
Soukenická – 22. června 2021 

List Galatským 
Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou 

Čtení   -   Gl 5,2-12 

2Slyšte, co vám já, Pavel, říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. 3Znovu 

dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.  

4Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, 

pozbyli jste milosti.  

5My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. 6V Kristu Ježíši 

nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.  

7Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? 8Jistě to nevyšlo od toho, který 

vás povolává.  

9Málo kvasu celé těsto prokvasí.  

10Ale já k vám v Pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí 

do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoli.  

11Kdybych já, bratří, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? 

Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž.  

12Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí!  

Úvod 

Biblickou hodinu začněme otázkou zbožného muže, který bral víru i život vážně: „Co mám 

dělat, abych byl zachráněn (spasen)?“ (Mk 10,17-22; Lk 18,18-27 a Lk 10,25-37)  

Ježíšova odpověď je nejprve klasická: „Plň přikázání.“ Ale protože se ukázalo, že tato odpověď 

neuspokojila, nabídl Ježíš další: „Všeho se vzdej a následuj mne.“ My bychom k tomu mohli 

doplnit ještě další odpověď z jiné (ale podobné) diskuse: „Miluj Boha z celého svého srdce, 

duše, síly, mysli a bližního svého jako sebe samého.“ (srov. Mk 12,30-31) Obě odpovědi jsou 

v souladu se Zákonem, ale zároveň Zákon (rozumějme plnění Zákona) přesahují.  

Diskuse, která byla vedena v galatských sborech, se také týkala spasení (spravedlnosti před 

Bohem). Dnešní text nám předkládá cestu obřízky a cestu neobřízky, jinak řečeno, cestu 

absolutního a striktního plnění všech požadavků Zákona a cestu Zákon přesahující, protože 

zastánci neobřízky akcentovali „pouhou víru“, která se musí realizovat láskou.   

Obřízka 

Obřízka je obřad v Izraeli, který vyjadřoval příslušnost k Božímu vyvolenému lidu. Prvním byl 

obřezán Abraham, jeho syn Izmael a všichni mužského pohlaví, kteří náleželi k jeho „domu“ 

(Gn 17,10-14; Ř 4,11). Kdo byl obřezán, toho se týkala smlouva s Bohem a ten měl nárok na 

Boží zaslíbení a požehnání.  

Obřízka se týkala jen mužů. Každý chlapec měl být obřezán osmého dne po narození (Lv 12,3, 

Lk 1,59 a 2,21). Kdo chtěl mít účast na velikonoční slavnosti beránka, musel být obřezán (Ex 

12,48n). 



Už Starý zákon se potýkal s formální příslušností k Izraeli, proto v něm nacházíme kritické 

zmínky o „neobřezaném srdci“ (Lv 26,41; Dt 10,16; 30,6; Jr 4,4 a 9,24-26) a řeč je také 

o „neobřezaných uších“ (Jr 6,10 a Sk 7,51).   

Ze starozákonních textů vidíme, že Bůh Hospodin nikdy nelpěl na formálním uskutečňování 

povinných rituálů bez porozumění jejich smyslu. (Dlužno dodat, že Bůh jistě podobně nelpí ani 

na víře, pokud nerozumíme jejímu smyslu, neboť formální víra nikoho nezachrání, jako nikoho 

nezachrání formální plnění Zákona!)  

V novozákonní církvi se problém obřízky (a tedy pochopení Zákona) objevil jako první velký 

teologický konflikt (Sk 15,1-35). Zvítězil pavlovský koncept „pouhé víry“ s drobnými 

poznámkami kvůli pohoršení židů.  

Kristus nebo Zákon (v. 2-6) 

Konflikt mezi zastánci plnění Zákona pro získání spravedlnosti před Bohem a mezi zastánce 

„neobřízky“ Pavel vyhrotil. Zastánci obřízky nebyli proti víře v Krista, zato Pavel se postavil 

zcela radikálně proti obřízce a odmítl ji. Exemplárním příkladem byl Titus (Gl 2,1-4). 

Nabízel by se kompromis, prostě přistoupit na plnění Zákona, ale to Pavel odmítl ještě 

radikálněji: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Jinak řečeno, všechna víra 

v Krista je zbytečná. Chce-li kdo obstát před Bohem plněním skutků Zákona, nemusel Ježíš 

přijít ani trpět na kříži. Stačí „jen“ důsledně plnit všechna ustanovení, která Zákon předepisuje. 

Obřízkou počínaje, ale konče všemi ostatními paragrafy. (Existuje ale riziko, že se to člověku 

nepodaří, srov. Jk 2,10; Gl 3,10 a 1 K 7,19)  

Pro zastánce plnění Zákona se stává oběť Ježíše Krista na kříži neúčinná, je zrušena, protože 

sami se jí zbavili. Plnitel/neplnitel Zákona se nemůže dovolávat milosti, protože se sám rozhodl 

pro kletbu Zákona. A ta říká, že kdo není věrný ve všem, je proklet, zavržen.  

Pavel (a spolu s ním Titus a ostatní) přijal od Boha bezpečnější cestu ke spáse: My však z moci 

Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. To komentuje Walter Radl 

(rakouský novozákonní teolog, který se narodil v Ústí nad Labem) slovy: „Pavel očekává 

ospravedlnění a doufá v ně – obojí spojuje v jedinou výpověď. Ta nejprve říká, že 

ospravedlnění bude definitivní teprve v budoucnosti, totiž jako osvobozující rozsudek, 

především však, že se Pavel nepokouší dosáhnout ho sám. Spíše je třeba, jak dodatečně 

zdůrazňuje, být za ně vděčný Duchu a víře.“ (Další a ne poslední zmínka o Duchu svatém v listu 

Galatským.) 

V 6. verši Pavel shrnul všechnu důsledky víry v Krista slovy: V Kristu Ježíši nezáleží na tom, 

je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Víra skrze lásku dělající 

(K), Víra účinkující láskou (Ž), Víra, která se projevuje láskou (P) 

Už jsme si řekli, že podobně jako nepochopená obřízka Izraelcům nepomohla, podobně nemůže 

pomoci křesťanům špatně chápaná víra, řekněme víra jako přitakání k dogmatům.    

Křesťanský koncept víry je realizován skutky lásky. „Láska však není skutkem ve smyslu 

požadavku zákona. Nedosahuje se jí činností, nýbrž nastává, je už odpovědí a ozvěnou něčeho 

jiného. Tím jiným je Boží čin, bezpodmínečné přijetí a ospravedlnění skrze něho, jak se 

uskutečňuje na věřícím člověku.“ (W. Radl) 

Takže obřízka ani neobřízka nehraje v Kristu žádnou roli, nic nepomůže, účinná je jen víra, 

která má svůj projev v lásce agapé. A z toho plyne, že víra bez lásky (řekněme skutků lásky) je 

mrtvá, neúčinná, nepůsobí. Můžeme o víře a lásce hovořit jako o siamských dvojčatech. A jak 

vypadá víra skrze lásku dělající? Čtěme 1 K 13,4-7.   



Nenechat se zneklidnit (v. 7-9) 

Opět Pavel připomíná dobrý začátek křesťanského života galatských bratří a sester (srov. Gl 1,6 

a 3,1). Ale teď je tady „někdo“ (nejmenovaný kazatel či skupina lidí), kdo jim brání ve 

svobodném přístupu ke Kristu, kdo je znejišťuje ohledně jejich spasení a kdo chce překazit celé 

dílo evangelia.  

Pavel jednoznačně deklaruje, že to nepřišlo od toho, který je povolal k víře, tedy od Krista (srov. 

Ř 8,30).  

Ale pokud požadavek plnit Zákon (čehož je obřízka fyzickým projevem), pak jsou křesťané 

v galatských sborech konfrontováni s něčím doslova „nekřesťanským“. Řeč je o kvasu. Zatím 

je ho málo (ř. mikra), jenomže kvas má obrovskou moc.  

Korintským křesťanům psal Pavel o kvasu (v jejich případě nemorálnosti) takto: „Nevíte, že 

‚trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť 

vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.“ 

(1 K 5,6n)  

Kvas má zničující vlastnosti a schopnosti, má zhoubný vliv. (Zajímavé srovnání s Mt 13,33, 

kde je „zničujícím kvasem“ Boží království!) V případě galatských se ale jedná o obřízku. 

Samozřejmě obřízka sama nic neznamená, ale je-li ji dán spasitelný význam, je-li použita jako 

nástroj k vyprázdnění kříže Kristova, pak je zrovna obřízka (taková maličkost!) oním 

mikrokvasem, který všechno prokvasí a křesťané díky tomu ztratí Krista. Možná to ale Pavel 

myslel ještě trochu jinak, že ono „málo kvasu“ znamená nepatrné množství falešných učitelů, 

kteří vkládají břemeno obřízky na celou obec.  

Osobní útok na apoštola Pavla (v. 10-12) 

Spor mezi zastánci obřízky a Pavlem, který ji odmítal, se dostal do zvláštní polohy, zastánci 

obřízky se pokusili galatským křesťanům namluvit, že Pavel sám hlásá obřízku (jistě byl, jako 

pravověrný žid, také obřezá). To ale Pavla opravdu rozzlobilo. Na takové jednání odpověděl 

velmi razantně: 

Především odsouzením, ne vlastním, ale Božím: …neujde soudu, ať je to kdokoli. 

Vysvětlením, že pokud by byl zastáncem obřízky, vyřešil by si mnoho problémů, konfliktů 

s židy a utrpení (srov. Sk 21,27n).    

Poukazem na pohoršení kříže Kristova, který je pro židy právě oním skandálem a pro pohany 

bláznovstvím (srov. 1 K 1,18-25). 

Nakonec si Pavel neodpustil velmi ironickou poznámku, které ale nechybí teologická hloubka: 

Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí! Pavel tím nechtěl jen 

zesměšnit své oponenty, kteří se uchylovali k nefér způsobům komunikace. Doporučil jim, aby 

se nejen obřezali, ale rovnou vyklestili, což by mělo být ještě záslužnější. Jenomže kdyby se 

vyklestili, znamenalo by to odstranění znaku smlouvy a tím i vyloučení z Izraele. Víme, že 

kleštěnec nesměl vstoupit do chrámu (Dt 23,1nn). Byla to skutečně velmi silná a hluboká ironie! 

Závěr 

Apoštol Pavel měl velikou a pevnou víru v Krista. Spása skrze oběť Ježíše na kříži (tento 

zbožný čin par excellence) byla pro něj naprosto dostačující a přesahující jakékoli zbožné činy.  

Rozhodující v životě křesťana je víra, která se uskutečňuje nikoliv naplňováním paragrafů 

zákona, ale láskou, nikoliv doslovným chápáním Bible, ale láskou, nikoliv zbožnými činy podle 

ustanovení Mojžíše, ale láskou. Zkrátka víra láskou realizovaná je to, co se Bohu líbí.  



V církvi se musíme mít na pozoru před malým kvasem falešných myšlenek a učení, protože ve 

výsledku to pak často bývá, že celý sbor, nebo jeho velká část, je zasažen a ničen. Což se pak 

projevuje zcela prakticky – v odsuzování druhých a v nelásce.  

Nakonec ještě připomeňme onu silnou Pavlovu ironii. Kdo tedy chce plnit všechna přikázání 

Zákona (anebo ještě jinak, kdo chce brát bez rozmyslu všechno v Bibli doslova), ať to ale udělá 

opravdu důsledně. Jen odříznutí předkožky nestačí…  

Duch svatý nás však vede k tomu, abychom měli (muži i ženy) obřezané srdce a také uši, aby 

se znamení smlouvy s Hospodinem dotklo našeho nejhlubšího nitra a schopnosti slyšet hlas 

Ducha.  

Amen.    

  

 


