PASTORÁLNÍ

LISTY

1. a 2. Timoteovi, Titovi
STUDIJNÍ BIBLE21

ÚVOD K PASTORÁLNÍM LISTŮM
V listech Timoteovi a Titovi se apoštol Pavel obrací ke svým dvěma spolupracovníkům, které vyslal jako duchovní
pastýře do sborů v Efesu a na Krétě. Podle tradice Pavel tyto listy napsal po propuštění z římského vězení
(Sk 28) – v takovém případě by šlo o jeho poslední dochované spisy. 1Tm a Tt vznikly při jeho misijních cestách
a jsou si obsahem podobné. Ve 2Tm je Pavel opět v římském vězení a u vědomí své blížící se smrti se zasazuje
o to, aby dílo, které započal, pokračovalo i po jeho odchodu.
Dobový kontext
Po propuštění z domácího vězení v Římě (Sk 28; 60–62 n. l.)
mohl Pavel pokračovat v dříve započaté misii v Dalmácii,
Řecku, Asii a Galacii. Mohl se také vypravit do Hispánie,
jak dříve zamýšlel (Ř 15:24, 28). Snad proto chtěl přezimovat v západořeckém přístavu Nikopolis, odkud mohl vyrazit
dále na západ (Tt 3:12). Každopádně mu šlo o to, aby jím
založené církve mohly dále pokračovat i bez něj (1Tm 3:15;
2Tm 4:6).
Autorství
Tradičně se autorství připisuje apoštolu Pavlovi. Mnozí moderní badatelé však tento pohled zpochybňují, především
kvůli jazykovým i obsahovým odlišnostem těchto listů
oproti jiným Pavlovým spisům. Pro Pavlovo autorství přesto
hovoří silné důvody:
(1) Pavel je uveden jako pisatel v záhlaví listů a až do
konce 18. století o jeho autorství nikdo nepochyboval – ani
církevní otcové, kteří sami psali řecky a znali Pavlův styl.
(2) Prvotní církev přijímala do kánonu pouze spisy s nepochybným apoštolským původem. Nejstarší seznam nz
spisů, tzv. Muratoriho fragment (kolem r. 170), pastorální
listy uvádí a připisuje je Pavlovi (a naopak vylučuje např.
tzv. List Laodicejským).
(3) Odlišný literární styl odpovídá odlišné situaci. Pavel
tentokrát nepíše nově vzniklým církvím, ale svým dlouholetým spolupracovníkům. Proto se zaměřuje na praktické
aspekty služby spíše než na teologické otázky jako v jiných
listech. Je také možné, že v této době používal jiného písaře
(tzv. amanuensis míval značný podíl na znění spisu).
Pastorální listy vznikly zřejmě později a vykazují jisté odlišnosti oproti jiným Pavlovým spisům, nejsou však s nimi
v rozporu. Pro vyloučení Pavlova autorství tedy není žádný
jednoznačný důvod.
Datování
Pavel psal 2Tm z vězení těsně před svou popravou (4:6).
Listy 1Tm a Tt tedy musely být sepsány předtím. Jak lze
tato data sladit s údaji v knize Skutků?
Jednou z možností je zasadit sepsání 2Tm do doby Pavlova věznění v Římě popsaného ve Sk 28. Všechny pastorální listy by tedy vznikly v období pokrytém knihou Skutků,
na jehož konci by byl Pavel popraven (r. 62; Sk 28:30).
Lze však namítnout, že vyprávění Skutků končí v pozitivním tónu a zdůrazňuje Pavlovu relativní volnost v rámci
domácího vězení (Sk 28:16, 30–31). Rané mimobiblické
zprávy (1. Klement 5:6–7, r. 95–97, a Eusebios, Církevní
dějiny 2.22,25, r. 325) navíc uvádějí, že Pavel byl z římského
vězení propuštěn a pokračoval ve své misii. Snad tehdy
uskutečnil i zamýšlenou cestu do Hispánie. Zřejmě během
Neronova pronásledování křesťanů (r. 64–65) pak byl opět

zatčen a následně odsouzen a popraven (před Neronovou
smrtí r. 68). Pastorální listy v tom případě vznikly až po
událostech knihy Skutků.
Fakt, že údaje o působení Pavla, Timotea a Tita v těchto
listech nezapadají do kontextu Skutků, proto není třeba
vnímat jako problém. Pokud byl Pavel v Římě uvězněn dvakrát, vysvětluje to i podstatné rozdíly mezi popisem jeho
vězení ve Sk 28:16, 30–31 oproti 2Tm 2:9. Pokud tyto listy
vznikly v jiném období než ostatní Pavlovy spisy, vysvětluje
to i jejich stylistické či obsahové odlišnosti.

Falešní učitelé
Jedním z hlavních motivů sepsání pastorálních listů byla
konfrontace falešných učitelů. Není zcela zřejmé, o jaký
typ hereze šlo, celkový obraz si však můžeme učinit z řady
náznaků. Patří k nim asketické prvky (1Tm 4:3; Tt 1:15),
judaizující tendence (1Tm 1:7; Tt 1:10,14), důraz na
spásu založenou na skutcích (2Tm 1:9; Tt 3:5) a tzv. realizovaná eschatologie, tedy přesvědčení, že již nastalo
vzkříšení (2Tm 2:18). Tito učitelé si osobovali zvláštní poznání (1Tm 6:20), v praxi ovšem narušovali vztahy mezi
věřícími (2Tm 3:6–7; Tt 1:11). Z Pavlova rezolutního tónu
lze také vyčíst, že vnímal potřebu napravit jejich učení
o Kristu (1Tm 2:5–6; 3:16; 2Tm 2:8) a o posledních časech
(1Tm 4:1–5; 2Tm 2:18; 3:1–9; Tt 2:11–14).
Bludaři se stavěli proti Pavlovu učení, podrývali morální
život církve a ohrožovali její pověst. Proto bylo potřeba je
konfrontovat a nedovolit jim převzít vedení církve (Tt 1:10–
13; 2:6–8,15).
Význam a zvěst
Pastorální listy nejsou přímočarým návodem pro církevní
správu, umožňují však nahlédnout do organizace prvních
křesťanských obcí. Jde o cenné obrazy ze života rané církve
reagující na aktuální potřeby.
Tyto listy obsahují hutná shrnutí apoštolského učení
(1Tm 3:16; Tt 3:4–7), jež Pavel chtěl předat svým adresátům, aby se stala základem jejich nového života i církevního
společenství. Pavel nabádá církev, aby věrně nesla dál evangelium a ztělesňovala Boží přítomnost ve světě.
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1. LIST TIMOTEOVI
Na sklonku Pavlovy apoštolské služby zažila efeská církev, rozvíjející se již řadu let, mohutný otřes: z některých jejích představitelů
se stali falešní učitelé. Pavel před tímto nebezpečím varoval už
dříve (Sk 20:29–31); nyní se stalo realitou a ohrožovalo samu budoucnost křesťanské obce. Bylo potřeba najít schopného člověka,
který by dokázal ve společenství obnovit řád. Pavel tento důležitý
úkol svěřil svému učedníkovi a osvědčenému vyslanci, Timoteovi.

ČASOVÁ OSA
34~35 n. l.
Saulovo obrácení
53~56 n. l.
Pavlova služba
v Efesu
60–62 n. l.
Domácí vězení v Římě
62~64 n. l.
Další služba, možná
cesta do Hispánie

Dobový kontext
Pavel poprvé navštívil Efes jen krátce během své druhé misijní cesty, ovšem bez
příležitosti k rozsáhlejší službě (Sk 18:19–21). Při své třetí misijní cestě se do Efesu
vrátil a působil zde asi dva roky (Sk 19; mezi 53–56 n. l.). Odtud pak pokračoval do
Makedonie a Řecka a při zpáteční cestě do Jeruzaléma přistál v nedalekém Milétu,
aby se naposledy rozloučil s efeskými staršími (Sk 20:17–38). Po návratu byl v Jeruzalémě zatčen a odeslán nejprve do Cesareje a pak do Říma. Zde strávil přibližně
dva roky v domácím vězení (Sk 21–28; 60–62 n. l.). Podle rané křesťanské tradice
(1. Klement 5:7; Eusebios, Církevní dějiny 2.22) byl Pavel poté propuštěn a mohl se
vydat na cestu do Hispánie, jak již dříve zamýšlel (Ř 15:24,28). Právě v této době
zřejmě vznikl 1. list Timoteovi.
Pavel se i během své nepřítomnosti o dění v efeském sboru velmi zajímal. Timotea, který ho v Efesu doprovázel již při jeho první návštěvě (Sk 19:22), nyní pověřil,
aby vyřešil problémy, které v tomto společenství mezitím vyvstaly (1:3). Falešní
učitelé rozvraceli rodinný řád (3:4–5; 4:1–3; 5:11–15; sr. Tt 1:10–11) a ohrožovali
tak pověst církve i evangelia ve společnosti (sr. 3:7; 6:1; Tt 2:5). Pavel proto napsal
Timoteovi list s instrukcemi, jak napravit nevhodné praktiky v efeské křesťanské
obci a zabránit falešným učitelům v dalším šíření bludného učení.
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 Geografický kontext 1. listu Timoteovi, asi r. 63.
Timoteus nejdříve doprovázel Pavla na jeho druhé
misijní cestě (Sk 16:13; 17:14–15; 18:5) a pobýval
s ním v Efesu i při jeho třetí cestě (Sk 19:22). Po
propuštění z římského vězení (r. 60–62) se Pavel znovu
vydal na cesty, mj. do Makedonie (viz 1:3), a Timotea
vyslal, aby se postaral o církev v Efesu. List obsahuje
instrukce k této misi.

Pavel opět zdůrazňuje potřebu postavit se bludařům, zejména v oblasti bohatství
a zisku (6:2b–19), a na závěr Timotea povzbuzuje k vytrvalosti ve svěřeném poslání
(6:20–21).
Datování
Podle některých kritiků lze list jen těžko zařadit do kontextu událostí zaznamenaných v knize Skutků. Mohl sice vzniknout v období těsně po Pavlově odchodu
z Efesu (Sk 20:1–3), pravděpodobněji se však jeví možnost sepsání až po Pavlově
prvním římském uvěznění (Sk 28), tedy po r. 62. Podle rané tradice byl Pavel sťat
v Římě za Neronovy vlády (tj. do r. 68), list proto můžeme datovat přibližně do poloviny 60. let 1. stol. (viz Úvod k Pastorálním listům,
„Datování“, s. 1).
OBSAH
1:1–2

Pozdrav
1:3–20

Odmítnutí falešných
učitelů
2:1–3:13

Instrukce pro život
v Božím domě
3:14–4:16

Tajemství zbožnosti
a její příklad
5:1–6:2a

Literární stránka listu
Dopis má stylisticky blízko k antickému žánru mandatum principis („vladařův příkaz“), kde „nadřízený
písemně zplnomocňuje a instruuje svého zástupce
či vyslance ohledně konkrétního úkolu“.1 Takové
pokyny sice byly určeny konkrétnímu adresátovi,
měly však spíše veřejný než soukromý charakter.
Šlo o literární formu běžně užívanou v situacích,
jako byla Timoteova. Dokument zplnomocňoval
vyslance a zároveň veřejně ustanovoval náplň mise,
kterou měl vyslanec splnit. Ačkoli Pavla s Timoteem pojil blízký osobní vztah, obsah i formální
tón tohoto listu odpovídá zmíněnému literárnímu
žánru.

Potřebujeme
novou generaci
mladých Timoteů,
kteří uchovají
svatý poklad
evangelia, kteří
budou připraveni
je zvěstovat
i pro ně trpět
a kteří je odevzdají
generaci, která je
v pravý čas přijde
vystřídat.
JOHN R. W. STOTT
II. Timoteovi
(1992), s. 16

Další instrukce pro život
v Božím domě

Význam a zvěst
1. list Timoteovi není pouhým teoretickým pojednáním o správě církve a genderové politice. Nachá6:2b–19
zíme v něm vášnivou a svěží obranu Dobré zprávy
Další odmítnutí
o Ježíši Kristu a zároveň svědectví o postupu evanfalešných učitelů
gelia světem a jeho často nejednoduchém uplatňování v komunitě věřících.
6:20–21
Pavel v tomto listu předkládá vizi církve jako
Závěr
Božího domu či domácnosti (3:15). Okolní společnost vyznávala určitý řád, pokud šlo o rodinný život (včetně definovaných rolí
a norem chování) – a nejinak je tomu i v církvi, jakožto Boží rodině. Církev má
schopnost adaptace na sociální a ekonomické struktury konkrétní společnosti, v níž
se právě nachází. Zároveň však Boží rodina musí umět být alternativou k většinové
společnosti, kdykoli jsou její hodnoty a postoje v rozporu s okolními standardy. Její
formování tedy není matematicky nalinkovanou daností, ale živým, dynamickým
procesem. Spása již začala, ale ještě není dovršena. Boží rodina je ve světě, ale není
ze světa. Svět zůstává dobrým Božím stvořením (4:4), je však pomíjivý a vstoupil do
svých posledních časů, které jsou těžké a nebezpečné (4:1; 2Tm 3:1). Boží rodina
tak existuje v tomto světě, je však už odleskem nastupujícího nového stvoření.
Pavlovi záleželo především na poslání církve, jež viděl ve zvěstování evangelia a prosazování Boží vůle ve světě (viz 1:15; 2:4; 4:10). Život věřících by měl
toto poslání podporovat (2:1–3:13; 5:1–6:2). Falešní učitelé však svými planými
řečmi (1:4; 4:3,7) narušovali charakter církevní obce, a proto se Pavel v tomto listu
tolik soustředil na praktickou křesťanskou etiku. Opakovaná hutná shrnutí zvěsti
evangelia (1:15; 2:5–6; 3:16; 6:13–16) naznačují, co bylo v dané situaci v sázce –
samotné chápání spásy. To, co nám bylo svěřeno (6:20), je potřeba uchovávat,
zdravě vyučovat a předávat dál, tak aby Boží rodina byla v tomto světě příkladem
života proměněného nadějí nadcházejícího věku.

Luke Timothy Johnson, The First and Second Letters to Timothy (New York: Doubleday,
2001), s. 139
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1. TIMOTEOVI 1:1

4

Pozdrav (1:1–2)
avel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista
Ježíše, naší naděje,
2Timoteovi, vlastnímu synu ve víře:
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.

P

Timoteovo poslání (1:3–20)
Odmítnutí falešných učitelů
3Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým
lidem šířit odlišná učení. 4Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího
záměru ve víře.
5Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí
a z upřímné víry. 6Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému
tlachání. 7Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají
ani na čem trvají.
8Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. 9Je třeba mít na paměti,
že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na
bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy,
matkovrahy a vrahy vůbec, 10na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi, na
lháře, křivopřísežníky a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým
učením 11podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.
1:1–2 Úvod listu obsahuje standardní prvky: označení
odesílatele, příjemce a pozdrav. Formulace rozšiřující tuto
základní kostru podtrhují autoritativní charakter následujícího sdělení (sr. Ř 1:1–7; 1K 1:1–3; Ga 1:1–5; Tt 1:1–4).
1:1 našeho Spasitele: Tento titul se vztahuje na Boha i na
Krista Ježíše (viz 2:3–4; 2Tm 1:9–10; Tt 1:3–4; 2:10).
• Křesťanská naděje spočívá v Kristu, nikoli ve falešných
jistotách jako např. hmotném bohatství (4:10; 5:5; 6:17).
1:2 Timoteus tehdy působil v Efesu jako Pavlův pověřený
zástupce (viz Úvod „Dobový kontext“, s. 2). • Pavel měl
k Timoteovi vztah jako k vlastnímu synu ve víře (Fp 2:20;
sr. Tt 1:4), ačkoli ten se zřejmě stal křesťanem ještě před
setkáním s Pavlem (Sk 16:1).
1:3–11 V Pavlových listech obvykle po pozdravech následuje díkůvzdání Bohu, jak to bylo v antických dopisech
běžné. Listy 1Tm a Tt je však neobsahují, snad proto,
že šlo o oficiální pověřovací dopisy (viz Úvod, „Literární
stránka listu“, s. 3). Pavel přechází rovnou ke svému
záměru: umlčení falešných učitelů.
1:3 zakaž jistým lidem šířit odlišná učení: Jak Pavel již
předem varoval (Sk 20:29–31), v církvi v Efesu se objevili
falešní učitelé. V tomto listu radí Timoteovi, jak se s nimi
vypořádat.
1:4 bájemi … které vedou jen k dohadování: Pavel
odmítá učení „jistých lidí“ jako bezcenné (1:7; viz
též 2Tm 4:3–4; Tt 1:14; 3:9; 2Pt 1:16) a nemorální
(1:8–11; 4:1–2,7; viz též Tt 1:15–16). • nekonečnými
rodokmeny: V tehdejším judaismu se vážnost člověka
odvozovala od jeho rodinného původu. Falešní učitelé
se snažili získat duchovní hodnověrnost přehnaným odkazováním na předky a zřejmě zneužívali sz rodokmeny
(např. Gn 5) pro své bizarní výklady Zákona. • naplňování Božího záměru: Řečtina zde používá důležitý
termín oikonomia, dosl. „pravidla domu“ (sr. 3:15). Toto
vyjádření lze přeložit několika způsoby, např. „správa
Boží domácnosti“ nebo doslova „naplňování Boží ekonomie“.

1:1
Ko 1:27
Tt 1:3; 3:4
1:2
Sk 16:1; 1K 4:17
2Tm 1:2; Tt 1:4
1:3
Sk 20:1; Ga 1:6–7
1:4
Tt 3:9
1:5
Ř 13:10; Ga 5:14
2Tm 1:5; 1Pt 1:22
1:6
2Tm 2:23; Tt 1:10
1:8
Ř 7:12,16
1:9
Ga 3:19
1:10
2Tm 4:3; Tt 1:9; 2:1
1:11
Ga 2:7

1:5 Cílem přikázání je … láska: Pavel chápe smysl zbožnosti v lásce projevované věřícími (sr. 2Tm 1:7; 3:10; viz
též Ř 13:10; 1K 13; Ga 5:6, 22–23; Ko 3:14). • Všechny
odkazy na dobré (nebo čisté) svědomí v 1Tm a Tt kontrastují se zkaženým svědomím falešných učitelů (1:19; 3:9;
4:2; 2Tm 1:3; Tt 1:15). Namísto vnější rituální čistoty se
křesťanská zbožnost týká vnitřní čistoty svědomí.
1:6–11 Pavel se dále zaměřuje na falešné učitele a obrací
argumenty jejich učení proti nim samým.
1:6 Někteří: Pavel falešné učitele nejmenuje a nepřiznává
jim žádný honosný titul. Používá jen toto velmi obyčejné
označení, aby je degradoval na úroveň běžných odpůrců
evangelia (sr. Ř 3:8; 1K 4:18; 2K 3:1; Ga 1:7). • Šlo o lidi,
kteří se sice hlásili k víře, ale zbloudili od její podstaty
k prázdnému tlachání.
1:7 Jejich ambice stát se učiteli Mojžíšova Zákona byly
absurdní, nejen proto, že jejich výklad Písma nemohl obstát ve světle evangelia, ale zejména proto, že sami Zákon
neplnili (1:8–11; sr. Ř 2:1).
1:8 Viz Ř 7:11–16; Ga 3:19–4:7; 2Tm 3:15–17.
1:9 Zákon není určen pro spravedlivého: Kdyby lidé byli
obecně spravedliví, žádné zákony by nepotřebovali. Spravedlivý život křesťanů ovšem plyne z víry, nikoli z dodržování Zákona (viz Ř 8:1–17; Ga 5:16–26; Tt 2:11–14; Jk 2:14–16).
1:9–11 Tento seznam odhaluje, k jakým sklonům učení
bludařů vede a jaký je jejich vlastní skrytý duchovní stav.
Proti tomu staví vyšší spravedlnost evangelia (viz Mt 5:20;
Ga 5:22–23).
1:10 Smilníky: široký pojem porneia zahrnuje nejen cizoložství (Ex 20:14), ale veškerou nedovolenou (tj. zejména
mimomanželskou) sexuální aktivitu. • zvrhlíky: Pavel zde
a v 1K 6:9 používá jinak neznámý termín arsenokoitai
(dosl. samcoložníci), zjevně odvozený z řeckého znění
Lv 18:22; 20:13. Mezi odborníky neexistuje shoda na
jeho významu; k nejčastějším možnostem patří antická
pederastie (vztah mezi starším, zpravidla ženatým mužem
a jeho dospívajícím chráněncem), sexuální vykořisťování
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1:12
Sk 9:15
Ga 1:15–16
Fp 4:13
1:13
L 23:34
Sk 8:3; 26:9
1K 15:9
1:14
Ř 5:20
2Tm 1:13
1:15
L 15:2; 19:10
Ř 5:8
1:17
Ř 16:27
1:19
2Tm 4:7
1:20
1K 5:5
2Tm 2:17; 4:14
2:1
Ef 6:18
Fp 4:6

Kristus přišel spasit hříšníky
12Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že
mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. 13Předtím jsem byl rouhač,
pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své
nevíře nevěděl, co dělám. 14Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul
vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši.
15Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět,
aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, 16ale proto se nade mnou Bůh
smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou
trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. 17Králi
věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na
věky věků! Amen.
Bojuj dobrý boj
18Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě
zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; 19uchovej si víru a dobré svědomí,
které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. 20Mezi nimi je i Hymenaios
a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.
Život v Božím domě (2:1–3:13)
Řád při bohoslužbách
Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, 2za krále i za všechny vysoko postavené, abychom
mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3Tak je
to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, 4který chce, aby všichni lidé byli
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(kuplířství), chrámová prostituce, případně jakékoli
homoerotické jednání. • obchodníky s lidmi: tj. otrokáře
či únosce. • zdravým učením: viz též 6:3–4; 2Tm 1:13;
4:3; Tt 1:9,13; 2:1,2,8. Učení evangelia je zde v kontrastu
s falešnými naukami označeno jako zdravé či uzdravující
(řecky hygiaino). Pavel tuto metaforu ještě více zdůrazňuje, když v 2Tm 2:17 označuje hereze za rakovinu (či
gangrénu) šířící se tělem církve. Evangelium je naopak
lékem přinášejícím duchovní zdraví.
1:12–17 Tato pasáž je osobní vsuvkou uprostřed Pavlova
zplnomocnění Timotea (1:3–11,18–20). Zmínka o tom, že
mu bylo svěřeno evangelium (1:11), vede Pavla k vyjádření
vděčnosti za tuto výsadu a poskytuje čtenářům konkrétní
příklad života radikálně proměněného evangeliem – v protikladu k jalovým řečem falešných učitelů (sr. 2K 2:14–17;
3:4–6; 4:7).
1:15 Je to jistá pravda: Tento specifický obrat se objevuje
pouze v pastorálních listech (3:1; 4:9; 2Tm 2:11; Tt 3:8).
Pavel tak zřejmě dává najevo, že v těchto výrocích cituje
přijatou křesťanskou tradici. Kromě vděčnosti za milosrdenství, jež se mu dostalo, zde Pavel zároveň konfrontuje
falešná učení. Zdůrazňuje, že Kristus vstoupil do historie,
aby spasil hříšníky – což heretici nejspíše opomíjeli,
když zdůrazňovali Zákon (1:7), zvláštní poznání (6:20; sr.
Tt 1:16) a nejrůznější zákazy (4:3; sr. Ko 2:16–23).
1:18–20 Tato slova spolu s 1:3–7 tvoří rámec Timoteova
poslání. Zahrnují výzvu k vytrvalosti a zopakování jádra
jeho mise: vypořádat se s falešnými učiteli. Zamýšleným
adresátem listu jsou kromě Timotea i členové efeské
církevní obce (viz Úvod, „Literární stránka listu“, s. 3), kteří
se tak dozvídají, jaké kroky mají od Pavlova zplnomocněnce očekávat.
1:18 s proroctvími, jež o tobě zazněla: Nejspíše slova

vyřčená při Timoteově vyslání ke službě (viz 4:14; 2Tm 1:6;
sr. Sk 13:2–3).
1:19 Viz též 1:5–6; 6:20–21; 2Tm 2:15–18. Svědomí je
chápáno jako citlivé navigační zařízení, které je nutno uchovávat čisté a chránit před poškozením (viz pozn. k 4:2).
1:20 Falešní učitelé Hymenaios a Alexandr mohli patřit
k představeným efeského sboru (viz 2Tm 2:17; 4:14; sr.
Sk 20:29–31). • Pavel je vydal satanovi tím, že je vyloučil
ze společenství (sr. Jb 2:6; Mt 18:17; 1K 5:2–5). • aby se
odnaučili rouhat: Svými útoky proti evangeliu hanobili samotného Boha (sr. 1:13), budou-li však činit pokání, budou
i oni spaseni. Smyslem exkomunikace byla náprava, nikoli
zatracení (2K 2:5–11; 2Tm 2:25–26).
2:1–3:13 Pavel nyní přechází k pravidlům života „v Božím
domě“, tj. v církvi (3:15), jenž byl negativně ovlivněn
falešnými učiteli. Soužití společenství bylo narušeno
v oblastech bohoslužby (2:1–8), genderových rolí (2:9–15)
a vedení sboru (3:1–13).
2:1–7 Z uvedených modlitebních témat lze usuzovat,
že heretici poškodili pověst církve v širší společnosti (sr.
3:6–7; 6:1; Tt 2:5), což jí bránilo v uskutečňování misie
mezi pohany.
2:1 všechny lidi: Falešní učitelé a jejich následovníci zjevně
ve svých modlitbách nepočítali s Božím plánem spásy,
který se vztahuje na celé lidstvo (2:3–4; 4:10; Tt 2:11).
2:2 za všechny vysoko postavené: Mocní tohoto světa
mohou církev pronásledovat, nebo jí být přátelsky nakloněni (sr. Ř 13:1–7; 1Pt 2:13–17). • vést klidný a pokojný
život: Nejde o to, aby křesťané splynuli s okolím a žili
nenápadně, ale aby prakticky prokazovali krásu evangelia,
tak aby církev mohla pokračovat ve své misii bez překážek
(sr. 2Tm 3:12; 1Pt 3:13–17). • Pojem zbožnost (2:10;
3:16; 4:7–8; 5:4; 6:3,5–6,11; 2Tm 3:5,12; Tt 1:1; 2:12)
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spaseni a došli k poznání pravdy. 5Je přece jediný Bůh a jediný prostředník
mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné
za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, 7a právě proto jsem byl
určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve
víře a pravdě.
8Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez
hněvu a dohadování.
Instrukce pro ženy
9Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne
nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, 10ale dobrými
skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.

Gn 2:23–24
Sk 18:26
Ř 16:1–7
1K 11:2–16;
14:34–35
Ga 3:28

2:6
Ga 1:4; 2:20
Tt 2:14
2Tm 1:8
2:7
Sk 9:15
2Pt 3:2
2:8
Ž 24:3–6; 63:4
2:9
1Pt 3:3–5

Role žen v církvi (2:11–15)
Pavlovým záměrem při psaní tohoto listu bylo korigovat konkrétní dění v efeském sboru. Je
proto otázkou, do jaké míry lze jeho slova zevšeobecnit i pro situace mimo tento původní
kontext. Z řady možných pohledů zde uvádíme tři nejvýznamnější.
Univerzální interpretace. Mužské a ženské role popsané v 1Tm 2:11–15 mají být univerzálně uplatňovány, s odkazem na řád stvoření. Dokonce ani Pavlovo prohlášení v Ga 3:28
(„Nejde už o to, kdo je … muž nebo žena“) údajně nepopírá genderové rozdíly a role dané
stvořením, ale pouze předjímá ideál rovnosti, jenž se naplní v Božím věčném království.
Podobně Ježíš v Mt 22:30 hovoří o situaci manželů v budoucím věku – ta se podstatně liší od
řádu popsaného v Gn 2:23–24, a na přítomný život ji tedy lze aplikovat jen ve velmi omezeném smyslu (sr. Mt 19:11–12; 1K 7:29–35). Řád nového stvoření se plně projeví až v nastávajícím věku, není tedy vzorem pro současnost. Podle tohoto výkladu by proto křesťanky ve
všech dobách a kulturách měly respektovat roli, kterou jim přisuzuje Boží stvořitelský řád.
Nemají vyučovat muže nebo nad muži v církvi vládnout (viz též 1K 11:2–16; 14:34–35).
Polemická interpretace. Pavel řeší konkrétní situaci, která nastala v Efesu v důsledku
působení falešných učitelů (1:18–20; 4:1–5; sr. 2Tm 3:6). Jejich učení podle všeho podvracelo zavedené rodinné vztahy (sr. 3:4–5; 4:3; Tt 1:11). Je možné, že efeské ženy pod vlivem
této místní hereze překrucovaly Gn 1–3, zdůrazňovaly Adamovu vinu na prvotním hříchu
(sr. 1Tm 2:14) a učily, že po vzkříšení nastane matriarchát (a podle některých Efesanů již
vzkříšení nastalo; 2Tm 2:18). Pavel odkazem k vyprávění o stvoření člověka napravuje jejich
omyl, nesnaží se však předložit univerzální nauku o postavení žen v církvi. Jde mu jen o to,
umlčet efeské bludaře – včetně žen v jejich řadách. 1Tm 2:11–15 tedy přináší napomenutí
konkrétních falešných učitelů a odebírá jim právo vyučovat.
Kulturní interpretace. Pavlova slova nemusela nutně řešit jen místní problém v Efesu,
odrážejí však silně patriarchální dobové myšlení. To se projevilo jednak v přejímání obecných
společenských norem (ženy mají znát své vymezené místo, projevovat úctu mužům), jednak
i v nakládání s textem Gn 2:7, 22. Z toho lze vyvodit, že křesťané by při svém misijním působení měli maximálně respektovat místní kulturní zvyklosti (1K 9:19–23). Důležitý je rovněž
fakt, že většina žen v tehdejší patriarchální společnosti měla velmi omezený přístup ke vzdělání, což jim znemožňovalo získat kvalifikaci k vyučování a vedení. Záměrem 1Tm 2:11–15
není vyloučit ženy z těchto pozic, ale ukázat, že by je měly zastávat pouze kvalifikované osoby.
Z řady zmínek v NZ je zřejmé, že raná církev plně zapojovala ženy do duchovní služby (např.
Sk 18:26; 21:9; Ř 16:1–7,12; 1K 11:5; Ga 3:28). Proto je těžko představitelné, že by Pavel zde
v 1Tm chtěl službu žen univerzálně omezovat. Společnosti, jež se neřídí patriarchálními normami, by Pavlovy instrukce uplatňovaly velmi odlišně. Např. současná západní kultura, zdůrazňující rovnost pohlaví, předpokládá rovnoprávné postavení mužů a žen ve společnosti i v církvi.

zahrnuje nejen přesvědčení, ale i životní postoje a jednání
pramenící ze vztahu s živým Bohem.
2:5–6 Zde i jinde v pastorálních listech nacházíme hutná
shrnutí křesťanského učení (3:16; 2Tm 1:9–10; 2:8,11–
13; Tt 3:4–7). Nejspíše jde o citace raných vyznání víry,
hymnů a modliteb rozšířených mezi místními církvemi.
Pavel se nejspíše i zde staví proti doktrínám falešných
učitelů, kteří nedoceňovali osobu a spásné dílo Ježíše

Krista a zpochybňovali univerzalitu evangelia a účinnost
misie mezi pohany.
2:5 Je jen jediný Bůh a jeho jediný plán spásy zahrnuje
všechny lidi (Ř 3:29–30; Ga 3:26–29). Slovní spojení jediný
Bůh odkazuje na základní vyznání židovského monoteismu
(Šema Jisrael), jehož se drží i křesťané (Dt 6:4). • Je jen
jediný prostředník Boží smlouvy, člověk Kristus Ježíš, který
je plně člověkem a plně Bohem, a právě proto je schopen
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2:11
1K 14:34
2:12
Ef 5:22
2:13
Gn 1:27; 2:7,22
2:14
Gn 3:1–6,13
2:15
Žd 12:14
3:2–7
Tt 1:6–9

11Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. 12Nestrpím, aby
žena učila nebo ovládala muže. Ať je raději tiše, 13vždyť první byl stvořen
Adam, teprve potom Eva. 14A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho
žena byla svedena a padla do hříchu. 15V jejím mateřství je ovšem záchrana –
její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.

Požadavky pro duchovní správce
Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci.
2Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný,
pořádný, pohostinný a schopný učit. 3Nesmí to být opilec ani hrubián, ale
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přinést smíření mezi Bohem a lidmi (sr. 1K 8:6; Ef 4:5–6).
2:6 Viz Mk 10:45; Ga 4:4–5; Tt 1:3; 2:14.
2:8 Vliv falešných učitelů zjevně narušil i modlitební
shromáždění efeského společenství (sr. 1:4; 6:4–5;
2Tm 3:5; Tt 3:9). • zvedali ruce: Ve starověku a antice
běžný modlitební postoj (Ex 9:29; 1Kr 8:22,54; Neh 8:6;
Ž 28:2; Iz 1:15; L 24:50). • bez hněvu a dohadování: sr.
Jk 1:19–20; 4:1–3.
2:9–10 Kontextem zůstává společné modlitební shromáždění. • ať se zdobí upraveným oděvem, cudně: Křesťanské
ženy mají věnovat pozornost Bohu, a nestrhávat pozornost
ostatních na sebe (sr. 1Pt 3:3–5). Mají dobrými skutky
sloužit druhým, a nezabývat se přehnaně vlastním vzhledem a přitažlivostí. Šperky a drahé róby jsou odznaky
bohatství (viz 6:5–10,17–19), které mohlo hrát roli ve
sporech o moc, jež musel Timoteus řešit (2:11–15).
2:11–15 Pavel dále rozvíjí otázku zapojení žen do
společných bohoslužeb; nyní se zaměřuje na jejich roli ve
veřejném vyučování (sr. 1K 11:2–16; 14:34–35). Pro různé
interpretace této pasáže viz „Role žen v církvi“, s. 6.
2:11 ať přijímá vyučování tiše: Sám fakt, že v církvi mohly
ženy studovat společně s muži, byl v tehdejší době dosti
neobvyklý (sr. L 10:39). Pavlovi šlo o to, aby na veřejných
shromážděních panoval pořádek, který některé ženy
zřejmě narušovaly povídáním a dotazy (1K 14:33–35).
2:12 nestrpím, aby žena učila … muže: Ženy v církvi
vyučovaly jiné ženy (Tt 2:3–5), nevíme ovšem o tom, že by
veřejně učily muže; v soukromí se to však dělo (Sk 18:26).
Na společných shromážděních se ženy veřejně modlily
a prorokovaly (Sk 2:17–18; 21:9; 1K 11:5), nemůže tedy
jít o všeobecný zákaz jejich veřejného projevu, ale spíše
o jeho způsob. • ovládala: Velmi silný výraz authentein se
v NZ vyskytuje pouze zde; vyjadřuje naprostou nadvládu,
autokratické panování. Pokud se některé ženy v Efesu
takto chovaly, mohlo to vést k hněvivým reakcím mužů
(viz v. 8).
2:13 Heretici v Efesu zřejmě vycházeli z místního silného
kultu bohyně Artemis (viz Sk 19:24–35), která se podle
báje narodila dříve než její dvojče Apollón. To mohlo být
argumentem pro pokusy zavést v církvi dominanci žen.
Pavel toto pojetí odmítá odkazem na biblický příběh o stvoření, kdy byl naopak jako první stvořen muž (Gn 2:7,22; sr.
1K 11:8–12). Pořadí narození bylo ve starověké společnosti zásadní, jak ukazuje i řada sz příběhů o prvorozenství. Právě v nich je však tato společenská zvyklost opakovaně narušována (sr. Kain a Ábel, Gn 4; Izmael a Izák,
Gn 21–22; Ezau a Jákob, Gn 27–28; Manases a Efraim,
Gn 48). NZ na řadě míst odráží dobový patriarchální řád,
zároveň však do stávající společenské reality vnáší kvas
nového stvoření, v němž jsou si všichni lidé rovni (Ga 3:28;
viz též 1K 11:11–12; 12:13; Ef 5:21; Ko 3:11).
2:14 Eva byla svedena (Gn 3:6,13; sr. 2K 11:3); Adam

na rozdíl od ní zhřešil vědomě (Gn 2:16–17; 3:6; sr.
Ř 5:12–14,18–19).
2:15 v jejím mateřství je … záchrana (dosl. „bude zachráněna skrze rození dětí/narození Dítěte“): Jedno z nejnáročnějších biblických míst, pokud jde o překlad a výklad.
Kontext naznačuje, že falešní učitelé rozvraceli rodinné
vztahy (viz „Novozákonní domácnost“, s. 8), a Pavel tedy
vyzývá efeské křesťanky, aby ve svých rodinách obnovily
řád (sr. 4:1–5). Záchrana tedy může být spojena s přijetím
mateřské role a vedením řádného života, který neklade
překážky evangeliu (viz pozn. 2:2). Protože se však spása
v NZ odvozuje vždy od Božího, a nikoli lidského jednání
(Ef 2:8–9; 2Tm 1:9; Tt 3:5), lze celý výrok spíše vztáhnout
na osvobození ženy z prokletí prvotního hříchu skrze narození zaslíbeného „Potomka“, tj. Krista (Gn 3:15). Další možností je chápat řecké sozo nikoli ve smyslu věčné spásy, ale
ve smyslu ochrany ženy během porodu a mateřství, často
spojeného s ohrožením života (Gn 3:16; 35:16–20).
3:1–13 Pozornost se nyní obrací k vedení církve správci
(3:1–7) a diakony (3:8–13). Timoteova role při jejich
ustanovování je méně zřejmá než role Titova (viz 5:17–22;
Tt 1:5), snad proto, že církev v Efesu byla rozvinutější než
na Krétě a její vedení již bylo ustanovené (sr. Sk 6:2–6).
Kritéria pro výběr vedoucích se týkají především jejich
charakteru, zřejmě v reakci na působení heretiků. Předčítáním listu ve sborech byla tato kritéria zveřejněna a falešní
učitelé usvědčeni jako nezpůsobilí k vedení.
3:1 pravda: Viz pozn. k 1:15. • spravovat církev (dosl.
být biskupem): Řecký termín episkopos (strážce) je
synonymem pro starší, pastýře či vedoucí zmiňované
jinde v NZ (Sk 20:17,28; Ef 4:11; 1Tm 5:17; Tt 1:5–9;
1Pt 5:1–4; Žd 13:7,17,24). V antickém světě šlo o oficiální
titul vedoucích představitelů v duchovní i politické sféře.
V 1Pt 2:25 je sám Ježíš označen jako Pastýř a Strážce.
3:2 být bezúhonný: Morální integrita a spolehlivost je
základním kritériem každého duchovního nebo veřejného
představitele (sr. 3:7,10; 5:7; 6:14; Tt 1:6–7; 2:7–8).
• věrný manžel (dosl. manžel jedné ženy): Nejde o podmínku, že vedoucí musí být nutně ženatý (ani Pavel nebyl),
ale o požadavek věrnosti v případě, že vedoucí žije v manželství. Stejně tak nejde o zákaz nového sňatku pro vdovce
(sr. 5:14; 1K 7:39). Tentýž požadavek manželské věrnosti
(3:12; Tt 1:6) se vztahuje i na křesťanské ženy (5:9).
• pohostinný: Pohostinnost byla ve starověku základní
povinností a otázkou zbožnosti a cti (Gn 18:2–8; 19:1–3;
Mt 25:35; Ř 12:13; Žd 13:2; 1Pt 4:9). Křesťané na cestách
byli odkázáni na pohostinnost svých souvěrců (Sk 16:15;
21:8; 3J 1:5–11). Ta byla rovněž nutnou podmínkou služby
v situaci, kdy se církve scházely v soukromých domácnostech (viz Sk 2:46; 1K 16:19; Ko 4:15; Fm 1:2).
3:3 nesmí to být opilec: Doslova pijan vína, též v 3:8 (sr.
5:23; Ef 5:18).
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vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, 4který se dobře stará o rodinu a má
poslušné a dobře vychované děti. 5(Když se někdo neumí postarat o vlastní
rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)
6Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení.
7Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy
pasti.

3:2
Tt 1:7
3:7
2K 8:21
2Tm 2:26
3:8
1Tm 3:12
3:9
1Tm 1:19

Požadavky pro diakony
8Diakoni v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, 9ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. 10Ať jsou také
nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží.
11Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné.
12Diakoni musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.
13Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný
hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.

Novozákonní domácnost (3:5)
1Tm 2:8–15;
3:12, 15;
5:1–2, 8;
6:1–2
Ef 5:21–6:9
Ko 3:18–4:1
Tt 2:1–3:8
1Pt 2:13–3:7;
4:17; 5:1–5

Domácnost byla základní jednotkou antické společnosti; předpokládalo se, že stabilní
rodina je základem stabilního státu. Role a povinnosti jednotlivců byly jasně dané a hluboce zakořeněné. Hlavním společenským zájmem bylo udržovat „přirozené“ vztahy autority
a podřízenosti, jejichž narušení by vedlo k veřejnému úpadku. V tomto uspořádání vládl
manžel/otec (tzv. pater familias) téměř neomezenou mocí. Veřejný, společenský a politický
prostor náležel mužům, soukromý prostor domácnosti pak ženám. Antičtí řečníci nezřídka
obviňovali nové cizí kulty (mezi něž řadili i křesťanství) z destabilizace společnosti právě
kvůli narušování tradičních rodinných vztahů.
„Domácí řády“, jež opakovaně nacházíme v NZ (2:8–15; 5:1–2; 6:1–2; Tt 2:1–3:2; sr.
Ef 5:22–6:9; Ko 3:18–4:1; 1Pt 2:13–3:7; 5:1–5) nebyly ničím novým. Šlo o samostatný
literární žánr, který apoštolové přejali a upravili, aby uvedli obecná společenská pravidla do souladu s křesťanskou vírou a jejími potřebami. V praxi ovšem křesťanství často
vedlo k významným změnám kulturních norem. Bylo však potřeba postupovat moudře
a ohleduplně – neuvážené narušování zavedených zvyklostí by mohlo vést k nebezpečné
konfrontaci s okolní společností. Špatná pověst by pak dopadla na celou „Boží domácnost“ včetně její hlavy – Krista. A právě takové následky mělo působení falešných učitelů
v Efesu. V tomto kontextu nz domácí řády vedly věřící k životu, který vyvracel obvinění,
že křesťanství je hrozbou pro stát, a především vydával přesvědčivé a přitažlivé svědectví
pravdě.

3:4–5 Kdo se dobře stará o vlastní rodinu, prokazuje
schopnost starat se také o církev jako Boží rodinu (3:15;
5:17; sr. J 21:16; 1Te 5:12). • Antická domácnost zahrnovala vedle pokrevních příbuzných také další členy, zejm.
sloužící personál (otroky) a hosty; šlo o společenský celek
provázaný vzájemnými odpovědnostmi a jasně stanovenými rolemi.
3:6 do ďáblova odsouzení: Nebo do stejného odsouzení
jako ďábel (sr. Ez 28:17).
3:7 Pavel očekával, že křesťané si svým životním způsobem získají respekt i mimo církev (6:1; Tt 2:5–10; sr.
Mt 5:16; 1Pt 2:12). • Zmínka o ďáblově pasti je zřejmě
odkazem na působení falešných učitelů (sr. 1:20; 5:15; 6:9;
2Tm 2:26).
3:8–13 Řecký termín diakon („služebník, pomocník,
prostředník“) a slova příbuzná v NZ označují služebníky
či sluhy obecně (např. Mt 20:26; 22:13; J 2:5,9), dále
služebníky Boží (4:6; sr. Ř 15:8; 1K 3:5; 2K 6:4; 11:23;
Ko 1:7,23,25) a také specifický úřad v církvi (3:8–13;

Ř 16:1; Fp 1:1). Slovy právě tak (v. 8) se zdůrazňuje, že
charakterová kritéria pro tuto službu jsou totožná jako
u duchovních správců; chybí jen požadavek schopnosti učit
(v. 2). Viz i pozn. ke Sk 6:2–6.
3:8 žádní … prospěcháři (3:3): Chamtivost a touha po vlastním prospěchu je protikladem života podle evangelia (6:5–
10,17–19; sr. Mt 6:24; Mk 7:22; 1K 6:10; Ef 5:3; Ko 3:5)
a u služebníků církve je nepřijatelná (viz též Tt 1:7).
3:11 Jejich ženy: V řeckém textu zájmeno chybí, mohlo
by tedy jít o ženy v této službě (tj. diakonky), v paralele
k mužům (3:8). Stejné slovo však může označovat i manželky; pro tento překlad mluví kontext celé pasáže 3:8–13,
který se věnuje službě mužů. Diakonskou službu v rané
církvi každopádně zastávaly i ženy (Ř 16:1).
3:14–4:16 Tato část listu obsahuje osobní rady, jak si
má Timoteus počínat, než se za ním Pavel do Efesu vrátí
(3:14–15; 4:13).
3:14–16 Tyto verše představují samotné jádro listu.
Pavel přerušuje proud instrukcí pro různé skupiny v církvi
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3:15
Mt 16:16–18
Ef 2:19–21
3:16
Iz 7:14
Mt 4:11
J 1:14
Ř 1:3–4
Sk 1:9
1J 4:2–3; 5:6

Tajemství zbožnosti a její příklad (3:14–4:16)
Bůh zjevený v těle
14Tyto věci ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. 15Kdybych se ale zdržel,
chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého
Boha, pilíř a základna pravdy.
16Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké:
On byl zjeven v těle,
ospravedlněn v Duchu,
ukázán andělům,
zvěstován pohanům,
vírou přijat ve světě
a vyzvednut do slávy.

4:1
J 16:13
2Pt 3:3
4:2
Ef 4:19
4:3
Ř 14:6
1K 10:30–31
4:4
Gn 1:31
Sk 10:15
4:6
2Tm 3:15
Mt 20:26
4:7
2Tm 2:16
Tt 1:14

Falešná zbožnost bludařů
Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby
následovali bludné duchy a démonické nauky. 2Prolhaní pokrytci s ocejchovaným svědomím 3budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim
jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, 4neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním,
není třeba odmítat; 5posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.
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Příklad pravé zbožnosti
6Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník
Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis osvojil. 7Světské
(2:1–3:13; 5:1–6:2) i pro samotného Timotea (4:1–16),
aby zdůraznil to nejdůležitější: v čem spočívá identita
církve a její poslání.
3:15 v Božím domě: První křesťanské obce se scházely
po domech (Sk 2:46; Ř 16:5; 1K 16:19; Ko 4:15; Fm 1:2),
obraz církve jako Boží domácnosti byl proto velmi přiléhavý
(sr. Ga 6:10; Ef 2:19; Žd 3:6; 10:21; 1Pt 4:17). Boží dům
je také standardní biblické označení pro chrám, v němž
přebývá Boží přítomnost (2S 7:12–13; 2Le 7:11–16;
Ezd 1:2–4; Ž 26:8; sr. Ef 2:20–22; 1Pt 2:5). V tomto smyslu
se Božím chrámem stalo Kristovo tělo ( J 1:1,14; 2:19–21)
a nyní je jím skrze Ducha společenství věřících (Mt 18:20;
1K 3:16–17; 12:27; 2Tm 1:14). • církev živého Boha: Církev je definována jako shromáždění (ekklésia) Božího lidu,
v němž Bůh zjevuje, že je skutečný a živý (4:10; sr. Dt 5:26;
Joz 3:10; Oz 2:1; Mt 16:16; 2K 6:16). • pilíř a základna
(nebo pevnost) pravdy: Použité architektonické obrazy
vykreslují církev jako místo, kde se podpírá a brání pravda
evangelia. Jinými slovy, evangelijní zvěst se ukazuje jako
pravdivá v církvi, která ji uskutečňuje a žije (sr. J 13:35).
3:16 Ve druhé části verše Pavel cituje raně církevní hymnus
či vyznání víry, dokládající rozvinutost teologického myšlení
prvních generací křesťanů (sr. Fp 2:6–11; Ko 1:15–20;
2Tm 2:12–13). • Tajemství: Pavel s oblibou používal termín
mysterion k označení podstaty evangelia, totiž zjevení
Božího plánu spásy v Kristu (v. 9; Ř 11:25; 16:25; 1K 2:1,7;
4:1; 15:51; Ef 1:9; 3:3,4,9; 5:32; 6:19; Ko 1:26–27; 2:2;
4:3; sr. Mt 13:11). • zbožnosti: Nebo našeho náboženství
(sr. 2Tm 3:5). • On: Některé pozdní rukopisy uvádějí: Bůh.
• ospravedlněn v Duchu (nebo ospravedlněn Duchem):
Kristovo vtělení ( J 1:1,14) vyústilo v jeho odsouzení
a ukřižování – Bůh se však k němu ve vzkříšení přiznal,
ospravedlnil jej a potvrdil jeho učení (Mk 9:31; Ř 1:4;
1K 15:3–4). • ukázán (nebo představen) andělům: Ježíš po

vzkříšení usedl po Boží pravici a přijal veškerou moc na nebi
i na zemi (Mt 28:18; Ef 1:20–21; Fp 2:8–11; Žd 1:3–6;
1Pt 3:22; Zj 5:8–14). • zvěstován pohanům: Radostná
zpráva o spáse v Kristu je zvěstována nejen Židům, ale
všem národům (2:7; sr. Mt 28:19; Mk 16:15; Sk 28:28;
Ř 11:13). • vírou přijat ve světě: Krista a jeho spásu lze odmítnout, anebo přijmout skrze víru (Mk 16:16; J 1:11–12;
Ga 3:26; Ef 2:8). • Ježíš byl vyzvednut do nebeské slávy
(L 24:26,51; J 17:5; Sk 1:2,11,22; 7:55–56). Jeho spásné
dílo je tak korunováno úspěchem ve světě a slávou v nebi.
4:1–5 Proti jasné formulaci učení evangelia (3:16) zde
Pavel staví do kontrastu bludy falešných učitelů.
4:1 Raní křesťané byli přesvědčeni, že žijí v posledních
dnech před příchodem Božího království (2Tm 3:1; sr.
Sk 2:16–17; Žd 1:2; 1J 2:18–23).
4:2 s ocejchovaným svědomím: Majitelé označovali svůj
dobytek či otroky přitisknutím rozžhaveného železného
cejchu na jejich kůži. Podobně může být lidské svědomí
(1:5; 3:9; 2Tm 1:3) znecitlivěno a znetvořeno, aby člověku
přestalo ukazovat rozdíl mezi dobrem a zlem (1:19;
Tt 1:15–16; sr. Ř 1:28–32; 2:15).
4:3–5 Falešní učitelé přinášeli asketické zákazy manželství
a omezení toho, co se smí jíst, zřejmě s odkazem na předpisy Zákona (Lv 11; sr. Ř 14; 1K 7:25–8:13; Ko 2:20–23).
Vše, co Bůh stvořil, je dobré – viz Gn 1:12,21,25,31.
• posvěcuje se to: Křesťané pokračovali v židovské praxi
děkovných modliteb před jídlem (Mt 15:36; Mk 8:6;
L 22:17–19; Sk 27:35; 1K 10:30).
4:6–16 V protikladu k falešným učitelům má být Timoteus
pro efeské křesťany příkladem života v pravé zbožnosti (sr.
2Tm 3:1–4:5).
4:6 Tyto věci: Tj. předchozí odstavce, celý list, anebo
obecně učení evangelia (sr. 3:14; 4:11,15; 5:7,21; 6:2).
• sourozencům: Doslova bratrům (řecky adelfoi ); tento
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babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. 8Tělesné cvičení má skrovný
užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. 9Kéž by každý přijal tuto pravdu. 10Proto se
tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je
Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících.
11Tyto věci jim předávej a uč. 12Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí.
Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě.
13Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování.
14Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání
rukou staršovstva. 15O těchto věcech přemýšlej a zůstávej v nich, a všichni
uvidí, jak rosteš. 16Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá
vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají.
Život v úctě (5:1–6:2a)
Úcta mezi generacemi
Staršího muže nehubuj, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, 2starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě.

5

Úcta ke vdovám
3Prokazuj úctu osamělým vdovám. 4Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí
se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči
svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. 5Skutečně opuštěná vdova spoléhá na
Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. 6Ta, která si užívá, je
ale mrtvá zaživa. 7Tyto věci jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné.
8Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší
než nevěřící.
9Mezi vdovy v péči církve ať je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla
věrnou manželkou, 10je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty,
myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu.
11Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista,
budou se chtít vdát 12a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. 13Také
termín se v Bibli často používá genericky, tedy pro mužské
i ženské sourozence či souvěrce. • odkojený slovy víry:
Sr. J 8:31–32; Ř 10:17; 1Pt 2:2. • správné učení: Tj.
učení Ježíše a apoštolů, nikoli falešných učitelů (viz 1:10;
sr. L 1:4; J 7:16–17; Sk 2:42; 5:28; 13:12; Ř 6:17; 1K 11:2;
2Te 2:15).
4:8–9 tělesné cvičení: Sr. 1K 9:24–27. • zaslíbení … života:
Sr. 4:16; 6:6; Mk 10:29–30; Ef 6:2–3; 2Pt 1:4; 1J 2:25.
• pravdu: Viz pozn. k 1:15.
4:10 svádíme takový boj: Podle některých rukopisů snášíme urážky. • Spasitelem: Viz pozn. k 1:1.
4:12 buď … příkladem: Jen ti, jejichž životy jsou formovány evangeliem, jsou hodni být jeho učiteli (sr. 2Tm 3:10–
11; Tt 2:7–8; Žd 13:7).
4:14 proroctví: Viz pozn. k 1:18. • vkládání rukou: Tento
úkon vyjadřoval uznání, pověření a požehnání (Nu 27:18,
23; Dt 34:9; Sk 6:6; 13:1–3). Jde zřejmě o stejnou událost
jako v 2Tm 1:6.
5:1–6:2a Po přerušení v ústřední pasáži listu (3:14–4:16)
autor navazuje na předchozí etické pokyny (2:1–3:13),
jak žít v Božím domě (3:15). Nyní se zaměřuje na vztahy
k věřícím různého věku či pohlaví (5:1–2), ke vdovám
(5:3–16), církevním představeným (5:17–25) i pánům
(6:1–2a). V Božím domě má vládnout úcta napříč všemi
skupinami a sociálními vrstvami.
5:1–2 Staršího: Mohl by být míněn církevní představený

4:9
1Tm 1:15
4:10
1Tm 2:3–4
2Tm 1:10
4:11
1Tm 5:7
4:12
Tt 2:15
Tt 2:7
4:13
1Tm 3:14
4:14
Sk 6:6; 8:17
5:1
Lv 19:32
Tt 2:2,6
5:4
Ef 6:2
1Tm 2:3
5:5
L 2:36–37
5:6
Jk 5:5
5:10
Gn 18:3–5
Sk 9:36
5:13
2Te 3:11

(presbyter), vzhledem ke kontextu jde ale spíše o starší lidi
obecně. • ženy: V prvotní církvi zřejmě nebyli muži a ženy
nijak odděleni, v kontrastu k tehdejším zvyklostem.
5:3–16 Vdovy bez majetku či rodiny zůstaly na světě
samy, bez jakékoli podpory. Křesťanské komunity se
ale o vdovy staraly (Sk 6:1–6; Jk 1:27; sr. Dt 10:17–18;
24:17–22; Iz 1:17).
5:3 Prokazuj úctu: Ve smyslu: pomáhej, podporuj (sr.
Ex 20:12; Mk 7:10–12).
5:5 Opuštěné vdovy neměly jiné útočiště než spoléhat na
Boha (Ž 68:6; 146:9).
5:6 Některé vdovy ovšem byly majetné a podporu křesťanské komunity nepotřebovaly. Ke křesťanské etice patřila
štědrost a pomoc potřebným, nikoli užívání si světského
luxusu a požitků (6:17–19; sr. Tob 4:16; Mt 19:21; Jk 5:5).
5:8 Křesťanství je více než jen přesvědčení; kdo je neprojevuje svým způsobem života, ten zapřel víru (viz Jk 2:14–26).
5:9 nejméně šedesátiletá: Pomoc vdovám byla diferencovaná podle věku (sr. 5:11–15). • byla věrnou manželkou
(doslova byla manželkou jednoho muže): Jde o vyjádření
gramaticky shodné s 3:2,12; Tt 1:6.
5:10 myla nohy svatým: Tj. starala se o hosty podle tehdy
běžných zvyklostí (sr. Gn 18:4; L 7:44; J 13:1–17).
5:11–15 K mladým vdovám, které se stále mohly vdát
a mít děti, bylo potřeba přistupovat jinak. Pavel se obával,
že je falešní učitelé odváděli od Krista.
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1K 7:9
5:15
1Tm 1:19–20
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5:18
Dt 25:4
Mt 10:10
L 10:7
1K 9:9
5:19
Mt 18:16
5:20
Dt 13:11–12
Ef 5:11
5:21
1Tm 6:13
5:22
1Tm 4:14
5:23
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5:24–25
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by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit,
plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. 14Proto bych rád, aby se mladší
vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. 15Některé se už totiž odvrátily za satanem.
16Jestliže má někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, ať se o ně stará. Církev
tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé.
Úcta ke správcům církve
17Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště
ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. 18Písmo přece říká: „Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek,“ a jinde: „Dělník si zaslouží svou mzdu.“
19Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo
tři svědkové. 20Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň.
21Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly,
abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
22Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších;
zachovávej si čistotu.
23Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté
nemoci užívej trochu vína.
24Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných
ale až potom. 25Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní
nezůstanou skryty.
Úcta k pánům
Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu,
aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. 2Mají-li za pány věřící,
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5:11–12 původní slib věrnosti: Pavel zřejmě mluví o situaci, kdy by se křesťanská vdova vstupem do pohanského
manželství musela vzdát své víry. Je také možné, že raná
církev uznávala zvláštní kategorii „posvátného vdovství“
(viz 5:5; sr. L 2:36–38; Sk 9:36–37), do nějž žena mohla
vstupovat složením slibu věrnosti, který zde Pavel zmiňuje.
5:13 Materiální podpora může někoho svádět k zahálce
spíše než k životu v příkladné zbožnosti (5:10; sr.
2Te 3:11–13). Takové zneužívání církevních prostředků je
pak ke škodě nejen pro příjemce, ale i pro pověst evangelia
(viz 5:14). • vést nepatřičné řeči: Zřejmý odkaz na falešná
učení (5:15; sr. Tt 1:10–11).
5:14 Pro mladší vdovy bylo nejlepší znovu se vdát, ovšem
za věřícího muže (1K 7:39; viz též pozn. k 2:15). • žádnou
příležitost k pomluvám: Jejich jednání poškozovalo dobrou
pověst církve, důležitou pro svědectví evangelia (Tt 2:4–5).
5:15 odvrátily za satanem: Odpadly od víry, zřekly se
Krista, zřejmě pod vlivem falešných učitelů (sr. 1:6–7;
3:6–7) či vlastního požitkářství (5:6,13), případně kvůli
sňatku s nevěřícím (pohanská svatba zahrnovala oběti
pohanským bohům).
5:16 v příbuzenstvu: V rámci církve nadále existovaly jednotlivé křesťanské rodiny s vlastní identitou a zodpovědnostmi. Pro identitu církve jako celku je ovšem primární
chápání komunity věřících jako Boží rodiny (3:15; sr.
Mk 3:31–35).
5:17–25 Představenými křesťanských komunit byli, tak
jako v judaismu, obvykle starší muži, kteří se osvědčili v
péči o vlastní rodiny (viz 3:1–7; Tt 1:5–9). Pro tento specifický úřad (4:14; Tt 1:5) Pavel používá stejné slovo, jímž
jinde označuje starší muže obecně (5:1). Viz „Duchovní
správci“ u Tt 1:5–9, s. 25.

5:17–18 si zaslouží dvojnásobné uznání: Není doloženo, že
by církve v této době měly placené duchovní. Výraz uznání
v sobě nicméně zahrnuje praktický ohled (viz Ga 6:6),
podobně jako přikázání ctít rodiče znamenalo i péči o jejich
potřeby (viz pozn. u 5:3). Je pozoruhodné, že Pavel ve své
argumentaci cituje vedle sebe Mojžíše a Ježíše, přičemž oba
texty chápe jako stejně autoritativní Písmo (Dt 25:4; L 10:7).
5:19–21 Obvinění nepřijímej: Pod vlivem falešných učitelů
zřejmě docházelo k pomluvám a obviňování vedoucích
církve. • dva nebo tři svědkové: Pavel odkazuje na postup
Zákona (Dt 19:15), který Ježíš potvrdil také pro církev
(Mt 18:16–17).
5:20 Ty, kteří hřeší: Mohou být míněni provinilí starší,
anebo ti, kdo je neprávem obviňovali (Dt 19:16–19).
• ostatní: Může jít o ostatní vedoucí v církvi, anebo o církev jako celek (sr. Dt 19:20; Sk 5:1–11).
5:21 před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými
anděly: Tj. před třemi svědky (5:19). Andělé jsou často
zmiňováni v souvislosti s Božím soudem (Mt 13:39,49;
25:31; L 9:26; 2Te 1:7 a v celé knize Zj).
5:22 Nevkládej ruce: Viz pozn. u 4:14. • neměj účast na
cizích hříších: Ti, kdo ustanovují starší, nesou odpovědnost za jejich jednání.
5:23 Snaha o život v čistotě (5:22) mohla vést k vyhraněným postojům v oblasti jídla a pití vína (sr. 3:3; Nu 6:1–
21; 1K 8:1–13; 10:25–31). Víno se ovšem užívalo i jako
lék a prostředek ke zlepšení kvality pitné vody.
5:24–25 Pavel zde zřejmě používá dvě ustálená rčení,
aby shrnul předchozí pasáž o starších (5:17–23) ve světle
nadcházejícího Božího soudu.
6:1 Mezi ranými křesťany byli kromě svobodných občanů
také otroci (1K 7:21–22; 12:13; Ga 3:28; Ko 3:11;
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ať je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, neboť jejich
dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.
Zbožnost se spokojeností (6:2b–19)
Kořen všeho zla
Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. 3Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se
zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, 4je nadut
pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách,
které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek 5a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že
zbožnost je zdrojem zisku.
6Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost spojená se spokojeností. 7Nic
jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. 8Máme-li tedy jídlo a oděv,
můžeme být spokojeni.
9Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých
a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. 10Láska k penězům
je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry
a sami si způsobili nesčetná muka.
Výzva Timoteovi
11Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost,
zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. 12Bojuj ten dobrý boj víry. Chop
se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným
vyznáním před mnoha svědky.
13Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který
pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, 14abys
toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, 15který nastane v pravý čas, jenž určí ten
požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících, 16který jediný
má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí
neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen.
Fm 1:10–16). I oni měli ve svých vztazích prokazovat
veškerou úctu (viz pozn. k 5:1–6:2a), a to vůči věřícím
i nevěřícím pánům; jejich neposlušnost by totiž dělala
špatnou pověst evangeliu. Podobné instrukce platily i pro
majitele otroků (Ef 6:5–9).
6:2a ať je … nectí o nic méně: Pokud měli otroci věřící
pány, nemělo to pro ně být záminkou k nižší úctě a odvádění horší práce.
6:2b–21 Závěrečná část dopisu se znovu vrací k nutnosti
konfrontovat falešné učitele. Svým tématem a strukturou
odpovídá úvodní části listu (1:3–20).
6:2b–10 Tato pasáž odhaluje motivy těch, kdo učí …
odlišně. Falešní učitelé toužili na zbožnosti zbohatnout.
6:4 Libuje si … v hádkách: Stejný problém jako v 1:4 (sr.
2Tm 2:23–24; Tt 3:9).
6:5 zbavení pravdy: Viz 2Tm 2:18; 3:7–8; 4:4; Tt 1:14.
• zbožnost je zdrojem zisku: Viz 3:8; 4:8; 2Tm 3:2; sr.
Sk 8:9–23. Nevíme, na čem přesně se falešní učitelé
snažili zbohatnout. V antice bylo mnoho potulných učitelů,
kteří učili za peníze. Často šlo o šarlatány, kteří si svou
špatnou pověst plně zasloužili. Falešní učitelé z 1Tm mohli
tuto praxi přenášet do církve. Je také možné, že hlásali
jakousi formu evangelia prosperity. Zdá se, že měli vliv
především na bohaté věřící (6:17–19).
6:6 spokojenost: Termín autarkeia (tj. soběstačnost, samostatnost) označoval jeden z antických životních ideálů.

6:3
1Tm 1:3,10
6:4
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Jb 1:21
6:8
Př 30:8
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Pavel ovšem nemá na mysli askezi či filosofický odstup od
běžných lidských potřeb, ale plné spolehnutí na Krista. Viz
2K 9:8; Fp 4:10–13; Žd 13:5.
6:11–16 Pavel přerušuje své úvahy o bohatství, aby
se obrátil na Timotea s osobní výzvou k bezúhonnému
životu v příkladné zbožnosti.
6:12 dobrý boj: Pavlova oblíbená metafora pro vytrvalost ve víře a věrnost Božímu povolání navzdory všem
překážkám (1:18; 4:10; 2Tm 4:7; sr. 2K 10:4; Ef 6:11–17;
Fp 1:30; Ko 2:1). • Timoteovo jasné vyznání víry nejspíše
zaznělo při jeho křtu.
6:13 Kristovo jasné vyznání během jeho soudu před Pontským Pilátem ( J 18:33–37; 19:9–11; sr. Mt 27:11; L 23:3)
má být Timoteovi příkladem a povzbuzením, aby zůstal
pevný tváří v tvář jakýmkoli zkouškám.
6:14 do příchodu našeho Pána: Kristův příchod na svět
(2Tm 1:10), stejně jako jeho budoucí návrat (2Tm 4:1,8;
Tt 2:13), jsou v pastorálních listech popsány pojmem
epifanie, tj. „zjevení“. Církev žije a naplňuje své poslání
v období mezi těmito dvěma zjeveními Krista. Tato doba
může být pro křesťany těžká (4:1; 2Tm 3:1–9), ale naše
očekávání Pánova příchodu nás posiluje v odhodlání žít už
v současnosti ve světle přicházejícího království. Falešní
učitelé ovšem hlásali, že vzkříšení už nastalo (2Tm 2:18).
Pavel proto zdůrazňuje, že Boží spásné dílo již začalo, ale
musíme vytrvat, než bude završeno v Kristově druhém
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Výzva bohatým
17Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať
nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho
k užívání. 18Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou
štědří a dělí se s ostatními. 19Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost
a chopí se opravdového života.
Závěr (6:20–21)
20Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno „poznáním“. 21Ti, kdo se stali jeho vyznavači,
zbloudili ve víře.
Milost s vámi.

příchodu (1Te 3:13; 5:23; Tt 2:11–14; sr. Jk 5:7–8).
6:15–16 Bůh v pravý čas (sr. 2:6) dokončí dílo spásy,
o němž rozhodl už před počátkem světa (2Tm 1:9;
Tt 1:2–3). Toto vědomí Pavla vede k oslavě Boha, podobně
jako v úvodu listu (1:17). • Tato pasáž je zřejmě citací
některého raně křesťanského křestního vyznání (viz pozn.
k 1:15; 2:5–6; 3:16; 6:12).
6:17–19 Pavel se znovu vrací k tématu bohatství (sr. 6:5–
10). Ve srovnání s odplatou věčného života (6:12) by bylo
bláznovstvím přikládat hodnotu bohatství, které pomine
(viz Jk 5:1–3). Lepší základ pro věčný život představuje
spolehnutí … na Boha a bohatnutí v dobrých skutcích
a štědrosti v lásce k druhým (viz 1:5).
6:20–21 Krátká, ale naléhavá osobní výzva shrnuje Timoteovy úkoly v Efesu a spolu s úvodní výzvou (1:18–20)
celý list rámuje.

6:20 co ti bylo svěřeno: Nebo: svěřený poklad (slovo
se vyskytuje jen zde a v 2Tm 1:12,14). Míněno je učení
evangelia (1:15; 2:5–6; 3:16), které církev posiluje
a očišťuje v těžkých dobách. Tento svěřený odkaz se
v církvi předává („traduje“) z generace na generaci
(2Tm 2:2; sr. 1K 11:23–25; 15:1–8; 2Te 2:15; 3:6). Tuto
tradici je třeba uchovávat a rozvíjet podle měnících se
výzev, kterým církev čelí (2Tm 1:12–14). • „poznáním“
(řecky gnósis) může být míněna raná forma gnosticismu.
6:21 Dopis končí náhle. Další pokyny již nebyly nutné (sr.
2Tm 4:9–15; Tt 3:12–14). V situaci, v níž se efeský sbor
nacházel, zřejmě nebyly na místě ani obvyklé závěrečné
pozdravy (2Tm 4:19–22; Tt 3:15). • s vámi: Dopis byl
adresován Timoteovi, ale měl být přečten celému sboru
(4:13; viz též Úvod, „Literární stránka listu“, s. 3).

2. LIST TIMOTEOVI
Pavel se opět ocitl v Římě, a opět ve vězení. Cítil, že jeho životní
pouť končí. Jeho život, jímž toužil zrcadlit smrt a vzkříšení Ježíše
Krista, se chýlil k závěru. Rozhodl se proto pověřit svého učedníka a vyslance Timotea, aby převzal jeho dílo. Před svou popravou rukama Římanů Pavel sepsal tento dopis jako svůj epitaf (viz
4:7–8), v němž vyzývá církev, aby pokračovala v Božím díle i po
jeho smrti. Šíření evangelia má pokračovat dál.

ČASOVÁ OSA
34~35 n. l.
Saulovo obrácení
47~48 n. l.
Pavlova první misijní
cesta
Timoteovo obrácení
53~56 n. l.
Pavlova služba v Efesu

Dobový kontext
Po svém obrácení (Sk 9:1–20) se Pavel stal „apoštolem pohanů“ (Ř 11:13; 1Tm 2:7)
a šířil zvěst evangelia ve východním Středomoří od Jeruzaléma až po Itálii (Ř 15:19;
Sk 28:14). Značné úsilí přitom soustředil na provincii Malá Asie (dnešní Turecko),
zejména na její hlavní město Efes (Sk 19:1–40; 20:17–38). Toto období jeho služby
skončilo zatčením v Jeruzalémě (Sk 21:26–36), vazbou v Cesareji (Sk 23:23–26:32)
a domácím vězením v Římě (Sk 28:16–31).
Podle rané křesťanské tradice byl poté Pavel propuštěn a pokračoval ve své misii.
Právě v této době nejspíše vznikl 1. list Timoteovi a list Titovi. Nakonec byl však
opět zatčen a uvězněn v Římě (2Tm 1:8; 2:9).
Tento dopis, psaný z římského vězení, zjevně pochází z posledních dnů Pavlova
života (4:6–8). Adresátem je Timoteus, Pavlův věrný spolupracovník a vyslanec,
který v té době působil v Asii, patrně v Efesu (4:13,19). Pavel na něj naléhá, aby za
ním co nejdříve dorazil do Říma a nebál se pronásledování, které je údělem všech
věrných následovníků Ježíše Krista (3:11–12).

60–62 n. l.
Domácí vězení v Římě
62~64 n. l.
Pavlova další služba
po propuštění
asi r. 63 n. l.
Sepsání 1. Timoteovi
a Titovi
asi 64~65 n. l.
Opětovné uvěznění,
sepsání 2. Timoteovi
do r. 68
Pavel popraven

AL

Shrnutí
Po tradičním pozdravu (1:1–2), díkůvzdání a modlitbě (1:3–4) Pavel vyzývá Timotea, aby byl Kristovým odvážným svědkem (1:5–18). Sílu k tomu má čerpat jak
z vlastní výchovy ve víře, tak ze samotného evangelia. K orientaci mu přitom
poslouží kromě Pavlova vzoru též dobré i špatné příklady jiných učedníků.
Ve druhé kapitole Pavel Timotea znovu vyzývá k odvaze a snášení útrap pro
evangelium (2:1–13). Motivací mu má opět být samotné evangelium i Pavlův příklad. Následují instrukce pro Timoteovu službu v církvi ohrožené působením falešných učitelů (2:14–26).
Se třetí kapitolou se perspektiva rozšiřuje a Timoteovo poslání je zasazeno do
kontextu posledních dnů (3:1–4:8). Doba je těžká, ale Bůh se vypořádá s těmi, kdo se
staví proti němu. Timoteus má pevně
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 Geografický kontext 2. listu Timoteovi, 64~65 n. l. Pavel psal tento
list z vězení v ŘÍMĚ těsně před svojí
popravou. Adresát dopisu, Pavlův
spolupracovník Timoteus, byl zřejmě
dosud v EFESU (viz Úvod k 1. Timoteovi, s. 2) a Pavel mu dodává odvahy,
aby za ním přijel do Říma.

V poslední části listu Pavel Timotea žádá, aby jej co nejdříve v Římě navštívil
(4:9–18). Dopis uzavírají pozdravy a vzkazy přátelům a opakovaná výzva Timoteovi, aby dorazil do Říma ještě před zimou, neboť pak nebude možné cestovat
(4:19–21). List končí krátkým požehnáním (4:22).
Datování
Podle jedné z teorií mohl 2. list Timoteovi vzniknout během Pavlova prvního věznění v Římě (kolem r. 60–62; Sk 28). Pravděpodobnější je ale pozdější datování, jež
list zasazuje do doby Pavlova druhého římského vězení během Neronova pronásledování křesťanů (r. 64–65), jež skončilo Pavlovým
odsouzením a popravou nejpozději před r. 68. List
OBSAH
tedy vznikl pravděpodobně mezi těmito daty (viz
1:1–5
Úvod k pastorálním listům, „Datování“, s. 1).

Pozdrav a díkůvzdání

Okolnosti vzniku
Podrobnosti Pavlova druhého zatčení neznáme. Je
možné, že k němu dal podnět kovář Alexandr (4:14–
2:1–13
15), bludař, kterého Pavel dříve vyobcoval (1Tm
1:20). Pokud byl Pavel zatčen v Asii (1:15), znaVýzva k vytrvalosti
menalo by to, že se jeho heretičtí odpůrci – falešní
2:14–26
učitelé, o nichž se píše v 1Tm a Tt – zřejmě nezaVýzva ke službě
stavili u planých hrozeb. „Boj“, který Pavel a Timoteus sváděli (2:3; 4:7; 1Tm 1:18; 6:12), zřejmě nebyl
3:1–4:5
jen metaforický či duchovní. Výzva k modlitbám za
Výzva ke stálosti
lidi, kteří mají v rukou moc (1Tm 2:1–3; sr. Tt 3:1),
4:6–22
mohla souviset s širším okruhem problémů, které
Slova na rozloučenou
heretici církvi působili. Jejich důsledkem bylo i Pavlovo zatčení a následná poprava. Falešní učitelé
přitom nepolevovali ve svých destruktivních aktivitách (2:14–3:9; 4:14–15). Pavel
vnímal, že jeho služba je u konce a bude brzy popraven (4:6–8). Proto zval Timotea
do Říma, aby mu mohl udělit požehnání a předat mu své poslání.
1:6–18

Výzva k věrnosti

Význam a zvěst
Pro apoštola Pavla nebylo evangelium o smrti a vzkříšení Ježíše Krista pouhou teorií. Evangeliem proměněný člověk na sebe bere kříž a následuje Ježíše posilován
životodárnou mocí jeho vzkříšení. Pavel svým životem usiloval napodobovat Krista
a nyní nastala chvíle, kdy ho měl napodobit i ve smrti. Bůh dovrší své dílo spásy, než
přijde den Kristova návratu; na Božích služebnících ovšem leží nesmírná zodpovědnost podílet se na tomto díle.
Pavel na konci svého běhu předává štafetu svého poslání Timoteovi s výzvou, aby
pokračoval v jeho naplňování. Spolu s Timoteem jsou dovršením této mise pověřeni i všichni ti, kdo jsou ochotni brát svůj kříž a následovat Ježíše v moci Kristova
vzkříšení.

K DALŠÍMU STUDIU
UDO BORSE
První a druhý list
Timoteovi, List Titovi.
Malý stuttgartský
komentář (2001)
JOHN R. W. STOTT
Výklad epištoly
2. Timoteovi (1992)
FRANTIŠEK TRSENSKÝ
Pavlove pastorálne listy
(slovensky, 2015)

2. TIMOTEOVI 1:1
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Pozdrav a díkůvzdání (1:1–5)
avel, z Boží vle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený
v Kristu Ježíši,
2milovanému synu Timoteovi:
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.

1:1
J 5:24; Tt 1:1

Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši
předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. 4Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím tě znovu vidět a být naplněn radostí. 5Vzpomínám
na upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá matka Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty.

1:4
Sk 20:37; 2Tm 4:9

P
3

Výzva k věrnosti (1:6–18)
Opatruj svěřený poklad
6Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal
skrze vkládání mých rukou. 7Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly,
lásky a rozvahy. 8Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho
vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.
9Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům,
ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. 10Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho
Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil
život a nesmrtelnost. 11Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol
a učitel. 12Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu

1:1–2 Viz pozn. k 1Tm 1:1–2.
1:1 život zaslíbený: Viz Ř 4:13–17. Pavel v tomto listě
reaguje na aktuální situaci pronásledování prvních křesťanů (3:12). Klade jim proto před oči Kristovo vzkříšení
(2:8), připomíná jim Boží dar věčného života (1:10)
a vlastním životem vydává svědectví o křesťanské naději
(4:17–18).
1:3–4 Díkůvzdání a modlitby jsou standardní součástí
úvodu Pavlových listů (např. Ř 1:8–12; Ko 1:3–14; oproti
tomu Ga 1:6–10).
1:3 s čistým svědomím: Viz pozn. u 1Tm 1:5. Své čisté
svědomí Pavel zdůrazňoval i při svých soudních obhajobách (Sk 23:1; 24:14–16) • tak jako naši předkové: Následování Krista bylo pro Pavla naplněním, nikoli popřením
jeho židovství (Ř 9:3–5; sr. Fp 3:4–5).
1:4 Těmito slovy Pavel začíná Timotea zvát k sobě (viz
pozn. k 1:5–14). • tvé slzy: Zřejmě odkaz na dojemné
loučení před Pavlovým zatčením a převozem do Říma
(Sk 20:37–38; 21:12–14).
1:5 Timoteův rodinný původ je uveden v Sk 16:1–3 (sr.
1Tm 1:2). • vírou je míněno křesťanství; Timoteus po své
židovské babičce a matce zdědil zakotvení ve svatých
Písmech (3:14–15) a zároveň jejich příklad křesťanské
víry, který měl následovat.
1:6–14 Pavel jemně, ale naléhavě povolává Timotea
k sobě do Říma (sr. 4:9,21; oproti 1Tm 1:3). Zde mu
ovšem jako křesťanovi hrozilo pronásledování, a proto
jej Pavel povzbuzuje k odvaze. • Zmínky o duchu/Duchu
v 1:6–7 a 1:14 vytvářejí tzv. inclusio (literární ohraničení)
celého úryvku.
1:6 rozněcoval: Boží Duch nepůsobí v člověku samočinně;
rozvíjení jeho darů závisí i na nás (viz Ef 5:18–20; 1Te
5:19–20; sr. Sk 4:31; 7:55; 13:9). • Boží dar zde znamená
duchovní zmocnění ke službě (viz 1K 12–14; sr. Sk 6:3,5;

1:2
1Tm 1:2
1:3
Sk 23:1; 24:16
Ř 1:8–10

1:5
Sk 16:1
1:6
1Tm 4:14; 1Pt 4:10
1:7
Ř 8:15
1:8
Ř 1:16; Ef 3:1
2Tm 2:3;
1:9
Ř 8:28; Ef 2:8–9
Tt 3:5
1:10
1K 15:54; 2Tm 4:1
Tt 1:3
1:11
1Tm 2:7
1:12
1Tm 6:20

11:24). • skrze vkládání mých rukou: Viz pozn. u 1Tm 4:14.
1:8 Tento verš je určitým shrnutím celého listu. Timoteus
jako Pavlův žák a nástupce musí počítat s tím, že ho po
příjezdu do Říma i po zbytek života čekají útrapy pro
evangelium (2:3; 3:12; 4:5; viz Žd 13:23).
1:9–10 Pavel povzbuzuje Timotea krátkým shrnutím evangelijní zvěsti zdůrazňujícím Boží spásnou milost; snad šlo
o citaci raně křesťanské tradice či vyznání víry (viz pozn.
k 1Tm 2:5–6).
1:9 [Bůh] nás spasil … našeho Spasitele, Krista Ježíše:
Jako Spasitel je zde střídavě označen Bůh i Kristus (sr.
1Tm 1:1; 2:3–4). • povolal svatým povoláním: Pavel ve
svých listech často oslovuje křesťany jako Boží povolané a svaté (viz Ř 1:6–7; 1K 1:2; 2Te 1:11). • ne díky
našim skutkům: Vlastními zásluhami nemůžeme nikdy
dosáhnout spásy (viz Ř 3:23–24; 5:6–11; Ef 2:8–9;
Tt 3:5). • díky jeho vlastnímu záměru … před začátkem
věků: Boží spásná milost předchází jakékoli lidské jednání
(Tt 1:2; sr. J 17:24; Ef 1:4,11; 1Pt 1:20; Zj 13:8).
1:10 v příchodu … Krista Ježíše: Řecký text zde mluví
o Kristově epifanii (viz pozn. k 1Tm 6:14). • zrušil vládu
smrti: Viz 1K 15:26; 2Te 2:8; Žd 2:14–15. • skrze evangelium: Spása, kterou vydobyl Kristus, se k lidem dostává
skrze její zvěstování (Tt 1:2–3; sr. Ř 1:16–17; 10:13–15).
• život a nesmrtelnost: Viz 1:1; 1K 15:53–54; Tt 1:2.
1:12 Tváří v tvář smrti Pavel prokazoval neochvějnou
jistotu, díky níž snášel útrapy a nestyděl se za Krista
(4:17–18; sr. 2K 4:8–9; Fp 1:20–21). Dával tak Timoteovi
příklad k následování (viz 1:8). • co jsem mu svěřil: Nebo:
co mi bylo svěřeno. Původní formulaci (můj vklad/poklad)
lze chápat dvojím způsobem. Pavel může mluvit o svém
životě, který v důvěře odevzdal Bohu (sr. L 23:46), anebo
o duchovním pokladu evangelia, který mu byl Bohem
svěřen (viz pozn. k 1Tm 6:20).

2. TIMOTEOVI 2:12
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1:13
Ř 6:17
1Tm 1:14
1:14
Ř 8:9,11,16
Ga 4:6
1:15
2Tm 4:10,16
1:16
2Tm 4:19
1:18
Žd 6:10
2:1
Ef 6:10
Tt 2:11
2:2
2Tm 1:13
2:3
2Tm 1:8; 4:5
2:5
1K 9:25
2:6
1K 9:7,10
2:8
Sk 2:24
Ř 1:3
2:9
Ef 3:1
Fp 1:12–14
2:10
Ko 1:24
2:11
Ř 6:2–11
1Te 5:10
2:12
Mt 10:33
Ř 8:17
1Pt 4:13

jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil,
až do onoho dne.
13To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře
a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá,
opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen.
Příklady věrnosti a nevěrnosti
15Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode mě odvrátili. 16Kéž
Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často mě přicházel povzbudit a nestyděl se za mé řetězy. 17Naopak, když přišel do Říma, usilovně mě
hledal, dokud mě nenašel. 18Kéž Pán dá, aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám.
Výzva k vytrvalosti (2:1–13)
Snášej útrapy
Proto, synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. 2Co jsi
ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou
schopni učit zase další.
3Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. 4Nikdo v bojové službě se
neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. 5Ani
žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. 6I rolník musí
těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. 7Přemýšlej o mých slovech; Pán ti
dá, abys to všechno pochopil.
8Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých – to
je mé evangelium. 9Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale
Boží slovo není v okovech. 10Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši.
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On zůstává věrný
11Toto je jistá pravda:
Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.
12Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat.

1:13–14 Tak jako Pavel svěřil svůj vzácný poklad do Božích
rukou (v. 12), nyní jej svěřuje svému nástupci ve službě,
Timoteovi.
1:15–18 Pavel předkládá Timoteovi dobré i špatné příklady
druhých, aby povzbudil jeho loajalitu a dodal mu odvahy
k návštěvě Říma.
1:15 všichni … se ode mě odvrátili: Pavel může mít na
mysli svou opuštěnost v římském vězení, anebo okolnosti
svého zatčení v provincii Asie. I v tomto ohledu se Pavel
ztotožnil s Kristem a jeho utrpením (Fp 3:10; sr. Mt 26:31,
56). • Fygela a Hermogena známe pouze z této pasáže.
Snad mohlo jít o církevní představené, kteří se přidali
k Pavlovým odpůrcům (sr. pozn. u 1Tm 1:20).
2:1–13 Pavel znovu vyzývá Timotea, aby spolu s ním vytrval tváří v tvář všem útrapám (2:1–7; sr. 1:8). Motivací mu
má být radostná zvěst evangelia i Pavlův osobní příklad
(2:8–13; sr. 1:12).
2:1 Proto, synu můj (doslova Ty proto, mé dítě): Spojka
proto odkazuje k předchozí pasáži (1:15–18) a v řečtině
zdůrazněné zájmeno ty staví Timotea do kontrastu vůči
uvedeným příkladům.
2:2 Odkaz na mnoho svědků podporuje věrohodnost
Pavlova učení (sr. 2K 13:1). • to svěřuj: V řečtině se jedná
o slovo příbuzné slovu vklad (1:12,14). Timoteova péče

o svěřený poklad má zahrnovat i jeho předáváním dalším.
2:3–7 Pavel ilustruje svoji výzvu ke snášení útrap třemi
praktickými příklady (voják… závodník… rolník); zřejmě
jde o citace ustálených lidových rčení.
2:8–13 Pavlovo strádání (1:8,12) je částečným odrazem
utrpení Ježíše Krista, s nímž se Pavel toužil ztotožnit jak
v životě, tak ve smrti i vzkříšení (viz Fp 3:10–11).
2:8 Ježíš Kristus z Davidova semene: Ježíš byl světskou
mocí popraven jako zločinec, v Božích očích však byl zaslíbeným věčným králem z Davidova rodu (viz 2S 7:12–13;
Ř 1:3–4). • byl vzkříšen z mrtvých: Skrze vzkříšení se
Bůh přihlásil ke svému Synu, ospravedlnil jej a oslavil
(Sk 2:32–36). Pavlovo evangelium spočívalo ve zvěstování
tohoto Kristova vítězství nad smrtí a všemi mocnostmi
tohoto světa (Ko 2:15).
2:9 jako zločinec: Pavel byl nespravedlivě odsouzen,
podobně jako Ježíš (L 22:37). • ale Boží slovo není
v okovech: ani Pavlovo uvěznění nemohlo zabránit dalšímu
zvěstování evangelia (sr. Fp 1:12–14).
2:11–13 Symetrická skladba a rytmická rovnováha této
pasáže napovídá, že Pavel nejspíše cituje raně křesťanský
hymnus či vyznání víry (viz pozn. k 1Tm 2:5–6).
2:11 Je to jistá pravda: Specifická úvodní formulace vyskytující se jen v pastorálních listech (viz pozn. k 1Tm 1:15).
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Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
13Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný –
nemůže přece popřít sám sebe!
Výzva ke službě (2:14–26)
Vyhýbej se bludům
14Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají
o slova – nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. 15Usiluj,
aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač
stydět a který správně vykládá slovo pravdy. 16Vyhýbej se světským tlachům,
které odvádějí lidi stále dál od Boha. 17Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou
je lidé jako Hymenaios a Filetos, 18kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí
víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.
Nádoby v Božím domě
19Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu
patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“ 20Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné;
některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. 21Kdo si zachová čistotu od věcí,
které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou
pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo.

2:13
Nu 23:19
Ř 3:3
1K 1:9
2:14
1Tm 1:4; 6:4
Tt 3:9
2:17
1Tm 1:20
2:18
1Tm 1:19; 6:21
2:19
*Nu 16:5
J 10:14
2:20
Ř 9:21
2:21
2Tm 3:17
2:22
1Tm 6:11
2:23
1Tm 4:7
2:24
1Tm 3:2–3
Tt 1:7

Napravuj odpůrce
22Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku
a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23Hloupé a nesmyslné debaty odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. 24A Pánův služebník
nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit
2:13 on zůstává věrný: Symetrie předchozích veršů je zde
nečekaně narušena pro zdůraznění Kristovy podivuhodné
věrnosti vůči těm, kdo mu patří (viz také Ř 3:3–4; 1K 10:13;
1J 1:9; sr. Pl 3:22–23).
2:14–26 Timoteus má trvat na učení evangelia (2:8–13)
a vyvarovat se učení a jednání bludařů. Nejspíše šlo o tutéž herezi, kterou Pavel konfrontoval již v předchozím listu
(viz 1Tm 1:3–6; 4:1–7; 6:3–10,20–21).
2:15 správně vykládá: Řecké sloveso orthotomeo (dosl.
sekat přímo) se v NZ vyskytuje pouze zde a jeho přesný
význam v tomto kontextu není jistý. Kromě správného
vykládání by snad mohlo jít i o smělé zvěstování či plné
soustředění.
2:17 rakovina: Nebo: gangréna (viz pozn. k 1Tm 1:10)
• Hymenaios se již dříve spolčil s Alexandrem (1Tm
1:20); oba bludaři nadále škodili evangeliu i samotnému
Pavlovi (4:14–15). • Filetos byl Hymenaiovým novým
komplicem.
2:18 řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení: Sr. 2Te
2:2. Heretici zřejmě překrucovali Pavlovo vlastní učení
o vzkříšení mrtvých (Ř 6:5; Ga 2:20; Ef 1:3; 2:6; 5:14;
Ko 2:12; 3:1–4) tvrzením, že již nyní mají plnou účast
na nebeském životě, a není již tedy důvod očekávat
fyzické vzkříšení. Mohli z toho vyvozovat, že naše
jednání v tomto těle (tj. morálka) nehraje žádnou roli,
neboť smrtelné tělo nemá vliv na věčnou duši. Nebo
mohli naopak prosazovat asketické odmítání hmotného
světa (1Tm 4:3; viz Ko 2:8,16–23) v přesvědčení, že
materiální požitky jsou pro vzkříšené, tj. duchovní lidi
nepatřičné. Proto například zakazovali manželství (1Tm
4:3), snad na základě zkresleného pojetí některých

Ježíšových výroků (Mt 19:10–12; 22:30). K zavádění
dalších zákazů a tabu (viz Ko 2:20–23) je mohl vést
jejich důraz na Mojžíšův zákon (1Tm 1:7–11). Přesvědčení, že nový věk už začal, je mohlo vést k triumfalismu
a k popírání nutnosti snášet v tomto světě útrapy
a pronásledování pro Krista (viz 1:8,12; 2:8–13; sr.
1K 4:8–13; 2K 12:8–10). Ať už šlo o jakékoli bludy,
Pavel je popisuje jako světské tlachy, tedy prázdné
a bezcenné řeči (2:16).
2:19–21 Pavel obraznou řečí povzbuzuje Timotea
k oddané a ryzí službě v Božím domě navzdory falešným
učitelům a jejich bludům.
2:19 základ: Metafora základního kamene vyjadřuje
stálost a odolnost (Iz 28:16) a zároveň odkazuje ke Kristu
(1K 3:11; Ef 2:20; 1Pt 2:4–7), na němž stojí církev jako
Boží dům (1Tm 3:15). • Hospodin ví, kdo mu patří:
Pavel odkazuje na Nu 16:5 (v řecké verzi), aby Timoteovi
připomněl, že Bůh stojí při svých služebnících, kteří někdy
musí čelit těm, kdo si chtějí uzurpovat moc. • Každý, kdo
vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost: Sr. Nu 16:26;
Iz 52:11; Sir 17:26.
2:20–21 ve velikém domě: Bůh ve svém domě, tj. v církvi
(1Tm 3:15), rozlišuje mezi různými nádobami, tj. mezi
těmi, kdo jej ctí v čistotě a ušlechtilosti, a těmi, kdo jeho
cti svou zkažeností škodí (viz Sk 9:15; Ř 9:21).
2:22 utíkej: Sr. Sir 21:2; 1Tm 6:11 • vzývají Pána: Sr.
Ž 99:6; Jl 3:5; Sk 2:21; 9:14,21; 22:16; Ř 10:12–13;
1K 1:2. • z čistého srdce: Sr. Mt 5:8; 1Tm 1:5.
2:24 Pánův služebník nemá být hádavý: Sr. Iz 42:1–3; Mt
12:18–21. • snášenlivý a … schopný učit: Sr. 1Tm 3:2–3;
Tt 3:2.
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2:26
1Tm 3:7
3:1
1Tm 4:1
Ju 1:18
3:2–3
Ř 1:29–31
3:6
Ju 1:4
3:8
1Tm 6:5
3:10
1Tm 4:6
3:11
Ž 34:19
Sk 13:14,50–51;
14:5, 19
3:12
J 15:20
Sk 14:22
3:14
2Tm 1:13; 2:2
3:15
J 5:39
3:16
Ř 15:4
Tt 2:12

25a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání,
aby poznali pravdu 26a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby
konali jeho vůli.

Výzva ke stálosti (3:1–4:5)
Těžké časy
Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví,
vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, 3bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, 4zrádci, lehkomyslní, domýšliví,
milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. 5Navenek sice budou ztělesněná
zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
6Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké
ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, 7které se
pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. 8Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes
a Jambres odporovali Mojžíšovi. 9Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost
bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou.

3

Zbožní budou pronásledováni
10Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. 11Znáš pronásledování a utrpení, která mě potkala
v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale
ze všech vysvobodil. 12Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí
žít zbožně v Kristu Ježíši. 13Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší –
budou svádět druhé, sami svedeni.
Drž se Písma
14Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš,
od koho ses učil. 15Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát
moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje

2:25 s vlídností napravovat: Sr. 1K 4:21; 2K 10:1; 1Te 5:14;
2Te 3:14–15; Tt 3:10–11; Ju 1:22–23.
3:1–4:8 Pavlův tón v následující části listu ještě zvážní.
Pro věřící nastávají těžké časy, v nichž bude potřeba
osvědčit věrnost Kristu a evangeliu.
3:1–5 V posledních dnech přítomného věku (které již
začaly) se lidská hříšnost projeví více než kdy dřív (sr.
1Tm 4:1–5; 2Pt 2:1–3; 3:3; Ju 1:18). Seznamy neřestí byly
v antické literatuře časté a také Pavel je ve svých listech
opakovaně uvádí (Ř 1:29–32; 1K 6:9–10; Ga 5:19–21;
Ko 3:5–9; 1Tm 1:9–10; Tt 3:3; sr. Mk 7:21–23).
3:5 Překvapivě se zde nemluví o nevěřících lidech, ale
o těch, kdo navenek předvádějí svou zbožnost, svým
jednáním ji však ve skutečnosti popírají (sr. 1K 5:10–11;
1Tm 1:5–7; Ko 2:20–23).
3:6–7 aby si získávali (doslova brali do zajetí): Obavy
z vlivu falešných učitelů na domácnosti a ženy se v pastorálních listech objevují opakovaně (viz „Role žen v církvi“
u 1Tm 2:11–15; sr. též 3:4–5; 5:14–15; Tt 1:11). Ať už se
bludaři na ženy přímo zaměřovali, nebo ne, zjevně alespoň
některé pro své učení získali.
3:8 Jannes a Jambres byli podle rabínské tradice egyptští věštci, kteří odporovali Mojžíšovi (viz Ex 7:10–12; 8:14; 9:11).
3:11 Timoteus pocházel z Lystry poblíž Antiochie a Ikonia,
takže dobře věděl o Pavlových útrapách v těchto městech

(viz Sk 13:14,45–51; 14:1–8,19–22), ačkoli ho apoštol
k sobě přizval až o něco později (Sk 16:1–3). • Pán mě …
vysvobodil: Pavel na vlastní kůži zakusil, že Bůh stojí při
svém služebníkovi, aby v jeho životě naplnil své záměry
(viz 4:17–18; sr. Ž 22:20–23; 34:20; Da 3:17; 2K 1:8–10;
2Pt 2:7–9).
3:14–15 Od dětství: Timoteova židovská babička Lois
a matka Euniké (1:5; viz Sk 16:1–3) jej vzdělávaly ve sz
svatých Písmech a svou víru dosvědčovaly příkladným
životem. • Písmo přináší moudrost, která člověka vede
ke spasení skrze víru v Ježíše Krista – a Ježíš Kristus je
zároveň klíčem k plnému pochopení Písma.
3:16–17 Tyto verše dále rozvádějí verš 3:15. Objasňují
užitečnost Písma, jeho zdroj i způsoby, jakými Písmo
přináší moudrost vedoucí ke spáse. Pavel sice mluvil konkrétně o SZ, ale jeho výrok platí pro veškeré Písmo, tedy
včetně NZ (viz 2Pt 3:15–16).
3:16 Tvrzení, že Písmo je vdechnuté Bohem (viz také Žd
4:12–13; 2Pt 1:20–21), nemá popírat aktivní roli jeho
lidských autorů. Ukazuje však na zdroj jejich inspirace, jímž
byl skrze působení Ducha na mysl pisatelů sám Bůh. Podobně jako Kristus je plně Bohem i člověkem, tak i Písmo je
zároveň slovem lidským i Božím. A podobně jako byl Kristus v těle omezen, tak jsou i biblické texty omezeny svým
historickým a kulturním kontextem, povahou jednotlivých
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a vychovává ve spravedlnosti, 17aby byl Boží člověk dokonale připraven
a vybaven ke každému dobrému dílu.
Hlásej Slovo
Před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé,
tě zapřísahám skrze jeho příchod a jeho království: 2Hlásej Slovo, buď
připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší
trpělivostí. 3Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se
podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. 4Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej
útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.
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Slova na rozloučenou (4:6–22)
Dokončený běh
6Já už totiž budu brzy obětován; přišel čas mého odchodu. 7Bojoval
jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. 8Teď na mne

3:17
1Tm 6:11
2Tm 2:21
4:1
Sk 10:42
2Tm 4:8
4:2
1Tm 5:20
Tt 2:15
4:4
1Tm 1:4
4:6
Fp 2:17
4:7
1K 9:24–27
1Tm 6:12
4:8
Fp 3:14
Zj 2:10
Tt 2:13

Útrapy pro evangelium (1:8; 2:3–10; 4:5)
„Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.“
2. Timoteovi 3:12
Mt 10:16–42
Mt 5:10–12
J 16:33
Sk 14:22
2K 4:8–12
2K 11:23–26
Fp 3:10–14
Ko 1:24
1Pt 2:21

Ježíš Kristus přišel jako světlo světa, ale mnozí si více oblíbili tmu ( J 3:19). Tato duchovní
konfrontace provázela Ježíše již od narození, kdy ho Herodes chtěl zabít (Mt 2:13–16), přes
sílící konflikt s náboženskými elitami až po jeho vydání do rukou římské moci k ukřižování.
V úvodu Kázání na hoře Ježíš blahopřál všem pronásledovaným pro spravedlnost (Mt 5:10–
12) a své učedníky pak vyslal do světa „jako ovce mezi vlky“ s varováním, že budou pronásledováni stejně jako jejich mistr (Mt 10:16–31). Od svých následovníků požadoval, aby pro
něj byli ochotni podstoupit i kříž (Mk 10:34), slíbil jim však, že se přitom mohou spolehnout
na jeho konečné vítězství nad silami zla ( J 16:33).
Jedním z prvních pronásledovatelů církve byl Saul z Tarsu. Když se mu ale Ježíš dal poznat,
stal se apoštolem Pavlem, zvěstovatelem evangelia pohanům. Jeho největší touhou se stalo
ztotožnit se s Kristem – v životě i ve smrti, v utrpení i vzkříšení (Fp 3:10–14). Během
své služby Pavel zakoušel soužení pro Krista vrchovatou měrou (2K 11:23–26; Ko 1:24),
až byl nakonec uvězněn a popraven během Neronova krutého pronásledování křesťanů
v Římě (r. 64–68). Tváří v tvář blížící se smrti píše z vězení svému „synu ve víře“ Timoteovi
a povzbuzuje jej i všechny křesťany ke snášení útrap pro evangelium. Na konci tohoto „dobrého boje“ nás totiž čeká vítězná odplata v Kristu, který přemohl smrt a otevřel nám cestu
k věčnému životu s ním v Boží slávě a spravedlnosti.

autorů atd. Pavel zde nehovoří o inspiraci či autoritě jednotlivých písmen, slov a vět, ale o celku veškerého Písma,
které je nanejvýš užitečné v tom, že konzistentně ukazuje
ke Kristu (viz L 24:25–27,44; J 5:39–40; Sk 3:22–24; 1K
15:3–4). Právě v tom spočívá jeho moc vzbudit v lidech
víru a zprostředkovat tak Boží spásu. Písmo se ovšem nesmí zneužívat, jak to dělali tehdejší falešní učitelé (4:2–4;
sr. 1Tm 1:5–7; 2Pt 3:16). Je potřeba vyučovat mu řádným
a hodnověrným způsobem (2:2,15; sr. 2K 2:17).
3:17 Pavel zdůrazňuje, že užitek Písma spočívá v dokonalém směrování a zmocňování Božího člověka k proměněnému, dobrému životu (sr. J 8:31–32; Ef 2:8–10; Ko 1:28;
1Pt 2:1–3).
4:1–5 Před Bohem a před Kristem Ježíšem: Náš život se
odehrává před Boží tváří, ve světle jeho nadcházejícího
příchodu, kdy plně nastolí své království. Kristův příchod
odhalí a ukončí veškerou zkaženost (3:8–9) a přinese
Božímu lidu spásu a věčnou odměnu (4:8,18; viz také
1K 3:10–15; 4:4–5; 2K 5:10).

4:1 soudit živé i mrtvé: Viz Mt 25:31–46; Sk 10:42; Ř 14:7–
12; Zj 20:11–15. • jeho příchod: Dosl. jeho zjevení (epifanii); viz pozn. k 1Tm 6:14 (sr. 2Tm 1:10; 4:8; Tt 2:11–13).
4:3 Přijde totiž doba: Pavel tuto pasáž rámuje další
zmínkou o těžkých časech, které nastanou v posledních
dnech tohoto světa (viz 3:1). Lidé nepoddaní Bohu (3:2–9)
nestrpí zdravé učení, a proto je potřeba využít zbývající
čas ke zvěstování evangelia.
4:4 k bájím: Sr. 1Tm 1:4; 4:7; Tt 1:14; 2Pt 1:16.
4:5 Tato věta je shrnutím všech Pavlových instrukcí Timoteovi v celém listu (viz 1:6–14; 2:1–15,24–26; 3:12).
4:6–8 Tuto pasáž lze považovat za Pavlův faktický epitaf.
Apoštol se ohlíží za svým dovršeným životem a službou
a vyhlíží věčnou odplatu, která ho čeká u Boha (sr. Fp
3:10–14). Jeho věrnost i nadcházející odměna mají být
pro Timotea i ostatní výzvou k následování jeho příkladu
a pokračování v jeho díle.
4:6 Pavel vykresluje svou blížící se popravu jako oběť
(dosl. úlitbu) Bohu (Ex 29:40–41; sr. Fp 2:17), skrze niž se

2. TIMOTEOVI 4:18
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4:11
Ko 4:10, 14
4:14
1Tm 1:20
4:16
Sk 7:60
4:17
Ž 22:20–22
Da 6:21
Sk 9:15
4:18
Ž 121:7
Ř 11:36

čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho
příchod.
Přijď za mnou
9Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. 10Démas si zamiloval tento svět
a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.
11Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi
potřebuji jeho pomoc. 12(Tychika jsem totiž poslal do Efesu.) 13Až půjdeš,
přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště
pergameny.
Pán stál při mně
14Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15Dávej
si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům.
16Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili –
kéž jim to není počítáno! 17Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání
bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze
lví tlamy. 18A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské
království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

ztotožňuje s obětí Ježíše Krista (Ko 1:24; viz také Ř 12:1).
4:7 Bojoval jsem dobrý boj: Viz 2:3–4 (sr. Ř 15:30; 2K
10:4; Ef 6:10–18; Fp 1:30; 2:1; 1Te 2:2; 1Tm 1:18; 6:12).
• svůj běh jsem dokončil: Viz 2:5 (sr. Sk 20:24; 1K 9:24–
27; Ga 2:2; Fp 2:16; 3:12; Žd 12:1). • víru jsem zachoval:
Pavel uchoval a rozmnožil poklad evangelia, který mu byl
svěřen (viz pozn. k 1:12; 1Tm 6:20; sr. Ju 1:3).
4:8 koruna (dosl. věnec) spravedlnosti: V návaznosti na
atletické metafory v předchozím verši Pavel mluví o své
věčné odměně jako o vítězném věnci (sr. Jk 1:12; 1Pt 5:4;
Zj 2:10; 3:11).
4:9–13 V závěru listu Pavel ještě jednou, tentokrát zcela
otevřeně, na Timotea naléhá, aby za ním přišel do Říma
(sr. 1:4).
4:10 Démas: Viz Ko 4:14; Fm 1:24. • opustil: Viz pozn.
k 4:16. • Láska k tomuto světu je zde postavena do
rozporu s láskou k Bohu (sr. 1J 2:15) a s očekáváním
Kristova slavného návratu (4:8). • Krescens není jinde
v NZ zmíněn. • Titus byl Pavlův blízký spolupracovník
(viz „Titus“ u Tt 1:4; 2:1, s. 27); do Dalmácie (dnešní
jižní Chorvatsko) se zřejmě vydal s misijním pověřením
od Pavla.
4:11 Lukáš, autor dvou nz knih, byl Pavlovým častým
společníkem na cestách. Lze předpokládat, že Pavla
doprovázel jako jeho osobní lékař (Ko 4:14). Lukáš byl jediný, kdo s Pavlem zůstal až do konce. Proto si Pavel přál,
aby Timoteus dorazil co nejrychleji. • Marek doprovázel
Pavla a Barnabáše na jejich první apoštolské cestě (Sk
13:13). Brzy je ale opustil, a Pavel jej proto kategoricky odmítl vzít s sebou na příští cestu (Sk 15:36–40).
• Výrok velmi potřebuji jeho pomoc svědčí o odpuštění
a smíření mezi Pavlem a Markem (viz také Ko 4:10; Fm
1:24).
4:12 Tychikos: Další Pavlův blízký spolupracovník (Ef
6:21–22; Tt 3:12), nejspíše Řek ( jak lze usoudit z Ko
4:7–8,10–11) původem z Malé Asie (Sk 20:4). Pavel ho
poslal do Efesu snad proto, aby doručil tento jeho list
a převzal Timoteovy pastorační povinnosti v místní církvi
(viz pozn. k 4:13).

4:13 Pavel si zřejmě při zatčení nemohl vzít na cestu do
Říma své osobní věci. • plášť: Blížila se zima (4:21). • Karpos byl zřejmě v Troadě Pavlovým hostitelem. Zmínka
o tomto přístavním městě napovídá, že Timoteus mohl
být dosud v Efesu (viz 1Tm 1:3), odkud by mohl vyrazit
do Říma právě přes Troadu. • knihy, zvláště pergameny:
Mohlo jít o svitky Písma, osobní poznámky, Pavlovu korespondenci či další písemnosti.
4:14 Alexandr bylo běžné jméno (sr. Mk 15:21; Sk 4:6;
19:33), nicméně kovář Alexandr byl zřejmě týž Pavlův
protivník, který je uveden v 1Tm 1:20. • mi velmi ublížil:
Zdá se, že měl na svědomí mnohem více než jen odpor
vůči Pavlovu učení (viz pozn. 1Tm 1:20); možná, že nějak
přispěl i k jeho zatčení.
4:16 Při mé první obhajobě: Římský soudní proces se
skládal z přípravného (vyšetřovacího) řízení a následného
hlavního líčení. Pavel zde nejspíše hovoří o první fázi
procesu. Text by ovšem šlo chápat jako zmínku o Pavlově
prvním věznění v Římě (Sk 28; viz Úvod, „Dobový kontext“,
s. 14). • Všichni mě opustili: Apoštol se cítil opuštěn nejen
několika výše uvedenými přáteli (4:10), ale úplně všemi.
Zřejmě i v tomto vnímal svou spoluúčast na Kristově
utrpení (Mk 14:27; sr. Fp 3:10–11). • kéž jim to není
počítáno: Sr. L 23:34; Sk 7:60.
4:17 mé kázání bylo završeno: Pavel jako už několikrát
předtím využil svou obhajobu před soudem ke zvěstování
evangelia (Sk 22–24; 26:1–29; viz také Fp 1:12–14;
2Tm 2:8–9). • a mohly je slyšet všechny národy: Apoštol
pohanů na konci svého života vnímal, že splnil své poslání
(1Tm 2:5–7; viz také Ř 1:5,14–16; 11:13; 15:18–19; Ga
2:7–9). • ze lví tlamy: Výrok lze vnímat doslovně jako
odkaz na předhození lvům (sr. Da 6:17–24), anebo symbolicky – lev je totiž častou biblickou metaforou pro lidské či
duchovní nepřátele (Ž 7:2–3; 22:14; Př 28:15; Ez 22:25;
sr. Žd 11:33; 1Pt 5:8).
4:18 Jemu buď sláva … Amen: Pavlův chvalozpěv (sr. 1Tm
1:17; 6:15–16) tváří v tvář nadcházející popravě vyjadřuje
plnou důvěru v Boha a jeho věčné království, které přesahuje všechna království tohoto světa a jejich moc.
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Závěrečné pozdravy
19Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům. 20Erastos zůstal v Korintu,
Troﬁma jsem nechal nemocného v Milétu.
21Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos,
Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.
22Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.
4:19–21 Pavlovy listy standardně končí závěrečnými
pozdravy a pokyny (např. Ř 16:1–23; 1K 16:19–21; 2K
13:12–13).
4:19 Priscilla a Akvila byli původně z Říma, místa Pavlova
současného pobytu (Sk 18:2; Ř 16:3). Poté, co spolu začali
pracovat v Korintu, je Pavel při návratu ze své druhé misijní cesty zanechal v Efesu (Sk 18:18–19; 1K 16:19), kde
zřejmě pokračovali ve službě spolu s Timoteem i v době
sepsání listu. • Pavel se s vděkem zmiňuje o Onesiforovi
již v 1:16–18, neboť jej navštěvoval už po zatčení v Efesu
a poté jej přišel vyhledat i v římském vězení.
4:20 Další Pavlův společník, Erastos (Sk 19:22), byl původně
úředníkem v Korintu (Ř 16:23). Archeologové v Korintu objevili nápis se zmínkou o jistém městském pokladníku Erastovi
a je pravděpodobné, že jde o tutéž osobu. • Trofimos byl

4:19
Sk 18:2
4:20
Sk 19:22; 20:4
Ř 16:23
4:22
Ř 16:20; Ga 6:18

z Efesu (Sk 20:4; 21:29) stejně jako jeho druh Tychikos (4:12).
4:21 než začne zima: Pavel se s Timoteem toužil setkat
co nejdříve (viz 1:4; 4:9) a obával se, že pokud nevyrazí na
cestu ještě na podzim, nabere značné zpoždění. Od listopadu do března byla totiž plavba přes Jadran nemožná (viz
Sk 27:12). • Eubulos ani Pudens nejsou jinde v NZ zmíněni.
• Linus byl podle pozdějšího Eusebiova a Ireneova podání
prvním římským biskupem. • Klaudia není jinde v NZ zmíněna. • sourozenci: Doslova bratři (viz pozn. k 1Tm 1:6).
4:22 s tvým duchem: Pavel svůj list otevírá (1:6–7) i uzavírá vyjádřením zájmu o Timoteův duchovní prospěch (viz
též Ga 6:18; Fp 4:23; Fm 1:25). • s vámi: Množné číslo zájmena ukazuje, že dopis měl být (tak jako jiné apoštolské
listy) předčítán veřejně (viz Úvod k 1. Timoteovi, „Literární
stránka listu“, s. 3).

LIST TITOVI
ČASOVÁ OSA
34~35 n. l.
Saulovo obrácení
Podzim 59 n. l.
Zastávka na Krétě
při plavbě do Říma
60–62 n. l.
Domácí vězení v Římě

List Titovi nám umožňuje nahlédnout do Pavlova misijního působení na Krétě a udělat si obrázek o počátcích tamější církve. Krétští
křesťané byli čerství konvertité a poměry panující na ostrově byly
křesťanským ideálům velmi vzdálené. Tento list je dokladem Pavlovy zralosti a dlouholeté misijní zkušenosti, díky nimž mohl své
poselství uzpůsobit duchovnímu stavu a situaci krétských věřících.

Dobový kontext
O letnicích, kdy se zrodila křesťanská církev, pobývala v Jeruzalémě mj. také skupina
Kréťanů (Sk 2:11) a je možné, že někteří z nich se ještě před návratem na ostrov
stali křesťany. List Titovi ovšem vychází z předpokladu, že církev na Krétě vznikla
teprve před nedávnem, v přímém důsledku Pavlovy misie (viz 1:5; 3:15). Jediná další
asi r. 63 n. l.
zmínka o Krétě v NZ se objevuje v kontextu Pavlovy bouřlivé plavby do Říma, kam
Sepsání 1. Timoteovi
byl transportován jako vězeň k císařskému soudu (Sk 27:7–13). Tehdy ovšem neměl
a Titovi
příležitost na Krétě působit. Počátek jeho misijní práce na ostrově tak zřejmě spadá
asi 64~65 n. l.
až do období mezi událostmi ze Sk 28 (r. 60–62 n. l.) a jeho závěrečným vězněním
Opětovné uvěznění,
v Římě popsaným v 2Tm (asi r. 64–65).
sepsání 2. Timoteovi
Pavel zakládal sbory na Krétě, aniž by v nich stihl ustanovit starší – podobně tomu
do r. 68
bylo při jeho první misijní cestě do Malé Asie. A podobně jako u oněch nejstarších sborů,
Pavel popraven
i zde nyní chtěl starší dodatečně ustanovit (1:5; sr. Sk 14:23). Tímto úkolem pověřil
svého dlouholetého spolupracovníka Tita. Pavel právě mířil do západořeckého přístavu
Nikopolis a žádal Tita, aby tam za ním přišel, jakmile na Krétu dorazí Artemas nebo
Tychikos (3:12). Pavel zřejmě chtěl v Nikopoli strávit zimu, kdy byla plavba nemožná
(viz pozn. k 2Tm 4:21), a na jaře pak vyplout na západ, patrně do Itálie a odtud dále
do Hispánie (Ř 15:24,28).
Nechvalně známé mravní poměry
THRÁKIE
na
Krétě měly negativní vliv na věřící
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Via Eg n a ti
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rovněž ohrožovali falešní učitelé,
Apollonie
patrně podobného druhu jako ti,
Tesalonika
Kyzikos
o kterých čteme v 1. a 2. listu TimoDion
teovi. Pavel proto pověřuje Tita, aby
Troas Assos M Y S I E
v krétské církvi dal věci do pořádku;
Larisa
především bylo třeba v každém
Nikopolis
Pergamon
městě ustanovit starší. Po příchodu
Mityléna
Artema a Tychika se pak měl Titus
Thyatiry
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Sardy
62~64 n. l.
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mj. i na Krétě

Eg

ej

sk

é

AS

EFES

Milét

Sparta
Knidos

0

150 Km

Fénix

K R É TA
Lasea

IE

e

C KO

Smyrna

oř

Olympie

Athény
Korint
Kenchreje
ŘE

m

Théby

Gortyn

Shrnutí
List Titovi je naprosto věcný, plný pokynů, jimiž se má Titus řídit. Kromě
úvodu a závěru každá jednotlivá pasáž dopisu (1:5–3:11) sestává z instrukce, jejího odůvodnění a závěrečné
 Geografický kontext listu Titovi, asi
63 n. l. Pavel psal Titovi na KRÉTU
zřejmě v téže době, kdy psal také
1. list Timoteovi do EFESU (viz Úvod
k 1. Timoteovi, s. 2). Pavlovy pokyny
reagují na eticky nepříznivé poměry, ve
kterých krétská církev vznikala.

ÚVOD K LISTU TITOVI
výzvy. Této struktury se Pavel důsledně drží, ať už píše o ustanovení starších (1:5–
16), o vztazích v církvi (2:1–15) nebo o vztazích k okolní společnosti (3:1–11).
Pokyny v první části (o církevních představených) Pavel zdůvodňuje ohrožením ze
strany falešných učitelů, kvůli němuž církev potřebuje zralé vedení. Pokyny v dalších dvou částech listu (o křesťanské etice) vyplývají z Božího charakteru a z působení jeho milosti
OBSAH
v životě věřících.
1:1–4
Datování
Pozdrav
Všechny tři pastorální listy (1. a 2. Timoteovi, Tito1:5–16
vi) byly sepsány přibližně v téže době. Zejména
Dobré vedení v církvi
obsahem jsou si 1Tm a Tt velmi podobné a i doba
jejich vzniku bude zřejmě totožná. Pavel tyto listy
2:1–15
nejspíše sepsal v době mezi svým propuštěním
Dobré jednání v církvi
z římského domácího vězení (Sk 28; 60–62 n. l.)
3:1–11
a svým opětovným zatčením během Neronova pronásledování křesťanů (64–65 n. l.). Viz Úvod k pasDobré jednání se všemi
torálním listům, „Datování“, s. 1.
lidmi
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Je dokladem
Titových ctností,
že mu [apoštol]
nemusel psát
mnohými slovy,
ale vystačil si
se stručnou
připomínkou.
JAN ZLATOÚSTÝ
Homilie na List
sv. apoštola Pavla
Titovi

3:12–15

Situace na Krétě
Studium krétské mytologie nám pomáhá porozumět, čemu Pavel na tomto ostrově čelil. Kréťané
oproti jiným Řekům věřili, že Zeus byl původně člověkem, který se narodil a zemřel
na jejich ostrově, ale díky svým mimořádným zásluhám dosáhl božství (viz pozn.
k 1:12).1 Představa lidského velikána, který je za své skutky povýšen do božského
stavu, je ovšem v přímém rozporu s evangeliem. V Ježíši Kristu, „našem velikém
Bohu a Spasiteli“ (2:13), se Bůh naopak ve své milosti ponížil a přijal lidství, aby nás
spasil – „ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství“ (3:5).

Závěr

Literární stránka listu
Podobně jako 1. list Timoteovi má i list Titovi rysy antického právního žánru mandatum
principis („vladařův příkaz“) – viz Úvod k 1. Timoteovi, „Literární stránka listu“, s. 3.
Srovnání s 1. a 2. listem Timoteovi
Ačkoli je Kréta poměrně vzdálená od Efesu (kam směřoval 1. a 2. list Timoteovi),
mezi podmínkami na obou místech existují zajímavé paralely. Charakteristiky falešných učitelů a jejich učení v listu Titovi (1:10–16; 3:9–11) se v mnoha detailech
shodují s údaji v listech Timoteovi (1Tm 1:4–7; 4:1–4; 2Tm 3:1–7; 4:3–4), z čehož
lze usuzovat, že církve na obou místech čelily podobným obtížím.
Situace na Krétě nebyla nicméně zcela totožná se situací v Efesu. Krétská církev byla mladá, zatímco církev v Efesu existovala již dlouho. Kréta byla také oproti
Efesu civilizačně méně rozvinutá. Snad proto, že krétská církev byla založena teprve
nedávno, chybí v listu Titovi pokyny pro vdovy (sr. 1Tm 5:3–16) nebo diakony (sr.
1Tm 3:8–13). Rozdíly byly také mezi lidmi, kteří v církvích působili potíže – list
Titovi např. nezmiňuje problematické chování žen (sr. 1Tm 2:11–15). Také kritéria pro církevní představené (1:6–9) i normy chování, kterými se měli řídit členové
komunity (2:3–4), snad poukazují na určité snižování laťky pro nově obrácené věřící
pocházející z hrubšího prostředí. Zajímavé je i to, že důraz na péči o „svěřený poklad“,
tak důležitý v listech Timoteovi (1Tm 6:20; 2Tm 1:12–14; 2:2), u Tita zcela chybí.
Význam a zvěst
Základním tématem listu Titovi je vědomí, že křesťanská obec má v tomto světě
odrážet Boží milost, dobrotu a náklonnost k lidem, zjevené v osobě a díle Ježíše
Krista (3:4–6). Duchovní poznání této Boží dobroty přináší zcela praktické důsledky
v dobrém jednání věřících k sobě navzájem i ke všem lidem. Křesťané mají být pro
své okolí „světlem“ a „solí“ (Mt 5:13–16), tj. hmatatelným svědectvím o Boží spásné milosti vůči světu a o pravdivosti evangelia (2:10–11; 3:2–8).
Viz Reggie M. Kidd, „Titus as Apologia: Grace for Liars, Beasts and Bellies“, Horizons in Biblical
Theology 21 (1999), s. 185–209, též W. K. C. Guthrie, The Greeks and their Gods (1950), s. 40–42.
1

K DALŠÍMU STUDIU
UDO BORSE
První a druhý list
Timoteovi, List Titovi.
Malý stuttgartský
komentář (2001)
FRANTIŠEK TRSENSKÝ
Pavlove pastorálne listy
(slovensky, 2015)

TITOVI 1:6
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1:1
1Tm 2:4
1:2
2Tm 1:1,9
Tt 3:7
1:3
1Tm 1:1,11
Tt 2:10
1:4
2K 2:13
2Tm 4:10
1:5
Sk 14:23
1:6–9
//1Tm 3:2–7
2Tm 2:24–26

Pozdrav (1:1–4)
avel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím
vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně 2v naději věčného života.
Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků 3a toto
své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele
Boha bylo svěřeno.
4Titovi, vlastnímu synu v obecné víře:
Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele.

P

Dobré vedení v církvi (1:5–16)
Instrukce: Ustanov starší
5Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá,
a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. 6Takový člověk musí být

Duchovní správci (1:5–9)
Tt 2:15
Sk 6:1–6;13:1–3;
14:23
1K 12:28–30;
14:26–33
Ef 4:11–13
1Tm 3:1–13;
4:11–16;
5:17–22
2Tm 2:2,24–26

Shromáždění prvotní církve se vyznačovala spontaneitou a projevy duchovních obdarování
(viz 1K 12:4–11; 14:26–33). O první křesťanský sbor v Jeruzalémě pečovali tamní apoštolové (Sk 6:2) spolu se staršími (Sk 15:4,6,22–23), jejichž role byla převzatá z uspořádání
židovských synagog a z běžné civilní správy v antických obcích. Mimo Jeruzalém nebyly tituly
a funkce místních duchovních správců nijak jednotné (viz např. Sk 13:1–3), vůdčí roli v celém
hnutí ovšem měli alespoň zpočátku jeruzalémští apoštolové (Sk 8:14). Důležitou roli v životě
církve hráli také učitelé a proroci (viz Sk 2:17–18; 11:27–30; 1K 14:26–33). Nové sbory
často vznikaly rychleji, než bylo možné ustanovit jejich duchovní správce (1:5; Sk 14:23),
bylo je pak proto potřeba ustanovit dodatečně. Kritériem pro jejich výběr bylo duchovní
obdarování (např. 1K 12:28–30; Ef 4:11), křesťanský charakter, případně (dle situace) i věk.
Každé společenství ovšem potřebovalo duchovní vedení. Pavel ve svých pastorálních listech proto věnoval velkou pozornost roli starších (presbyterů, viz 1:5 a pozn. k 1Tm 5:17),
správců (episkopů, viz 1:7 a pozn. k 1Tm 3:1) a diakonů (viz pozn. k 1Tm 3:8–13). Není zcela
jasné, jak a zda vůbec se tyto funkce lišily a jak se v průběhu času vyvíjely. Praxe popsaná
v 1Tm a Tt navíc nemusela být všeobecně rozšířená. V Efesu a na Krétě bylo potřeba zdůraznit učitelskou roli starších, kteří se museli vypořádat s působením falešných učitelů. Jinde se
sbory mohly řídit např. instrukcemi uvedenými v 1K 14:26–33. Pastorální listy se v každém
případě zaměřují na věrné předávání evangelijního poselství spíše než na prosazování určitého modelu církevní správy (viz pozn. k 1Tm 6:20).
Apoštol Pavel bezpochyby uplatňoval svůj vliv v celé oblasti svého misijního působení,
nemáme ale žádný doklad o tom, že by chtěl budovat jakoukoli regionální, natožpak všeobecnou církevně-správní strukturu. Jeho učitelskou a kázeňskou roli měli zjevně převzít
představitelé místních sborů. Na rozdíl od apoštolů neměli na starosti církev jako celek,
ale v lokální křesťanské obci jim byla svěřena významná odpovědnost a autorita (viz 1Tm
4:11–16; 5:19–22; 2Tm 2:14–18,24–26; Tt 2:15; 3:10–11).

1:1–4 Úvod listu kromě běžného označení odesílatele,
příjemce a pozdravu zdůrazňuje Pavlovu duchovní
autoritu, která vychází z toho, že mu Bůh odhalil a svěřil
evangelium pro pohany (sr. 1Tm 1:1–2).
1:1 poslaný zvěstovat víru: Dosl. apoštol pro víru. • žili
zbožně: Sr. 2:11–13; 1Tm 2:2,10; 3:16; 4:7–8; 5:4;
6:3,6,11; 2Tm 3:5,12; Tt 2:12.
1:2 Naděje věčného života umožňuje věřícím prožívat
přítomnost ve světle zaslíbené budoucnosti (viz 2:11–14;
3:7–8). • Bůh, který nikdy nelže: Sr. Nu 23:19; 1S 15:29;
Ř 3:3–4. Svědectví o pravém Bohu kontrastuje s krétskými mytologickými představami o bozích s lidskými
vlastnostmi a slabostmi (viz pozn. k 1:12).
1:3 v pravý čas: Viz 1Tm 2:6; 6:15; sr. Ga 4:4. • našeho
Spasitele Boha: V následujícím verši (1:4) je za našeho
Spasitele označen Ježíš, což implikuje, že Pavel staví mezi
Ježíše a Boha rovnítko (viz 2:10,13; 3:4,6).
1:4 Titus patřil mezi Pavlovy nejbližší spolupracovníky (viz

„Titus“ na s. 27). • vlastnímu synu: Takto důvěrně Pavel
oslovuje ještě Timotea (1Tm 1:2,18; 2Tm 1:2; 2:1). Jinde
Tita nazývá také svým bratrem (2K 2:13), společníkem
a pomocníkem (2K 8:23).
1:5–16 V krétských sborech bylo potřeba ustanovit pevné
a kompetentní vedení, které by dokázalo čelit místním
bludařům (1:10–16; sr. 1Tm 3:1–7). Titovo pověření tímto
úkolem zapadá do širšího kontextu listu, jehož hlavním tématem je formování společenství, jež má být hmatatelným
svědectvím o Kristu a jeho milosti.
1:5–9 Kritéria pro výběr starších (presbyterů) jsou téměř
identická s požadavky na církevní správce (episkopy)
v 1Tm 3:1–7. Chybí ovšem zmínka o diakonech (sr.
1Tm 3:8–13), snad proto, že sbory na Krétě byly teprve
nedávno založené, a tedy méně rozvinuté než v Efesu.
1:5 Kréta: Největší řecký ostrov ve Středozemním moři byl
kolébkou jedné z nejstarších civilizací. Na Krétě se mísily
četné kultury a vlivy, neboť šlo o důležitý uzel námořního
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bezúhonný: věrný manžel, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. 7Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, 8ale
pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. 9Musí
se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.

1:7
1K 4:1

Zdůvodnění: Církev ohrožují bludaři
10Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, 11a těm
se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak
celé rodiny. 12Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané jsou věční
lháři, zlé bestie, líné pupky!“

1:14
Ko 2:22
1Tm 1:4; 4:7

1:9
2Tm 4:3
Tt 2:1
1:10
1Tm 1:6
1:13
1Tm 5:20

1:15
Mt 15:10–11
Ř 14:14–20
1:16
1J 1:6; 2:4

Výzva: Napomínej je, ať jsou zdraví ve víře
13Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře
14a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od
pravdy. 15Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic – nemají
totiž čistou mysl ani svědomí. 16Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to
popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro.
obchodu. Žila zde i židovská komunita. Někteří Kréťané
byli svědky letničních událostí v Jeruzalémě (Sk 2:11), zdá
se však, že v době sepsání listu (asi o 30 let později) byla
krétská církev teprve velmi mladá. • po městech starší:
Sbory se zjevně nacházely ve více městech; v každém
z nich mohlo být více sborů a ty měly mít vždy vlastní
duchovní správce.
1:6 musí být bezúhonný: Sr. 1Tm 3:2. • věrný manžel
(dosl. manžel jedné ženy): Viz poznámku k 1Tm 3:2.
• věřící děti: Nebo: věrné, oddané (sr. 1Tm 3:4–5,12).
• prostopášnost nebo vzpouru: Zřejmě narážka na rozmařilé a nezřízené poměry panující v krétské společnosti (viz
pozn. k 1:12; sr. Ef 5:18; 1Pt 4:4).
1:7 Představený: Řecky episkopos, tj. strážce (k terminologii viz pozn. u 1Tm 3:1). • správce: Řecky oikonomos
(dosl. správce domu; L 12:42), též správce pánova majetku (L 16:1–8) či obecní pokladny (Ř 16:23). V přeneseném smyslu ten, kdo nese odpovědnost za svěřený úkol
(1K 4:1–2; 1Pt 4:10).
1:9 Starší nesli v církvi hlavní odpovědnost za vyučování;
součástí jejich úkolu bylo také čelit falešným učitelům (sr.
1Tm 1:3,7; 5:17; 6:3–5; 2Tm 2:2,24–26; 4:1–5). • Pánovo
učení: Kristovo evangelium věrně tradované jeho apoštoly
(sr. Mt 28:19–20; L 1:1–4; J 7:16–17; 8:31–32; 18:19;
Sk 2:42; Ef 6:4; 1Tm 6:1). • povzbuzovat zdravým učením:
Viz pozn. k 1Tm 1:10.
1:10–16 Církev na Krétě byla ohrožována jednak falešnými
učiteli především z židovského prostředí (1:10,14), jednak
pokleslými morálními poměry, které na ostrově panovaly
(1:12). Titus měl tato nebezpečí jasně odhalovat a pečovat
o duchovní zdraví místních křesťanských obcí.
1:10 buřičů: Příbuzným řeckým slovem Pavel označil také
děti žijící ve vzpouře proti rodičům (1:6) • svůdců, zvláště
mezi obřezanými: Je možné, že tito křesťané židovského
původu nutili k obřízce také věřící z pohanů (viz Sk 15:1,5;
1K 7:18–19; Ga 5:2–6; 6:12–15).
1:11 pro mrzký zisk: Motivace pro církevní službu musí
být naopak nezištná (1:7; 1Tm 3:3; viz také 1Tm 6:5–10;
2K 2:17; 1Pt 5:2). • rozvracejí celé rodiny: Totéž se dělo
také v Efesu (sr. 1Tm 4:3; 2Tm 3:6–7).

1:12 jejich vlastní prorok: Pavel odkazuje na krétského
básníka a věštce Epimenida z Knóssu (asi 6. stol. př. n. l.);
z jeho díla Cretica citoval už při svém kázání na athénském
Areopágu (Sk 17:28). • Kréťané jsou věční lháři: Jde o výrok známý jako Epimenidův paradox (tvrzení Kréťana, že
Kréťané vždy lžou, vytváří neřešitelnou logickou smyčku).
Lež Kréťanů měla spočívat v jejich přesvědčení, že vládce
bohů Zeus se narodil na jejich ostrově jako smrtelný
člověk a byl tam také pochován, což údajně dosvědčovala
jeho tamní hrobka. • lháři … bestie … pupky: Všeobecné
nevalné mínění o Kréťanech vycházelo z odsouzení jejich
názorů na smrtelnost Dia. Od této jejich zásadní lži se pak
měla odvíjet jejich všeobecná morální zkaženost.
1:13 Měl úplnou pravdu: Pavel souhlasí s tradiční kritikou
krétských mravů, aby jako alternativu vůči nim vyzdvihl etické
hodnoty křesťanské zbožnosti (viz 2:11–14). Tento mravní
odsudek ovšem nevztahuje na celé obyvatelstvo Kréty, ale
na heretiky, kteří ohrožují zdravý vývoj církve. • zdraví ve víře
jsou ti, kdo se drží zdravého učení evangelia (viz pozn. k 1:9).
1:14 bájemi: Sr. 1Tm 1:4; 4:7; 2Tm 4:4; 2Pt 1:16. • se
odvracejí od pravdy: Míní se naprosté odpadnutí, nikoliv
pouhý nedostatek víry (1Tm 1:6–7; sr. Ga 5:4; Žd 6:4–6).
1:15–16 Pavel stále mluví o bludařích popsaných
v 1:10–14 a jejich zákonických předpisech. Zmínkou
o konání dobra pak plynule přechází k etickému vyučování
ve zbytku listu (2:1–3:11).
1:15 Viz 1Tm 4:2–5 (sr. Mk 7:14–23; Sk 10:9–16; Ko 2:20–23).
1:16 V pastorálních listech je učení vždy nerozlučně spojeno
s etickou praxí (viz 1Tm 1:7–11; 3:15–16; 5:24–25; 2Tm
3:5,9). • nepřipravení konat … dobro: Sr. kontrast s 3:1.
2:1–15 Ve druhé části listu Pavel přesouvá pozornost od
škodlivých vlivů okolí ke zdravému učení o tom, jak mají
křesťané žít na tomto světě (1:12). Nejprve (2:1–10) se
obrací k různým skupinám věřících s praktickými etickými
instrukcemi (sr. 1Tm 5:1–6:2). Zvláštní důraz přitom klade
na veřejnou pověst církve (2:5,8,10; sr. 1Tm 3:7; 5:13–14;
6:1). Motivací k ctnostnému životu je Boží milost, která
nám byla zjevena v Kristu a která se plně projeví v jeho
slavném návratu na svět (2:11–14). Celou pasáž uzavírá
stručná a jasná výzva Titovi (2:15).
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2:1
1Tm 4:6,11
Tt 1:9
2:3
1Tm 3:8,11
2:5
Ef 5:22
1Tm 5:14
2:7
1Tm 4:12
2:8
1Pt 2:12
2:9
Ef 6:5
2:11
2Tm 1:9–10

Dobré jednání v církvi (2:1–15)
Instrukce: Vyučuj zdravé učení
Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. 2Starší muži ať jsou střídmí,
ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.
3Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají
a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. 4Ať učí mladé ženy milovat
své muže a děti, 5být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé
a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.
6Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. 7Ty sám buď vždy příkladem dobrých skutků. V učení měj poctivost a vážnost, 8mluv zdravé
slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben
a nemohl o nás říci nic zlého.
9Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať
neodmlouvají 10a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou
vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha.

2

Zdůvodnění: Boží milost nás učí žít
11Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. 12Učí nás, abychom se zřekli
bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě

Titus (1:4; 2:1)
2K 2:13;
7:6,13–14;
8:6,16–17,23;
12:18
Ga 2:1,3
2Tm 4:10

Titus, který se stal Pavlovým spolehlivým spolupracovníkem, pocházel z pohanské rodiny.
Pavel mu adresoval jeden ze svých posledních dopisů. Titus tehdy pomáhal stabilizovat církev na Krétě. Je příkladem pohana, který byl radostnou zvěstí o Kristu zasažen tak hluboce,
že opustil domov a zasvětil svůj život spolupráci s Pavlem na jeho misijním díle.
O jeho původu ani o jeho obrácení nic konkrétního nevíme, v knize Skutků není jeho jméno
ani zmíněno. Poprvé se objevuje v listu Galatským, když jako zástupce křesťanů pohanského
původu doprovází Pavla a Barnabáše do Jeruzaléma (Ga 2:1). Pavel na tomto místě zdůrazňuje, že Titovi nikdo z jeruzalémských představených nevnucoval obřízku (Ga 2:3).
Později ho Pavel jako svého věrného společníka pověřoval zvláštními úkoly. Vyslal ho
např. do Korintu, aby řešil tamní složitou situaci (patrně po něm též poslal naléhavý dopis
zmíněný v 2K 2:4,9; 7:8–9). Takový úkol vyžadoval určitý takt, ale i rozhodnost (Titus měl
patrně ráznější povahu než Timoteus – sr. 1K 16:10–11 a 2K 7:13–15). Poté, co se vrátil
z Korintu s dobrými zprávami (2K 7:6–7,13–15), vyslal ho tam Pavel znovu s dopisem, který
nyní označujeme jako 2. list Korintským. V něm nabádal tamní věřící, aby dokončili sbírku
na chudé křesťany v Jeruzalémě. Byl to úkol, který Titus přijal s radostí, neboť Korinťany
miloval (2K 7:15; 8:6,16–17). Pavel o něm opakovaně mluví jako o svém blízkém a věrném
společníku (2K 8:23; 12:18).
O několik let později, po svém propuštění z domácího vězení v Římě, Pavel pokračoval
ve svých misijních cestách. Ty jej zavedly mj. i na Krétu, kde zanechal Tita (1:5), aby zde
upevňoval nově založenou církev. Na Krétu mu poté poslal dopis s instrukcemi pro výběr
budoucích duchovních správců a s povzbuzením k vyučování praktické křesťanské etiky,
jejímž měl být Titus příkladem. V závěru dopisu jej Pavel zve k sobě do achajské Nikopole,
kde se chystal přečkat zimu (3:12). Později, krátce před svou smrtí v Římě, Pavel uvádí, že
Titus odešel do Dalmácie (2Tm 4:10), patrně s dalším misijním úkolem.
Církevní historik Eusebios zaznamenává ranou tradici, podle níž se Titus nakonec usadil
na Krétě, kde až do vysokého věku působil jako biskup (Církevní dějiny III.4.6).

2:3 ať nepomlouvají: Pomluva je v SZ i NZ jedním z nejzávažnějších hříchů, který ohrožuje životy jednotlivců
i celých komunit (1Tm 3:11; viz Ex 20:16; 23:1; Lv 19:16;
Nu 12:1–10; Ž 31:14; Př 16:28; 1K 5:11; 6:10; 2K 12:20;
Jk 4:11; 1Pt 2:1). • nepropadají opilství: Doslova ať nejsou
zotročeny množstvím vína.
2:4–5 Sr. 1Tm 5:9–10.
2:9–10 Cílem těchto instrukcí je, aby věřící byli ozdobou
učení našeho Spasitele Boha, tj. aby svým dobrým jednáním

potvrzovali jeho pravdivost (1Tm 6:1–2; sr. Mt 5:16).
2:11–14 totiž: Etické pokyny v 2:1–10 se opírají o působení Boží milosti v životě věřících. Církev má svým jednáním horlivě napodobovat vzor dobroty a milosti, který jí
Bůh v Kristu předkládá (3:3–7; sr. Mt 5:45–48).
2:11 se zjevila: Použité sloveso je příbuzné s termínem
epifanie (zjevení/příchod; viz pozn. k 1Tm 6:14).
2:12 rozvážnost, spravedlnost a zbožnost jsou klasické
antické ctnosti často rozebírané v dobové literatuře. Pavel
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a zbožně, 13v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho
velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. 14On dal sám sebe za nás, aby nás
vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích.
Výzva: Uč, povzbuzuj, napomínej
15Toto uč. Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou
nepohrdá.
Dobré jednání se všemi lidmi (3:1–11)
Instrukce: Připomínej jim laskavost
Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou
vždy připraveni konat dobro, 2ať o nikom nemluví zle, ať jsou snášenliví,
laskaví a vůči všem lidem ať vždy prokazují vlídnost.

3

Zdůvodnění: Boží laskavost nás spasila
3I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné
nenávisti. 4Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele
Boha, 5spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého, 6kterého
na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. 7Jeho milostí
jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který
očekáváme.
je zde dává do kontrastu s neřestmi připisovanými Kréťanům (1:12) a představuje je ve specificky křesťanském
světle (2:13–14).
2:13 Život v očekávání … požehnané naděje umožňuje
věřícím nahlížet na často i nepříznivou přítomnost ve
světle zaslíbené slavné budoucnosti. • příchodu: Řecky
epifanie, tj. zjevení (viz pozn. k 1Tm 6:14). • velikého Boha
a Spasitele: Toto je jedno z několika míst v NZ, kde je Ježíš
Kristus přímo identifikován jako Bůh (viz J 1:1,14; 20:28;
Žd 1:8; 2Pt 1:1 a případně Ř 9:5). Toto otevřené vyjádření
Kristova božství mohlo Kréťanům zdůrazňovat, že Ježíš
není pouhým člověkem, který byl pro své zásluhy zařazen
do božského panteonu (viz pozn. k 1:12). Tato formulace
je jedním z dokladů o smělém vyznání raných křesťanů, že
žádný vládce, dokonce ani císař, ale jedině Kristus je hoden
božské pocty.
2:14 Boží spásná milost působí v křesťanech horlivou
touhu konat dobré skutky popsané v 2:2–10. • On dal
sám sebe: Viz 1Tm 2:6. • za nás, aby nás vykoupil: Viz Ga
3:13; 4:4–5; 1Pt 1:18; sr. Ex 6:6–7. • pro sebe zvláštní lid:
Specifický obrat odkazuje na vyvolení Izraele za Hospodinův lid (viz Ex 19:5; Dt 7:6; 14:2). V Kristu se Božím lidem
stávají věřící ze všech národů (sr. 1Pt 2:9–13). • horlivý
v dobrých skutcích: Důraz na dobré jednání je v pastorálních listech velmi častý (viz 1Tm 2:10; 5:10; 2Tm 2:21;
3:17; Tt 1:16; 3:1; sr. Ef 2:10).
3:1–11 Také v závěrečné části listu Pavel rozvíjí „zdravé
učení“ (viz 1:9; 2:1), které tentokrát zaměřuje na vztahy
křesťanů k okolní společnosti (sr. 1Tm 2:2–4; 3:7). Podobně jako v předchozích dvou pasážích (1:5–16; 2:1–15),
i zde lze text rozdělit na všeobecnou instrukci (3:1–2), její
odůvodnění (3:3–7) a závěrečnou výzvu (3:8–11).
3:1 Pavel zřejmě reaguje na buřičské nálady Kréťanů (viz
pozn. k 1:10) a připomíná, že věřící mají vůči vládcům
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a vrchnostem vystupovat pokojně (1Tm 2:1–4; Ř 13:1–7;
1Pt 2:17). Křesťané nemají iluze ohledně hříšnosti mocných tohoto světa, svůj boj proti zlu ale vedou duchovními, nikoli tělesnými zbraněmi (Ř 12:17–21; 2K 10:3–6;
Ef 6:12).
3:2 Vlídnost: Použité řecké slovo by šlo přeložit také jako
mírnost, citlivost, pokora či zdvořilost.
3:3 Pokorný a laskavý postoj k druhým (3:2) je zcela na
místě, vezmeme-li v úvahu, jací jsme sami bývali, než jsme
poznali Boží spásnou milost.
3:4–7 Tato pasáž je zřejmě citací starší křesťanské tradice
(viz pozn. k 1Tm 1:15 a 2:5–6).
3:4 ukázala (doslova zjevila): Příbuzné slovo je jinde použito pro Kristův příchod (2:11,13; viz pozn. k 1Tm 6:14).
• Boží laskavost a lidumilnost je důvodem jeho spásného
jednání vůči nám (Ř 2:4; Ef 2:7; 1Pt 2:3) a zároveň vzorem
pro naše jednání vůči druhým (1K 13:4; Ga 5:22; Ef 4:32;
Ko 3:12).
3:5 ne pro…, ale pro…: Pavel odmítá přesvědčení (které
zřejmě šířili místní bludaři), že ke spáse je nutné se
dopracovat vlastními skutky (sr. např. Ga 2:16). Podle
učení evangelia je spása naopak možná pouze skrze víru
v Boží milosrdenství (Ef 2:8–9). • koupel znovuzrození:
Viz Ez 36:25; J 3:1–7; 1K 6:11; Ef 5:25–26; Žd 10:22.
• obnovení Ducha svatého: Jako byl člověk při stvoření
oživen Božím dechem (Gn 2:7), tak je v Kristu znovuzrozen skrze působení Ducha svatého (Ez 36:26–27;
J 3:6–8; 20:22).
3:6 našeho Spasitele Ježíše Krista: V předchozí větě byl
za našeho Spasitele označen Bůh (3:4), Ježíš je tedy tímto
titulem s Bohem ztotožněn (viz pozn. k 1:3).
3:7 jsme ospravedlněni: Sr. Ř 3:20–28; Ga 2:16–17.
• dědici věčného života: Sr. Mt 19:29; Mk 10:17; Ř 8:15–
17; Ga 4:6–7; Ef 1:13–14,18.
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Výzva: Ať jsou užiteční
8Je to jistá pravda. Proto chci, abys na ní trval, aby se ti, kdo věří v Boha,
snažili vynikat v dobrých skutcích. To je totiž dobré a užitečné pro lidi.
9Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se
ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné. 10Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. 11Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou.
Závěr (3:12–15)
12Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do
Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. 13Právníka Zénu a Apolla
pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. 14Ti, kdo patří k nám, ať se učí
vynikat v dobrých skutcích, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční.
15Všichni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve
víře.
Milost s vámi všemi.

3:8–11 Také třetí část listu končí výzvou Titovi shrnující
předchozí instrukce. Pavlovi záleží na tom, aby křesťané
byli vnímáni jako užiteční lidé konající ve světě dobro
(1:16; 2:14; 3:1,8,14). Proto je nutné nedat v církvi
prostor bludařům, kteří svádějí věřící k neplodným sporům
a k mravní zkaženosti a kteří ani po opakovaném napomenutí nečiní pokání (Mt 18:15–17; 1K 5).
3:8 Toto je jistá pravda: Odkaz zpět k 3:4–7 (viz pozn.
k 1Tm 1:15).
3:12–15 Závěr listu obsahuje zmínku o osobních plánech
(3:12), poslední výzvu Titovi (3:13–14), pozdrav a požehnání (3:15).
3:12 Artemas nebo Tychikos měli Tita na Krétě vystřídat.
Tychikos byl ale nakonec vyslán do Efesu (viz 2Tm 4:12),
a tak to byl nejspíše Artemas (který není jinde v NZ zmíněn), kdo se vydal s tímto listem na Krétu. • do Nikopole:

Přístav na západním pobřeží Řecka; Pavel zde mohl chtít
strávit zimu před další zamýšlenou misijní cestou.
3:13 Právník Zénas není jinde v NZ zmíněn; jeho jméno
(„Diův dar“) ukazuje na jeho pohanský původ. • Apollos je
nám naopak dobře znám. • vyprav na cestu: Křesťané na
cestách (zejména misijních) byli závislí na pohostinnosti svých souvěrců, viz 3J 1:5–8 a pozn. k 1Tm 3:2 (sr.
Ř 15:24; 1K 16:6,11; 2K 1:16).
3:14 Celý dopis, jehož hlavním tématem je křesťanská
dobročinnost, uzavírá Pavlova poslední výzva k vynikání
v dobrých skutcích – vůči Zénovi a Apollovi i vůči všem,
kdo se ocitají v nouzi (viz Ř 12:13; Ef 4:28; 1Tm 6:18).
3:15 s vámi všemi: Dopis byl sice adresován Titovi (1:4),
ale předčítán měl být veřejně celému sboru (viz Úvod,
„Literární stránka listu“, s. 24).

