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Abstract: One of the most important questions in disciple Paul☎s the-
ology is knowledge of source without is not possible to comprehend the 
Paul☎s theology. Among the sources belong not just his letters and The 
Acts of disciples but ideas, literature and philosophic-religious lines that 
time period,the first christian tradition, cultural backround ✆ judaizm 
and helenizm.Paul is confronted with existing elements in christian 
churches which is knotting , interpretating and showing them in his let-
ters. 

The aim of this abstract is to show spesifics of the first christian tradi-
tion which Paul met. And how deep he is taken what he met in form of 
the first disciple☎s kerygma. 
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Jednou z najdôle✝itej✞ích otázok teológie apo✞tola Pavla je poznanie 
prame✟ov, bez ktorých nie je mo✝né pochopi✠ Pavlovu teológiu. Pav-
lova teológia je výrazom in✞pirácie biblického dedi✡stva prvotného 
kres✠anstva a existenciálny význam aj pre vieru ✡loveka v sú✡asnosti. 
Medzi pramene okrem jeho listov a Skutkov apo✞tolov patria my✞lienky, 
literatúra a filozoficko-nábo✝enské smery vtedaj✞ej doby; prvokres✠anská 
tradícia; kultúrne prostredie ☛ judaizmus a helenizmus, ✝ivot Pavla 
a jeho obrátenie1. Judaizmus a helenizmus vo vtedaj✞ej dobe neboli od 

                                                 
1 Obrátenie Pavla malo pre históriu prvotného kres☞anstva ve✌ký význam, av✍ak nemô-
✎eme ho roz✍irova☞ a✎ k vzniku kres☞anstva a jeho u✏enia. Pavol je u✏eníkom Krista, 
nestvoril svoje Bo✎stvo, nezalo✎il iné nábo✎enstvo ani svoje dielo spásy. Pavol je tým, 
ktorý preh✑bil pravdy svojej skúsenosti pod Dama✍kom a ktoré u✎ boli v zárodku prvok-
res☞anskej tradícii. Prispel k preh✑beniu a rozvoju rodiaceho sa kres☞anstva v pohanskom 
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seba úplne oddelené, dochádzalo do vzájomného stretu a vplyvu týchto 
kultúr. Pavol prichádza do konfrontácie s u✁ existujúcimi elementmi 
v kres✂anských Cirkvách, do ktorých vedome nadväzuje, interpretuje ich 
a poukazuje na ne vo svojich listoch. Z toho vyplýva, ✁e formovanie 
viery je ovplyvnené spolo✄ensko-kultúrnym prostredím a ✁ivotnými 
prejavmi a potrebami kres✂anských obcí (Sitz im Leben).2 Popaschálna 
Cirkev si jasne uvedomovala, ✁e základom a spojovníkom je vyznanie 
viery. Zámerom tohto príspevku je poukáza✂ na ☎pecifická rannok-
res✂anskej tradície, s ktorou sa Pavol stretol. Do akej miery preberá to, 
s ✄ím sa stretol vo forme prvotnej apo☎tolskej kerygmi. Patria tu formuly 
a vyznania kres✂anskej viery (práve výlu✄ne kristologické), piesne na 
oslavu Boha. Zárove✆ nás dovedú k samým po✄iatkom kres✂anskej vie-
ry, k najstar☎ím zachovaným svedectvám kres✂anskej viery a teológie.3 

Kristologické formuly viery týkajúce sa smrti, zm✝tvychvstania 
a parúzie Krista. ✞Boh Ho vzkriesil z m✟tvych✠ (ho theós autóv égeiren ek 
nekrón) - táto výpove✡ viery ur✄ite vznikla v samých po✄iatkoch kres-
✂anstva, je jednou z najstar☎ích svedectiev kres✂anskej viery. Pavol ako aj 
iní novotestamentálni autori tak ✄asto uvádzajú túto výpove✡, ✁e 
s ur✄itos✂ou ju mô✁eme pova✁ova✂ za formulu viery. V☎etky formuly 
o smrti a zm✝tvychvstaní sa opierajú na katechéze, a preto sa ur✄uje, ✁e 
sú to tzv. ✞katechetické formuly viery✠. Pavlova kerygma je zalo✁ená 
práve na kristológii smrti a zm✝tvychvstania Je✁i☎a Krista.4 

Pavol túto formulu uvádza vo svojich listoch doslovne (Rim 10,9; 
4,24; Gal 1,1; Kol 2,12; Ef 1,20; 1Sol 1,10) alebo vo forme, ktorá zacho-
váva jej podstatné elementy (Rim 4,24;6,4;7,4; 1Kor 6,14; 2Tim 2,8). 
Forma aoristu hovorí o pôsobení Boha, ktorý stvára ✁ivot. Je zaujímavé, 
✁e touto formulou je vzkriesenie chápané ako dielo Boha vo vz✂ahu 
k Je✁i☎ovi a nie je prítomná zmienka o Jeho smrti.5 Pravdepodobne pr-
votne táto formula nezah✝✆ala ✁iaden kristologický titul, jednak neskôr 
sa roz☎írila o nasledovné tituly ☛ Chrystus, Kyrios (Rim 8,11; 1Kor 6,14; 
2Kor 4,14). Táto formula viery nie len spomína fakt zm✝tvychvstania, ale 
ho aj interpretuje. Tento interpreta✄ný model siaha do ✁idovskej apoka-
lyptiky, v ktorej bolo o✄akávanie, ✁e na konci sveta nastúpi zm✝tvych-
vstanie. Gnilka tvrdí, ✁e taká formulácia poukazuje na fakt, ✁e ✁idovská 

                                                                                                                     

svete ohlasujúc evanjelium spásy v☞etkým ✌idom ako aj pohanom. VANNI, U.: Opojenie 
Duchom. Ná✍rt spirituality apo☞tola Pavla. KBD: Svit, 2005, s. 19-20. 
2 FITZMAYER, J.A.: Pauline Theology. In: The New Jerome Biblical Commentary. Ed.: 
R.E. Brown, J.A. Fitzmayer, R.E. Murphy, New Jersey, 1996, s. 1383-1384; GNILKA, J.: 
Teologia Nowego Testamentu. Wydawnictwo M: Kraków, 2002, s. 13-14; PORSCH, F.: 
Mnoho hlas✎ jedna víra. Zvon:Praha, 1993, s. 9-11. 
3 LANGKAMMER, H.: Teologia Nowego Testamentu. Cz. II, Wroc✏aw, 1984, s. 9. 
4 LANGKAMMER, H.: Teologia Nowego Testamentu, s. 23-24; FREEDMAN, D.N. (ed.): 
The Anchor Bible Dictionary. Vol. 5, Doubleday: New York, 1992, s. 196. 
5 PORSCH, F.: Mnoho hlas✎ jedna víra, s. 12. 
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apokalyptická eschatológia vypracovala terminológiu, pomocou ktorej 
bola paschálnej udalosti daná slovná forma. Zárove� nás u✁í, ✂e vo 
vzkriesení Krista je potrebné vidie✄ anticipáciu posledných udalostí. 
☎pecifický kres✄anský element tejto formuly (výpovede) viery je potreb-
né vidie✄ vo formulácii ✆ek nekron✝- z m✞tvych.6 Postupne táto výpove✟ 
zostala roz✠írená o zmienku smrti Je✂i✠a. Toto roz✠írenie sa taktie✂ stalo 
elementom formuly viery; potvrdzuje to ✁asté vystupovanie. Najviac je 
to vidite✡né v 1Sol 4,14 ✆veríme, ☛e Je☛i☞ zomrel a vstal z m✌tvych...✝. 
Toto spojenie smrti a zm✞tvychvstania Pavol umiest�uje v rôznych kon-
textoch (2 Kor 5,15; Rim 6,10; 14,9), pou✂ívajúc niekedy zmenenú ter-
minológiu (2Kor 13,4; Rim 4,25; 8,34; 14,9) a na niektorých miestach u✂ 
s titulom Kristus (Rim 8,34; 14,9).7 

Najob✠írnej✠ie tradi✁né vyznanie viery v Pavlových listoch, v ktorom 
sú zahrnuté v✠etky podstatné elementy nájdeme v 1Kor 15,3b-5: ✆☛e 
Kristus zomrel za na☞e hriechy pod✍a Písem; ☛e bol pochovaný a ☛e bol 
tretieho d✎a vzkriesený pod✍a Písem, ☛e sa zjavil Kéfasovi a potom Dva-
nástim.✝ Pavol túto formulu vovádza zmienkou o jej rannom pôvode 
✆Odovzdal som vám predov☞etkým to, ✏o som aj ja prijal.✝ (1Kor 15,3a). 
Základnú ✠truktúru stanoví zmienka o smrti a zm✞tvychvstaní, rozvinutá 
o udalos✄ pohrebu a ukazovaní sa Kéfasovi a Dvanástim. Prame�, 
z ktorého ✁erpala prvotná tradícia bol aj Starý zákon, otvorené v✠ak 
ostáva, ✁i jednotlivé zmienky sa vz✄ahujú na konkrétne miesta SZ (napr. 
Iz 53,4n.12; Oz 6,2) alebo ✁i ide o svedectvo celého Písma o Kristovi. 
V tomto vyznaní viery je vidite✡ná tendencia zdôvodnenia krí✂a 
a zm✞tvychvstania na základe Písma. V kontexte smrti odvolanie sa na 
Písma ozna✁uje spásnu vô✡u Boha prejavujúcu sa v histórii Je✂i✠a. Hrob 
poukazuje na realizmus smrti; kristofánie zasa na skuto✁nos✄ zm✞tvych-
vstania.8 V✟aka vyznaniu titul Kristus získava ✠pecifické zafarbenie. Kris-
tus je tým, ktorý realizuje dielo spásy. V svojom umieraní a vzkriesení 
ukázal, ✂e On je Kristom.  

Dôle✂itým ukazovate✡om je zmena ✁asu v tejto formule, namiesto 
aoristu je tu pou✂ité perfectum ✆bol vzkriesený✝, minulý dokonaný ✁as, 
ktorý vyjadruje trvalý stav vzkriesenia a ✂ivota. To znamená, ✂e násle-

                                                 
6 Na opísanie zm✑tvychvstania bol aj v apokryfných spisoch pou✒ívaný ten istý termín - 
vzkriesi✓, zm✑tvychvsta✓ (napr. v ✔almoch ✕alamúna, etiópskej Knihe Henocha, Testa-
mente Benjamína). Porov. GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 14-15. 
7 GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 15-16. 
8 Vo formulách o smrti a zm✑tvychvstaní chýba motív pohrebu a hrobu Je✒i✖a. Teda 
zm✑tvychvstanie bezprostredne nadväzuje na smr✓ Je✒i✖a. Práve formula viery 1Kor 15, 
3b-5 stanoví výnimku. Je pravdepodobné, ✒e text Rim 6,4, v ktorom Pavol vysvet✗uje 
podstatu krstu vznikol vplyvom motívu pohrebu v 1Kor 15. je to druhý text, v ktorom 
zm✑tvychvstanie je späté s hrobom Je✒i✖a. LANGKAMMER, H.: Teologia Nowego Testa-
mentu, s.26-27; GNILKA, J.: Pierwsi chrze✘cijanie. ✙ród✚a i pocz✛tki Ko✜cio✚a. Wydaw-
nictwo M: Kraków, 2004, s. 298-299. 
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dok Bo✁ieho konania trvá a preto Je✁i✂ ✁ije. Túto my✂lienku zdôraz✄ujú 
spomínané v texte kristofánie.9 

Bolo u✁ spomenuté skoré pou✁ívanie tohto vyznania viery. Niektorí 
autori sa domnievajú, ✁e to bolo okolo 5 rokov po smrti Krista. Spája sa 
ono s grécky hovoriacim judeokres☎anským cirkevným spolo✆enstvom. 
Z pred-Pavlovej tradície je aj pravdepodobne text 1 Kor 15,6-7 
o kristofániach pred pä☎sto bratmi a apo✂tolmi, ktorý bol spojený 
s ver✂ami 3b-5. 

✝al✂ím fragmentom vyznania viery pred-Pavlovej tradície je parúzia 
✞ druhý slávny príchod Krista, o✆akávaná u✁ ako blízka budúcnos☎. Pr-
votná kres☎anská tradícia vidí v osobe Je✁i✂a Krista, ktorého Boh vzkrie-
sil z m✟tvych sudcu na konci vekov. V tom je dôvod tú✁obného o✆aká-
vania parúzie (1Sol 1,9; Flp 3,20; 1Kor 11, 26; Sk 2,33). V 1Kor 16,22 
Pavol umiest✄uje aramejskú aklamáciu (zvolanie) ✠Maranatha✡10, ktoré 
vo svojom prvotnom význame ur✆ite bolo prosbou o druhý príchod 
Krista, jej preklad znie ✠Pán pri✂iel✡ ako aj ✠Prí☛ ná✂, Pane!✡ Av✂ak po-
trebné je v✂imnú☎ si, ✁e Pavol s týmto zvolaním spája anatému (kliatbu) 
v. 22. Toto vyznanie je pravdepodobne orientované na hodné stretnutie 
sa s Pánom a bolo opakované na eucharistických zhroma✁deniach Cir-
kvi.11 

Podobnú tradi✆nú formulu viery Pavol umiest✄uje v 1Sol 1,9b.10. 
V tomto texte je pozorovate☞né ranné kompendium kres☎anskej misijnej 
kerygmi alebo piese✄ krstu. V tomto texte mô✁eme vymedzi☎ tri elemen-
ty: 1.) ✠obrátili ste sa od modiel k Bohu, aby ste slú✌ili Bohu ✌ivému 
a pravému✍✡ (v. 9b) ✎ teológia obrátenia 2) ✠a o✏akávali z neba jeho 
Syna, ktorého vzkriesil z m✑tvych✡ v. 10a ✎ vyznanie viery v zm✟tvych-
vstanie; 3) ✠ktorý nás zachra✒uje od budúceho hnevu✡ v. 10b ✎ vyznanie 
viery v parúziu. Presved✆ivej✂í je názor, ✁e boli to tri nezávisle ✆leny, 
ktoré následne Pavol zlú✆il. Text 1Sol, najstar✂í spis apo✂tola Pavla, po-
tvrdzuje do akého stup✄a sa v Pavlovom ohlasovaní koniec ✆asu stoto✁-
✄oval s druhým príchodom Krista. Z tohto dôvodu Pavol siaha do tra-
di✆nej apokalyptiky, ktorá opisuje parúziu a súvisiace s ✄ou udalosti. 
V súvislosti s problémami a pochybnos☎ami Cirkvi (porov. 1Sol 4, 16n; 
1Kor 15, 51n) bolo potrebné prija☎ stanovisko vo veci zm✟tvychvstania 

                                                 
9 GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 16-17; LANGKAMMER, H.: Teologia Nowe-
go Testamentu, s. 24-26. Autor tvrdí, ✓e ✔V tomto prípade perfectum pripravuje ver✕ 
o kristofániach, ke✖✓e v✕etky ostatné slovesá majú formu aoristu, ktorý vyjadruje jedno-
rázovú ✗innos✘.✙ 
10 V popaschálnej Cirkvi judeokres✘ania hovorili po aramejsky a zvolanie Maranatha bolo 
✗asto pou✓ívané v slávení Eucharistie, to znamená, ✓e dôraz sa kládol na o✗akávanie parú-
zie Krista (porov. 1Kor 11,26). Potvrdzuje to, ✓e termín Mar (Pán)/ Maran (ná✕ Pán) vo 
vz✘ahu k Je✓i✕ovi ve✚mi skoro nadobúdol význam nábo✓enského titulu. GNILKA, J.: Pierwsi 
chrze✛cijanie, s. 303. 
11 GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 18. 
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zomrelých pred parúziou. Ako tvrdia exgegéti, v obidva texty pochádza-
jú z tej istej tradície, ktorá je predstavená ako slovo Pána (1Sol 4,15) 
alebo ako tajomstvo (1Kor 15,51).12  

Hoci tieto motívy sú prítomné v �idovskej apokalyptike, predsa celý 
tento my✁lienkový proces realizujúci sa od Pána k Pánovi potvrdzuje, �e 
jeho pôvod je v kres✂anskom prostredí. 

Pavol rozjíma o smrti Je�i✁a Krista v rôznych kontextoch. Dokazuje 
to, �e existovala nejaká skor✁ia schéma, ktorá hovorí o smrti Je�i✁a ako 
o ✄umieraní za☎. Boli to krátke formuly, ktoré vyjadrovali pravdu 
o Je�i✁ovej smrti ako obete. U� pred Pavlom smr✂ Je�i✁a bola interpreto-
vaná ako ✄vydanie, odovzdanie sa☎ (gr. paradídomi) (porov. 1Sol 5,10; 
Rim 5, 6.8;14,15; 1Kor 8,11;11,24;15,3; 2Kor 5,14n; Gal 1,4;2,20).13 Pavol 
tento motív prvotnej tradície vyjadruje v dvoch formulách. Prvá hovorí, 
�e Boh Ho vydal (porov. Rim 8,32; 4,25) a druhá, �e Je�i✁ vydal seba 
samého (porov. Gal 1,4; 2,20). Gnilka tvrdí, �e prvú formulu je potrebné 
pova�ova✂ za ve✆mi starú a druhá je neskor✁ím jej rozvinutím. Súhlasí to 
s tendenciou postupného prená✁ania na Je�i✁a spásonosných bo�ských 
prísudkov.14  

V pred Pavlovej tradícii bolo ur✝ujúce zdôrazni✂ spásonosný význam 
smrti Je�i✁a Krista. Charakteristickou ✝rtou Pavla je spájanie tradície 
s formulou ✄umieranie za☎ s umu✝ením (Rim 8,32; Gal 1,4;2,20). Otvore-
ná zostáva otázka, ✝i na vznik tejto formuly mali vplyv piesne Bo�ieho 
Slu�obníka z Iz 53, 6-12.15 

K najstar✁ím vyznaniam patria aklamácie (homológie) pou�ívané 
v liturgii. K najdôle�itej✁ím a klasickým aklamáciám patrí ✄Pánom je 
Je�i✁☎ (Rim 10,9; 1Kor 12,3; Flp 2,11). Ke✞�e aklamácia má krátke lite-
rárne vyjadrenie, spája sa s kristologickým titulom.16 Vyznanie ✄Pánom 
je Je�i✁☎ je charakteristické pre etnokres✂anské spolo✝enstvá, ktorým 
akcentovalo, �e nie cudzie bo�stvá grécko-rímskeho prostredia, ale len 
Je�i✁ Kristus je absolútnym Pánom (porov. 1Kor 8,5n). Prijíma sa, �e 
Pavol preberá toto vyznanie viery, ktoré katechumeni v Cirkvi skladali 
pred prijatím krstu.17 

                                                 
12 Toto vyznanie viery má svoju paralelu v liste Flp 3, 20n. Spolo✟né sú tieto elementy: 
o✟akávanie Je✠i✡a, ktorý sa má vráti☛ z nebies; Jeho dielo spásy opísané ako záchrana od 
hnevu, opakovaný titul Spasite☞ a vyjadrený v premene telesnosti. GNILKA, J.: Teologia 
Nowego Testamentu, s.19-21. 
13 PORSCH, F.: Mnoho hlas✌ jedna víra, s. 14. 
14 Porov. GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 23. 
15 Názory exegétov sú podelené. Pravdepodobne správnej✡í je názor, ✠e spájanie 
s textom Izaiá✡a do✡lo neskôr, vo viac rozvinutých formuláciach. Porov. GNILKA, J.: 
Teologia Nowego Testamentu, s. 23. 
16 LANGKAMMER, H.: Teologia Nowego Testamentu, s. 27. 
17 Táto problematika je podrobnej✡ie analyzovaná v: GNILKA, J.: Pierwsi chrze✍cijanie, s. 
301-306. 
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V konfrontácii s helenistickým prostredím vznikla potreba zdôraz-
nenia pravdy o jedinosti Boha. Sved✁í o tom formula ✂jeden Boh✄ (gr. 
eis theós), ktorú Pavol uvádza na troch miestach (Rim 3,30; Gal 3,20; 
1Kor 8,4-6). Pavol túto formulu preberá z helenistického judaizmu 
a vyu☎íval ju v diskusii s pohanmi cie✆om odvrátenia ich od bô☎ikov. 
V judaizme je táto formula obsiahnutá v modlitbe Szema (Dt 6,4n) av✝ak 
v kres✞anstve dochádza k jej rozvoju, ✁o vidíme v 1Kor 8,6, v ktorej iz-
raelský monoteizmus bol roz✝írený na Bo☎ieho Syna. Je to typická ak-
lamácia, ktorou prvotná Cirkev nadväzovala na synagogálnu liturgiu, 
vidite✆né je to predov✝etkým v ✁íslovke jeden.18 Jedinos✞ Boha zodpove-
dá jedinosti Je☎i✝a Krista, preto☎e v ✟om sa zjavil Boh. Predpokladá sa 
tu preexistencia Krista. Boh je po✁iatkom a cie✆om stvorenia 
a prostredníctvo Krista spo✁íva vo vykúpení chápanom ako nové stvo-
renie. Otcovstvo Boha sa v tomto texte nevz✞ahuje na Krista, ale na 
stvorenie. Táto aklamácia je ranným potvrdením ú✁asti Krista v diele 
stvorenia, ✁o je rozvinuté v neskor✝ích hymnoch.19 

Aklamácie boli úzko späté s liturgickým prostredím, súviseli 
s potrebami najstar✝ích cirkevných spolo✁enstiev, preto sa spájali 
s rôznymi kristologickými titulmi. V aklamáciách je titul podmetom, 
znamená to, ☎e vyjadruje pravdu, kým je Je☎i✝. Sú to následovné tituly: 
Kristus ✠ Mesiá✝ (Mk 14,61; Mt 16,16.20; Lk 4,41;22,67; Sk 9,22;18,5;Jn 
7,26.41;10,24 a iné); Bo☎í Syn (Mk 1,11; Mt 16,16; Lk 4,41; Sk 8,37 
a iné); Syn Dávida (Mt 12,23; Sk 8,37.20 a iné). K aklamáciam patria 
taktie☎ výrazy: Amen, Alleluja, Hosanna, Maranatha a Abba.20 

Okrem formúl viery týkajúcich sa významných spásonosných uda-
lostí zo ☎ivota Krista a aklamácií do pred-Pavlovej tradície patria výroky 
a hymny, ktoré sú vyznaniami viery a popisujú celú cestu Je☎i✝a Krista 
a Jeho dielo spásy. Cesta Je☎i✝a za✁ína u☎ jeho preexistenciou, následne 
jeho poní☎ením a pový✝ením. Presný pôvod je obtia☎ne ur✁i✞, pravde-
podobne vznikli v etnokres✞anských obciach a ich miesto bolo pri slá-
vení eucharistie.21 V Pavlových listoch mô☎eme vidie✞, ☎e tento materiál 
z tradície preberá, spracováva a interpretuje ich v duchu svojej my✝lien-
kovej línie. 

                                                 
18 Podobné kristologické formuly sú obsiahnuté aj v neskor✡ích Pavlových listoch (po-
rov. Rim 3,30; Gal 3,20; Kol 116; 1Tim 2,5). JANKOWSKI, A.: Rozwój chrystologii Nowego 
Testamentu. WAM: Kraków, 2005, s. 102. 
19 GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 30-31. 
20 V NZ máme zachované aj aklamácie s inými titulmi, ktoré pochádzajú z neskor✡ieho 
obdobia. Sú to tituly Syn ☛loveka (Jn 3,13;5,27;9,35), Prorok (Jn 6,14;7,40); Bo☞í Svätý (Jn 
6,69). Potvrdzuje to, ☞e hoci Evanjelium pod✌a Jána pochádza z konca I. st, opiera sa na 
prvokres✍anských tradíciách. Porov. LANGKAMMER, H.: Teologia Nowego Testamentu, s. 
28-29; JANKOWSKI, A.: Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, s. 103. 
21 PORSCH, F.: Mnoho hlas✎ jedna víra, s. 19-20. 
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Výroky s ideou cesty Je�i✁a, hovoria o Jeho poslaní aké mu dal Boh 
Otec, zárove✂ obsahujú soteriologické motívy (porov. Gal 4,4n; Rim 8,3; 
Jn 3,16n; 1Jn 4,9). Apo✁tolská kerygma zdôraz✂ovala zm✄tvychvstanie 
Krista ako Jeho intronizáciu po dokonanom vykúpení. V✁etky udalosti 
Je�i✁ovej cesty majú soteriologické zafarbenie. Spása pochádza od Boha 
a ☎lovekovi je darovaná prostredníctvom Syna. 

✆al✁í text patriaci do tejto skupiny je Rim 1,3-4, ktorý je kristologic-
kou formulou viery a je to liturgický text pou�ívaný po☎as slávenia li-
turgie. Pochádza z palestínskeho judeokres✝anského prostredia, preto�e 
zdôraz✂uje Je�i✁ov pôvod od Dávida, ☎o pre ✞idov bolo dôvodom Jeho 
mesiá✁skej dôstojnosti. To, �e tento text nie je Pavlov, ale �e ho preberá 
zo skor✁ej tradície poukazuje sám mesiá✁sky titul ✟Syn Dávida✠, ktorý 
nepou�il na �iadnom inom mieste svojich listov ako aj neprítomnos✝ 
motívu preexistencie.22 Význam tejto formuly viery spo☎íva v tom, �e 
vysvet✡uje zmysel slova Evanjelium. Evanjelium o Synovi, ktorý pod✡a 
tela pochádza z rodu Dávida a skrze zm✄tvychvstanie ukázal moc Bo-
�ieho Syna. Titul Bo�í Syn je potrebné spája✝ s dôstojnos✝ou Mesiá✁a, 
ktorá sa stala jeho údelom skrze fakt zm✄tvychvstania.23 Z toho vyplýva, 
�e dôraz sa kladie na ustanovenie Je�i✁a Bo�ím Synom skrze zm✄tvych-
vstanie. 

Osobitné miesto v pred-Pavlovej (prvokres✝anskej) tradícii majú 
kristologické hymny. Fakt prítomnosti hymnov potvrdzuje sám Nový 
zákon (1Kor 14,26; Kol 3,16; Ef 5,19). V✁etky odpovedajú na otázku 
kým je Je�i✁ Kristus, aký je jeho pôvod. Pravdepodobne hymny bez 
soteriologických konklúzii sú najstar✁ie. Av✁ak hymny ur☎ite vznikajú a� 
po formulách viery a homológiach. Z toho vyplýva, �e sú ovocím ne-
skor✁ej reflexie kres✝anských obcí o Je�i✁ovi Kristovi. Je to logické 
z dôvodu, �e v apo✁tolskom ohlasovaní nebola táto skuto☎nos✝ akcento-
vaná, ke☛�e apo✁toli boli svedkami kristofánii. Tieto hymny sú obsiah-
nuté v listoch NZ: Kol 1,15-20; Fpl 2,6-11; 1Tim 3,1�; Ef 2,14-17; 1Pt 
1.19-21; 2,22-24; 3.18.22).24 

Najob✁írnej✁ie je Je�i✁ova cesta opísaná v pred-Pavlovom hymne, 
ktorý Pavol vkomponoval do listu Filipanom - Flp 2, 6-11.25 Tento 
Hymnus o Kristovej kenóze je výnimo☎ný, preto�e z jednej strany Pavol 
ho preberá z kerygmi apo✁tolskej Cirkvi, v ktorej idea Krista ako typ 

                                                 
22 JANKOWSKI, A.: Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, s. 65-66; GNILKA, J.: Teolo-
gia Nowego Testamentu, s. 25-26. 
23 ROMANIUK, K., JANKOWSKI, A., STACHOWIAK, L.: Komentarz praktyczny do Nowe-
go Testamentu. T. 2, Pallotinum: Pozna☞-Kraków, 1999, s. 7. 
24 LANGKAMMER, H.: Teologia Nowego Testamentu, s. 33-35. 
25 V sú✌asnosti vä✌✍ina exegétov prijíma hypotézu o predpavlovom pôvode hymnu Fpl 
2,6-11. Niektorí sa domnievajú, ✎e Pavol do hymnu dodal svoj materiál, aby nadobúdol 
charakter jeho teológie. Tieto otázky sú predmetom diskusie. Viac na túto tému ✏ porov. 
HERIBAN, J.: Apo✑tol Pavol v slu✒be evanjelia. Don BOSCO, 1995, s. 154-156. 
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Bo✁ieho slu✁obníka je najvýraznej✂ie rozvinutá. Z druhej strany je tu 
najvýraznej✂ie rozvinutá pravda o preexistencii Je✁i✂a Krista.26 Dôle✁ité 
je ur✄i☎ prostredie vzniku a pramene tohto hymnu. Pravdepodobne 
vznikol v etnokres☎anskej obci a bol napísaný po grécky. 

Vä✄✂ina exegétov zastáva názor, ✁e hlavným prame✆om tohto hym-
nu je Starý zákon, jeho koncepcia poní✁enia a pový✂enia, ktorú u Pavla 
nenájdeme (porov. Prís 3,34; Múd 2,23-24; Dan 7,13-14; Gn 1,26-27; Iz 
52,13-53,12).27 Av✂ak táto koncepcia je roz✂írená o ideu preexistencie 
a postexistencie rovnej Bohu. V poní✁ení (v. 6-8), v prvej ✄asti hymnu, 
vidí Pavol slobodný akt Boha. Poní✁enie je vyjadrené dvoma slovesami 
✝vyprázdnil sa✞ (gr. ekénosen) a ✝poní✁il sa✞ (gr. etapeínosen), ktoré 
vyjadrujú dve fázy poní✁enia.28 Hlavnou témou je idea, ✁e Boh sa stal 
✄lovekom. Gnilka tvrdí, ✁e je to pravdepodobne najstar✂ie potvrdenie 
Kristovho vtelenia. Najviac je to vidite✟né v gr. termíne morfé ✠ forma, 
prirodzenos☎, v protiklade morfé Boha a sluhu. Existencia sluhu je chá-
paná ako úplné pozbavenie slobody inými silami, ako úplné sa odo-
vzdanie do rúk ✟udí.29 Podmetom druhej ✄asti hymnu (v. 9-11) je Boh, 
ktorý dáva Je✁i✂ovi nové meno, meno Pán ✡ gr. Kýrios, ktoré súvisí 
s jeho pový✂ením. Tento titul predstavuje diametrálny kontrast k titulu 
Sluha. Prenesenie titulu Pán, ktorý prinále✁al samému Bohu, na Krista je 
dôkazom, ✁e prvotná Cirkev týmto vyznávala transcendenciu Krista ako 
rovného Bohu.30 Vyznanie Kristus je Pánom bolo formulou prvotnej 
apo✂tolskej kerygmi (porov. Rim 10,9; 1Kor 12,3; 2Kor 4,5) a vyjadruje 
absolútnu pozíciu Vládcu a Bo✁skú dôstojnos☎ vyvý✂eného Je✁i✂a. On je 
jediným Pánom celého kozmu. Úctu mu majú preukáza☎ v✂etky bytostí 
                                                 
26 JANKOWSKI, A.: Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, s. 46. 
27 GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 28; HERIBAN, J.: Apo☛tol Pavol v slu☞be 
evanjelia, s. 156; JANKOWSKI, A.: Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, s. 47 ✌ 
k starozákonným prame✍om tohto hymnu o kenóze Krista patria: 1. Syn ✎loveka 
z Knihy Daniela; 2. Sluha Jahve z Iz 52,33-53,12, predov✏etkým motív Spravodlivého, 
ktorý po utrpení dosahuje pový✏enie; 3. Bo✑ia Múdros✒, jej preexistencia. 
28 Heriban analyzujúc tento text tvrdí, ✑e ✓V skuto✎nosti sám autor hymnu vysvet✔uje, ✎o 
znamená ✓vyprázdnil sa✕, ke✖ vetou ✓vzal na seba postavenie sluhu✕ poukazuje na spôsob, 
akým sa Kristova obeta uskuto✎nila. Zmysel tejto vety pochopíme, ak vezmeme do úvahy, 
✑e pojem sluha ✌ jedine✎ný v celom NZ, ktorým autor charakterizuje Krista ✌ je na jednej 
strane v protikladnom vz✒ahu so skuto✎nos✒ou, ✑e ✓on bol v postavení Boha✕ (v.6a) a ✑e 
nevyu✑il svoju rovnoprávnos✒ s Bohom (v.6b), a na druhej strane je v ostrom protiklade 
s menom Kýrios a jeho dôstojnos✒ou, ktoré sa mu pripisujú na konci hymnu. 
Z protikladnosti Kýrios ✗ dúlos vyplýva, ✑e Kristova kenóza spo✎íva v tom, ✑e on sa vo 
svojom pozemskom ✑ivote nechcel správa✒ ako Boh a Pán ✔udí, ale ako slu✑obník zbavený 
akejko✔vek dôstojnosti, autority a moci, úplne oddaný pokornej slu✑be druhým. HERIBAN, 
J.: Apo☛tol Pavol v slu☞be evanjelia, s. 161-162. 
29 Tento termín nevyjadruje vonkaj✏iu podobu. Morfé je jestvovanie, existovanie 
v Bo✑om bytí. GNILKA, J.: Teologia Nowego Testamentu, s. 29; BYRNE, B.: The Letter to 
the Philippians. In: The New Jerome Biblical Commentary, s. 794-795. 
30 Podrebnej✏ie na túto tému pozri: JANKOWSKI, A.: Rozwój chrystologii Nowego Testa-
mentu, s. 46-58. 
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v nebi, na zemi i v podsvetí. Kozmické uznanie Krista Pánom vedie ku 
chvále Boha Otca. V Pavlovej teológii vlastne v�etko má po✁iatok 
v Otcovi a v�etko k Nemu smeruje (porov. 1Kor 12,4-6; 15,28; Ef 4,6). 
Vyznanie viery v osláveného Pána je vyjadrením istoty, ✂e sa u✂ za✁alo 
v�eobecné vládnutie Pána Je✂i�a Krista. Takáto optimistická vízia je cha-
rakteristická pre rannokres✄anské hymny, ktoré vyjadrujú, ✂e spásonos-
ný plán Boha zah☎✆a v�etkých ✝udí.31 

Pavol je najstar�ím teológom spisov Nového Zákona. Interpretácia 
Pavlovej teológie sa opiera na jeho vlastných listoch, ktoré sú adresova-
né jednotlivých cirkevným spolo✁enstvám alebo súkromným osobám. 
Tieto listy majú príle✂itostný charakter, preto✂e ka✂dým listom reaguje 
na vzniknuté problémy a sna✂í sa ich rie�i✄. Nosné teologické témy 
apo�tola Pavla sú: kristológia, antropológia, soteriológia, ekleziológia. 

Základný predpoklad a po✁iatok Pavlovej teológie je Je✂i� Kristus, 
z ✁oho vyvodzuje tak teologické ako aj praktické dôsledky. Na základe 
jasných podobností medzi Kristom a Pavlom vä✁�ina exegétov tvrdí, ✂e 
v�etky Pavlove výzvy adresované kres✄anom, sú samotným Pavlom chá-
pané ako odozva na evanjelium Je✂i�a. Pavol po✁as svojej evanjelizácie 
sa odvolával na u✁enie Je✂i�a, ktoré bolo pre✆ prame✆om, základným 
bodom jeho myslenia. Ve✝kos✄ Pavla spo✁íva v tom, ✂e bol schopný 
pokra✁ova✄ a rozvíja✄ u✁enie Je✂i�a v✞aka tomu, ✂e spoznal radikálne 
novum Je✂i�ovho ✂ivota a posolstva v strete s judaizmom a Starým Zá-
konom. 

Pavlovo u✁enie o ospravedlnení, o ospravedlnení hrie�nika skrze 
vieru bez skutkov Zákona (Gal 2, 15-21; Rim 3, 21-28) je pred✟✂ením 
Je✂i�ovho u✁enia o Bo✂om Krá✝ovstve ako dare od Boha (Mt 10,1-16; Lk 
7,36-50;15,11 32; Mk 1,40-45). Samozrejme z perspektívy zm☎tvychvsta-
nia Je✂i�a Pavol odkrýva novum v poukazovaní na zbyto✁nos✄ starých 
praktík v kontexte novej ekonómie spásy, v centre ktorej je Krí✂ 
a Zm☎tvychvstanie. Zárove✆ zdôraz✆uje zastúpenie starých praktík 
✠skutkov Zákona✡ novými ☛ Pánov de✆, krst, Eucharistia, ✂ivot 
v Duchu.32 

Je✂i�ovo priate✝stvo s hrie�nikmi a chudobnými apo�tol Pavol reali-
zuje taktie✂ v nových podmienkach, ke✞ u✁í ospravedlnení za darmo 
pre v�etkých. Zdôraz✆uje univerzalizmus spásy v Je✂i�ovi Kristovi. Ne-
závisí ono od zásluh ✁loveka. ☞lovek nemusí pochádza✄ z vyvoleného 
národa, aby mohol dosta✄ dar milosti viery v Je✂i�a Krista, Spasite✝a. 
Ideály typické pre Bo✂ie Krá✝ovstvo v u✁ení Je✂i�a sú realizované skrze 

                                                 
31 ROMANIUK, K., JANKOWSKI, A., STACHOWIAK, L.: Komentarz praktyczny do Nowe-
go Testamentu, s. 288. 
32 WITCZYK,H.: Jezus i Pawe✌ a pocz✍tki chrze✎cija✏stwa. s. 5 ✑ 6. 
http://biblista.pl/index2. php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=65&p 
(5.6.2008). 
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Je✁i✂ovu smr✄ na krí✁i, ktorá od po☎iatku bola v prvotnej Cirkvi chápaná 
ako zástupná obeta, ktorá ustanovila novú Zmluvu a nový Bo✁í ✆ud. 

Pavol vo svojich listoch, podobne ako prvotná Cirkev, svoju keryg-
mu koncentruje na krí✁i a zm✝tvychvstaní Krista, zdôraz✞ujúc ovocie 
spásonosnej smrti Je✁i✂a ✟ ospravedlnenie, zmierenie, nové stvorenie, 
synovstvo, ✁ivot v Duchu. V tejto súvislosti Pavol poukazuje aj na po-
✁ehnanie plynúce z Krí✁a prejavujúce sa v spravodlivosti, pokoji, rados-
ti, slobode ✁ivote a nádeji. Je✁i✂ova smr✄ na krí✁i definitívne sprítomnila 
kra✠ovanie Boha a otvorila ✠udom prístup do v✂etkých darov Boha. Je✁i✂ 
ako zm✝tvychvstalý Pán má základný význam v Pavlových listoch. Krí✁ 
a Zm✝tvychvstanie sú najdôle✁itej✂ia sila motivujúca kres✄ana k novému 
✁ivotu, pre kres✄ana je prame✞om Kristovho Ducha, ktorá umo✁✞uje 
nový ✁ivot v Kristovi a Duchu.33 

Práve v✡aka Pavlovej interpretácii Je✁i✂ovej Paschy ✁ivot kres✄ana 
nie je ohrani☎ený do dodr✁iavania morálnych a rituálnych predpisov 
Zákona. Znamená ma✄ ú☎as✄ v tajomstve Pána, v tajomstve premeny 
hrie✂neho ☎loveka na spravodlivého. Pavol zdôraz✞uje, ✁e najdôle✁itej-
✂ie v ✁ivote ☎loveka je ☛by✄ s Pánom☞, preto✁e kto ✁ije v Kristovi, bude 
môc✄ Ho nasledova✄. Trvá na slobode kres✄ana tvrdiac, ✁e v✂etko patrí 
kres✄anovi, ale kres✄an patrí Kristovi a Kristus patrí Bohu. Dovolené je 
v✂etko, ☎o pripomína kone☎né smerovanie.34 

Priblí✁enie pred-Pavlovej tradície, jej hlavných motívov, pomáha 
pochopi✄ Pavlovu teológiu. Pavol z nej preberá predov✂etkým kristolo-
gické motívy, na ktorých zakladá svoje koncepcie. 
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