě 
korespondují s popisy stvoření světa v Genesis 1–2. Chrám je posledním místem, které 
božstvo při vzniku světa tvoří a ve kterém po svém díle odpočine. To odpovídá popisu 
sedmého dne v Genesis 2,1–2. Druhým je, že chrám je prvním místem, které božstvo tvoří a 
skrze které vzniká svět. Z tohoto důvodu je absence chrámu někdy spojována s prekosmickým 
stavem světa.8 Stejně tak je to vidět i v Genesis 2,4–5. „V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi 
a nebesa, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví ani ještě nevzcházela žádná polní zeleň, 

 
1BEALE, G. K. The temple and the church’s mission: a biblical theology of the dwelling place of God. Downers 
Grove, Ill: Apollos : Inter-Varsity Press, 2004, s. 26.; WALTON, John H. Ztracený svět 1. kapitoly První knihy 
Mojžíšovy: v kontextu evolučních a kreacionistických teorí : starověká kosmologie a diskuse o vzniku světa : pro 
poctivější četbu Bible. 2017, s. 68–70.; HAYS, J. Daniel. The temple and the tabernacle: a study of God’s dwelling 
places from Genesis to Revelation. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, a division of Baker Publishing Group, 
2016, s. 21–24. 
2BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 33. 
3DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2003, s. 62. 
4 HAYS, J. Daniel. The temple and the tabernacle, s. 32. 
5 DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona, s. 62. 
6 HAYS, J. Daniel. The temple and the tabernacle, s. 100–138. 
7 WALTON, John H. Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy, s. 61–65. 
8 Ibid., s. 67. 



 9 

protože Hospodin Bůh nesesílal na zemi déšť a nebyl člověk, aby zemi obdělával.“ Hospodin 
proto v Edenu vysadí zahradu a řeku, která zavlažuje celou zemi. Eden je Boží chrám.9 Na to, 
že Eden je chápán jako chrám, ukazuje vyvýšena pozice Edenu jako místa, kde pramení a 
odkud vytékají řeky. Stejně tak i Ezechiel v 28,14 propojuje chrám s horou.10 
Do zahrady umísťuje Adama, který se tím připojuje k Boží práci. Bůh dal vyrůst stromům 
v zahradě (v. 9) a Adamova role, je zahradu obdělávat a střežit. Jak upozorňuje Beale, tato 
použitá slova avad a šamar11 se jinde překládají jako sloužit a dodržovat a používají se ve 
spojení s kněžskou službou.12 Role Adama je tedy role kněžská.13 Další Adamův úkol je 
svatyni rozšiřovat a zaplnit celou zemi.14 Beale dále tento motiv rozšiřování zahrady sleduje 
v dalších biblických knihách. Objevuje se například v Nu 24,5–7 nebo v prorockých 
výhledech v Jr 3, Iz 46 a 66, Ez 40–48.15 
Již ve vyprávění o zahradě Eden je vidět, že Boží přebývání s člověkem vyžaduje oddělení od 
hříchu a nečistoty. Potom, co Adam s Evou neuposlechnou Boží příkaz, jsou z Edenu vyhnáni. 
Hospodin zabíjí první zvíře jako zástupnou oběť a dělá lidem kožené oblečení.16 Poté umísťuje 
ke vchodu do zahrady dva cheruby, aby střežili Boží přítomnost před člověkem. 
Zahrada je také spojena s drahými kovy, které se nacházejí v první ze čtyř řek, které vytékají 
ze svatyně. „Zlato té země je ryzí. Je tam také bdelium a kámen karneol.” Zlato je jedním ze 
stavebních prvků svatyně na poušti a stejně tak karneol, ze kterého byl oltář. (Ex 25,7; 28,9–
12, 20)17 
Beale upozorňuje ještě na jedno propojení stánku a zahrady, a tím je moudrost.18 Ve středu 
stánku a později chrámu byla truhla smlouvy s deskami zákona, které vedly k poznání dobrého 
a zlého. Ve středu zahrady byl strom, který také vedl k poznání dobrého a zlého. 

1.3 Budování svatyně 

Ve Starém zákonně je budovaní svatyně významné téma, což je patrné z toho, kolik prostoru 
v textu je mu věnováno. Například v Exodu je mu věnováno 15 kapitol (25–40) nebo 
v knihách Paralipomenon 18 kapitol (1Pa 16–17; 22–29; 2Pa 1–9). Stejně tak je důležité místo 
věnované stavbě v 1. Královské (1Kr 6–9) a Nehemijášovi (7–10). Budování a popis nebeské 

 
9 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 26.; WALTON, John H. Ztracený svět 1. kapitoly První 
knihy Mojžíšovy, s. 68–70.; HAYS, J. Daniel. The temple and the tabernacle, s. 21–24. 
10 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 73. 
11 Transkripce דַבָע  a רַמָׁש . 
12 Cf. Num 3:7–8; 8:25–26; 18:5–6 
13 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 67–68. 
14 PRATT, Richard L. Najdi svou důstojnost!. Praha: Návrat domů, 2003, s. 38–41.; BEALE, G. K. The temple 
and the church’s mission, s. 93.; BEALE, G. K. God dwells among us: expanding Eden to the ends of the earth. 
2014, s. 31–38.  
15 Jedná se o hlavní téma jeho knihy The Temple and the Church's Mission. BEALE, G. K. The temple and the 
church’s mission, s. 1–400. 
16 MILOŠ BIČ. Ze světa Starého zákona I.. Praha: Kalich, 1986, s. 255. 
17 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 73. 
18 Ibid. 
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svatyně je také významným prorockým tématem. Je např. součástí Ezechielova vidění (42–
43) a je mu věnovaná také kniha proroka Agea. 
Na stavbě svatyně se podílel celý lid. Lidé věnovali cenné kovy, látky šperky a drahé kamení, 
jako oběť Hospodinu (Ex 25,1–7). Z nich byla potom postavena svatyně. Podobná sbírka je 
zaznamenána také při stavbě Zerubábelova chrámu v Neh 7,69–71. Dillard a Longman 
uvádějí, že možné sledovat hodnotu různých použitých materiálů ve svatostánku podle 
blízkosti k schráně úmluvy.19 Na nádvoří Stánku byl použit bronz společně se stříbrem a ve 
svatyni, kde byla Schrána umístěna, zlato. Stejně tak je to vidět i u stavby Šalamounova 
chrámu (1Kr 7).20 
K budování byla potřeba speciální moudrost od Hospodina. Při budování svatyně sestoupí 
Duch Hospodinův na Besaleela, syna Urího, a dá mu moudrost a rozumnost pro stavbu 
(Ex 31,1–11). Tento motiv se opakuje znovu v 1Kr 13–14, kdy pro stavbu Šalamounova 
chrámu Hospodin naplní moudrostí Chírama z Týru pro veškerou práci s mědí. Samotnému 
Šalamounovi, jako tomu, kdo má vybudovat dům Hospodinův, je také dána moudrost (1Kr 3). 
Dále pak Izajáš označuje v LXX Kýra, jako moudrého toho, který položí základ Hospodinova 
domu a postaví jej (Iz 44,28). 21 Stavba je dokončena, až naplněním svatyně Hospodinovou 
slávou. 

1.4 Chrám místem Božího přebývání 

Chrám je především místem Božího přebývání. Chrám a Schrána úmluvy je místem spojeným 
s nebeským trůnem. Je to místo, kde přebývá Bůh na zemi a kde se s ním mohou lidé setkat.22 
Pokud sledujeme téma Božího přebývání, musíme znovu začít v zahradě Eden. Adam a Eva 
neměli potřebu setkávat se s Bohem na speciálních místech, ale setkávali se s Ním kdekoliv 
v zahradě. Pád ale staví mezi Boha a lidi překážku a lidé jsou ze zahrady vyhnáni. V době 
patriarchů Boží setkávání s lidmi pokračuje. Je omezené na konkrétní vyvýšená místa a na 
hlavu rodiny, která se na nich s Bohem setkává (Gn 8,20; 12,7; 26,25). Změna nastává v knize 
Exodus po odchodu Božího lidu z Egypta, kdy Hospodin sestoupí na Sinaj (Ex 19). Jak uvádí 
Hays, už samotná hora plní funkci chrámu.23 Nahoru smí jen Mojžíš, protože i zde se nacházejí 
stupně svatosti stejně jako v chrámu. Na Sinaji následně Hospodin nařizuje stavbu přenosné 
svatyně (Ex 26).24 Pro bohoslužbu samotnou je svatyně v jisté fázi judaismu naprosto 
nezbytná.25 Beale uvádí, že Svatostánek a rozložení tábora kopíruje rozložení tábora faraonů.26 
Toto podle něj ukazuje, že Hospodin sám chce být králem, který bude uprostřed svého lidu. 

 
19 DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona, s. 62. 
20 MILOŠ BIČ. Ze světa Starého zákona II.. Praha: Kalich, 1989, s. 404–48. 
21 SWETE, Henry Barclay. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Arkose Press, 2015, v. Iz 
44,28.; V MT je označen za „pasíře“ vzi. ČSP. 
22 HAYS, J. Daniel. The temple and the tabernacle, s. 24. 
23 Ibid., s. 29. 
24 DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona, s. 61. 
25 Cf. ibid., s. 69. 
26 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 63–64. 
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Stánek, a později stejně tak i chrám, naplňuje Boží přítomnost. Zde se používají dva pojmy –
šakinah27 (Boží přebývání) a kavod28 (Boží sláva). Tyto termíny jsou v Targumech volně 
zaměňovány.29 Nový biblický slovník popisuje, že Hospodinova sláva „vyjadřuje zjevení Boží 
existence lidem, Boží charakter a blízkost; popis někdy zahrnuje fyzické atributy.“30 Pro 
setkávání s Boží slávou jsou různé stupně svatosti. Svatost nemá zdroj ve věcech nebo lidech 
samých, ale pochází výlučně od Hospodina.31 Očisťováním, posvěcováním a svatostí knězích 
se více zabývá kniha Leviticus. Tyto stupně svatosti se projevovaly v životě celé pospolitosti. 
V táboře, který obklopoval svatyni, nemohly být malomocní lidé (Lv 14). V těsném okolí 
svatyně tábořil kmen Levi, který byl oddělený pro službu Bohu (Nu 3). Z tohoto kmene byla 
jen Aronova rodina pověřena kněžskou službou ve svatyni. Oddělenost můžeme vidět také v 
samotné svatyni. Bylo zde nádvoří, kde byly prováděny bohoslužebné úkony lidu. 
V samotném středu pak stál Stánek setkávání, do kterého mohl kněz vstoupit jen jednou do 
roka na Den smíření, aby obětoval za hříchy své, své rodiny, kněžích a lidu (Lv 16).32 Ve 
Stánku setkávání potom byla Truhla smlouvy strážená dvěma Cheruby na víku. Z prostoru 
mezi Cheruby promlouval Hospodin. Schrána byla později přenesena do Šalamounova 
chrámu. Podle Mišny byla v chrámu Schrána umístěna na kameni, kterému se říkalo „Základní 
kámen“.33 V Druhém chrámu postaveném Zerubábelem již Schrána chybí. Namísto ní byl ve 
velesvatyni už jen Základní kámen. 
 Vznikem svatostánku ale vniká také napětí mezi Boží svatostí a hříšností lidu. Toto je dobře 
patrné v Ex 32–33, kde hřích zlatého telete vede ke stažení Boží přítomnosti z izraelského 
tábora.34 Toto napětí dobře shrnuje Cole otázkou: „Jak může takový hříšný lid vůbec zažít 
Boží přítomnost?”35 Když hříšnost lidu dosáhne určité míry, již není možné podle proroků 
Boží přebývání. Proto přichází Boží soud nad svatyní případně také odstěhování Boží slávy 
(viz Ez). Takto o tom mluví například prorok Ezechiel (10,19)36 nebo Jeremjáš (7,13–15).37. 

 
27 Transkripce הָניִכְׁש ; Gn 38,5; 46,12; Nu 26:20 ; 1Pa 2,3; 4,21. 
28 Transkripce דֹובָּכ ; Ex 16,7; 24,16–17; Nu 16,19; Joz 7,19. 
29 Elwell, W. A., & Beitzel, B. J. (1988). Shekinah. In Baker encyclopedia of the Bible (Vol. 2, p. 1943). Grand 
Rapids, MI: Baker Book House. 
30 DOUGLAS, J. D, Alena KOŽELUHOVÁ a Pavel JARTYM. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 2009, 
s. 928. 
31 DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona, s. 69.; SILVA, Moisés, ed. New 
International dictionary of New Testament Theology and Exegesis. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2014, 
s.v. שדק .; DOUGLAS, J. D, Alena KOŽELUHOVÁ a Pavel JARTYM. Nový biblický slovník, s.v. svatost. 
32 DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona, s. 62–63.;  
V pozdější rabínské tradici je uvedou, že pro případ, že by velekněz zemřel měl ke kotníku přivázané zlaté lano, za 
kterého ho potom mohly vytáhnout. Jak ale uvádí Zivotofsky, pravděpodobně nikdy nebylo bohoslužebné praxe 
spojené s Yom Kippurem. 
ARI ZIVOTOFSKY. What’s the Truth About … the Kohen Gadol’s Rope? Jewish Action [online]. 6.11.2020. 
Dostupné z: https://jewishaction.com/religion/jewish-law/whats_the_truth_about_-_the_kohen_gadols_rope/ 
33 WILLIAM DAVIDSON. Talmud [online]. 6.11.2020, k. Yoma 5,2. Dostupné z: sefaria.org 
34 Cf. Lv 11; 16,1 
35 COLE, R. A. Exodus; an introduction and commentary. Downers Grove, Ill: Inter-Varsity Press, 1973, s. 232. 
36 MILOŠ BIČ. Ze světa Starého zákona II., s. 410. 
37 HAYS, Richard B. Reading backwards: figural christology and the fourfold Gospel witness. 2016, s. 45. 



 12 

Hospodin přichází s ohněm do svatyně také v Mal 3,1–5. Posel, kterého Hospodin posílá 
pročistí zlato a stříbro svatyně.38 Tento výhled božího trestu pak dojde naplnění v dobytí 
Jeruzaléma Babylonem a zničení chrámu roku 587/6 př. n. l.39 Podobně pak vynáší nad 
jeruzalémským chrámem soud Ježíš (Mt 24,1–2). Na jiném místě přichází se zaslíbením, že 
znovu vybuduje zbořený chrám (J 2,19–21; Mk 14,58. 

1.5 Výhled nového chrámu 

V období babylonského zajetí vystupují proroci s viděním obnoveného Božího domu. Jedním 
z nich je prorok Ezechiel, který má vidění obřího chrámového komplexu (Ez 40–48). Jsou zde 
znovu jasné paralely k Genesis 2. Z chrámu vytéká na východ řeka, která uzdravuje zemi. 
Stejně jako z Edenu vychází řeka, která proměňuje zemi na obyvatelnou. Dalším z proroků je 
Izajáš, který uprostřed pronášení soudu nad Izraelem říká, že znovu obnoví základní kámen 
chrámu.40 „Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen vyzkoušený, kámen drahocenný, úhelný 
základ pevně založený...” O několik kapitol dále v 44,28 označuje Kýra za toho, který obnoví 
Hospodinův dům. Izaiášovo proroctví (k. 66) končí výhledem chrámu, který bude pro všechny 
národy. Hospodin pošle zprávu do okolních národů a na daleké ostrovy, kde o Hospodinu 
neslyšeli, a i oni přijdou a budou přinášet oběti v Hospodinově domě. Také si z nich si oddělí 
Levity a kněze.41 
V prvním století různé skupiny se vymezují vůči tradičnímu pojetí chrámu jako centra 
bohoslužby. Mezi nimi je i skupina zvaná farizeové. Ti vidí babylonské zajetí jako boží trest 
za přestoupení zákona. Z tohoto důvodu přesouvají svoji pozornost na studium zákona a na 
prevenci možného nedodržení Božích nařízení. Bohoslužba se postupně přesouvá do synagog, 
které z části plní roli chrámu. Synagoga je také místem kde je umístěn Boží zákon stejně jako 
ve svatyni. Je to místo, kde je Boží zákon. Postupné nahrazování chrámu synagogální 
bohoslužbou je vidět např. u modlitby. Místem modlitby byl dříve Šalamounův chrám, 
farizeové ale označují Domem modlitby synagogu. Pavel sám se označuje za farizea (Fp 3,5). 
Po zničení chrámu v roce 70 se stává tento směr judaismu ústředním.42 
Další skupinou, která vytváří alternativu chrámu je esejská komunita. Charlesworth uvádí, že 
kumránské společenství svatých mužů ve vlastním pojetí plnilo funkci Jeruzalemského 
chrámu.43 Celá komunita dodržovala nařízení, která byla určená jen kněžím. Do komunity 

 
38 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 250–252. 
39 MILOŠ BIČ. Ze světa Starého zákona II., s. 408. 
40 REGT, L. J. de, Jan de WAARD a J. P. FOKKELMAN, eds. Literary structure and rhetorical strategies in the 
Hebrew Bible. Assen, The Netherlands : [Winona Lake, IN]: Van Gorcum ; Eisenbrauns, 1996, s. 16–17.; BAILEY, 
Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes: cultural studies in 1 Corinthians. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 
2011, s. 127–128. 
41 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 133–142. 
42 DOUGLAS, J. D, Alena KOŽELUHOVÁ a Pavel JARTYM. Nový biblický slovník, s. 246.; SKOLNIK, Fred a 
Michael BERENBAUM, eds. Encyclopaedia Judaica. Detroit: Macmillan Reference USA in association with the 
Keter Pub. House, 2007, s. 121. 
43 CHARLESWORTH, James H. Ježíš a svitky od Mrtvého moře. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 22–24.; SKOLNIK, 
Fred a Michael BERENBAUM, eds. Encyclopaedia Judaica, s.v. Essens. 
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nesmělo přijít nic nečistého nebo nedokonalého. Součástí komunity se nemohl stát nikdo 
nemocný.44 Jejich hlavní důraz byl na tradice, čistotu a zbožnost všedního dne. Modlitba a 
milosrdenství byly jako oběti, které byly přinášeny Bohu. 45 
Ježíš Kristus sám se také ztotožňuje s chrámem svým výrokem o zboření chrámu a jeho 
obnově. Stejně tak list Židům jej spojuje s jednotlivými chrámovými motivy – veleknězem, 
obětí etc. Jak uvádí Kerr a Perrin ve svých studiích evangelia zároveň Ježíš sám zastává roli 
chrámu, tím že očišťuje a odpouští hříchy.46 Na to navazuje rané křesťanství, které chápe 
církev jako nový chrám. Toto můžeme vidět u Lukáše v prvních kapitolách skutků, kde církev 
je naplněná Duchem Božím, stejně jako svatostánek v Ex 40.47 S popisem církve jako chrámu 
dále pokračuje autor listu v kap. 8. Tento obraz se také objevuje v Petrových epištolách 
(např. 1Pt 2) a je také v eschatologickém výhledu církve ve Zjevení 11, 1–4 a 21–22.48 
V prvním století o něm mluví například také Barnabášův list (16).49 
  

 
44 SEGERT, Stanislav et al. Rukopisy od Mrtvého moře: hebrejsko-česky. Praha: OIKOYMENH, 2007, 
k. Damašky dokument 15,15–17. 
45 CHARLESWORTH, James H. Ježíš a svitky od Mrtvého moře, s. 110–111. 
46 KERR, Alan R. The temple of Jesus’ body: the temple theme in the Gospel of John. London: Sheffield Academic 
Press, 2002.; PERRIN, Nicholas. Jesus the temple. London: SPCK, 2010. 
47 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 201. 
48 Ibid., s. 313–362. 
49 „Takto v nás, v našem příbytku Bůh opravdu přebývá. Jak? Přebývá v nás, když v něho věříme, když pamatujeme 
na jeho přislíbení, když zachováváme přikázání ze Zákona, když našimi ústy prorokuje, když nám odsouzeným k 
věčné smrti otvírá dveře chrámu, to je když moudře mluvíme, když poznáním nás uvádí do chrámu 
neporušitelného“ EUAGRIOS SCHOLASTIKOS et al. Patristická čítanka.. Praha: Zvon, 1991, k. Barnabáš 16,8b–
9.; Cf. EHRMAN, Bart D., ed. The Apostolic Fathers. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2003, k. Herm 
5. 
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2 První Korintským 
2.1 Korint: společenské a náboženské pozadí 1K  

Město Korint bylo vybudováno na troskách starého města zničeného 146 př. n. l. Římany. 
Město obnovil Julius César 44 př. n. l. jako římskou kolonii. Korint byl hlavním městem 
provincie Achája a ležel na úzké šíji mezi Peloponéským poloostrovem a pevninou. Umístění 
města mělo strategickou pozici. Jen několik málo kilometrů na západ i na východ na každém 
pobřeží byl přístav. Obyvatelstvo tvořili vysloužilí vojáci, osvobozenci, ale i obchodníci. 
V prvním století město zažívalo velký ekonomický rozmach. Jako římská kolonie bylo 
výrazně ovlivněno římskou kulturou. Postupně se rozrostlo na celou šíji od jednoho břehu 
k druhému. Město prosperovalo ekonomicky, nábožensky a kulturně.50 Dunn uvádí, že město 
mohlo mít okolo 80 000 obyvatel.51 Korint také každé dva roky hostil Isthmické hry a je 
možné, že se jich Pavel v roce 51 zúčastnil.52 
Thiselton také uvádí, že v Korintu existovala škola zabývající se sofistickým řečnickým 
uměním,53 na které také Pavel naráží v 1K 1–4. Město bylo také významné svými chrámy. 
Každé město nebo vesnice mělo více chrámů. Velká města, jako právě Korint, měla velké 
chrámové okrsky umístěné ve středu města nebo na vyvýšených akropolích, ale také mnoho 
malých svatyní, které nebyly tak honosné a byly rozptýleny po celém městě.54 V Korintu je 
doložena velká náboženská rozmanitost. Nacházel se zde chrám císařského kultu, četné 
svatyně zasvěcené Apollovi, Athéně, Afroditě, Asclepiovi, Deméter a Kóré, což svědčí o 
kontinuitě řeckého náboženství. Egyptský vliv dokumentuje uctívání Isis a Sarapis. V Římské 
říši docházelo často k probojování božstev.55 
Chrám byl domem božstva. Ve svatyni byla většinou socha nebo obraz tohoto božstva. Kněží 
nebo kněžky tvořili služebnictvo, které se o něj v jeho chrámu staralo. Oblékali sochu a starali 
se o ní. Zajištovali jí oběti, pořádali hostiny a další rituální praktiky.56 V chrámech pracovali 
místní obyvatelé, obvykle občané, kteří byli voleni nebo vybráni losem, aby sloužili jako 
kněží. Mužští kněží sloužili mužským bohům a ženské kněžky sloužily ženským bohům. Být 
knězem byla občanská pocta a někdy se od kněžích očekávala finanční podpora chrámu. Kněží 
menších chrámů měli často ještě jiné zaměstnání.57 Větší chrámy byly ale také důležitými 
ekonomickými a společenskými místy. Chrámy se dokonce používaly jako banky. Otroci si 

 
50 BEITZEL, Barry J., ed. Lexham geographic commentary on Acts through Revelation. Bellingham, WA: Lexham 
Press, 2019, s. 466–469. 
51 DUNN, James D. G. Beginning from Jerusalem. Cambridge, U.K. : Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans 
Pub. Co, 2008, s. 694. 
52 Ibid. 
53 THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text. Grand Rapids, 
Mich: Eerdmans, 2013, s. 220. 
54 GREEN, Joel B. a Lee Martin MCDONALD, eds. The World of the New Testament: Cultural, Social, and 
Historical Contexts. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013, s. 111. 
55 FREEDMAN, David Noel et al., eds. The Anchor Yale Bible dictionary. New Haven London: Yale University 
Press, 2008, s.v. Corinth. 
56 GREEN, Joel B. a Lee Martin MCDONALD, eds. The World of the New Testament, s. 111. 
57 Ibid., s. 115. 
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zde mohli uložit své peníze, než byli vykoupeni.58 Od chrámu bylo také možné si peníze půjčit. 
Svatyně Deméter a Kóré v Korintu zahrnovala také divadlo s kapacitou přibližně sto lidí. 
Některé chrámy měly posvátné háje, které sloužily jako městské parky. Součástí svatyní také 
bývala stravovací zřízení, kde bylo možné uspořádat i hostinu. Tento rozmanitý obraz mohli 
mít křesťané z pohanů na mysli při představě chrámu. 59 
Římské a řecké náboženství bylo založené na vzájemné důvěře mezi bohy a lidmi. Pro 
zavázání si bohů k pomoci vznikl soubor pravidel, která bylo nutné dodržovat. Správně 
provedený rituál mohl zajistit od bohů výhodu. Špatně provedený úkon nebo slovo v modlitbě 
mohlo zneplatnit celý rituál.60 Ústředním rituálním úkonem bylo přinášení obětí. Green pro ně 
uvádí čtyři hlavní důvody.61 Prvním bylo potěšit boha zejména během náboženských svátků. 
Druhým bylo poděkování za nějaký druh materiálního požehnání, jako např. bohatá sklizeň, 
vítězství v atletické soutěži, bezpečná cesta. Třetí je uklidnění boha v případě přestupku. 
Čtvrtým je prosba o pomoc od daného božstva. 
Alternativou hlavních náboženských směru byla mysteria, která obsahovala tajné obřady 
určené jen pro zasvěcené. I když zasvěcení znamenalo jistý závazek, bylo možné se zasvětit 
do více odlišných mysterií současně. Jeffers uvádí, že byla často volbou pro ty, které 
nenaplňovalo tradiční náboženství Římanů a Řeků a kteří toužili po pocitu spásy a po 
osobnějším spojení s božstvem.62 Téměř každá oblast světa měla své vlastní mysterium. 
Některá mysteria byla dokonce spojena s tradičním římským a řeckým náboženstvím. 
Určitými společnými prvky byly tajné obřady. Mnohdy také využívaly roční rostlinný cyklus 
setí a sklizně, který symbolizoval cyklus života, smrti a znovuzrození. Některá obsahovala 
koncept posmrtného života, který ale nikdy neměl přílišnou důležitost.63  

 
58 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 186. 
59 GREEN, Joel B. a Lee Martin MCDONALD, eds. The World of the New Testament, s. 114. 
60 JEFFERS, James S. The Greco-Roman world of the New Testament era: exploring the background of early 
Christianity. Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1999, s. 90. 
61 GREEN, Joel B. a Lee Martin MCDONALD, eds. The World of the New Testament, s. 112. 
62 JEFFERS, James S. The Greco-Roman world of the New Testament era, s. 96. 
63 JEFFERS, James S. The Greco-Roman world of the New Testament era: exploring the background of early 
Christianity. Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1999, s. 96–98.; GREEN, Joel B. a Lee Martin MCDONALD, 
eds. The World of the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts. Grand Rapids, Michigan: Baker 
Academic, 2013, s. 120. 



 16 

2.2 Církev v Korintu: Okolnosti vzniku, složení a spory 

Pavel začíná svoji službu v Korintu na své druhé misijní cestě ve Sk 18 pravděpodobně 
v roce 50. Po příchodu do Korintu potkává manželský pár Akvilu s Priscilou, kteří se stejně 
jako on živí výrobou stanů.64 Nechává se tedy u nich zaměstnat, a tím si vydělává na své 
potřeby, a ve volném čase se věnuje zvěstování evangelia, které hlásá jak židům, tak 
pohanům.65 Potom co přijde Timoteus a Silas pokračuje Pavel již jen v hlásání evangelia, 
protože pravděpodobně přinesou finanční podporu od sborů v Makedonii.66 Začíná 
v synagoze, kde se proti němu ale židé postaví, a proto přesouvá svoji službu do sousedního 
domu pohana Tita Justa. Někteří židé ale uvěří – mezi nimi také představený synagogy, 
Chrispus. Pak se Pavel věnuje kázaní evangelia pohanům. V Korintu zůstává rok a půl a poté 
odplouvá se svými spolupracovníky do Efezu společně s Akvilou a Priscilou.67 V Efezu 
manželský pár zůstává a Pavel pokračuje do Jeruzaléma. 
Když byl Pavel v Jeruzalémě, přichází do Efezu žid z Alexandrie, Apollos. Josef Flavius a 
Filón uvádí, že v Alexandrii žila velká a významná židovská komunita.68 Alexandrie byla také 
důležitým centrem platonské filozofie. O propojení platonské filozofie a židovského myšlení 
svědčí také alegorické výklady Filona Alexadrijského nebo pozdější Alexandrijská škola. 69 O 
vzdělaní a vlivu na Apolla se vedou četné diskuse. Někteří nabízejí spojení přímo s Filonen 
nebo židovskou sektou Therapeutitů.70 Jiní vidí souvislost s Janem Křtitelem (Sk 19, 25). 71 
S jistotou se dá tvrdit, že Apollos byl žid vzdělaný v řeckém způsobu, myšlení a rétorice a znal 
Janův křest (Sk 18,25; 19,3).72 
Apollos mluví v efezské synagoze o Kristu. Proto ho příjme Akvila s Priscilou, a vyučí ho 
Božím cestám. Je pravděpodobné, že je poučen i o křtu. Manželský pár ho podpoří v jeho 
záměru odjet do Korintu a dá mu doporučující dopis pro křesťany v Achaji.73 Apollos přichází 
do Korintu, kde se ukazuje jeho řečnické a teologické nadání (Sk 18,27–28): „Když tam přišel, 

 
64 Akvila a Priscila byli židovští křesťané vyhnáni z Říma viz. Suetonius. „Vykázal z Říma všechny Židy, kteří na 
popud jednoho Chresta neustále vyrušovali.“ Chrestus je s největší pravděpodobností zkomolenina „Kristus“. 
Akvila a Priscila mohli v Korintu tedy také působit misijně. FREEDMAN, David Noel et al., eds. The Anchor Yale 
Bible dictionary, s.v. Aquila.; SUETONIUS, Alexander THOMSON a T FORESTER. The lives of the twelve 
Caesars. 2014, v. 25,4. 
65 HÖRSTER, Gerhard et al. Úvod do Nového zákona. Praha: Oliva, 1994, s. 105.; CARSON, D. A a Douglas J 
MOO. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008, s. 366.  
66 HÖRSTER, Gerhard et al. Úvod do Nového zákona, s. 103. 
67 Ibid., s. 105–106. 
68 JOSEPHUS, Flavius a William WHISTON. The works of Josephus: complete and unabridged. 2006, s. 373.; 
PHILO a Charles Duke YONGE. The works of Philo: complete and unabridged. Peabody, Mass: Hendrickson Pub, 
1993, k. In Flaccum 55. 
69 FREEDMAN, David Noel et al., eds. The Anchor Yale Bible dictionary, s.v. Philo of Alexandria.; NOVOTNÝ, 
Adolf. Biblický slovník. Praha: Česká biblická společnost, 1992, s.v. Alexandrie. 
70 FREEDMAN, David Noel et al., eds. The Anchor Yale Bible dictionary, s.v. Apollos. 
71 DOUGLAS, J. D, Alena KOŽELUHOVÁ a Pavel JARTYM. Nový biblický slovník, s.v. Apollos. 
72 Ibid. 
73 FREEDMAN, David Noel et al., eds. The Anchor Yale Bible dictionary, s.v. Aquila.; HÖRSTER, Gerhard et al. 
Úvod do Nového zákona, s. 106. 
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velmi prospěl těm, kteří uvěřili skrze milost Boží, neboť rázně na veřejnosti vyvracel 
argumenty Židů a ukazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.” Obrátilo se pravděpodobně mnoho 
dalších lidí. Apollův příchod do Korintu, zatímco Pavel byl ještě na východě (Sk 18,27–19,1), 
měl rozhodně velký dopad na korintské věřící. 
Velkou otázkou jsou další vlivy dalších učitelů na korintský sbor, ke kterým se někteří hlásí 
(1K 1,12). „Já zase Kéfův‘,A já Kristův‘“. Dunn uvádí možnost, že Petr navštívil Korint 
osobně.74 To by mohla také naznačovat zmínka o Petrovi v 1K 9,5. Petrova návštěva je 
předmětem úvah a sporů po mnoho let, ale žádná jasná odpověď není možná. Hörster zase 
nabízí možnost, že se do korintského sboru přistěhovali křesťané z Jeruzaléma, kteří 
nepřijímali Pavlovu autoritu, ale podřizovali se přímo Petrovi.75 Takto by se dal vysvětlit i 
výrok „Já jsem Kristův“. Pokorný nicméně bere tento výrok „Já jsem Kristův“, jako Pavlův, 
aby ukázal ironii tohoto jednání. Pokud se někdo může chlubit zdrojem své víry, je to právě 
Pavel.76 

2.3 1. Korintským: Autorství, adresát a okolnosti sepsání 

Pavlovo autorství 1K je obecně považováno za nesporné. Epištola byla sepsána někdy před 
rokem 55 při Pavlově dvouletém pobytu v Efezu, nejspíš v jeho druhé polovině. Protože sám 
nemůže odejít, posílá list po Timoteovi. Sám ale plánuje Korintské brzy navštívit.77 
Adresátem dopisu je Korintský sbor. Pokorný uvádí, že sbor v Korintu mohl mít 50–100 
členů.78 Spodní hranici 50 odvozuje podle 17 osob zmiňovaných v Pavlových listech. Horní 
hranice je určena podle kapacity domu, protože bylo možné, že se scházel celý sbor. Tuto 
horní hranici ale napadá Adams, a nabízí jiná možná místa setkávání, kde se křesťané mohli 
scházet i v počtu tisíce lidí.79 I když sbor byl tvořen domácnostmi, je podle něj 
nepravděpodobné, že se celé společenství scházelo v domě jednoho ze členů a řešilo tam 
problémy celého sboru. Korintský sbor se také v té době mohl scházet v synagoze, jak 
naznačuje jmenovaný představený synagogy Sostheneus v 1K 1,1.80 
Korintský sbor byl velmi různorodý jak kulturně, tak sociálně. Základem byly domácnosti. Do 
ní nepařila jen samotná rodina – otec matka a děti, ale také otroci a propuštěnci.81 Velkou část 
sboru pravděpodobně tvořili právě otroci a osvobozenci.82 Mimo nich ale byli v Korintském 

 
74 DUNN, James D. G. Beginning from Jerusalem, s. 783. 
75 HÖRSTER, Gerhard et al. Úvod do Nového zákona, s. 106. 
76 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona: přehled literatury a teologie. Praha: Vyšehrad, 
2013, s. 267. 
77 CARSON, D. A a Douglas J MOO. Úvod do Nového zákona, s. 364–365.; POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. 
Úvod do Nového zákona, s. 263–264. 
78 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona, s. 264. 
79 ADAMS, Edward. The earliest christian meeting places: almost exclusively houses?. London Oxford New York: 
Bloomsbury T&T Clark, 2016, s. 24–30. 
80 Cf. HÖRSTER, Gerhard et al. Úvod do Nového zákona, s. 106. 
81 FREEDMAN, David Noel et al., eds. The Anchor Yale Bible dictionary, s.v. Family. 
82 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona, s. 264. 
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sboru i významní lidé.83 Členem církve byl také Erastos – městský úředník (Řím 16,23). 
Z dochovaných nálezů v Korintu je pravděpodobné, že se jednalo o velmi zámožného občana 
města.84 Velkou částí křesťanské církve byli také diasporní židé. Mezi nimi byli i významní 
majitelé domů a představení synagogy.85 
Jak uvádí Dunn, epištole 1. Korintským předcházel dopis, o kterém se Pavel zmiňuje v 1K 5,9. 
86 Jediné co o tomto dopisu víme je, že v něm varuje před smilstvem. Tento dopis se s největší 
pravděpodobností nezachoval. Následně Pavel do Korintu píše 1K. Hörster uvádí dva důvody 
sepsání. Prvním jsou zprávy o sporech v církvi, které se dozvídá od lidí z domu Chloe. 
Druhým je odpověď na otázky Korintského sboru ohledně konkrétních témat.87 Někteří 
badatelé se snaží list rozdělit na několik samostatných dopisů.88 Podle nich je 1K soubor 
korespondence z různého období. Přikláním se k Pokornému, který list vidí jako koherentní a 
nevidí nic, co by naznačovalo, že se jedná o více listů. 89 Podle Pokorného důkazní břemeno 
leží na popíračích. Pavel posílá dopis do Korintu po Timoteovi (1K 4,17). Dopis ale nebyl 
v Korintu dobře pochopen, a proto se Pavel vypravil do Korintu sám (2,1).90 Následně zasílá 
třetí dopis, o kterém se zmiňuje v 2K 2,1–4; 9;7.8–12, kde popisuje, jaký měl smutek při psaní 
tohoto dopisu. Po tomto dopisu dojde ke smíření mezi Pavlem a Korintskými a v reakci na to 
posílá čtvrtý dopis, kterým je 2K.91 
Následně zasílá třetí dopis, o kterém se zmiňuje v 2K 2,1–4; 9;7.8–12, kde popisuje, jaký měl 
smutek při psaní tohoto dopisu. Dále posílá čtvrtý dopis 2K. Důležitou otázkou je, nakolik se 
problémy z 2K týkají situace v 1K, a nakolik se jedná o další vývoj. Vzhledem k tomu, že 
Pavel v 2K mluví ironicky o skupině veleapoštolů a učitelů zvenku, aniž by již mluvil o 
Apollovi, dá se předpokládat, že se již jedná o jinou situaci, než v 1K. Pavel již neřeší 
konkrétní problémy korintského sboru, ale hájí své apoštolství. Zároveň určité problémy z 1K 
přetrvávají i v nové situaci ve 2K. Pavel tak kupříkladu opět reaguje na způsob svého kázání, 
byť zřejmě vůči jiným lidem a ve změněné situaci (2K10,10).92 
V 1K Pavel řeší celou řadu konkrétních problémů korintského sboru. Nejprve reaguje na ústní 
zprávy 1–6, které se týkají rozdělení ve sboru, smilstva a soudních sporů mezi věřícími. 
Následně se věnuje otázkám, které od Korintských dostal ve formě dopisu (7,1). Na konci se 
pak obrací proti lidem ve sboru, kteří popírají vzkříšení, o kterých se doslechl. Celkově je 
patrné, že napříč všemi problémy korintského sboru se táhne téma jednoty rozdělené církve, 

 
83 Ibid., s.v. Gaius (Person). 
84 Ibid., s.v. Erastos. 
85 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing 
Company, 2014, s. 62–63. 
86 DUNN, James D. G. Beginning from Jerusalem, s. 786. 
87 HÖRSTER, Gerhard et al. Úvod do Nového zákona, s. 103.  
88 CARSON, D. A a Douglas J MOO. Úvod do Nového zákona, s. 374–379. 
89 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona, s. 262–263. 
90 DUNN, James D. G. Beginning from Jerusalem, s. 834–858. 
91 CARSON, D. A a Douglas J MOO. Úvod do Nového zákona, s. 374–379. 
92 DUNN, James D. G. Beginning from Jerusalem, s. 834–858. 
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ohleduplnosti vůči druhým a posvěcení života. 1K je důležitým zdrojem informací o životě 
rané církve i inspirací pro řešení problémů v církvi současné. 
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3 Exegeze 
V první části dopisu se Pavel zabývá rozdělením v korintském sboru. Pokorný tuto část dopisu 
rozděluje do tří oddílů.93 
1,10– 4,21 Štěpení obce 
 1,10–17 utváření skupin v korintské obci 
 1,18–2,16 slovo o kříži: Boží moudrost jako bláznovství ve světe 

3,1–4,21 učitelé jako spolupracovníci na Božím díle 
 

V 1K 1,10–17 Pavel komentuje, co se doslechl od lidí z domu Chloé. Dostává zprávu o 
rozdělení sboru podle různých učitelů a o přesvědčivosti jejich argumentů. Ve druhé části, 
tedy v 1,18–2,16 Pavel toto chování odsuzuje s vysvětlením, že o učitele nejde. Je snad Pavel 
tím, kdo za ně byl ukřižován? Také zde porovnává moudrost lidskou a moudrost Boží. Bůh 
ukazuje obětí na kříži svoji moudrost, která je ale pro lidi bláznovstvím. Pavel také mluví o 
korintském sboru – není tvořen lidmi, které si vybral člověk ale Bůh, protože tak jeho moudrost 
funguje. Pavel ukazuje na zdroj této moudrosti, kterým je Boží Duch. Je potřeba duchovní 
smýšlení, ne to lidské. Ve třetí zkoumané části 3,1–4,21 se obrací přímo na Korintské a 
popisuje jejich stav. Označuje je za neduchovní a říká, jak duchovní mají ve skutečnosti být a 
používá k tomu obrazu chrámu. V této části se obrací přímo na vedoucí, kteří mohli za toto 
rozdělení a na sobě a Apollovi ukazuje, jaká je role vedoucích v církvi. Upozorňuje na svatost 
chrámu a varuje před Božím soudem, který je spravedlivější než soudy lidské. V závěru Pavel 
ukazuje na svůj život, na trápení a cestu kříže, kterou jde společně s Apoštoly. Tuto cestu ale 
Korintští pro svoji moudrost odmítají. 
Vymezení oddílu zabývající se metaforou chrámu není jednoduché. Celá pasáž 3,1–4,6 
funguje jako koherentní celek a jednotlivá témata se velmi úzce protínají. Proto se zde držím 
předně chrámových obrazů zahrady (5–9) a stavby (10–17). Úsek začínám vykládat ale již od 
verše 1, kde Pavel obrací svou pozornost na Korintské. Výklad metafory připojuji v. 18–23, 
ve kterých Pavel vyvozuje praktické důsledky metafory.  

 
93 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona, s. 256. 
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3.1 Obsluha u stolu (1K 3,1–5) 

1 Vždyť ani já jsem k vám bratři nemohl mluvit jako k duchovním. Proto jsem 
k vám mluvil jako k tělesným a jako ke kojencům v Kristu. 2 Dával jsme vám pít 
mléko, a ne pevný pokrm, protože jste ho nemohli sníst. Ani teď ještě nemůžete. 3 
Pořád jste tělesní. Když je mezi vámi žárlivost a roztržky, nejste snad tělesní a 
nechodíte po lidsku? 4 Když tedy někdo říká: Já jsem Pavlův a jiný já jsem 
Apollův, nejste snad lidé? 5 Kdo je Apollo? A kdo je Pavel? Služebníci, skrze které jste 
uvěřili, jak každému dal Pán. 

V předešlých kapitolách proti sobě Pavel staví moudrost Boží a lidskou (1,18–2,16). Ukazuje, 
že moudrost Boží nefunguje podle stejných pravidel, jako moudrost lidská. To, co je u Boha 
moudré, je u lidí označováno za bláznovství. Lidská moudrost hledá slávu a úspěch. Zato Boží 
moudrost vede ke golgotskému kříži a utrpení. Pavel končí 1K 2 s vysvětlením, že můžeme 
chápat Boží moudrost jenom díky Božímu Duchu, který žije v křesťanech.94 
V prvních čtyřech verších první kapitoly se Pavel obrací přímo ke Korintským a popisuje, jak 
jsou na tom oni. Touží sice po hlubším poznání, ale to nejdůležitější jim uniká, a to samotné 
evangelium.95 Nerozumí správně Ježíšově oběti, a to se projevuje v jejich vzájemných vztazích 
(3–4).96 Jednotlivé skupiny hledají učitele, kteří prokážou sofistickou moudrost v nejlepších 
argumentech. Pavel však toto odsuzuje a postaví do středu jejich skutky (žárlivosti a svár), a 
nikoli sofistikovanou řečí. Bailey uvádí že hlavním problémem Korintských, na který Pavel 
v celém listu naráží, je nedostatek lásky k bližnímu.97 Zde vychází z předpokladu, že kapitola 
13 je ústřední částí celého listu. 
1 Pavel musel ke Korintským mluvit jako neduchovním. Podle Feeho se nejedná o rozdělení 
lidí podle svatosti, jak se tento verš někdy mylně interpretoval.98 Použité přídavné jméno 
pneumatikos (duchovní). 
neukazuje na absenci Ducha Božího, ale na to, že se jeho přítomnost neprojevuje v činech 
Korinťanů. Pavel neříká, že by neměli Ducha, ale že nejednají duchovně. Ducha mají, ale 
nenechají se jím vést a žijí dále stejně jako nevěřící obyvatelé tohoto města.99 
V prohlášení o Korintských jde Pavel ještě dál a označuje je za tělesné. Pavel používá slovo 
sarkinos (tělesný), které je odvozeno od slova sarx.100 Slovem sarx Pavel myslí více než tělo 
samotné. Má na mysli přirozenou stránku člověka, pomíjivost, hříšnost nebo také sídlo lidské 

 
94 GROSHEIDE, Frederic W. Commentary on the first epistle to the Corinthians: the English text with introduction, 
expostion and notes. Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1984, s. 77. 
95 Cf. FAZEKAŠ, Ľudovít. Prvý list Korinťanom. Charizmatici apoštolskej doby.. B. Bystrica: ZEC vo 
vydavateľstve TRIAN, 2001, s. 34.; FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 125. 
96 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 123–124. 
97 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 122. 
98 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 123–124. 
99 Ibid. 
100 MPCZ: k lidem z masa, JB: jako k bytostem tělesným 
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žádostivosti.101 Souček uvádí, že sarx odkazuje na lidskou stránku spojenou se zemí. „Člověk 
je bytostí z pozemského masa oživenou tvůrčí mocí boží.“102 Sarx označuje celého člověka a 
ukazuje jeho nedokonalost ve vztahu k Bohu.103 Pavel zde tedy říká, že se Korinští nedávají 
vést Duchem, ale naopak svojí lidskou žádostivostí. 
Podle Pavla jsou ještě duchovně nedospělí či kojenci (népioi). I když se Korinští vidí jako 
dospělí, ve skutečnosti jsou jako děti. Fee uvádí, že použité slovo népios, oproti pro něj 
obvyklejšímu slovu teknon (dítě), nese negativní význam.104 Pavel používá metaforu dítěte 
spojenou s popisem chování Korintských i dále v dopise (4,14; 13,11).105 
2 Motiv nedospělosti Pavel dále rozvádí přirovnáním k hostině. Jako si Korintští myslí, že 
jsou dospělí a ve skutečnosti jsou ale nedospělí, ba přímo kojenci, stejně tak žádají pevný 
pokrm, ale snesou jen mléko. Tichý uvádí, že motiv pevné či mléčné stravy potřebné pro 
vyzrálost, je v antickém světě v celku běžný.106 Bailey pasáž o mléku propojuje s Iz 28,9.107 
„Koho bude vyučovat poznání a koho naučí rozumět zprávě? Odstavené od mléka? Vzaté od 
prsu?” Podle Baileyho tím Pavel na základě této starozákonní pasáže ukazuje, že není možné 
učit moudrosti kojence.108 Je také možné srovnání s Žd 5,12–14. 
Zde se přikláním k výkladu Feeho. 109 Ten tvrdí, že mléko je evangelium o spasení. Pevná 
strava je pak to stejné evangelium, s tím rozdílem, že člověk rozumí, že celý křesťanský život 
je založen na realitě Kristovy oběti. Korinťané tedy nepotřebují změnu stravy, ale změnu 
perspektivy. Fazekaš toto doplňuje tvrzením, že není možné pochopit hluboké Boží pravdy 
bez lidského pokoření. „Vyprávět o slávě křesťana mu může uškodit, protože by to nevedlo k 
pokoře, ale k pýše a triumfalismu. Řeč o slávě snese jen ten, kdo téměř visí na kříži.“110 Pavel 
už naznačuje, co později znovu řekne ve v. 11: Základ je to nejdůležitější na čem stavba stojí. 
Tím základem je oběť Ježíše Krista a pokračuje, že pokud něco hlásal, tak to byl Kristus 
ukřižovaný.111  

 
101 TICHÝ, Ladislav. Řecko-český Nový zákon = Greek-Czech New Testament. Praha [u.a.: Česká biblická 
společnost, 2011, s.v. σάρξ.  
102 JOSEF B. SOUČEK a PETR POKORNÝ. Teologie apoštola Pavla. Praha, 1976, s. 156. 
103 Ibid. 
104 JB: malým dětem, B21: nemluvňaty, MPCZ: batolatům. FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, 
s. 124–125. 
105 THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians, s. 291. 
106 TICHÝ, Ladislav. První list Korintským. 2019, s. 46–47.  
107 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 123. 
108 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 123. 
109 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 125. 
110 FAZEKAŠ, Ľudovít. Prvý list Korinťanom. Charizmatici apoštolskej doby., s. 34. 
111 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 123. 
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3–4 Od doby, kdy byl Pavel v Korintu se ale mnoho nezměnilo, pořád potřebují slyšet základní 
pravdu evangelia. Jejich myšlení je pořád stejné jako nevěřících obyvatel města. Důkazem 
toho je, že mezi sebou mají žárlivost, sváry a rozdělení. Verš 3 je také možné číst v paralelismu 
s v. 4. Pavel dvakrát naráží na ten stejný problém a ptá se jich dvakrát na jejich stav. 
 

3 Pořád jste tělesní. Když je mezi vámi žárlivost a 
roztržky… 

…nechodíte po lidsku?  

4 Když tedy někdo říká: Já jsem Pavlův a jiný já 
jsem Apollův… 

…nejste snad lidé 

 
Žárlivost a svár je tu propojená se sporem o tom, kdo patří, ke kterému učiteli. 
Pavel se zde vrací ke zprávám z domu Chloé o rozdělení v korintském sboru (1K 1,10–17). 
Někteří říkají, že jsou Pavlovi a jiní zase, že patří k Apollovi. Podle Wintera Pavel naráží na 
sofistickou praxi v Korintském sboru. 112 Sofisté se těšili v Korintu a dalších řeckých městech 
nesmírné popularitě. Sofističtí učitelé vytvářeli velké skupiny věrných následovníků a 
studentů, kteří tím, že se hlásili k danému učiteli, zvětšovali svůj společenský status. Slovní 
výměny a spory mezi jednotlivými učiteli se dále projevovaly mezi jejich následovníky a vedly 
k boji o nadřazenost jednotlivých skupin. 
Křesťané v Korintu přistupovali k Pavlovi a Apollovi stejně jako sofistickým učitelům a na 
základě výřečnosti a argumentů se jedna skupina povyšovala nad skupinou hlásící se k 
druhému. Podle 4,6 pravděpodobně ti, kteří se hlásili k Apollovi se povyšovali nad těmi, kteří 
k Pavlovi.113 I když Dunn naznačuje spory a hořkost přímo mezi Pavlem a Apollem,114 
přikláním se spíš k Feemu nebo Carsonovi a Moo v tom, že se jednalo o spory v Korintské 
církvi, a nikoli přímo mezi Pavlem a Apollem.115 Nezdá se mi to totiž pravděpodobné, už kvůli 
tomu, že Pavel ve v. 3 popisuje spory jako znak neproměněného charakteru. 
Thisselton uvádí tři klíčové pohledy, které Pavel ve své argumentaci zastává.116 Zaprvé Pavel 
nevnucuje svoji autoritu sílou své osobnosti, ale přistupuje ke Korintským jako slabý a 
pokorný. Zadruhé, ač by se zdálo, že Pavel odsuzuje filozofii, tak naopak argumentuje 
v nejlepším duchu platonské a aristotelské filozofie. Odsuzuje řečnické metody a argumentaci 
a chce nechat pravdu mluvit za sebe. Nechce manipulovat rétorikou, aby přesvědčil své 
publikum o nějakém názoru. Zatřetí Pavel ve svém argumentu navazuje na Boží jednání skrze 
slabost ve SZ, které dostává ještě nový rozměr Kristovou obětí na kříži. Do tohoto kontextu 
zasazuje moudrost. Tyto tři pohledy dodávají plastičtější obraz Pavlově rétorice a dobře 
odkrývají, proč Pavel dále namísto jasného souboru pravidel, jak má církev správně fungovat, 
otevírá nejprve základní otázku, co vlastně církev je. 

 
112 JOHN D. BARRY, ed. The Lexham Bible Dictionary. Lexham Press, 2016, s.v. Apollos. 
113 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 127–129. 
114 DUNN, James D. G. Beginning from Jerusalem, s. 782. 
115FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 368.; CARSON, D. A a Douglas J MOO. Úvod do 
Nového zákona, s. 366–368.  
116 THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians, s. 219–221. 
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5 Pavel ve v. 5 převede směr pozornosti od Korintských na sebe a Apolla.117 Kdo je potom 
Apollo? A Kdo je Pavel? Kdo jsou, že se jimi lidé vychloubají? Jsou to jen obyčejní služebníci 
(diakonoi). Slovo diakonos je možné spojit se službou u stolu.118. Je možné vidět Pavla 
s Apollem tedy jako číšníky, kteří servírují Boží pokrm.119 Odpověď na otázku, kým jsou tedy 
zní: Nikdo, jen služebníci, kteří vám pomohli uvěřit.120 Tímto Pavel završuje jakýsi první obraz 
hostiny a plynule přechází do obrazu druhého, a to zahrady. 

3.2 Zahradní svatyně (1K 3,6–9) 

6 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dává růst. 7 Není důležitý ten do sází, 
ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který dává růst. 8 Ten, kdo sází a ten kdo zalévá, jsou 
jedno. Každý dostane vlastní odměnu podle své námahy. 9 Jsme přece Boží 
spolupracovníci. Vy jste Boží zahrada, Boží stavba. 

Po úvodním zhodnocení situace v Korintu Pavel používá dvě úzce propojené metafory 
obdělávané půdy (geórgion)121 a stavby (oikodomé), aby na nich ilustroval, čím je církev. 
Jejich spojení je dobře patrné z v. 9. Ač to není na první pohled zřejmé, používá již zde Pavel 
obraz chrámu,122 který postupně odkrývá až do úplného odhalení ve v. 16.123 Začíná 
kultivováním půdy, které odkazuje na první chrám, kterým byl Eden – Bohem obdělaná 
zahrada. Pokračuje stavbou, ve které odkazuje na vybudování svatostánku v Ex a chrámu v 
1Kr.124 Končí svatyní jako místem Božího přebývání. Na těchto třech stupních se Pavel 
opakovaně vrací k posouzení práce služebníků. Pavel i přesto, že se sbor v Korintu chová 
tělesně, jej vidí jako místo, kde přebývá Boží sláva.125 V pozadí celé metafory znovu stojí 
golgotský kříž a výzva k lásce.  
6 Pavel znovu odpovídá na položenou otázku, kdo je Pavel a Apollos. Připodobňuje sebe a 
Apolla k zahradníkům, vinařům nebo těm, kdo obdělávají půdu.126 Bailey dokazuje na základě 
proroka Izajáše propojení chrámu a země.127 Ještě dál ale jde Beale. Podle něj zde Pavel 
odkazuje na první svatyni v zahradě Eden, kde přebýval Bůh spolu s Adamem jako prvním 

 
117 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 131. 
118 FAZEKAŠ, Ľudovít. Prvý list Korinťanom. Charizmatici apoštolskej doby., s. 36. 
119 TICHÝ, Ladislav. Řecko-český Nový zákon = Greek-Czech New Testament, s. 1606.; FAZEKAŠ, Ľudovít. 
Prvý list Korinťanom. Charizmatici apoštolskej doby., s. 36. 
120 Pelagius k tomuto dodává: „Pokud Pavel a Apollos jsou ničím, co potom můžeme říct o těch co se chvástají 
v těle?“ BRAY, Gerald Lewis, ed. 1-2 Corinthians. Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1999, s. 29. 
121 ALEXANDER SOUTER. A Pocket Lexicon to the Greek New Testament. Oxford Univ. Press, 1935, s. 55.; 
TICHÝ, Ladislav. Řecko-český Nový zákon = Greek-Czech New Testament, s. 1601. JB: vy jste Božím polem, 
Boží stavbou, BK: Boží rolí, Boží vzdělání jste, MPCZ: jste Boží hospodářství, Boží stavba, CSP: vy jste Boží 
pole, Boží stavba. 
122 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 245–246.; BAILEY, Kenneth E. Paul through 
Mediterranean eyes, s. 127. 
123 Cf. FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 128–129. 
124 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 246. 
125 JOSEF B. SOUČEK. První epištola Pavlova Korintským. Praha: Kalich, 1940, s. 41–42. 
126 Viz. 121.  
127 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 127–128. 
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knězem (Gn 2,9). 128 Adam má za úkol obdělávat a střežit zahradu. Jsou zde použitá slova avad 
a šamar129. Tato slova se dále v Pentateuchu pojí s kněžskou službou a častěji se překládají 
jako sloužit a dbát (Nu 2,7–8). Kněží mají sloužit bohoslužebně a dbát na svatost svatyně a 
dodržování přikázaní. Adamův úkol je také rozšiřovat zahradu do celého světa. 
Stejně tak i Pavel a Apollos v Korintu slouží a zároveň mají dbát na čistotu této svatyně. Na 
to také naráží v 4,1–2, kde sebe s Apollem prohlašuje za správce (oikonomos), od kterých se 
požaduje, aby byli shledáni věrnými.130 Práce Pavla a Apolla je odhalovat falešné učení a 
konfrontovat hřích.131 To, že Pavel je ten, kdo zasadil, znamená, že skrze Pavlovu službu vznikl 
sbor v Korintu. Korintský sbor je zde zasazen stejně, jako je v SZ zasazen Izrael (Ž 80,15; Iz 
5,2; Jr 2,21).132 Apollos je ten, kdo později přijíždí do sboru a podpoří službu (zavlaží).133 
Ambrož spojuje Apollovu službu zalévání se křtem.134 Toto by také naznačovala skutečnost, 
že Pavel v Korintu mnoho lidí nepokřtil (1K 1,14–17). Práce obou služebníků nestojí ale proti 
sobě, naopak oba usilují o růst sboru. Souček uvádí, že jednotlivé úkony odpovídají různému 
obdarování učitelů. 135  Sázení odkazovalo na povolání evangelisty a zalévaní na povolání 
učitele. Podle záznamů ze skutků ale vidíme, že jak Apollos, tak Pavel slouží evangelizačně a 
také oba vyučují. 136 Přikláním se z tohoto důvodu k názoru Vielhauera a Kleina, že různé 
úkoly ukazují na rozdílný čas a potřeby Korintského sboru. 137 Pavel slouží v Korintu 
evangelizačně, protože zde žádný sbor není. Potom přichází Apollos a ve sboru vyučuje a křtí. 
Práce obou služebníků reflektuje aktuální potřeby.  
Pavlovy misijní cesty se dají označit za výsadbové projekty, ve kterých rozšiřuje Boží zahradu 
do celého světa. Korintský sbor je tak možné chápat jako naplňování Adamova úkolu.138 Skrze 
Ježíšovu oběť vniká v Korintu nová Boží zahrada. Jednotlivé členy korintského sboru je pak 
možné označit jako plody, stromy či květiny.139 Vzniká tedy nový chrám, tentokrát ale ze židů 
i z pohanů. Tím se naplňuje Izajášovo proroctví o novém chrámu, kam přijdou lidé ze všech 
národů (Iz 66).140  

 
128 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 81–87. 
129 Viz. 11. 
130 Oikonomos (správce domu); DANKER, Frederick W., Walter BAUER a William ARNDT. A Greek-English 
lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Chicago: University of Chicago Press, 2000, 
s.v. οἰκονόμος. 
131 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 245–247. 
132 TICHÝ, Ladislav. První list Korintským, s. 48–4.; FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 132.; 
THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians, s. 132.; BAILEY, Kenneth E. Paul through 
Mediterranean eyes, s. 124–125. 
133 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 132.  
134 BRAY, Gerald Lewis, ed. 1-2 Corinthians, s. 29–30.; Cf. DUNN, James D. G. Beginning from Jerusalem, s. 785. 
135 JOSEF B. SOUČEK. První epištola Pavlova Korintským, s. 45. 
136 JOSEF B. SOUČEK. První epištola Pavlova Korintským, s. 45. 
137 VIELHAUER, Philipp, Günter KLEIN a Philipp VIELHAUER. Oikodome: Aufsätze zum Neuen Testament. 
München: C. Kaiser, 1979, s. 74.; Cf. FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 131. 
138 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 247–248. 
139 Ibid., s. 246. 
140 Ibid. 
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Verše 5 a 6 je znovu možné číst jako paralelismus. 
 

5 Kdo je Apollos? A kdo je Pavel?  
Služebníci, skrze které jste uvěřili…  

…jak každému dal Pán. 

6 Já jsem zasadil, Apollos zaléval… …ale Bůh dává růst. 
   

V obou verších je proti sobě stavěna práce Pavla a Apolla do kontrastu k práci Boží. Tím, kdo 
je zásadní v celém procesu, je Bůh, který dává růst. Práce ani jednoho ani druhého není bez 
Boha možná. Pavel a Apollos se snaží, ale nemůžou vyvolat v lidech spasení. To je, jako kdyby 
se snažili zařídit růst stromu. Tento obraz je možné srovnat s již zmiňovaným veršem Gn 2,9. 
141 „Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na pohled a dobrému 
k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého.” Hospodin dává 
znovu vzrůst svatyni tentokrát v Achaji, ve městě Korint. Je to Bůh, kdo dává to, co člověk 
nikdy dát nemůže. Bůh proměňuje lidské životy. 
7 Ten, kdo sází i ten kdo zalévá nejsou důležití. Plná pozornost se tu přesouvá na toho, o koho 
ve skutečnosti jde, a to majitele zahrady. Pavel říká, že není důležité, který ze služebníků je 
větší, protože tím největším je bezesporu Bůh sám.142 Při představě Pavlovy metafory zahrady, 
musela situace působit poněkud absurdně. Korintští se zaměřují na to, jestli je důležitější práce 
toho, kdo sází nebo toho, kdo zalévá. Úplně ale zapomínají na to, s kým v této zahradě jsou. 
Neuvědomují si, že v zahradě přebývá Boží sláva a je možné se tam setkat se samotným 
Bohem. 
8 Fee rozpoznává ve v. 8 dva rozdílné motivy.143 Prvním je jednota. Pavel velmi silně 
prohlašuje, že práce obou služebníků nejde proti sobě a že oba pracují na stejném Božím 
díle.144 Druhý motiv je zase silný individuální důraz. Každý sám je odpovědný za svojí práci 
před Bohem a podle své námahy145 bude odměněn. K motivu odměny se Pavel vrací ve 
v. 3,13–15 a 4,3–5. Bůh je ten, kdo odměňuje. Nejsou to lidé. On nakonec zhodnotí kvalitu 
služby.146 
9 V devátém verši Pavel shrnuje praktické závěry, které vyvozuje z metafory.147 Pavel a 
Apollos nejsou ti podstatní, ale jen se přidávají k Boží práci.148 Korintské pak označuje dvěma 
termíny, kterými vyjadřuje paralelismus.149 První z nich je geórgion150 – obdělávané pole, 

 
141 Cf. ibid. 
142 BLOMBERG, Craig L. 1 Corinthians. Grand Rapids, Mich: Zondervan, 1994, s. 73. 
143 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 132–133. 
144 Cf. TICHÝ, Ladislav. První list Korintským, s. 49. 
145 Tichý uvádí, že Pavel toto používá pro popis sdílení evangelia často. Ibid. 
146 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 126–127. 
147 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 133–135. 
148 Ibid., s. 33–35. 
149 CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians. Grand Rapids, Mich. : Nottingham, 
England: William B. Eerdmans Publishing Co. ; Apollos, 2010, s. 253. 
150 ALEXANDER SOUTER. A Pocket Lexicon to the Greek New Testament, s. 55.; TICHÝ, Ladislav. Řecko-
český Nový zákon = Greek-Czech New Testament, s. 1601. 
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vinice151. Tím shrnuje metaforu od v. 5. Jak už bylo řečeno výše, odkazuje na Adamovo 
rozšiřování a kultivování zahrady.152 To také reflektuje můj překlad, kde je použito právě slovo 
zahrada. Druhý termín je oikodomé – stavba. Jak následně uvidíme ve v. 10–17, jedná se o 
stavbu svatyně. Ciampa a Rosner upozorňují na třikrát zopakovaný genitiv vlastnictví:153 
„Boží spolupracovníci“, „Boží zahrada“ a „Boží stavba“. Vlastnictví je připisováno pouze 
Bohu. Toto uvádějí do protikladu k výrokům o příslušnosti k jednotlivým učitelům.  

 
151 TICHÝ, Ladislav. Řecko-český Nový zákon = Greek-Czech New Testament, s. 1601. Podle Geórgeos – rolník, 
vinař.  
152 WALTON, John H. Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy, s. 68–70. 
153 CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 252–253. 
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3.3 Stavba Chrámu (1K 3,10–16) 

Druhou metaforu, kterou Pavel používá je stavba. I když by mohlo na první pohled jít o 
jakoukoliv stavbu budovy, máme dobré důvody se domnívat, že se jedná znovu o stavbu 
chrámu. Pavel postupně odkrývá jednotlivé části metafory. Od zahrady se přesouvá ke stavbě, 
a nakonec ve v. 16 o ní prohlásí, že je to Boží svatyně. Oddíl věnovaný budově rozděluji na 
tři části. V První části (v. 10–12) se Pavel věnuje stavbě z různých materiálů a pokládání 
základu. V druhé části (v. 13–15) pak soudu díla Korintských. Ve třetí části (v. 16–17) 
označuje Korintské za chrám a varuje před zničením svatyně. 
 

3.3.1 Základ (1K 3,10–12) 

10 Podle milosti Boží, která mi byla dána, jsem jako moudrý hlavní stavitel položil 
základní kámen a další na něm staví. Každý ať je si dává pozor, jak na něm staví. 
11 Vždyť nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už byl položen, a tím je 
Ježíš Kristus. 12 Jestli někdo staví na tomto základu ze zlata, stříbra, drahého 
kamení, dřeva, hlíny, slámy, 

10–11 Díky milosti Boží Pavel pokládá základ. Jan Zlatoustý ve svém komentáři klade na 
Boží milost v tomto verši velký důraz: „Pavel se nevyvyšuje tím, že se dává za příklad 
zkušeného stavitele, protože jakákoliv dovednost, kterou má, pochází výhradně od Boha, který 
mu jí dal.“154 Fee toto dává do spojitosti s důrazem na Boží svrchovanost ve v. 5–9. 155 Pavel 
se označuje za moudrého stavitele. Toto označení odkazuje na závislost na Bohu. Pavel 
používá podstatné jméno architektón (hlavní stavitel). Tichý toto místo dává do spojitosti s Iz 
3,3, kde je toto podstatné jméno také použité.156 Jeho výklad spojení těchto dvou pasáží, ale 
nepokládám za dostatečně přesvědčivý. Přikláním se k Bealemu, který dává pasáž do 
souvislosti s použitím slova architektoneó (být hlavním stavitelem) od stejného slova v 
LXX.157 Toto sloveso je v LXX použito pouze třikrát, a je úzce spojeno se stavbou svatyně. Je 
jím označen Besalel, který je obdařený Boží moudrostí, aby proslavil svatostánek na poušti 
(Ex 31,3–4).158 „Naplnil jsem ho Božím Duchem, moudrostí (sofia), rozumností, poznáním 
pro každou práci, aby vymýšlel nápady pro práci se zlatem, stříbrem a bronzem a byl hlavním 
řemeslníkem159 (dosl. stavitelem, řecky: architektonésai).” Je zde patrné spojení mezi Boží 
moudrostí a stavitelem. Sloveso architektoneó (být hlavním stavitelem, stavět, tvořit)160 se 
mimo Ex 31,3–4 vyskytuje už jen dvakrát. V Ex 35,32 znovu ho popisuje Besalel a v 37,21 je 

 
154 SCHAFF, Philip. Nicene and post-Nicene Fathers. First series First series. 2007, kap. Corinthians 8,6. 
155 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 138–139. 
156 TICHÝ, Ladislav. První list Korintským, s. 50. 
157 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 247. 
158 Ibid. 
159 LES překládá jako „master workman”. Beale překládá jako „master builder” 
160 LIDDELL, Henry George a Robert SCOTT. Liddell and Scott’s Greek-English lexicon, abridged: the little 
Liddell.. Place of publication not identified: Simon Wallenberg Press, 2007, s. 253. 
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spojeno s Oholíabem synem Achisamakovím. „Byl mistrem (épchitektonésen) v tkaní a 
vyšívání, jehelních pracech...“161  
Označením se za moudrého stavitele, se Pavel staví se do linie moudrých stavitelů chrámu. 
Prvním je Besalel, který je obdařený Boží moudrostí, aby proslavil svatostánek na poušti. K 
němu se přidávají další – Oholíab, který je hlavním tkalcem. Chírama z Týru je obdařený 
moudrostí pro veškerou práci s mědí pro stavbu Šalamounova chrámu (1Kr 7,13–14).162 Sám 
Šalamoun je moudrý stavitel, který položí základy chrámu (2Pa 3,3).163 Dále pak Izajáš v LXX 
Kýra nabádá k moudrosti a zaslibuje obnovu Hospodinova domu (Iz 44,28).164 Nyní je tu 
Pavel, který je jako ostatní stavitelé závislý na Boží milosti a moudrosti, aby mohl položit 
základní kámen korintského sboru.165 O této Boží moudrosti Pavel mluví již v předchozí 
kapitole. Tuto moudrost zjevuje Duch, a je proto potřeba se jím nechat vést (2,6–16).  
Z tohoto je možné vyvodit dvě myšlenky, ke kterým Pavel korintské vede. První je vyhrazení 
se proti lidem, kteří zpochybňují Pavlovu autoritu. Mohl by snad být nemoudrý, a přitom 
založit chrám v Korintu? To, že založil korintský sbor ukazuje na speciální moudrost, kterou 
nemá ale sám ze sebe, ale je přímo od Boha. Druhou myšlenkou obrací pozornost Korintských 
k nim samotným. 166 Jsou oni moudří stavitelé? Mají tu moudrost od Boha, anebo spoléhají na 
vlastní moudrost? 
Bailey uvádí, že základní kámen Jeruzalémského chrámu se nacházel ve středu Svatyně 
svatých, a stála na něm Schrána úmluvy.167 Toto dokládá na základě Mišny (Yoma 5,2). „Poté, 
co byla archa odvezena do vyhnanství, byla ve Svatyni svatých skála z dob raných proroků 
Davida a Samuela, kteří položili základy pro stavbu chrámu, a tento kámen se nazýval 
Základní kámen.“168 O položení nového základního kamenu mluví Izajáš (28,14–18). Jak 
uvádí Bailey, jedná se o klíčovou pasáž pro výklad celého úseku Iz 10–15. 169 „Toto praví 
Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený kámen, 
drahocenný, úhelný základ, pevně založený.”  

 
161 HENRY BARCLAY SWETE. The Old Testament in Greek according to the Septuagint. Nabu Press, 2010. 
162 WISEMAN, D. J. 1 and 2 Kings: an introduction and commentary. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2008, 
s. 122. 
163 Cf. 1 Kr 5,9 etc.  
164 SWETE, Henry Barclay. The Old Testament in Greek According to the Septuagint, v. Iz 44,28.; Cf. LEXHAM 
PRESS (BELLINGHAM, WASHINGTON), ed. Lexham english septuagint: a new translation. Bellingham: 
Lexham Press, 2020. 
165 Cf. s Pavlovým po pojetím moudrosti v 1K 2,6–16.  
166 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 138.; Cf. BEALE, G. K. The temple and the church’s 
mission, s. 247. 
167 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 131–132.; REGT, L. J. de, Jan de WAARD a J. P. 
FOKKELMAN, eds. Literary structure and rhetorical strategies in the Hebrew Bible, s. 17–19. 
168 WILLIAM DAVIDSON. Talmud, k. Mishnah Yoma 5,2. 
169 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 131–132.; REGT, L. J. de, Jan de WAARD a J. P. 
FOKKELMAN, eds. Literary structure and rhetorical strategies in the Hebrew Bible, s. 17–19. 
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Pavel navazuje na Izajáše a mluví o stavbě nového chrámu, kterým je sbor v Korintu.170 Tímto 
základním kamenem, který je středem nejsvatějšího místa, je přímo Ježíš Kristus. Znovu se 
zde opakuje motiv z 3,1 a 2,2.171 „Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše 
Krista, a to toho ukřižovaného.“ O zakláním kameni se zmiňuje také v NZ hojně citovaný 
Ž 118,22: „Kámen, který zavrhli stavitelé, se stal hlavou úhlu.” Pavel propojuje právě 
zavrženého Ježíše na kříži se základním kamenem svatyně.172 Jak uvádí Fee, základem není 
správná doktrína, ale evangelium samotné, založené na spásné oběti Ježíše Krista. 173 Není 
tedy potřeba hledat, zda je nějaký ještě hlubší či lepší základ. Ježíš je jediný základ, který je 
možné položit. Souček toto rozvádí tím, že to není ve skutečnosti Pavel, kdo pokládá základ, 
ale je to sám Kristus.174 Nikdo nemůže být znovu ukřižován za hříchy světa.175 
Vielhauer upozorňuje na to, že Pavel, ač je hlavní stavitel, přehlíží skutečnost, že by měl 
dohlížet na stavbu celé budovy.176 Ciampa a Rosner Pavlovu metaforu dávají do kontextu se 
starověkými stavebními projekty.177 Považují analogii vedoucích pracujících na velkém 
stavebním projektu za obzvláště vhodnou pro Paulův argument. Na rozdíl od pole, kde jeden 
pracovník mohl udělat veškerou práci od výsadby po sklizeň, velké budovy ve starověku trvalo 
postavit mnoho let i desetiletí. Zde uvádějí pro příklad stavbu Herodova chrámu v Jeruzalémě, 
který byl dílem desítek tisíc dělníků a jeho stavba trvala sedmdesát let.  
Pavel říká, že položil základ, který ale sám o sobě stačí, a že nechal zbytek stavby na dalších, 
kteří přijdou. Odpovědnost za stavbu nenese jenom Pavel, jako hlavní stavitel, ale i další 
stavitelé, kteří přišli po něm. Proto Pavel také přichází s varováním vedoucím ve sboru: 
„Každý ať si dává pozor, jak na něm staví.“ Fee uvádí tři důvody, proč zde Pavel nemíní 
Apolla nebo Petra.178 Za prvé by tím odporoval předchozímu argumentu, že oba jsou v jednotě 
a slouží Kristu. Za druhé Apollos není tou dobou v Korintu, a tak by jeho napomenutí nemohl 
slyšet. Za třetí, není v této části jmenován, jako v předchozí. 
Slovo epoikodomeó (stavět na) vychází ze slova oikodomeó (stavět, budovat). V LXX je toto 
slovo použito celkem 477krát. Je spojeno s budováním měst (Gn 4,17; Nu 23,16; Dt 6,10), ale 
nejčastěji s budováním oltářů (Gn 4,7; 10,11; Ex 24,4) a chrámu (1 Kr 2,35; 7,17; 14,35). 
Slovo oikodomeó popisuje čistě stavební práci. Jeremiáš ale toto slovo používá i pro budování 
lidu.179 V Jeremiášovi 38,3–4 Bůh zaslibuje, že zbuduje Izrael. „Pán se mu zjevil z dálky: 
Miloval jsem tě věčnou láskou; Proto jsem vás soucitně přitáhl. Já tě zbuduji a budeš 

 
170 Se stejnou představou základního kamene z Iz 28,15 a komunity jako chrámu pracuje také Essenská komunita. 
BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 128.; CHARLESWORTH, James H. Ježíš a svitky od 
Mrtvého moře, s. 110–114. 
171 Cf. FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 139. 
172 FAZEKAŠ, Ľudovít. Prvý list Korinťanom. Charizmatici apoštolskej doby., s. 39. 
173 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 139. 
174 JOSEF B. SOUČEK. První epištola Pavlova Korintským, s. 48. 
175 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 131–132. 
176 VIELHAUER, Philipp, Günter KLEIN a Philipp VIELHAUER. Oikodome, s. 75–76. 
177 CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 152. 
178 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 138–139. 
179 Cf. LXX Gn 2,22 je budovaná Eva z žebra Adama. 
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vybudována panno Izraelská.“180 Tento obraz je použit znovu v Je 49,10: „Pokud se skutečně 
usadíte v této zemi, vybuduji vás a v žádném případě nezbořím; a zasadím vás a v žádném 
případě nevytrhejte; neboť jsem upustil od pohrom, které jsem vám způsobil.“181 Prorok mluví 
o lidu jako o budově, která má být zbudována. Prorok má tímto na mysli obnovu svatyně a 
návrat božího lidu do země a znovu zabydlení země, vybudování domů a měst.182 
Pavel na tento obraz naráží a rozvíjí ho v 1K 3. Se slovem oikodomeó následně pracuje v celém 
listu, a tím i vysvětluje, jak si toto budování představit v praxi. Mimo kapitolu 3 je použito 
slovo šestkrát (8,1; 8,10; 10,23; 14,4; 14,17). Buduje láska k bratrovi (8,1). Toto Pavel v 1K 8 
rozvádí ještě na konkrétním případě. Když slabší bratr ve víře vidí jiného bratra jíst maso 
obětované modlám, nebuduje ho to (8,10–11). To, co ho buduje, je tedy mít na paměti předně 
blaho bratra. Ciampa a Rosner propojují budování v k. 3 s užíváním duchovních darů.183 Tvrdí, 
že primárním účelem duchovních darů je právě budování církve.184 Toto je vidět v kapitole 14. 
„Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev.” (14,4) Dary Ducha 
nebudují ale vždy. Pokud se někdo „modlí duchem“ ve shromáždění, církev to nebuduje, 
protože to pro druhé není srozumitelné (14,17).  
Jak je vidět z Pavlova použití slova oikodomeó, buduje pokorné jednání, které má za cíl to 
nejlepší pro bratra, a to skutky vycházející z lásky, nikoliv nadřazenost a vláda nad bratrem (Ř 
15,2; 1K 8, 1K 13). Pro budování je potřeba Boží moudrost a vedení jeho duchem.185 Právě 
proto jsou mezi těmito skutky také dary ducha, které jsou určeny pro budování církve.186 
12 Pavel metaforu dále rozvíjí tím, že vypisuje šest materiálů, ze kterých je možné stavět. 
Většina vykladačů tyto materiály dělí na tři nehořlavé (zlato, stříbro a drahé kamení) a na tři 
hořlavé (dřevo, hlína a sláma).187 Pokud jde o neušlechtilé materiály, jak uvádí Bailey, je 
výkladovým klíčem celé pasáže již zmíněný Iz 28, 14–18.188 Bailey zde identifikuje dva domy. 
Prvním je Chrám, který obnovuje Hospodin (v. 16): „Hle, já kladu jako základ na Sijónu 
kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný…“ Druhým je…“) a úkryt nehodného lidu, na který 
přichází soud (v. 17: „Krupobití smete lživé útočiště a úkryt zaplaví vody“). Materiálem, ze 
kterého staví nehodný lid tento úkryt je lež a klam, které vychází ze smlouvy se smrtí (v.15): 
„Protože jste řekli: Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a s podsvětím jsme udělali ujednání; i když 

 
180 LEXHAM PRESS (BELLINGHAM, WASHINGTON), ed. Lexham english septuagint. 
181 Ibid. 
182 Cf. BENEŠ, Jiří. Dvanáctka: uvedení do Malých proroků. 2019, s. 313. 
183 CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians. 
184 I když list Efeským paří mezi sporné Pavlovi epištoly zcela jistě odráží teologii pavlovských sborů. V Ef 2,20–
22 je shrnuta celá metafora. „Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám 
Ježíš Kristus, v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; v něm jste i vy všichni 
spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.“;  
185 Cf. BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 122. 
186 Cf. CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 152. 
187 THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the Corinthians, s. 347.; FEE, Gordon D. The First Epistle to the 
Corinthians, s. 140. 
188 REGT, L. J. de, Jan de WAARD a J. P. FOKKELMAN, eds. Literary structure and rhetorical strategies in the 
Hebrew Bible, s. 16–23. 
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bude procházet valící se bič, nepřijde na nás, protože jsme učinili lež svým útočištěm a v klamu 
jsme se ukryli.“ Tyto nehodné materiály můžeme tedy ztotožnit s hříchem lidu.189 
Ušlechtilé materiály – zlato, stříbro a drahé kamení Fee a další spojují se stavebními materiály 
chrámu.190 Nejlépe toto dokládá Beale, který porovnává materiály s jednotlivými záznamy o 
stavbě. Nejpřesvědčivěji to dokládá na 1Pr 29,2 v LXX.191 „Připravil jsem pro Dům mého 
Boha zlato, stříbro, (…) dřevo, (…), drahé kamení…“192 Těmito materiály, obzvláště zlatem, 
byla tvořena výzdoba svatyně. 
Jednotlivé materiály jsou řazeny na stupnici podle své hodnoty.193 Jak uvádí Dillard a 
Longman, je možné sledovat použití jednotlivých materiálů ve svatostánku ve vztahu 
k blízkosti k Božímu přebývání. 194 Zlato je použito ve svatyni (Ex 26,31–35), zatímco stříbro 
a bronz na nádvoří (Ex 27,9–19). Hodnota jednotlivých stavebních prvků i zde ukazuje vztah 
k Boží slávě. Otázkou, která zůstává, je, co jsou tedy jednotlivé materiály, ze kterých je 
budovaná církev. Na jedné straně nejvzdálenější od Boží slávy, a to co nejdříve shoří, je podle 
Jeremiáše hřích lidu – „lež a klam“. Na stranu druhou pokládá Beale Boží slovo, které je v SZ 
někdy označováno jako zlato nebo stříbro (Ž 119,72; Př 3,14; 8,10; 16,16) a o kterém Izajáš 
(40,6–8) říká, že trvá na věky. Pavel mezi praktickými příklady budování sice uvádí přijaté 
Boží slovo, ale další příklady budování spíše ukazují na skutky, kterými je budováno. Pavel 
ale sám rozvádí dále v epištole, co jsou tyto věčné materiály (13,8–13). Je to víra, naděje a 
láska a z nich největší je láska. Lásku (agapé) Bauer definuje jako mít vřelou úctu a zájem o 
jiného, milovat někoho nebo mít náklonnost.195 Je to tedy láska, která se vztahuje k někomu 
jinému.196 
Pro ještě hlubší pochopení této metafory je možné ji spojit s dvěma místy, kde jsou tyto 
materiály jmenovány v Exodu. Výčet se objevuje v Ex 35,30–33:197 ”Hospodin povolal 
jmenovitě Besaleela… a naplnil ho Božím Duchem, moudrostí, rozumností a poznáním pro 
každou práci… pro práci se zlatem, stříbrem a bronzem, pro řezání kamene ke vsazování, pro 
vyřezávání dřeva.” Boží duch, který na Besaleela sestupuje, mu dává moudrost pro práci na 

stavbě svatyně. Stejně tak Boží Duch dává své dary pro budování církve. 198 Duchovní dary 
sice nevydrží věčně, stejně jako nástroje, které budovaly chrám. Jsou to ale kladiva a rydla 
k budování církve z víry, lásky a naděje.  

 
189 Bailey navrhuje také možné srovnání s Ježíšovým podobenstvím z od dvou domech v Lk 6:46–48. 
190 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 140–141. 
191 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 247. 
192 LEXHAM PRESS (BELLINGHAM, WASHINGTON), ed. Lexham english septuagint. 
193 Cf. FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 140.; Cf. THISELTON, Anthony C. The First Epistle 
to the Corinthians, s. 311–313. 
194 DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona, s. 61–62. 
195 DANKER, Frederick W., Walter BAUER a William ARNDT. A Greek–English lexicon of the New Testament 
and other early Christian literature, s.v. ἀγάπη. 
196 Cf. JOSEF B. SOUČEK a PETR POKORNÝ. Teologie apoštola Pavla, s. 206–208. 
197 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 247. 
198 Cf. CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 152. 



 33 

Druhým místem je sbírka v Ex 25,1–7. „Toto je dar, který od nich vyberete: zlato, stříbro… 
kameny karneolové a další kameny pro vsazování do efódu…” Na stavbu svatyně přispívá 
všechen lid. Tento motiv sbírky na Hospodinův dům se objevuje znovu v Ez 2,68. Toto 
nemuselo být cizí ani křesťanům z pohanů, protože stavba svatyní se také financovala z peněz 
lidí.199 Na to také Pavel navazuje v 1K 14,26, když říká, že každý přináší do společenství svojí 
část budování. ”Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, 
má výklad; všechno ať je k budování.“ Duch se projevuje skrze jednotlivé členy společenství, 
kteří přinášejí jeho dary ke společnému budování. 200 Tato duchovní rovina je vrcholem všech 
skutků korintského sboru. Může se stejně tak projevovat ve společném stolování. (1 Kor 11,33 
cf. Jud 12) Celé počínání korintských má vést k lásce a péči o ostatní.201 
 

3.3.2 Soud nad chrámem (1K 3,13–15) 

13 práce každého vyjde najevo. V ten den bude vše jasné, protože v ohni se prověří 
práce každého. A oheň sám jeho dílo vyzkouší. 14 Pokud něčí práce zůstane, 
dostane odměnu. 15 Pokud jeho práce shoří přijde sám o vše, ale bude zachráněn 
jakoby skrze oheň. 

13 I když nemusí být nyní zjevné z jakého materiálu korintští budují, vše se ukáže „v ten den“. 
„Ten den“ je, jak uvádí Tichý, eschatologickým výhledem soudu. To také vyplývá z 4,3–5. 
„Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán…“ Fee k tomu nicméně dodává, že se stejně 
jako Ježíšovou smrtí a vzkříšením přichází částečně Boží království na zem, stejně tak začíná 
i Boží soud.202 Soud nad chrámem, na který Pavel naráží, je velkým starozákonním tématem, 
které reflektuje zničení prvního chrámu v roce 587/6. Proroci jej spojují se soudem nad 
hříšností lidu.203 Jak už bylo výše zmíněno, Bailey pasáž vykládá podle Iz 28,14–18, jako soud 
nad dvěma domy.204 Soud podle Jeremjáše tedy odhalí hřích lidu a ukáže na Boží dům, který 
vydrží. 
Pavel zde ale zřejmě nemá na mysli jen jeden text. Druhým, jak uvádí Beale, je Mal 3, kde se 
říká, že Bůh vstoupí do chrámu a pročistí levity jako se čistí zlato ohněm.205 Podle Malachijáše 

 
199 GREEN, Joel B. a Lee Martin MCDONALD, eds. The World of the New Testament, s. 111. 
200 Cf. CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 152. 
201 EHRMAN, Bart D., ed. The Apostolic Fathers, k. Poly 3,2–3. 
202 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 141–142. 
203 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 250–252.; HAYS, J. Daniel. The temple and the 
tabernacle, s. 45.; MILOŠ BIČ. Ze světa Starého zákona II., s. 410. 
204 REGT, L. J. de, Jan de WAARD a J. P. FOKKELMAN, eds. Literary structure and rhetorical strategies in the 
Hebrew Bible, s. 16–23.  
205 BEALE, G. K. The temple and the church’s mission, s. 250–251.; Cf. MORRIS, Leon. 1 Corinthians: an 
introduction and commentary. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2008, s. 70.; „Posílám svého posla a připraví 
cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu… Kdo vydrží den jeho příchodu? 
Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův oheň a pradlákův louh. Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, 
pročistí syny Léviho, přečistí je jako zlato a stříbro… Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti 
čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přísahají… Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, 
nezanechá z nich kořen ani větev.“ Mal 3 
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Pán přichází do svého chrámu se soudem. Levity pročistí jako zlato nebo stříbro a svým ohněm 
bude soudit hříchy lidu. Stejně jako levité je pročištěna církev, jako zlato nebo stříbro a je 
odhalen a odsouzen hřích, který nebyl vidět. Fee uvádí, že slovo ergon (práce) může vyjadřovat 
jak činnost, tak výsledek této činnosti.206  
14–15 Oheň prověří stavbu, a to vede ke dvěma možným závěrům. Buď stavba obstojí a 
stavitel dostane odměnu, anebo neobstojí, ale bude zachráněn skrze oheň. V první případě se 
Pavel vrací znovu k odměně (3,8). Tentokrát jí ale nedostává Pavel nebo Apollos, ale všichni, 
kdo budují.207 Bůh vidí všechno a jednou to zjeví a odmění. Protože hořlavými materiály jsou 
hříchy lidu, jedná se tedy o očistný proces. 208 Slavitel, který postavil budovu ze špatných 
materiálů unikne z hořícího domu jen „o fous“. Je ale zachráněn, protože stavěl, na základu, 
kterým je Ježíšovo evangelium.209 Pavel vede korintské znovu k přemýšlení nad jejich skutky. 
Jsou to skutky víry, lásky a naděje nebo jsou to skutky hříšné, sobecké a egocentrické? Co po 
těchto skutcích korintským zbude? 
 

3.3.3 Boží chrám (1K 3,16–17) 

16 Nevíte, že jste Boží chrám, a Duch Boží bydlí mezi vámi? 17 Pokud někdo ničí 
Boží chrám, zničí Bůh jej, protože Boží chrám je svatý, a to jste vy. 

16 Ve verši 16 se Pavel obrací na Korintské s hlavním argumentem. V předchozích verších 
Pavel přirovnával svojí a Apollovu práci k zahradničení, Ježíše k Základnímu kameni nebo 
materiály k samotným skutkům. Nyní v samotném vrcholu celé metafory ji odkládá. 
Korintský sbor není jako chrám, ale je skutečným chrámem.210 Pavel za první (Šalamounův) 
a druhý (Zerubábelův) chrám staví chrám třetí, a tím je církev.211  
Slovní spojení „nevíte, že“ je použito v epištole desetkrát.212 Pavel tím většinou myslí nějaké 
základní sdělení, u kterého se diví, že mu korintští nerozumí. Fee se domnívá, že zde Pavel 
nenaráží na nějaké předešlé učení, ale na základní pravdu, která měla být Korintským zcela 
jasná.213 Chrám v Jeruzalémě byl místem, kde se člověk mohl setkat Bohem. Toto místo bylo 
spojené s nebeským trůnem. Stejně tak i v římském a řeckém náboženství chrámy byly 
obydlími bohů a člověk zde s nimi dojednával své dohody.214 Nyní Pavel označuje chrámem 

 
206 Cf. FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 141. 
207 CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 156. 
208 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 144. 
209 CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 157–158. 
210 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 146.; THISELTON, Anthony C. The First Epistle to the 
Corinthians, s. 316.; CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 159.; BAILEY, 
Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 134–135. 
211 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 134–135.; Cf. CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. 
The first letter to the Corinthians, s. 159. 
212 TICHÝ, Ladislav. První list Korintským, s. 52. 
213 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 146. 
214 GREEN, Joel B. a Lee Martin MCDONALD, eds. The World of the New Testament, s. 111.; Cf. CIAMPA, Roy 
E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 159. 
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Korintský sbor, protože Duch Boží mezi nimi přebývá. Pavel v kap. 14 tuto myšlenku znovu 
popisuje prakticky a říká, že znamením Božího přebývání jsou Duchovní dary. Obzvlášť pro 
nevěřící pak dar proroctví (14,25). „Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce, a tak padne na 
tvář, pokloní se Bohu a vyzná: ,Vskutku, mezi vámi je Bůh!‘“  
Jak shrnuje Fee, Pavel církev vidí jako místo Božího přebývání.215 Když se církev shromáždí 
v Ježíšově jménu, zažívá přítomnost a moc pána Ježíše ve svém středu (5:4–5). Pavel zde 
nemluví o jednotlivých věřících, ale tuto myšlenku určitě nevylučuje (1K 6,19). Toto také 
reflektuji v překladu, kde volím méně obvyklou variantu.216 Tedy nejsvětějším místem, kde 
přebývá Boží sláva,217 tím místem, které bylo v Edenu a potom ve svatostánku a nakonec 
v jeruzalémském chrámu, je nyní korintský sbor. Bůh se rozhodl ze všech chrámů v Korintu 
pro tuto skupinu věřících. Oni jsou to svaté místo, kam předtím mohl vstoupit velekněz jen 
jednou za rok. Nyní je možné vstoupit do Svatyně svatých k základnímu kameni, kterým je 
Ježíš Kristus.218  
Toto prohlášení stojí v kontrastu k neduchovnímu jednání Korintských v úvodu kapitoly. I 
když jim Pavel vyčítá tělesné jednání, je si plně vědom duchovní reality, která jim uniká. 
Změna pohledu Korintských na sbor následně může vést k proměně jejich skutků. Pokud 
porozumí tomu, že jsou svatyní, ve které přebývá Duch Boží, začnou se chovat jinak i k sobě 
navzájem. Problém Korintských není, kdo z jejich učitelů je lepší, ale že nevidí, že jsou 
chrám.219 
17 Verš se dá rozdělit na dvě poloviny. V první půlce Pavel odkrývá skutečnou hloubku 
Božího soudu. V druhé pak popisuje důvod soudu, a to svatost. Stejně jako Fee se zde 
nedomnívám, že nyní Pavel přichází s vážnějším soudem než ve v. 13–15 nad jinou skupinou 
lidí. 220 Jedná se o stejný obraz soudu, který se neustále stupňuje. Poprvé se objevuje v 3,9, kde 
říká, že on i Apollos dostanou odměnu podle své práce. Následně se objevuje ve v. 13–15, kde 
Bůh soudí materiály a pročišťuje chrám od hříchu. A nyní odkrývá skutečnou hloubku Božího 
soudu. Gramaticky se jedná o absolutní výrok,221 který formuluje obecně platné pravidlo: Ten, 
kdo ničí Boží chrám, bude zcela jistě také zničen. 
Důvodem, proč je Boží soud tak vážný, je Boží svatost. Snad každé náboženství má svaté 
(hagios) oddělené věci od věcí běžných.222 Ve starém zákoně jsou to například dny, svátky, 
lidé jako kněží a levité, Izrael a bohoslužebné předměty. Pro setkání s Boží slávou je potřebná 

 
215 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 147. 
216 ČEP: ve vás přebývá, ČSP: vás bydlí Duch Boží, MPCZ: ve vás sídlí Boží Duch, NIV: Spirit dwells in your 
midst. 
217 BAILEY, Kenneth E. Paul through Mediterranean eyes, s. 134–135. 
218 Cf. CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 159. 
219 Cf. THOMPSON, James. Moral formation according to Paul: the context and coherence of Pauline ethics. Grand 
Rapids, Mich: Baker Academic, 2011, s. 51. 
220 FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians, s. 146.; Cf. VIELHAUER, Philipp, Günter KLEIN a 
Philipp VIELHAUER. Oikodome, s. 80. 
221 Futurum indikativ aktiva; DANKER, Frederick W., Walter BAUER a William ARNDT. A Greek–English 
lexicon of the New Testament and other early Christian literature, s.v. φθείρω. 
222 DOUGLAS, J. D, Alena KOŽELUHOVÁ a Pavel JARTYM. Nový biblický slovník, s. 980–982. 
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svatost. Svatost je ale závislá čistě na Bohu, který odděluje ke svatosti. Svatost by ale neměla 
přijít do kontaktu s nečistotu, kterou způsobuje hřích. Pokud nečistota přichází nesvatá nebo 
hříšná na svaté místo, je zničena.223 Toto je také vidět např. v Lv 10, kde Aronovi synové 
přijdou se špatným ohněm před Hospodina, a proto zemřou. Tomuto výroku musela rozumět 
i původně pohanská část sboru. I v římském a řeckém náboženství jednání proti božstvu nebo 
posvátnosti svatého místa může přivodit boží hněv. Svatost znovu vypovídá o oddělení církve 
pro Boha. Jednání proti církvi je ve skutečnosti jednání proti Bohu. Pokud někdo ničí svými 
skutky církev, jedná proti Bohu a proti jeho chrámu. Pavel tím říká: „Vaše hádky nejsou jen 
hádky, ale ničíte chrám, ve kterém přebývá sám Bůh. Dávejte si pozor, jak se k sobě chováte, 
protože pokud dál budete takto pokračovat, jistě vás Bůh zničí.“ 

3.4 Tři varování pro stavitele (1K 3,18–23) 

18 Nikdo ať neklame sám sebe. Kdokoliv si myslí, že je moudrý, ať se stane 
bláznem podle světských měřítek, aby se stal moudrým. 19 Vždyť moudrost tohoto 
světa je v Božích očích bláznovstvím. Vždyť je psáno: ‚On chytá moudré v jejich 
vychytralosti. 20 A jinde: ‚Pán zná myšlenky moudrých, a ví, že jsou bezcenné. 21 
Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je vaše, 22 ať Pavel, Apollo nebo 
Petr, svět, život a smrt, věci přítomné a věci budoucí, vám patří všechno, 23 vy 
patříte Kristovi a Kristus Boží. 

V závěru třetí kapitoly se Pavel znovu vrací ke sporu o moudrost a roli vedoucích 
z předchozích kapitol a z úvodu kap. 3. Pavel na použitém příkladu chrámu ve v. 5–17 
demonstruje Boží moudrost, která je proti nadvládě jedněch nad druhými, ale naopak vede k 
pokoře viditelné na Kristově oběti budování společenství. Nyní se znovu tento motiv dostává 
do popředí.  
Strukturu pasáže je možné sledovat podle tří použitých imperativů. Prvním je, aby nikdo 
neklamal sám sebe. Jak uvádí Fee, ti, kteří vytrvávají v následování světské moudrosti, která 
ničí, nikoli buduje církev, se sami klamou a hrozí jim soud.224 Proto Pavel naléhá na to, aby 
změnili svůj pohled. V pozadí tu možná stojí již zmíněný Iz 28,15 („protože jsme učinili lež 
svým útočištěm a v klamu jsme se ukryli.”). Pavel toto rozvádí druhým imperativem „ať se 
stane bláznem“. Tím vybízí, aby ti skutečně moudří se stali blázny, z pohledu těch, kteří 
moudrost hledají a jsou vedeni světskou moudrostí. Jak oni můžou nad někým vládnout? 
Namísto toho mají napodobovat Ježíše Krista. Svůj argument ještě podtrhuje citáty z Jb 5,12–
16 a Ž 94,11.225 
Třetím imperativem „ať se nikdo nechlubí člověkem“ jde ještě hlouběji a obrací se přímo 
k jejich sofistickým sporům. Jak uvádí Morris a Leon, kazatelé, které si Korintští staví nad 

 
223 DILLARD, Raymond B. a Tremper III. LONGMAN. Úvod do Starého zákona, s. 68–69. 
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225 CIAMPA, Roy E. a Brian S. ROSNER. The first letter to the Corinthians, s. 163–164. 
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sebe, jsou ve skutečnosti pokorně pod nimi.226 Jak Pavel v použitých metaforách zdůrazňuje, 
to podstatné je nakonec vztah ke Kristu a Bohu.227  

 
226 MORRIS, Leon. 1 Corinthians, s. 72. 
227 Cf. FAZEKAŠ, Ľudovít. Prvý list Korinťanom. Charizmatici apoštolskej doby., s. 36. 
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4 Církev jako chrám v 1. Korintským 3 
Jak vyplývá z předchozí exegeze, Pavel pomocí metafory chrámu tvoří celou řadu 
jednotlivých obrazů, kterými popisuje církev, tedy komunitu věřících, jako chrám. S tímto 
obrazem Pavel ve svém výkladu dovedně pracuje, přidává různé dílčí metafory s představou 
chrámu spojené a vyvozuje z něj implikace důležité pro korintské věřící. Poté, co se v exegezi 
1K 3 ukázalo, jak Pavel se základní představou církve jako chrámu pracuje, je na místě 
shrnout, co tu s ní spojuje a jak to může obohatit naše přemýšlení o církvi. 

4.1 Církev jako chrám: Boží přebývání 

Ve Starém zákoně je chrám spojený s Božím přebýváním. V představách starozákonních 
autorů je chrám propojený s Božím nebeským trůnem. Je to tedy místo, kde je možné se 
s Bohem setkat. Je to Boží dům na zemi. Stejně tak i v představách římského a řeckého 
náboženství bohové bydlí v chrámech. Pavel Korintským říká, že oni jsou chrámem, kde je 
možné se s Bohem setkat. Tento chrám není místem, kde se může s Bohem setkat jen velekněz 
jednou za rok. Není tvořen jen dokonalými židovskými muži, jak tomu je mezi esény. Tento 
chrám je tvořen z pohanů a židů, otroků a majetných, učenců a nevzdělaných, římských občanů 
s velkými právy, mužů i žen, zdravých i nemocných. Všichni tito lidé se mohou ve 
společenství setkat s Bohem.  
Pavel zde neříká, že každý z nich je chrám, i když toto řekne o dvě kapitoly dál v 1K 6,19. 
Chrámem je tu celý sbor. Sám Bůh bydlí uprostřed nich a uprostřed jejich vztahů a skutků. 
Podobně jako Ježíš říká v Mt 18,20: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, 
tam jsem já uprostřed nich.“ To, že jsou Božím chrámem není jen pro Pavla metaforu, ale 
živou skutečností. Důkazem, že církev je Božích chrám a že Duch Boží s nimi přebývá, jsou 
duchovní dary, zvláště pak dar proroctví, který také působí proměnu lidského charakteru. 
Pavel jim proto vyčítá, že se nechají vést svými žádostmi a lidskou přirozeností. Starají se více 
o to, kdo je větší a moudřejší, jednají pyšně a zapomínají se nechat vést Božím Duchem, který 
vede k pokoře.  
Toto by nás mělo vést k zamyšlení nad tím, jakým chrámem jsou pak naše sbory. Církev jako 
chrám je definována Boží přítomností. Je tedy možné se v našich společenstvích s Bohem 
setkat? Používáme v našich sborech a společenstvích duchovní dary, které dosvědčují, že mezi 
námi je Bůh? Zjištění, že jsme Boží chrám nás vede k hojnějšímu používání duchovních darů, 
zvláště pak daru proroctví.  

4.2 Církev jako chrám: Svatost 

Boží chrám je svatý. Tím, že Bůh si vybral církev, jako místo, kde bude přebývat, proto toto 
místo odděluje a posvěcuje. Korintský sbor je nyní pro Boha oddělen. Sám Hospodin žije 
uprostřed jejich vztahů v církvi a jeho svatost může být, a často je, v konfliktu s jejich 
chováním. Spory v církvi nejsou jen spory mezi lidmi, ale jde o jednání proti Božímu svatému 
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chrámu. Proto Pavel přichází s varováním, že Bůh zcela jistě zničí ty, kdo ničí církev. Tento 
soud sice přijde plně na konci věků, ale už nyní probíhá. Je možné, že se to ukáže již za života 
těchto lidí nebo krátce po jejich smrti, ale rozhodně se to jednou vše ukáže.  
To je zcela jistě i velké varování pro církve dnes. Církev nepatří kazatelům, staršovstvu nebo 
členům. Církev patří Bohu. A proto spory v církvi jsou nejenom mezi lidmi, ale jsou i proti 
Bohu, protože tito lidé také mu patří. Proto ti, kteří ničí Boží svatyni, neujdou Božímu trestu. 
To by mělo vést k pokoře a pokání.  

4.3 Církev jako chrám: Stavba 

Pavel přirovnává společenství křesťanů k probíhající stavbě. Při svém misijním působení 
pokládá základ této stavby. Tím základním kamenem – nejsvětějším místem v církvi, je Ježíš 
Kristus a evangelium o něm. Setkání s Kristovým evangeliem a kladná odpověď na jeho 
výzvu, dělá z obyčejných lidí chrám Ducha svatého. Není možné položit jiný základ církve. 
Nikdo a nic jiného nemůže být středem, protože nikdo jiný nemůže zemřít za hříchy světa. 
Proto Golgotský kříž je to místo, kde je možné setkat se z Bohem. 
Na tomto základě potom ostatní lidé staví své skutky. Kvalita těchto skutků závisí na tom, jak 
odpovídají Kristovu příkladu. Buď jsou to věčné skutky víry, naděje a lásky, které následují 
Krista na kříž, nebo to jsou skutky, které nepřežijí, a Bůh je jednou z církve odstraní. To jsou 
hříchy, jako je sobeckost a snaha povýšit se nad bratrem. Pavel přichází s varováním a vede 
Korintské, aby si dávali pozor, jak se k sobě chovají. Bůh jednou ukáže, jaké to skutky jsou a 
odstraní to špatné, což může být pro stavebníky bolestivé. Toto není jen eschatologický 
výhled, ale něco, co Bůh již v jisté míře děla už nyní. 
Pro stavbu je tedy potřeba speciální moudrost. Není to moudrost lidská, která hledá ten nejlepší 
argument, správný výklad nebo jak být lepší než ostatní, ale je moudrost Boží, která se zjevuje 
v oběti Ježíše Krista. Mít jeho moudrost znamená nemyslet na sebe, ale hledat to nejlepší pro 
bratra. Budování je cesta podřízenosti, utrpení a následování Krista. Je to život pro druhé, a ne 
pro sebe. Brát ostatní jako přednější je ta bláznivá moudrost Boží. Pavel tím ukazuje to, co 
říkal Ježíš v Markovi 9,35. „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ 
Tuto moudrost je možné přijímat od Ducha Božího, který žije v církvi. Ten proměňuje svým 
přebýváním v církvi skutky lidí. 
Právě proto mimo běžných skutků slouží k budování církve dary Ducha. Ty zde nejsou jen 
samy pro sebe, ale jsou to nástroje, které jsou určeny k budování církve. A i při tomto budování 
je potřeba mít na paměti, že tyto nástroje je potřeba používat pro věčné materiály. Dary Ducha 
mají sloužit k budování víry, naděje a lásky. Na budování se podílí celá církev, ať už při 
bohoslužbě, kdy každý přinese, co mu Duch dal, nebo při společném jídle, kdy každý přinese 
něco k jídlu. Přináší se do této stavby také i hříchy, tedy nevhodné materiály, které máme proti 
sobě navzájem. Církev podle Pavla má být společenstvím, kde lidé žijí pro sebe navzájem a 
hledají, jak se může společně posilovat ve víře, naději a lásce.  
Toto by mělo vést i nás dnes k zamyšlení, jestli Ježíš a jeho oběť je nadále ústředním bodem 
našich církví a naší zvěsti? Dále by nás Pavlova metafora měla vést k hodnocení našich skutků 
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a hledání, jestli jsou to skutky z naší hříšné lidskosti, anebo Boží lásky, víry a naděje, kterou 
nám ukázal Ježíš právě na golgotském kříži a zda jeho evangelium je to, z čeho vychází naše 
skutky? Je také potřeba se zamýšlet nad moudrostí, kterou používáme pro stavbu. Je to 
moudrost lidská nebo se necháváme vést Duchem svatým a jeho moudrostí? Toto vede k 
pokoře. Měli bychom si také klást otázku, do jaké míry se podílí všichni členové na budování? 
Poslední velkou výzvou jsou pak duchovní dary a jejich užívání. Je potřeba nepodceňovat 
jejich důležitost pro budování církve, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že musí sloužit 
budování v lásce, víře a naději. 

4.4 Církev jako chrám: Péče o zahradu 

Pavel přirovnává církev k Boží zahradě a služebníky k zahradníkům. Touto metaforou Pavel 
odkazuje na Adama v Edenu (Gn 2). Služebníci mají, jako první kněz Adam, obdělávat 
zahradu a střežit ji nebo také jinak sloužit a dbát. Pavel a Apollos slouží sboru tím, že naplňují 
potřeby, které lidé mají. Pavel přináší evangelium. Apollos slouží vyučováním a křtem. Mají 
ale také dbát na Boží nařízení. Mají střežit církev od špatného učení a ukazovat na hřích. 
Adamovým úkolem je rozšiřování této zahrady a tím také proměňovat celý svět. A to oba 
služebníci dělají skrze svojí službu. Tím přináší Boží přítomnost do celého světa. Pavel a 
Apollos jsou ale jen služebníci. Jejich práce nejde proti sobě, protože nepracují na svém díle, 
ale připojují se k Bohu. Je to Bůh, kdo dává růst. Pavel a Apollos dávají skrze svoji službu 
prostor Bohu, aby proměňoval lidské životy. Pavel hlásá evangelium, ale Bůh je ten, kdo dává 
spasení. Apollos křtí, ale je to Bůh, kdo očišťuje. Pavel a Apollos přináší Boží slovo, ale je to 
Bůh, kdo proměňuje lidská srdce. 
Jsou tři úkoly, které je možné připsat služebníkům – sloužit církvi, střežit církev a rozšiřovat 
církev a stále platí i dnes. Toto by mohlo vést k otázkám, jak jsme my věrní v těchto úkolech? 
Dále je potřeba si i dnes neustále připomínat, že všichni pracujeme na společném díle. Práce 
různých služebníků a práce různých denominací nejde proti sobě, ale společně pracuje na 
stejném díle. Toto dílo nepatří jednotlivým služebníkům, ale je to Boží dílo, ke kterému se 
služebníci jen přidávají. To on dělá to hlavní a nejde si jeho zásluhy přisvojit.  
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Závěr 
Absolventská práce zkoumala Pavlovo pojetí ekklésie jako chrámu v epištole 1. Korintským. 
Jak vyplývá z exegetické části práce, Pavel velmi obratně využívá mnoho aspektů metafory 
chrámu jako církve. Jeho použití metafory vychází především z jeho zakotvení ve SZ a 
biblickém pojetí chrámu. Velká část byla srozumitelná i bývalým pohanům (svatost, 
přebývání, budování), nicméně mnohé souvislosti asi unikaly těm, kdo neznali biblické 
souvislosti (zahrada–chrám, moudří stavitelé). 
Obraz církve jako chrámu nám je sice v něčem vzdálený, ale je vidět, jak důležitý pro Pavla 
byl a kolik se z něj dá vyvodit i pro současnou církev. I ta má řadu problémů a biblický text je 
přímo nabitý podněty aplikovatelnými v rámci církve i společnosti. Biblický text nejen 
předkládá ideál toho, čím církev má být a k čemu se blíží, ale také metodu, jak je církev 
budována a jaké jsou hranice jejího budování. Těmito výstupy se detailněji zabývá kap. 4, ve 
které jsou na základě exegetické části detailněji popsány čtyři části metafory, se kterými Pavel 
pracuje. Zaprvé je církev definována jako místo Božího přebývání, kde je možné se s Bohem 
prakticky setkat skrze dary Ducha. Zadruhé je svatým odděleným místem, a to klade velký 
nárok na svatost a jednání jednotlivých věřících. Za třetí je také společnou stavbou, která má 
být budována ze skutků vycházejících z evangelia kříže, tedy láskou, vírou a nadějí, a nikoliv 
spornými materiály, tedy hříchem a pýchou. K tomuto budování je zapotřebí Boží moudrost, 
která pochází od Ducha Božího. Za čtvrté, role vedoucích v církvi je sloužit bohoslužebně, 
dbát na svatost církve a sloužit misijně. Tyto čtyři části dávají dohromady Pavlovo velmi 
praktické pojetí církve jako chrámu. Překvapivým výstupem této práce je to, že Pavel chrám 
nevidí jen jako teologickou ideu nebo metaforu, ale jeho metafora má velmi praktické 
aplikace, které rozvádí v dalších kapitolách, zvláště pak vkap. 12–14. 
Tato práce přináší i celou řadu možností pro další bádání. Nabízí se Pavlovo pojetí církve jako 
chrámu srovnat s pojetím dalších autorů zejména Lukášem ve Skutcích. Dalším možným 
směrem badání je porovnání církve jako chrámu v 1K 3 s pojetím člověka jako chrámu v 1K 6. 
Za bližší prozkoumaní stojí také spojení 1K 3 s 1K 12–14 s důrazem na dary Ducha, zvláště 
pak dar proroctví. 
Pavlovo pojetí církve jako chrámu nás staví před mnoho výzev, ale také před ohromující 
hloubku Božího spasitelského díla. Věřím, že závěry této práce povedou k pokoře, pokání a 
následování Ježíšova příkladu. Doufám, že tato práce přispěje k budování církve.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Vlastní překlad 1K 3 

Nestle-Aland 27. vydání Autorský překlad  
1 Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι 
ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ’ ὡς σαρκίνοις, 
ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 

1  Vždyť ani já jsem k vám bratři nemohl 
mluvit jako k duchovním. Proto jsem 
k vám mluvil jako k tělesným a jako ke 
kojencům v Kristu.  

2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα· οὔπω 
γὰρ ἐδύνασθε. ἀλλ’ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, 

2  Dával jsme vám pít mléko, a ne pevný 
pokrm, protože jste ho nemohli sníst. Ani 
teď ještě nemůžete. 

3ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν 
ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ 
κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 

3  Pořád jste tělesní. Když je mezi vámi 
žárlivost a roztržky, nejste snad tělesní a 
nechodíte po lidsku? 

4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, 
ἕτερος δέ· ἐγὼ Ἀπολλῶ, οὐκ ἄνθρωποί 
ἐστε; 

4  Když tedy někdo říká: Já jsem Pavlův a 
jiný já jsem Apollův, nejste snad lidé? 

5 Τί οὖν ἐστιν Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν 
Παῦλος; διάκονοι δι’ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ 
ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. 

5  Kdo je Apollo? A kdo je Pavel? 
Služebníci, skrze které jste uvěřili, jak 
každému dal Pán. 

6 ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς ἐπότισεν, ἀλλ’ 
ὁ θεὸς ηὔξανεν· 

6  Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh 
dává růst.  

7 ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ 
ποτίζων ἀλλ’ ὁ αὐξάνων θεός. 

7  Není důležitý ten do sází, ani ten, kdo 
zalévá, ale Bůh, který dává růst. 

8 ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, 
ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται 
κατὰ τὸν ἴδιον κόπον· 

8  Ten, kdo sází a ten kdo zalévá, jsou 
jedno. Každý dostane vlastní odměnu 
podle své námahy.  

9 θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί, θεοῦ 
γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.  

9  Jsme přece Boží spolupracovníci. Vy 
jste Boží zahrada, Boží stavba. 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν 
μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα, 
ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ 
βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 

10  Podle milosti Boží, která mi byla dána, 
jsem jako moudrý hlavní stavitel položil 
základní kámen a další na něm staví. 
Každý ať je si dává pozor, jak na něm 
staví.  

11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται 
θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς 
Χριστός. 

11  Vždyť nikdo nemůže položit jiný 
základ než ten, který už byl položen, a tím 
je Ježíš Kristus. 

12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον 
χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, 
χόρτον, καλάμην, 

12  Jestli někdo staví na tomto základu ze 
zlata, stříbra, drahého kamení, dřeva, 
hlíny, slámy, 

13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, 
ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ 

13  práce každého vyjde najevo. V ten den 
bude vše jasné, protože v ohni se prověří 
práce každého. A oheň sám jeho dílo 



 49 

ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον 
ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] δοκιμάσει 

vyzkouší. 

14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ 
ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται· 

14  Pokud něčí práce zůstane, dostane 
odměnu.  

15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, 
ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, 
οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.  

15  Pokud jeho práce shoří přijde sám o 
vše, ale bude zachráněn jakoby skrze 
oheň. 

16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ 
πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 

16  Nevíte, že jste Boží chrám, a Duch 
Boží bydlí mezi vámi? 

17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ 
τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός 
ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

17  Pokud někdo ničí Boží chrám, zničí 
Bůh jej, protože Boží chrám je svatý, a to 
jste vy. 

18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ 
σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, 
μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός. 

18  Nikdo ať neklame sám sebe. Kdokoliv 
si myslí, že je moudrý, ať se stane 
bláznem podle světských měřítek, aby se 
stal moudrým. 

19 ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία 
παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν. γέγραπται γάρ· ὁ 
δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ 
πανουργίᾳ αὐτῶν· 

19  Vždyť moudrost tohoto světa je 
v Božích očích bláznovstvím. Vždyť je 
psáno: ‚On chytá moudré v jejich 
vychytralosti.‘ 

20 καὶ πάλιν· κύριος γινώσκει τοὺς 
διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν 
μάταιοι. 

20  A jinde: ‚Pán zná myšlenky moudrých, 
a ví, že jsou bezcenné.‘ 

21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· 
πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, 

21  Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. 
Vždyť všechno je vaše, 

22 εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς, 
εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, εἴτε 
ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα· πάντα ὑμῶν, 

22  ať Pavel, Apollo nebo Petr, svět, život a 
smrt, věci přítomné a věci budoucí, vám 
patří všechno, 

23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ. 23  vy patříte Kristovi a Kristus Boží. 
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Příloha č. 2 – Transkripce 

Jména postav jsou přejata z Českého studijního překladu. Hebrejská slova jsou uvedena 
v poznámkách pod čarou u transkripce. Transkripce řeckých slov se řídí tímto klíčem:  
 
 

Řečtina 
          
α a ζ z λ l π p φ f 
β b η é μ m ρ r χ ch 
γ g θ th ν n σ s ψ ps 
δ d ι i ξ x τ t ω ó 
ε e κ k ο o υ y   
          
  ´ h ου ú     

 


