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Abstract: God’s Justice and Judgment in the Context of Romans 3, 21 – 26  
 
In Jewish literature of the Second Temple Era, we observe the eschatological concept 
regarding the coming of the Messiah very frequently as a contemporary Jewish 
eschatological conception, centered upon the Final Judgment that results in a state of 
holiness and righteousness. It is essentially the basic idea of the preparation of Israel for 
this event, which could form a background for proper understanding of Paul’s teaching 
about justification. Therefore, it can be laid down as a basis for understanding Paul’s 
statements in Romans 3, 21 – 26. Moreover, from this point of view, Paul’s teaching 
about justification should be understood as one that is reflective of God’s mercy, while at 
the same time expressing faith and deeds as necessary preconditions for salvation. 
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Úvod do problematiky 

Problematika Pavlovho učenia o ospravedlnení je a stále ostáva jednou z kľúčových tém teolo-

gického bádania, zvlášť v oblasti biblickej exegézy a hermeneutiky, rovnako však aj v systematickej 

teológii.2 Tejto téme bolo v poslednom období venovaných viacero odborných diskusií, ktorých vý-

sledkom je množstvo odborných a vedeckých článkov, monografických štúdií, vrátane rôznych impli-

kácií v exegetických komentároch. Spoločným cieľom bolo a stále ostáva lepšie porozumieť a zároveň 

priniesť do tradičnej interpretácie tejto kľúčovej témy Pavlovej zvesti niečo nové, prípadne pokúsiť sa 

reinterpretovať kľúčové časti Pavlových myšlienok, ktoré sú základom učenia o ospravedlnení.3 

V tomto neprebernom množstve odbornej a vedeckej literatúry a názorovej rôznosti si nestranný pozo-

rovateľ kladie otázku, do akej miery sú jednotlivé teologické koncepcie, ktoré boli v danom kontexte 

prezentované, v prvom rade výsledkom projekcie filozofie prostredia a obdobia v ktorom vznikali, do 

                                                 
1 Táto práca tematicky vychádza zo štúdie s názvom „The Concept Regarding the Coming of the Messiah as a Basis for 
Understanding of Romans 3:21–26“, ktorý sme prezentovali na medzinárodnej vedeckej konferencii v máji 2011 s názvom 
„Paul’s Doctrine of Justification by Faith in the Context of a Jewish-Christian Dialogue“, (zbroník z konferencie je 
v prípravnej fáze) v rámci vedecko-výskumného projektu VEGA č. 1/0107/10 s názvom Corpus Paulinum ako paradigma 
medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti, a je jej skrátenou a prepracovanou verziou. 
2 Jedinečným príkladom úzkej súvislosti a skĺbenia exegetickej, hermeneutickej a systematicko-teologickej práce pri preklade 
a interpretácii biblických textov je aj Lutherov preklad a interpretácia R 3, 28, ktoré vysvetľuje vo svojom spise „Ein Sen-
dbrief D. M. Luthers. Vom Dolmetschen und Fürbitte der Heiligen“ (1530). Bližšie pozri BATKA, Ľ. 2006. Jedine vierou? 
Hermeneutický problém v Lutherovom preklade R 3, 28. In Explikácia – aplikácia – aktualizácia. Žilina : EDIS –
vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2006, s. 93 – 102. 
3 K rôznym aspektom tejto problematiky pozri napríklad DUNN, J. D. G. 2005. The New Perspective on Paul. Revised edi-
tion. Grand Rapids, MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2008. Konkrétne ide o štúdie: The Justice of God: A Renewed 
Perspective on Justification by Faith (1991), s. 193 – 211, Paul and Justification by Faith (1997), s. 367 – 380. Pozri tiež 
GATHERCOLE, S. J.  2004. Justified by Faith, Justified by his Blood; The Evidence of Romans 3:21–4:25. In CARSON, D. 
A., O’BRIEN, P. T., SEIFRID, M. A. (Eds.). Justification and Variegated Nomism. Volume 2 – The Paradoxes of Paul. 
Tübingen / Grand Rapids : Mohr Siebeck / Baker, 2004, s. 147 – 184. 
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značne odlišného kultúrneho a myšlienkového prostredia, v ktorom žil a pôsobil apoštol Pavol. Túto 

otázku si kladieme aj my, a to aj napriek tomu, že je do istej miery rušivá a znepokojujúca. To však 

súčasne vytvára predpoklady pre ďalší perspektívny vývoj biblickej teológie, preto ju pokladáme za 

potrebnú a užitočnú.  

Túto skutočnosť preukazujú aj výsledky teologického diskurzu v rámci Novej perspektívy na Pav-

la, ktoré za obdobie posledných tridsiatich rokov prispeli k riešeniu tejto problematiky novými po-

znatkami a relevantnými argumentmi.4 Okrem iného sem patria aj otázky, ktoré sa vzťahujú na prob-

lematiku eschatologických predstáv raného judaizmu.5 V židovskej literatúre, ktorá v tomto období 

vznikla6 je axiomatické, že Boh súdi každého podľa spôsobu a kvality jeho života, čiže podľa jeho 

skutkov. Tak aj Pavol ostáva stále na základoch tejto tradície a vychádza z predpokladu, že skutky 

nielen vplývajú na konečný údel človeka, ale priamo formujú kritérium pre konečný rozsudok a tým aj 

večný údel jednotlivca v rámci posledného súdu.7  

Z tohto hľadiska sa do popredia dostáva dôležitá otázka, ako chápať židovstvo tohto obdobia, kto-

rého súčasťou bol aj apoštol Pavol a proti ktorému polemizuje vo svojich listoch. Súčasne však treba 

mať stále na pamäti, že Pavol ako Žid ostáva naďalej súčasťou zmluvného vzťahu Boha so svojim 

ľudom (covenantal nomism; pozri napr. R 9, 1 – 5). S tým súvisí otázka, ako správne rozumieť kľúčo-

vým teologickým koncepciám v rámci židovskej náboženskej tradície tohto obdobia. Táto otázka 

v sebe nesie ďalšiu, nemenej dôležitú, ako správne rozumieť terminológii, ktorú Pavol vo svojej zvesti 

používa pri vyjadrení kľúčových teologických tém. Okrem samotnej židovskej náboženskej tradície to 

bola v značnej miere aj multikultúrna spoločnosť vtedajšieho grécko-rímskeho sveta a jej špecifiká, 

ktoré sa nevyhnutne podpísali pod spôsob akým helenistický Žid Pavol z Tarzu uvažoval a písal. Nie 

                                                 
4 Jedným z príkladov je aj monografia Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, ktorej autorom je 
Chris VanLandingham (VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul. 
Peabody Massachusetts : Hendrickson Publishers, Inc., 2006.). Autor vo svojej monografii reaguje v prvom rade na kľúčové 
dielo E. P. Sandersa, Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion (SANDERS, E. P. 1977. Paul and 
Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion. Philadelphia : Fortress Press, 1977), ktoré položilo základy pre 
rozvoj teologickej diskusie známej pod názvom The New Perspective on Paul. Sandersovo dielo je v mnohých ohľadoch 
pionierskou prácou poukazujúcou na rôznorodosť židovskej náboženskej tradície a jej špecifík v období Druhého chrámu 
(obdobie od vybudovania druhého židovského chrámu v Jeruzaleme v roku 515 pred Kr. po jeho zničenie v roku 70 po Kr.). 
VanLandingham vo svojej práci čiastočne odpovedá na túto Sandersovu štúdiu, z väčšej časti však zaujíma kritické stanovi-
sko voči Sandersom predloženej koncepcii tzv. „zmluvného nomizmu“ (covenantal nomism). Tento pojem vymedzuje a 
definuje vzťah Izraela voči zákonu (Tóre) ako konzekvenciu na Božiu milosť, ktorá sa prejavila uzatvorením zmluvného 
vzťahu Boha so svojim ľudom, ako ničím nepodmienený prejav zvrchovanej Božej vôle a jeho milosti voči Izraelu. Ide 
o terminus technicus, ktorým E. P. Sanders pomenoval a súčasne definoval charakter židovstva v období Druhého chrámu. 
Tento pojem v sebe obsahuje dva základné aspekty vzťahu Boha s izraelským národom: Božiu iniciatívu založenú na milosti 
(covenant = zmluva) a odpoveď ľudu na tento akt, ktorou je poslušnosť a vernosť voči zákonu – Tóre (nomismus = plnenie 
zákona). Poslušnosť voči zákonu (Tóre) vyjadruje spôsob, akým si príslušník zmluvného vzťahu s Hospodinom, teda Žid 
udržiava vzťah s Bohom a svoje postavenie v rámci zmluvy. Nejde teda primárne o poslušnosť voči zákonu (Tóre) s cieľom 
vlastným pričinením, konaním, či výkonom získať u Boha milosť a priazeň, a tým aj upevniť svoje postavenie v rámci tohto 
zmluvného vzťahu s Hospodinom. Pozri bližšie SANDERS, E. P. 1977. Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of 
Patterns of Religion, s. 420 – 422, 371 – 372. Pozri tiež SANDERS, E. P. 1976. The Covenant as a Soteriological Category 
and the Nature of Salvation in Palestinian and Hellenistic Judaism. In HAMERTON-KELLY, R. and SCROGGS, R. (Eds.). 
Jews, Greeks and Christians: Studies in Honor of W.D. Davies. Leiden : Brill, 1976 [s. 11 – 44], s. 22 – 24. Uvedené podľa 
VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 15, pozn. 43 a 44. 
5 Primárne ide o obdobie Druhého chrámu, to znamená od vybudovania druhého židovského chrámu v Jeruzaleme v roku 515 
pred Kr., až po jeho zničenie v roku 70 po Kr. 
6 V súvislosti s raným judaizmom primárnu pozornosť venujeme židovskej literatúre napísanej v intertestamentárnom období 
(grécke a rané rímske obdobie), to znamená od 4. storočia pred Kr. do začiatku 2. storočia po Kr. 
7 VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 175. 
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je jednoduché určiť, čo v Pavlovej teológii vychádzalo výhradne z vlastnej židovskej náboženskej 

tradície – a ak áno, či šlo o všeobecne akceptované koncepcie palestínskeho židovstva alebo rôznorodé 

predstavy a koncepcie židovstva helenistického – a čo naopak vychádzalo z helenistických nábožen-

sko-filozofických myšlienkových prúdov, ktoré boli v rôznych ohľadoch ovplyvnené v danom období 

prevládajúcim synkretizmom.  

Pavol sám o sebe tvrdí, že pokiaľ ide o jeho vzťah k zákonu (Tóre), bol farizej (Flp 3, 5), avšak 

štýl, ktorým písal nesie v sebe zreteľné stopy mysticizmu. Je neľahkou úlohou analyzovať 

a interpretovať vzťah farizeizmu a mystiky v židovstve daného obdobia, avšak vyhnúť sa tomu nedá, 

pretože mysticizmus je tiež pevnou súčasťou Pavlovho myslenia a spôsobu vyjadrovania.8 S tým všet-

kým súvisí aj spôsob, akým Pavol používa grécku terminológiu v jednotlivých listoch. Navyše, Pavol 

sa svojimi listami pokúšal riešiť konkrétne problémy a otázky, ktoré vyplynuli zo života jednotlivých 

kresťanských zborov. Tie sa vzťahovali na rôzne oblasti, respektíve aspekty spoločného života kresťa-

nov zo židovstva a nežidovských kresťanov. Písal teda príležitostné listy, nie systematickým spôso-

bom štruktúrované teologické úvahy, ktoré by ponúkali vyčerpávajúce, v každom ohľade platné odpo-

vede na otázky, ktoré každodenný život kresťanských komunít so sebou prinášal a dodnes prináša. 

A napokon, Pavol žil v presvedčení blížiaceho sa konca tohto veku. Jeho teologické myslenie je teda 

primárne motivované eschatológiou, ktorá bola v súdobom židovstve populárna. Nešlo však 

o jednotný koncept eschatologických predstáv – rôzne mesiášske predstavy, apokalyptické koncepty 

konca tohto veku so všetkým, čo s tým súvisí. To všetko treba vziať do úvahy, ak sa chceme dostať 

k Pavlovi čo najbližšie, a tak aj čo najlepšie porozumieť obsahu jeho zvesti a predovšetkým jej výz-

namu, zvlášť pokiaľ ide o doktrínu o ospravedlnení z viery.9  

Našim cieľom bude argumentovať v prospech tézy, že Pavlovo učenie o ospravedlnení z viery,10 

zvlášť jeho centrálna časť (locus classicus) v Liste Rimanom (3, 21 – 26), má svoj základ primárne 

v eschatologických predstavách o príprave verných (veriacich a verných Božej vôli a zmluve) na deň 

                                                 
8 V prospech mysticizmu ako samotného centra Pavlovho teologického myslenia oproti forenznému prístupu, zvlášť 
v kľúčových textoch korpusu Pavlových listov (R 1 – 8; G 2 – 3) argumentovali okrem iných aj starší protestantskí teológo-
via, ako napríklad G. Adolf Deissmann (DEISSMANN, G. A. 1911. Paulus. Eine kultur- and religionsgeschichtliche Skizze, 
Tübingen : Mohr, 1911, 2nd edn. 1925 [ET of 1st German edn. St. Paul; a study in social and religious history. London : 
Hodder & Stoughton, 1912; ET of 2nd German edn. 1927]) a Albert Schweitzer (SCHWEITZER, A. 1931. The Mysticism of 
Paul the Apostle. Trans. W. Montgomery. New York : Seabury, 1968 [1931]). K problematike Pavlovho mysticizmu pozri 
zvlášť SEGAL, A. F. 1990. Paul the Convert. The Apostolate and Apostasy of Saul the Pharisee. New Haven and London : 
Yale University Press, 1990. 
9 Ku konkrétnym otázkam Pavlovho teologického myslenia, vrátane špecifík židovskej náboženskej tradície v období Druhé-
ho chrámu pozri dvojdielny zborník štúdií s názvom Justification and Variegated Nomism (CARSON, D. A., O’BRIEN, P. 
T., SEIFRID, M. A. (Eds.). 2001. Justification and Variegated Nomism. Volume 1 – The Complexities of second Temple 
Judaism. Tübingen / Grand Rapids : Mohr Siebeck / Baker, 2001; CARSON, D. A., O’BRIEN, P. T., SEIFRID, M. A. (Eds.). 
2004. Justification and Variegated Nomism. Volume 2 – The Paradoxes of Paul. Tübingen / Grand Rapids: Mohr Siebeck / 
Baker, 2004). 
10 Pre bádateľov, ktorí zastávajú radikálnu interpretáciu židovského učenia, ako aj obsahu Pavlom zvestovaného evanjelia, 
nie je učenie o ospravedlnení z viery Pavlovou hlavnou teologickou koncepciou, ale len sekundárnym produktom jeho misij-
nej činnosti, ktorá bola zameraná primárne na vzťahy medzi Židmi a Nežidmi. To znamená, že hlavným cieľom Pavlovej 
misijnej činnosti bola jednota Židov a Nežidov, ako súčasť Božích zasľúbení daných Izraelu (pozri napríklad STENDAHL, 
K. 1977. Paul among Jews and Gentiles. London : SCM Press, 1977). Tento názor podporuje aj skutočnosť, že samotné 
učenie o ospravedlnení z viery nachádzame v korpuse Pavlových listov iba na miestach, kde Pavol polemizuje s kresťanmi zo 
židovstva (G, R a čiastočne v 1 K 6, 9 and Flp 3, 9). Pozri STANTON, G. N. 2003. Paul’s Gospel. In DUNN, J. D. G. (Ed.). 
The Cambridge Companion to St Paul. Cambridge : Cambridge  University Press, 72008, s. 179 vrátane pozn. 6 (s. 184). 
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príchodu Mesiáša. Táto koncepcia je súčasťou eschatologických predstáv židovstva v období Druhého 

chrámu a v Pavlovom myslení tak mohla vytvoriť základy pre formulovanie kľúčových téz známych 

ako locus classicus učenia o ospravedlnení.11  

 

1 Vzťah medzi Božím súdom podľa skutkov a ospravedlnením z viery  

V Pavlových listoch dominuje otázka vzťahu medzi Božou milosťou a odmenou, či odplatou člo-

veku, ako dva základné koncepty, ktoré sa vzťahujú na konečný údel jednotlivca, pričom tento vzťah 

dominuje aj v literatúre intertestamentárneho židovstva. Podrobné predstavenie celého procesu rieše-

nia problematiky Pavlovho učenia o ospravedlnení v dejinách kresťanstva, zvlášť na strane protestant-

skej teológie, prirodzene presahuje rozsah tejto štúdie a nie je ani našim primárnym cieľom. V tejto 

súvislosti však možno konštatovať, že takmer všetky známe hypotézy, ktoré boli v minulom období 

predložené, majú spoločného menovateľa v tom, že učením o ospravedlnení sa pokúšajú vyriešiť 

a zodpovedať jednotlivé otázky posledného súdu, ako aj funkcie skutkov človeka v tomto procese. Ide 

teda o snahu reinterpretovať a uviesť do súladu Pavlove výroky o poslednom súde podľa skutkov (po-

zri R 2, 5n) s učením o ospravedlnení prostredníctvom viery.12  

Interpretácia Pavlovej koncepcie o ospravedlnení sa vyvíjala niekoľkými smermi a tvorila ťažis-

kový bod teologického bádania protestantských teológov.13 Tradične bolo Pavlove učenie 

o ospravedlnení interpretované ako anticipácia Božieho oslobodzujúceho rozsudku v rámci eschatolo-

gického súdu, a to v dôsledku viery v zachraňujúci a spásonosný význam Ježišovej smrti na kríži a 

jeho vzkriesenia. Prirodzene s touto interpretáciou sa objavuje otázka, ako hodnotiť Pavlove výroky 

o poslednom súde podľa skutkov, respektíve, akú funkciu majú skutky človeka v rámci posledného 

súdu.14 Odpovede na túto otázku sa líšia a postupne tak vytvorili základy pre celé spektrum názorov, 

často vzájomne rozporných, prípadne neuspokojivých vo všetkých aspektoch.15  

                                                 
11 Primárnou inšpiráciou k tomuto spôsobu argumentácie sa pre nás stala prv uvedená monografia Chrisa VanLandinghama, 
ktorý v kontexte rozboru židovského deuterokánonického spisu Žalmy Šalamúnove (zvlášť v kontexte PsSal 18, 5) poukazuje 
na túto koncepciu a hodnotí ju ako základ pre porozumenie uvedenej časti Listu Rimanom. Pozri VANLANDINGHAM, Ch. 
2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul,  s. 139 vrátane pozn. 249. Druhým motivačným fakto-
rom je monografia Douglasa A. Campbella s názvom The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of Justification in 
Paul. (CAMPBELL, D. A. 2009. The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of Justification in Paul. Grand Ra-
pids/Cambridge : Eerdmans Publishing Co., 2009). Autor tu argumentuje, že k skutočnému porozumeniu Pavlovej zvesti je 
v prvom rade potrebné nevnášať sem cudzie, vo svojom základe moderné a teologicky nekorektné interpretácie, ktorých 
výsledkom je individualistická koncepcia učenia o ospravedlnení, ktorá v sebe nesie v rôznych formách a v rôznej miere 
prvky modernej filozofie, náboženských a kultúrno-spoločenských predstáv a intepretácií v období a prostredí, v ktorom 
vznikala. Takýto výsledok má potom viac spoločného s modernými filozoficko-náboženskými a spoločenskými tradíciami 
ako s ortodoxnou teológiou palestínskeho židovstva, či otvorenejšou teológiou helenistického židovstva v období 1. storočia 
po Kr. 
12 Detailnejšie k jednotlivým kľúčovým prácam v danej oblasti teologického výskumu pozri VANLANDINGHAM, Ch. 
2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 9 pozn. 22. K starším prístupom k problematike 
posledného súdu v Pavlovom teologickom myslení v období 19. a 20. storočia, vrátane hlavných protagonistov, pozri tam-
tiež, s. 2 vrátane pozn. 3 a 4. 
13 Väčšina rímsko-katolíckych bádateľov v minulosti medzi týmito dvomi koncepciami nevidela problém, pretože posledný 
súd podľa skutkov a ospravedlnenie prostredníctvom viery pokladala za dve vzájomne nesúvisiace a oddelené udalosti. Pozri 
tamtiež, s. 10. 
14 VanLandingham kladie v tejto súvislosti oprávnenú otázku: „If the acquittal is based on faith, how can it also be based on 
works, which for Paul stand in direct opposition to faith?” Tamtiež, s. 10. 
15 Bližšie k týmto základným koncepciám riešenia Pavlovho učenia o ospravedlnení pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006. 
Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 9 – 15 vrátane poznámok.   
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Medzi najznámejšie pokusy vyriešiť predmetné otázky Pavlovej teológie možno zaradiť tradičnú 

schému, ktorá vraví, že Pavlova koncepcia ospravedlnenia z viery je tým skutočným a pravým vyjad-

rením Pavlovho teologického myslenia a jeho interpretácie dejín spásy, pričom koncepcia súdu podľa 

skutkov je len pozostatkom súdobých židovských a ranokresťanských eschatologických predstáv, kto-

rých stopy Pavol zo svojho teologického myslenia dôkladne neodstránil.16 Iná zase kladie obe koncep-

cie proti sebe ako protikladné a stojace vo vzájomnom napätí.17 Ešte populárnejší názor vychádza 

z predpokladu, že súd na základe skutkov je určený neveriacim (nekresťanom, prípadne odpadlíkom 

od viery) a ospravedlnenie je určené veriacim.18 Medzi protagonistami týchto, či príbuzných názoro-

vých línií možno spomenúť teológov ako Christoph Haufe, Paul Donfried, Ernst Käsemann, Karl Ker-

telge, Calvin Roetzel, či Klyne Snodgrass.19  

Všetky predložené tézy, respektíve koncepcie síce vyjadrujú základnú snahu uviesť do súladu 

myšlienku Božieho súdu podľa skutkov a ospravedlnenia veriaceho výhradne na základe viery v Božie 

vykupiteľské dielo v Ježišovi Kristovi, ako výhradný prejav Božej milosti voči hriešnikovi, avšak 

každá z nich má svoje nedostatky a nezodpovedané otázky. Preto pokladáme za dôležité zamerať našu 

pozornosť opäť na predstavu Božej odplaty v rámci Božej milosti a milosrdenstva, ako sú ony chápané 

v židovskej literatúre intertestamentárneho obdobia a v listoch apoštola Pavla. Tam sa stretáme pri-

márne s tézou, že konečný údel človeka závisí od eschatologického (posledného) súdu. Správanie člo-

veka, kvalita jeho každodenného života so všetkým, čo s tým súvisí, tak pripravuje základné kritérium 

pre konečné posúdenie a rozhodnutie v rámci tohto súdu, pričom človek má možnosť počas svojho 

života participovať na Božej milosti, ktorá mu pomáha v každodennom zápase o správne rozhodnutia 

a konanie v súlade s Božou vôľou. Rozhodnutie však prichádza pri konečnom posúdení tohto života, 

čiže na základe skutkov človeka. V tomto je Pavol konzistentný so svojimi židovskými súčasníkmi. 

Nové u Pavla je však to, že spása je možná len na základe viery, spasený môže byť len ten, kto je ve-

riaci. Otázkou stále ostáva, do akej miery je konečná spása závislá od Božieho vyvolenia a zmluvného 

vzťahu, ktorý Boh uzatvoril so svojim ľudom, a do akej miery od konania človeka, teda od jeho skut-

kov. Rovnako je otázkou, do akej miery je vyvolenie výhradne aktom Božej milosti a milosrdenstva, 

alebo je ono odmenou človeka za správne konanie a správanie. S tým súvisí ďalšia otázka, či akt vyvo-

lenia Izraela automaticky predpokladá večný údel každého z Jákobových potomkov.  

S týmito otázkami súvisí aj samotný základ celej diskusie, čo vôbec znamená a čo vyjadruje po-

jem „ospravedlnenie“. Ide viac o chápanie tohto pojmu v zmysle odpustenia ako oslobodzujúceho 

rozsudku, a to bez ohľadu na skutky človeka, teda na kvalitu jeho života? Alebo je treba tento grécky 
                                                 
16 Pozri napríklad WATSON, N. M. 1983. Justified by Faith: Judged by Works–an Antimony? In New Testament Studies 29 
(1983), s. 211 a 220, pozn. 8. Uvedené podľa VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism 
and the Apostle Paul, s. 10, pozn. 24. 
17 Napríklad KENNEDY, H. A. A. 1904. St. Paul’s Conceptions of the Last Things. London : Hodder & Stoughton, 1904 s. 
201; JOEST, W. 1951. Gesetz und Freiheit: Das Problem des Tertius Usus Legis bei Luther und die neutestamentliche 
Parainese. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1951, s. 177 – 185. In tamtiež, s. 10, pozn. 25. 
18 Napríklad STUHLMACHER, P. 1981. Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit .Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 
1981, s. 163. In tamtiež, s. 10, pozn. 27.  
19 K základnému predstaveniu jednotlivých kľúčových prác týchto bádateľov pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006.  Jud-
gment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 9 – 15. 
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pojem20 chápať skôr a v prvom rade ako odpustenie hriechov a učinenie veriaceho slobodným od moci 

hriechu, pričom toto sa deje na samom začiatku jeho kresťanskej existencie, nie na konci? Prirodzene, 

tým nie je vylúčené, že tento začiatok nemá dopad na to, čo sa deje na konci, teda v rámci súdu.21  

 

2 Locus Classicus Pavlovho učenia o ospravedlnení v kontexte židovskej eschatologickej 

predstavy o príprave verných na deň príchodu Mesiáša 

Tak sa napokon dostávame aj k samotnej téme nášho príspevku, pokúsiť sa interpretovať samotné 

jadro Pavlovho učenia o ospravedlnení, takzvaný locus classicus učenia o ospravedlnení v Liste Ri-

manom (R 3, 21 – 26), z hľadiska tradičnej židovskej predstavy o príprave verných (veriacich 

a verných Božej vôli a zmluve) na deň príchodu Mesiáša.22 Táto koncepcia tvorí súčasť eschatologic-

kých predstáv židovstva v období Druhého chrámu, a podľa nášho názoru v Pavlovom myslení vytvo-

rila základy pre formulovanie kľúčových téz učenia o ospravedlnení.23 Samozrejme, uvedomujeme si, 

                                                 
20 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že medzi biblickým myslením a chápaním výrazov s dikai-kmeňom a chápaním 
pojmu spravodlivosť v grécko-rímskej tradícii je rozdiel. Mark A. Seifrid v tejto súvislosti správne poznamenáva, že koncep-
cia „spravodlivosti“ v grécko-rímskej tradícii je odlišná ako v židovskej: „Arguments along these lines are usually intended 
to describe the distance between biblical thought (or word usage) and the understanding of ‘righteousness’ in Greco-Roman 
tradition, which has its roots in the Platonic-Aristotelean concept of righteousness as an ‘ideal’ state of the po,lij and of the 
human soul. Here ‘justice’ (to. di,kaion) generally was understood as distributive (dianemetiko,n) or corrective, i.e., retributive 
(diorqwtiko,n).” Pozri SEIFRID, M. A. 2004. Paul’s Use of Righteousness Language Against Its Hellenistic Background. In 
CARSON, D. A., O’BRIEN, P. T., SEIFRID, M. A. (Eds.). Justification and Variegated Nomism. Volume 2 – The Paradoxes 
of Paul. Tübingen / Grand Rapids : Mohr Siebeck / Baker, 2004, s. 43. 
21 Ako poznamenáva VanLandingham: „With only a couple exceptions, contemporary scholars impose a forensic interpreta-
tion on justification by faith in such a way that it refers to the verdict of acquittal a believer will receive at the Lat Judgment.” 
VanLandingham ďalej pokračuje: „I contend that ‘justification’ is an improper translation and understanding. It describes 
what occurs at the beginning of one’s Christian existence, not at the end. The terms involved refer to righteousness as it 
describes the person forgiven of his or her sins and freed from the power of sin. Even though what occurs at the beginning 
(i.e., forgiveness and freedom) does necessarily have an impact on what occurs at the end (i.e., the judgment), the Greek 
terms are not forensic and do not refer to the Last Judgment.” In VANLANDINGHAM, Ch. 2006.  Judgment & Justification 
in early Judaism and the Apostle Paul, s. 17, vrátane pozn. 49. K významu gréckych výrazov vo vzťahu k „ospravedlneniu“ 
pozri detailnejšie SCHRENK, G. “di,kaioj, dikaiosu,nh( dikaio,w( dikai,wma, dikai,wsij“ in TDNT 3/ s. 182 – 225. VanLan-
dingham podrobne analyzuje dikai – skupinu výrazov v 4. kapitole (tamtiež, s. 242 – 331). V súlade so zaužíva-
nou konvenciou autor používa pojem „forenzný“ vo vzťahu k dikai – skupine výrazov, avšak v kontexte, keď sa tento pojem 
vzťahuje na rozsudok, preferuje výraz „súdny“ (judicial). Pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in 
early Judaism and the Apostle Paul, s. 245, pozn. 17. 
22 Táto téma dominuje zvlášť v pseudoepigrafickom spise Žalmy Šalamúnove. Hlavnou témou tohto spisu je práve posledný 
súd. Žalmy Šalamúnove vyjadrujú otvorený nepriateľský postoj voči dynastii Hasmoneovcov, idealizujú farizejov, vyjadrujú 
očakávanie príchodu Mesiáša z Dávidovho rodu a riešia otázku Božieho súdu. Ďalšou dominujúcou témou je osobná zbož-
nosť, do popredia vystupujúci konflikt a kontrast medzi „hriešnikmi“ a „spravodlivými“ v Izraeli. V súvislosti s posledným 
súdom sa v tomto spise objavuje zvláštne špecifikum. Boží súd, ktorý prebieha kontinuálne v celých dejinách bude zavŕšený 
v rámci posledného súdu, pričom kedykoľvek sa tak deje, dôsledky súdu sú trvalé (cf. PsSal. 2, 34; 3, 11; 12, 6; 13, 11; 14, 9; 
15, 10 – 13). Z kontextu sa však zdá byť zrejmé, že posledný súd v „dňoch Mesiáša“ sa bude vzťahovať len na tých, ktorí 
budú v danom období stále na žive (podobne je tomu v 2 Mak). To znamená, že o večnom údele jednotlivca sa musí rozhod-
núť okamžite po jeho smrti. Z tohto hľadiska, argumentuje VanLandingham, by potom musel existovať rozdiel medzi po-
sledným súdom v dejinách a individuálnym súdom, ku ktorému prichádza po smrti jednotlivca. In VANLANDINGHAM, 
Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 138. 
23 Jednou z najvýraznejších čŕt Žalmov Šalamúnových je ostrý protiklad medzi spravodlivými a hriešnikmi (cf. kap. 3, 13, 
14). Medzi hriešnikov (a`martwloi,) nepatria iba pohania, ktorí hrešia (2, 1 – 2.16; 17, 22 – 25), označovaní zväčša ako „bez-
božní“ (e;qnh para,noma cf. 17, 24), ale rovnako aj samotní Židia (2, 16. 34.35; 3, 9.11. 12; 4, 8.23 – 24; cf. 17, 5 – 6), ktorí 
svojim bezbožným konaním dokonca predčili pohanov (1, 1 – 8; 8, 12 – 13). Boží súd, respektíve súdy sú spravodlivé 
a zaslúžené, aj pokiaľ ide o Izrael (2, 15; 3, 5; 4, 8.24; 8, 7 – 8.23 – 26; 9, 2.4; 10, 5; 17, 23.29). Boží súd (súdy) je (sú) pre-
javom Božej spravodlivosti – dikaiosu,nh (2, 10.18.32; 4, 24; 5, 1; 9, 5; 10, 5; 17, 29; 18, 7; cf. 8, 32.34). Boh súdi každého 
jednotlivca, Žida aj Nežida podľa jeho skutkov (2, 16.34 – 35; 9, 5; 17, 8). Spis tak v sebe nesie zreteľnú črtu soteriologické-
ho univerzalistického modelu, ktorý je najbližšie práve apoštolovi Pavlovi. Ak je Boží súd podľa skutkov rozhodujúcim 
v procese konečného posúdenia kvality ľudského života a tým aj jeho večného údelu, bez ohľadu na to, či k tomu dochádza 
ihneď po smrti alebo až v rámci posledného súdu, pričom zo spásy nie sú principiálne vylúčení ani pohania (cf. 17, 30 – 
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že porovnaním s jednou, aj keď charakteristickou eschatologickou koncepciou, ktorá sa stala pevnou 

súčasťou súdobej židovskej deuterokánonickej literatúry, nemožno dospieť k všeobecne platnému 

riešeniu, v každom prípade však ide o výstižný príklad riešenia kľúčových otázok judaizmu v období 

Druhého chrámu, medzi ktoré patria aj otázky spojené s Božím súdom, a to z hľadiska dvoch vzájom-

ne sa prekrývajúcich protikladov. Na jednej strane medzi židovstvom a pohanmi (Nežidmi) a na strane 

druhej medzi hriešnikmi a spravodlivými vo všeobecnosti.24 Z tohto hľadiska ide o výstižný príklad 

tradičných a populárnych eschatologických predstáv súdobého židovstva, ktorý musel nevyhnutne 

ovplyvniť aj predstavy a myslenie apoštola Pavla. Okrem iného, eschatologické predstavy tohto druhu 

v sebe nesú aj skrytú netrpezlivosť a intenzívne očakávanie blízkeho príchodu posledného súdu, čo sú 

všetko myšlienky príbuzné apoštolovi Pavlovi a ním predstavenej eschatologickej koncepcie príchodu 

Mesiáša, ako začiatku eschatologického obdobia, ktorého súčasťou je aj očakávanie Kristovej parúzie 

a Božieho súdu. Napriek kristologickým špecifikám v Pavlovej zvesti sú tieto dve koncepcie príbuzné 

a v mnohých ohľadoch podobné. 

Ťažkosť s interpretáciou takzvaného locus classicus učenia o ospravedlnení, ktorý je súčasťou 

Pavlovho Listu Rimanom spočíva v troch základných problémoch: 1. základné porozumenie vzťahu 

medzi Božím súdom a ospravedlnením z viery, 2. nejasnosti pokiaľ ide o základné údaje o dôvodoch, 

ktoré viedli Pavla k jeho napísaniu (podobne je tomu aj v prípade Listu Galaťanom, ktorý je druhým 

hlavným textom tohto učenia, pričom nie je jednoduché zodpovedať uspokojivo otázky času jeho na-

písania a tiež  vo vzťahu k akým adresátom bol tento list napísaný25) a napokon, 3. učenie 

o ospravedlnení, ktorému sa prikladá tradične v Pavlovom teologickom myslení najväčší význam je 

v korpuse Pavlovej zvesti zastúpené iba na niekoľkých miestach v troch listoch, konkrétne: R 1, 16 – 

4, 25 s podporou  R 9, 30 – 10, 21; G 2, 15 – 3, 26; 5, 5 – 6 a Flp 3, 1 – 11. 

Je však zrejmé, že práve v Liste Rimanom Pavol zápasí s problematikou prípravy verných (veria-

cich) – Židov i Nežidov – na posledný súd, ktorý sa s príchodom konca tohto veku rýchlo približuje. 

O tom svedčí Pavlova viera v ukrižovaného a vzkrieseného Krista, pričom vzkriesenie je pre Pavla 

potvrdením zásadnej skutočnosti, že mesiášsky vek je už tu, eschaton sa prelamuje do tohto veku. 

Kristovo vzkriesenie je začiatkom posledných dní a súčasne znamená nastolenie veku spravodlivosti. 

Kristov druhý príchod nebude teda znamenať uvedenie mesiášskeho veku, ten už začal udalosťou 

vzkriesenia. Parúzia tak predstavuje začiatok súdu.26  

                                                                                                                                                         
32.34), odstraňuje sa tým akýkoľvek etnický, či nacionálny charakter židovskej soteriológie (covenantal nomism). Pozri 
bližšie in DONALDSON, T. L. 2007. Judaism and the Gentiles: Jewish Patterns of Universalism (To 135 CE), s. 138, ďalej 
pozri FALK, D. 2001. Psalms and Prayers, In CARSON, D. A., O’BRIEN, Peter T., SEIFRID, Mark A. (Eds.). Justification 
and Variegated Nomism. Volume 1 – The Complexities of second Temple Judaism. Tübingen / Grand Rapids: Mohr Siebeck 
/ Baker, 2001, s. 39 vrátane pozn. 138. Pozri tiež VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Juda-
ism and the Apostle Paul, s. 139. 
24 Pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 138; DONAL-
DSON, T. L. 2007. Judaism and the Gentiles: Jewish Patterns of Universalism (To 135 CE). Waco, Texas : Baylor Universi-
ty Press, 2007, s. 136 – 141. 
25 Pozri CAMPBELL, D. A. 2009. The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of Justification in Paul, s. 3. 
26 VANLANDINGHAM, Ch.  2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 175. 
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Ak sa chceme pokúsiť argumentačne potvrdiť tézu, že Pavlove slová v R 3, 21 – 26 sú v prvom 

rade vyjadrením eschatologického naplnenia mesiášskeho veku, inými slovami sú konzekvenciou na 

tradičnú židovskú predstavu o príprave veriacich na deň príchodu Mesiáša a tým aj Boží posledný súd, 

treba nám v prvom rade stručne charakterizovať túto predstavu. Prameňom k tejto problematike je 

predovšetkým literatúra raného judaizmu, to znamená židovská intertestamentárna literatúra, ktorá 

vznikla v grécko-rímskom období, približne od 4. storočia pred Kr. do polovice 2. storočia po Kr.27 Ide 

o kľúčové diela židovských autorov uvedeného obdobia, v ktorých vystupuje do popredia eschatolo-

gická predstava posledného súdu, v rámci ktorého kritériom pre konečné posúdenie života človeka sú 

jeho skutky (2Mak, Iub, TestAbr, Hen.aeth [1 Hen; zvlášť časti 1 – 5, 92 – 105], 1QS [zvlášť časti 3 – 

4, 10 – 11], 1QHa, 4 Esd, ApocBar [2 Bar], PsSal, Liber Antiquitatum Biblicarum [Pseudo-Filón]).28 

Základné aspekty týchto eschatologických predstáv možno pozorovať aj v autentických Pavlových 

listoch, zvlášť pokiaľ ide o Pavlove myšlienky, ktoré sú z tejto literatúry analogicky odvodené alebo 

ďalej rozvedené. 

Vo všeobecnosti možno uviesť dva základné prístupy k problematike ospravedlnenia, skutkov 

a posledného súdu v literatúre, ktorá vznikla v období Druhého chrámu. Jeden reprezentuje už spomí-

naná priekopnícka práca Eda P. Sandersa Paul and Palestinian Judaism, v ktorej autor argumentuje 

v prospech tézy, že Boh dáva spásu ako prejav svojej milosti tým, že uzatvoril zmluvu s otcami Izrae-

la, pričom svojej zmluve ostáva verný. Jednotlivci pritom môžu byť z Izraela vylúčení, ak spôsob ich 

života v hriechu vyjadruje a preukazuje pohŕdanie touto zmluvou.29 Poslušnosť zákonu (Tóre) je 

z tohto hľadiska prirodzenou, ale súčasne aj nevyhnutnou konzekvenciou na takto prejavenú Božiu 

milosť (covenantal nomism). Táto téza má prirodzene svojich priaznivcov ale aj odporcov, predovšet-

kým vo vzťahu k otázke, akú rolu zohrávajú v rámci posledného súdu skutky človeka, teda jeho kona-

nie a správanie.  

Druhý prístup berie do úvahy všetky klady i nedostatky už uvedeného Sandersovho prístupu, ale 

argumentuje v prospech tézy, že tým, čo v konečnom dôsledku rozhoduje o údele človeka v rámci 

posledného súdu sú jeho skutky, teda jeho život ako taký, kde má svoje nezastupiteľné miesto aj viera 

v Božiu milosť a spravodlivosť.30 O to viac je potrebné vziať do úvahy pramene z daného obdobia, 

ktoré sa k predmetným otázkam vyjadrujú. Ako sme už uviedli, v židovskej deuterokánonickej litera-

túre, ktorá vznikla v období Druhého chrámu sa vo väčšine prípadov potvrdzuje, že kritériom pre ko-

                                                 
27 Z hľadiska nášho záujmu obmedzíme hornú hranicu na 1. storočie po Kr., čiže obdobie, v ktorom žil a pôsobil apoštol 
Pavol. 
28 Ako sme už uviedli, táto eschatologická predstava dominuje zvlášť v pseudoepigrafickom spise Žalmy Šalamúnove (pozri 
pozn. č. 21 a 22). Bližšie k špecifikám uvedenej literatúry, ako aj k samotným dielam pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006. 
Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, 2. kap. (s. 66 – 174); DONALDSON, T. L. 2007. Judaism 
and the Gentiles: Jewish Patterns of Universalism (To 135 CE), časť I (s. 77 – 215). 
29„Salvation is given graciously by God in his establishing the covenant with the fathers, a covenant which he will not for-
sake: individuals may, however, be excluded from Israel if they sin in such a way as to spurn the covenant itself.” In SAN-
DERS, E. P. 1977. Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion, s. 370 – 371. Ako je známe, San-
ders nadväzuje a ďalej rozvíja názory a tézy starších bádateľov, akými boli Moore, Kohler alebo Büchler. Pozri detailnejšie 
in VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 2 – 15. 
30 Napríklad VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul. 
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nečné posúdenie života človeka v rámci posledného súdu je jeho správanie a konanie, inými slovami 

jeho skutky.31 To však z tohto procesu nevylučuje Božiu milosť a lásku, o tom nik nepochybuje. 

V konečnom dôsledku to znamená, že je to vždy Boh sám, ktorý ako jediný môže človeka zachrániť 

pre večný život, teda spasiť ho, alebo ho zatratiť.  

 

2.1 R 3, 21 – 26 ako začiatok mesiášskeho veku a príprava na posledný súd 

Časť R 3, 21 – 26 tvorí centrálne miesto Pavlovej argumentácie v otázke obsahu a významu Bo-

žej spravodlivosti a viery človeka v túto Božiu spravodlivosť, známe ako locus classicus učenia 

o ospravedlnení z viery.32 O tom svedčí aj časté opakovanie sa kľúčových termínov dikaiosu,nh (3, 

21.22.25.26) a pi,stij (3, 22.25.26.27.28.30.31).33 Z hľadiska väčšinovej interpretácie týchto pojmov 

v Pavlovej zvesti, zvlášť v oblasti protestantskej teológie, majú tieto pojmy forenzný eschatologický 

význam a vzťahujú sa výhradne k poslednému súdu.34 Pavol použitím týchto výrazov vyjadruje kľú-

čovú myšlienku, že Boh daruje veriacemu v Ježišovi Kristovi (výhradne na základe jeho viery v Ježiša 

Krista) svoju milosť (R 3, 24). To je však v rozpore s interpretáciou a významom častí v Pavlových 

listoch35, kde sa zreteľne nachádza myšlienka posledného súdu, v rámci ktorého Boh odmení veriace-

ho a verného Božej vôli večným životom, a to na základe zhodnotenia kvality jeho života, čiže na 

základe jeho skutkov. Domnievame sa, že jedným zo základných problémov pri interpretácii Pavlovho 

učenia o ospravedlnení z viery ako forenzného procesu omilostenia – udelenia oslobodzujúceho roz-

sudku veriacemu v dôsledku jeho viery v Ježiša ako Krista – a tým aj všemožných pokusov uviesť do 

súladu toto učenie s myšlienkou posledného súdu, je nesprávne chápanie významu dikai – skupiny 

výrazov.36  

                                                 
31 Pozri bližšie VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, 2. kap. (s. 
66 – 174), DONALDSON, T. L. 2007. Judaism and the Gentiles: Jewish Patterns of Universalism (To 135 CE), časť I (s. 77 
– 215). 
32 Alan F. Segal v tejto súvislosti argumentuje, že Pavol pod „ospravedlnením“ nemusí mať na mysli nutne definíciu nového 
teologického konceptu, skôr sa týmto spôsobom snaží definovať novú apokalyptickú komunitu: „he was trying to define a 
new apocalyptic community.” Segal ďalej pokračuje: „although Paul’s use of the terminology of justification by faith in 
original, it is not unprecedented in first-century Judaism or Christianity. The precedents were not particularly evident until 
the Dead Sea Scrolls, the writings of the Essene community at Qumran, were read closely. A similar vocabulary of justifica-
tion was used by the Qumran community in describing God’s justice for the believer and the coming apocalyptic end.” (For 
example 1QS II). Pozri SEGAL, A. F. 1990. Paul the Convert: The Apostolate and Apostasy of Saul the Pharisee. New 
Haven and London: Yale University Press, 1990, s. 174 – 183. 
33 DUNN, J. D. G. 1988. Romans 1 – 8. Dallas : Word,  1991, s. 163. WBC 38A. 
34 K výberu tradičných spôsobov interpretácie jednotlivých definícií učenia o ospravedlnení v Pavlovom teologickom mysle-
ní pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 242 – 244. 
35 V danom kontexte nachádzame v Pavlových listoch viacero textov so špecifickým odkazom na súd, či už všeobecne alebo 
posledný súd, prípadne sa naň nepriamo, ale zreteľne vzťahujú: R 2, 1 – 16; 3, 6.19 – 20; 11, 20 – 22; 12, 19; 14, 10 – 12; 1 
K 3, 5 – 17; 4, 1 – 5; 5, 1 – 5; 6, 2 – 3.9–10; 9, 24 – 27; 11, 27 – 32; 2 K 5, 9 – 10; G 5, 16 – 21; 6, 7 – 9. Bližšie k analýze 
a interpretácii týchto textov z hľadiska daného prístupu pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in 
early Judaism and the Apostle Paul, s. 188 – 241.  
36 Ide o všetky grécke slová, v ktorých sa nachádza kmeňový základ dikai. K otázke použitia terminológie vzťahujúcej sa na 
spravodlivosť v židovskej Biblii, ako aj v ostatnej židovskej intertestamentárnej literatúre pozri SEIFRID, M. A. 2001. Rig-
hteousness Language in the Hebrew Scriptures and Early Judaism. In CARSON, D. A., O’BRIEN, Peter T., SEIFRID, Mark 
A. (Eds.). Justification and Variegated Nomism. Volume 1 – The Complexities of second Temple Judaism. Tübingen / Grand 
Rapids : Mohr Siebeck / Baker, 2001, s. 415 – 442. Avšak, Mark A. Seifrid upozorňuje na elementárnu ťažkosť v procese 
interpretácie Pavlových výrokov, ktoré sa vzťahujú na spravodlivosť a ospravedlnenie. Táto spočíva vo vzájomnom vzťahu 
filológie a teológie. Konkrétne, ide o tendenciu zamieňať filológiu za teológiu. Je preto veľmi zložité interpretovať tieto časti 
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Zásadným problémom je odlišnosť interpretácie týchto pojmov v tradičnom židovskom prostredí 

a v prostredí grécko-rímskeho sveta, zvlášť pokiaľ ide o vzťah k Bohu a jeho konaniu v dejinách (dia-

kiosu,nh qeou/). V prostredí grécko-rímskeho sveta nás tieto pojmy privádzajú do súdnej siene, kde je 

obžalovanému udelený milostivý rozsudok, je teda sudcom omilostený forenzným spôsobom. 

V tradičnom židovskom prostredí však nejde o vyjadrenie myšlienky udelenia daru milosti, teda oslo-

bodzujúceho rozsudku v rámci posledného súdu. Skôr tu možno hovoriť o spravodlivosti vo vzťahu 

k celému procesu stvorenia, v rámci ktorého Boh ako jediný Pán a Vládca uskutočňuje spravodlivosť a 

právo v tomto svete (a pre tento svet), ktorý stvoril a vedie ho ku konečnému cieľu, ktorý bude zna-

menať definitívne naplnenie tejto spravodlivosti.37 James D. G. Dunn upozorňuje na tento zásadný 

rozdiel vo význame tohto pojmu v súvislosti s Božím konaním vo svojom komentári k R 1, 17, kde 

zdôrazňuje skutočnosť, že v židovskej tradícii je potrebné chápať pojem „spravodlivosť“ ako vzťaho-

vý koncept, nie ako ideál, či absolútnu etickú normu, na základe ktorej možno sankcionovať požia-

davky a povinnosti ostatných.38 

Práve tento významový rozdiel je zásadným v interpretácii locus classicus Pavlovho učenia 

o ospravedlnení, v kontexte prípravy verných na parúziu Mesiáša a na posledný súd. Ak vychádzame 

z predpokladu, že „spravodlivosť“ je vzťahový koncept, čiže v žiadnom prípade nič abstraktného, 

potom je otázne, či Pavol používa tieto pojmy v súvislosti s posledným súdom alebo naopak, vyjadru-

jú význam a dôsledok Kristovho vykupiteľského diela pre život veriaceho. Inými slovami, poukazujú 

na konzekvencie, ktoré Kristova smrť ako Božie dielo zásadného významu v dejinách prináša do prí-

                                                                                                                                                         
Pavlových listov a objaviť skutočný a pôvodný význam týchto pojmov v danom kontexte. Pozri SEIFRID, M. A. 2004. Pa-
ul’s Use of Righteousness Language Against Its Hellenistic Background, s. 39 – 40. 
37 Ako v tejto súvislosti argumentuje Mark A. Seifrid: „In the first place we found reason to conclude that righteousness 
language in the Hebrew Scriptures (as in the Ancient Near East generally) has its basis in creational theology rather than in 
the framework of covenantal ideas. This assessment is especially relevant with respect to those passages that have to do with 
the administration of justice, and divine administration of justice in particular. I tis these which serve as the background to 
Paul’s announcement of the revelation of God’s righteousness and his further statements on the justifying work of God in 
Christ. In such settings, God appears as the ruling king, who effects justice (or ‘righteousness’) in (and for) the world that he 
has made.” In SEIFRID, M. A. 2004. Paul’s Use of Righteousness Language Against Its Hellenistic Background. In CAR-
SON, D. A., O’BRIEN, P. T., SEIFRID, M. A. (Eds.). Justification and Variegated Nomism. Volume 2 – The Paradoxes of 
Paul. Tübingen / Grand Rapids : Mohr Siebeck / Baker, 2004, s. 40. 
38 Dunn argumentuje: „dikaiosu,nh is good example of the need to penetrate through Paul’ Greek language in order to under-
stand it in the light of his Jewish background and training. The concept which emerged from the Greco-Roman tradition to 
dominate Western thought was of righteousness/justice as an ideal or absolute ethical norm against which particular claims 
and duties could be measured (cf. von Rad, 370-371; Stuhlmacher, Gerechtigkeit, 103). But since the fundamental study of 
H. Cremer it has been recognized that in Hebrew thought is qd,c, // hq'd'c. essentially a concept of relation. Righteousness is not 
something which an individual has on his or her own, independently of anyone else; it is something which one has precisely 
in one’s relationships as a social being…So too when it is predicated of God–in this case the relationship being the covenant 
which God entered into with his people. In DUNN, J. D. G. 1988. Romans 1 – 8, s. 40 – 41. Odkazy na ďalších autorov a 
literatúru  sú uvedené podľa autora. V tejto súvislosti však treba uviesť protiargument, ktorý uvádza Mark A. Seifrid, ktorý 
argumentuje, že chápanie pojmu „spravodlivosť“ v židovskej literatúre ako vzťahového konceptu je problematické do tej 
miery, do akej zakrýva myšlienku normatívnosti spájanú s touto skupinou výrazov. Seifrid vysvetľuje: “the application of 
righteousness terminology to various inanimate objects, its association with ‘uprightness’ and ‘truth,’ its connection with 
retribution in forensic settings, and its relation to parallel conceptions of ‘righteousness’ in other cultures in the Ancient Near 
East all render dubious any attempt to dissociate the terminology from the concept of a norm.” Ďalej dodáva, že Hermann 
Cremer bol pravdepodobne prvý, kto týmo spôsobom interpretácie pojmu “spravodlivosť“ kriticky reagoval na Ritschlovu 
koncepciu ideálu spásy (pozri CREMER, H. 1900. Die paulinische Rechtfertigungslehre im Zusammenhange ihrer geschich-
tlichen Voraussetzungen (2d ed.; Gutersloh: C. Bertelsmann, 1900, s. 33 – 37). Seifrid však potvrdzuje, že súdobá židovská 
literatúra hovorí vždy o aplikácii týchto noriem a na žiadnom mieste nenachádzame definíciu pojmu „spravodlivosť“ ako 
ideálu (ideálny stav, predstava). Pozri SEIFRID, M. A. 2004. Paul’s Use of Righteousness Language Against Its Hellenistic 
Background, s. 43 vrátane pozn. 12, 13 a 14. 
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tomnosti človeka, ktorý túto udalosť prijíma do svojho života ako základ dôvery v Božie konanie 

v dejinách. Tým sa dejiny stávajú aj pre neho dejinami spásy a on sám je označený za „spravodlivé-

ho“. Je zbavený svojej „nečistoty“, ktorá súvisí s jeho predošlým statusom pohana (Nežida) 

a umožňuje mu vstúpiť do zmluvného vzťahu Hospodina s Izraelom. Tieto predstavy bytostne súvisia 

s eschatologickými predstavami židovstva Pavlovej doby, v rámci ktorých je tento vek chápaný ako 

„eón zla“, kde je ľudstvo – vyjadrené Pavlovým slovníkom, Židia i pohania (Nežidia) – zotročené 

hriechom a zlými silami, ktoré nadobúdali často zosobnenú podobu (G 4, 3.8 – 9).39 Kristus, ktorý 

vydal seba samého ako dobrovoľnú obeť, má tak v Pavlovom myslení zásadný význam, pretože veria-

ceho oslobodzuje od deštruktívnej moci týchto síl a tohto zlého veku (G 1, 4). V dôsledku Kristovho 

diela, odčinením hriechov, sa veriacemu priznáva status „spravodlivého“, respektíve ospravedlneného, 

čo však neznamená forenzné omilostenie v rámci posledného súdu. Nejde teda primárne o posledný 

súd, proces forenzného udelenia milosti, ale o prítomný status veriaceho v Krista. Ten je základom pre 

radikálnu zmenu života, pre jeho metanoia a život v súlade s Božou vôľou a tým aj participáciu na 

Božích zasľúbeniach spásy. To potom znamená, že dikai – skupina výrazov má v Pavlovej zvesti 

vzťah k viere, nie k procesu posledného súdu.40 Veriaci je očistený od deštruktívnej moci hriechu 

a spôsobilý pre spoločenstvo s Bohom (cf. 1 K 3, 17b; 6, 19; 2 K 6, 14 – 7, 1). Prijíma Ducha Božie-

ho/Kristovho (G 3, 2.14; cf. R 8, 2 – 4), ktorý mu dáva schopnosť byť poslušným Božej vôli, čo vedie 

k večnému životu (G 6, 8 – 9; R 8, 4 – 13). Tento nový status, ako dôsledok Kristovej vykupiteľskej 

                                                 
39 Tento koncept nachádzame aj v židovskej Biblii, vrátane množstva deuterokánonickej literatúry. V Starej zmluve sú to 
zvlášť: Lv 26, 14 – 17; Dt 4, 25 – 31; 28, 25.36.47 – 68; 29, 10 – 30, Sdc 2, 14; 3, 8.12–14; 4, 2; 6, 1; 10, 7; 13, 1; 1 Sam 7, 
13 – 14; 12, 9; 1 Krľ 8, 33 – 34.46–53; 2 Krľ 13, 3; 17, 7 – 23; 18, 9 – 12; 21, 10 – 16; 1 Krn 9, 1; 2 Krn 6, 24 – 25.36 – 42; 
Neh 9, 26 – 31; Am 2, 13 – 16; 3, 11; 5, 3; Oz 1, 2 – 5; 5, 8 – 15; Dan 9, 3 – 19. V deuterokánonickej literatúre sú to predo-
všetkým apokalyptické spisy: 4 Esd 3, 28 – 36; ApocBar [2 Bar] 1, 10 – 3, 8; Apoc Abr 25, 1 – 31, 1 a ďalšie. Tiež sem mož-
no zaradiť spisy PsSal 1, 1 – 2, 22, Jdt 5, 17 – 18, Tob 3, 2 – 5, 2 Mak 6, 12 – 17; 7, 18, Bar 1, 10 – 3, 8). V tejto literatúre je 
reflektovaný stav hegemónie cudzích národov nad Izraelom ako dôsledok hriechu Izraela a následne uplatnenia Božieho 
trestu. K diskusii o viere v démonské  duchovné sily a nebeské mocnosti a ich škodlivý vplyv na ľudstvo, Židov i Nežidov, 
pozri BETZ, H. D. 1979. Galatians: A Commentary on Paul’s Letter to the Church in Galatia. Philadelphia : Fortress, 1979, 
s. 204 – 205. Hermeneia; NICKELSBURG, W. E. 1998. Abraham the Convert: A Jewish Tradition and Its Use by the Apos-
tle Paul. In STONE, M. E., BERGEN, A. (Eds.). Biblical Figures Outside the Bible. Harrisburg, Pa : Trinity, 1998, s. 170 – 
171. Uvedené podľa VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 
206 vrátane pozn. 108. 
40 Pozri VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 244 – 245. 
K dôkladnej komparatívnej analýze a interpretácii dikai– skupiny výrazov v nepavlovskej literatúre pozri tamtiež, s. 246 – 
271. Výsledkom tejto analýzy je skutočnosť, že v žiadnom zo spisov židovskej literatúry obdobia Druhého chrámu (Septua-
ginta, post-biblické židovské spisy napísané grécky a Nová zmluva) nenachádzame v rámci dikai– skupiny výrazov taký, 
ktorý by bol svojou vnútornou podstatou forenzný. VanLandingham však dodáva, že v klasickej gréčtine má toto sloveso 
(dikaioūn) vždy forenzný význam, avšak vo význame „spravodlivo zaobchádzať“ alebo „udeliť spravodlivosť“, „zjednať 
spravodlivosť“, najčastejšie však vo význame „odsúdiť“, či „potrestať“. VanLandingham ďalej tvrdí, že výskum židovskej 
a kresťanskej literatúry preukázal až 13 odlišných významov tohto slovesa. V korpuse Pavlových listov však možno pozoro-
vať len zopár: „byť spravodlivý“, „byť dosvedčený ako spravodlivý“, „byť zbavený obvinenia (omilostený)“, „byť učinený 
spravodlivým/čistým/slobodným“, alebo menej pravdepodobne, „byť učineným zdanlivo spravodlivým“. Pokiaľ ide 
o substantívum, VanLandingham poznamenáva, že jediným možným významom je „spravodlivosť“. To znamená, že toto 
substantívum na žiadnom mieste nevyjadruje absolúciu, oslobodzujúci rozsudok, či ospravedlnenie. Pokiaľ ide o adjektívum, 
jediným významom je „spravodlivý“. Autor v tejto súvislosti argumentuje: „whatever the sense of the adjective in Matt 27:19 
and Luke 23:47, di,kaioj cannot mean “innocent” in Rom 5:19.” Pozri tamtiež, s. 271. Z hľadiska všeobecných, ako 
aj kontextuálnych dôvodov preto VanLandingham vidí potrebu reinterpretácie významu tejto skupiny výrazov, zvlášť 
v kontexte ich použitia v tradícii predstáv o poslednom súde. K uvedenej problematike pozri bližšie in tamtiež, s. 272 – 332. 



FRANTIŠEK ÁBEL 

 12 

obete, zároveň oslobodzuje veriaceho od zákona (Tóry) a jeho „kliatby“, ktorá dolieha na každého, kto 

prestupuje jeho požiadavky (G 3, 13).41  

Z tohto hľadiska je aj vyvrcholenie prvej veľkej časti Pavlovej argumentácie v Liste Rimanom 

smerom k univerzálnemu významu Božieho konania v Ježišovi Kristovi (1, 18 – 3, 21) potrebné inter-

pretovať v kontexte súdobých eschatologických predstáv židovstva o dni Mesiáša a nastávajúcom 

poslednom súde. 

21 Nuni. de. cwri.j no,mou dikaiosu,nh qeou/ pefane,rwtai marturoume,nh ùpo. tou/ no,mou kai. tw/n 

profhtw/n( (R 3, 21) 

Eschatologický význam tejto časti potvrdzuje už úvodný 21. verš. Pavlovo nuni. de, má logický 

význam a je signifikantným zdôraznením kontrastného zlomu medzi predchádzajúcou časťou 1, 18 – 

3, 20 a časťou nadchádzajúcou.42 Nie však len z hľadiska situácie jednotlivca pred a po konverzii, ale 

všeobecne vo vzťahu k eónom (starý a nový eón).43 Udalosť Ježiša Krista tvorí zásadný kairos 

v dejinách. Pavlovo „teraz však“ znamená začiatok eschatologickej spásy, čiže kairos, v rámci ktorého 

Boh uviedol do dejín udalosti zásadného významu pre Izrael a celé ľudstvo (cf. 2 K 6, 2).44 „Zdanlivý“ 

paradox vo vzťahu k zjaveniu Božej spravodlivosti vyjadrený spôsobom  cwri.j no,mou – marturoume,nh 

ùpo. tou/ no,mou kai. tw/n profhtw/n je pochopiteľný z hľadiska hlavného subjektu Božieho vykupiteľ-

ského diela, ktorým je Ježiš Kristus.45 Smrť na kríži a vzkriesenie sú dva zásadné aspekty tohto para-

doxu. Prvý poukazuje na oblasť mimo zákona (Dt 21, 23; cf. G 3, 13 – 14), druhý na konečný cieľ 

Božieho konania v dejinách – spasiť ľudstvo, pričom spása má univerzálny rozmer, presahuje hranice 

jedného národa.46 Tento univerzálny rozmer je preukázaný svedectvom židovskej náboženskej tradí-

cie, teda Písmom. V tomto prípade sa stretávame s pozitívnou funkciou zákona, ktorou je jeho proroc-

                                                 
41 V Liste Galaťanom (kapitoly 3 – 5) Pavol vraví o podriadení sa jedinca pod zákon (Tóru) ako o zotročení démnoskými 
duchmi. In BETZ, H. D. 1979. Galatians: A Commentary on Paul’s Letter to the Church in Galatia. Hermeneia, Philadelphia 
: Fortress, 1979, s. 217. 
42 V tejto súvislosti treba poznamenť aj skutočnosť, na ktorú v rámci diskusie k danej téme pri príprave tejto štúdie upozornil 
prof. Juraj Bándy, že výraz nuni. de, je v mnohých prípadoch zrkadlovým prekladom hebrejského ve´attá, pričom vtedy nemá 
význam „teraz však“, ale „tak teda“, „prípadne“, „z toho vypýva“. 
43 Tak aj  J. D. G. Dunn. Pozri in DUNN, J. D. G. 1988.  Romans 1 – 8, s. 164. 
44 Potvrdzuje to aj Pavlom použité sloveso v perfekte (pefane,rwtai), ktoré má oproti prézentu v 1, 17 odlišný význam a 
indikuje nový stav vecí, ktorý je dôsledkom rozhodujúceho Božieho konania v minulosti, avšak s pokračujúcim účinkom 
a dosahom. In DUNN, J. D. G. 1988. Romans 1 – 8, s. 176. 
45 Skutočnosť, že Božia spravodlivosť je zjavená „bez zákona“ (Tóry) možno pokladať za ohromujúcu, pretože v židovstve 
boli zákon (Tóra) a Božia spravodlivosť pokladané za dva vzájomne súvisiace pojmy (cf. Iz 51, 5 – 6.8 a Dan 9, 16). Tak 
James D. G. Dunn in tamtiež, s. 165.  
46 James D. G. Dunn argumentuje v súvislosti s významom frázy cwri.j no,mou v prospech blízkej myšlienkovej paralely 
medzi v. 21 – 22 a v. 27 – 28. Táto fráza je zreteľne synonymná s cwri.j e;rgwn no,mou (v. 28); taktiež cwri.j e;rgwn (4, 6), čo 
znamená, že Pavol tu má na mysli zákon v zmysle vymedzujúcich znakov židovstva (a boundary marker those within the 
law), kde „skutky zákona“ predstavujú odlišný model náboženstva a spôsobu života, ktorý bol vyžadovaný od tých, ktorí boli 
týmito vymedzovacími znakmi „označení“. Fráza „bez zákona“ tak znamená „mimo oblasť národných a náboženských krité-
rií stanovených zákonom“, inými slovami, „bez ohľadu na typické znaky židovstva“. Pozri DUNN, J. D. G. 1988. Romans 1 
– 8, s. 165. Simon J. Gathercole však v tejto súvislosti oponuje: „However in Romans 3:19–22, Paul makes a series of con-
trasts which show that he is equally concerned with the salvation of Israel. It is by no means the intention here to argue that 
Israel is the exclusive focus in 3:21–22, rather that the righteousness of God to Israel is a crucial component. …But the con-
trast here is not between ‘those within the Law’ (3:19) and ‘outside the law’ in 3:21. The phrase ‘those within the Law’ de-
fined those who were addressed by the word of the Law. In 3:20–21, Paul’s contrast is between two ways of receiving the 
righteousness of God, one real and one imagined.” Pozri GATHERCOLE, S. J. 2004. Justified by Faith, Justified by his 
Blood; The Evidence of Romans 3:21–4:25, s. 151.  
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ké svedectvo.47 Pavol tvrdí, že napriek tomu, že spravodlivosť Božia bola zjavená mimo zákona, čiže 

prostredníctvom Krista, predsa len je potvrdená svedectvom zákona a prorokov. Konkrétne má Pavol 

na mysli Ž 142 (LXX), ktorý cituje v R 3, 20.48 Okrem tohto miesta tu však možno pozorovať aj ďal-

šie odkazy na starozmluvné texty: Ž 97, 2 – 3 (LXX) ako aj Iz 51, 4 – 5, vrátane programového výro-

ku Hab 2, 4. V tejto súvislosti je treba poznamenať, že zákon (= Písmo) nevydáva svedectvo iba 

o Božej spravodlivosti, ale rovnako aj o evanjeliu (R 1, 1 – 3).49 Čo je však v tejto súvislosti rovnako 

dôležité je, že k explikácii svedectva zákona a prorokov, konkrétne participiálnej frázy marturoume,nh 

ùpo. tou/ no,mou kai. tw/n profhtw/n, nedochádza v plnom rozsahu v nasledujúcom 22. verši, avšak mô-

že ísť o kľúč poukazujúci na hermeneutickú subštruktúru, ktorá je pre Pavlovu interpretáciu zákona 

fundamentálna.50 O tom podľa nášho názoru svedčí aj R 10, 4, kde Pavol označuje Krista za telos zá-

kona (Tóry), čo neznamená koniec, neplatnosť zákona, ale naopak, jeho naplnenie. Písmo je tak sve-

dectvom kontinuity v povahe Božieho zachraňujúceho zámeru prostredníctvom Izraela, čo nie je mož-

né zamieňať za kontinuitu národnú či etnickú.51 Pavol bude túto myšlienku rozvíjať ďalej v kapitolách 

4 a 9 – 11. 

22 dikaiosu,nh de. qeou/ dia. pi,stewj VIhsou/ Cristou/ eivj pa,ntaj tou.j pisteu,ontajÅ ouv ga,r evstin 

diastolh,( 23 pa,ntej ga.r h[marton kai. ùsterou/ntai th/j do,xhj tou/ qeou/ (R 3, 22 – 23) 

Ako poznamenáva James D. G. Dunn, absencia slovesa v 22. verši, vrátane zopakovania tejto frá-

zy pomocou častice de,, na jednej strane indikuje plnšiu definíciu tejto kľúčovej frázy (zvlášť v 9, 30 a 

1 K 2, 6), zároveň však vyjadruje dynamiku konceptu „Božej spravodlivosti“ ako Božej aktivity 

v prospech tých, pre ktorých sa Boh sám rozhodol, že ich zachráni.52 V rámci exegézy tohto veršu 

býva najväčší priestor venovaný významu genitívneho spojenia pi,stewj VIhsou/ Cristou/, teda otázke, 

                                                 
47 Ide o tretiu funkciu (rolu) zákona v R 3 – 4 ako ju definuje Richard B. Hays. V týchto kapitolách sa nachádzajú tri pasáže, 
ktoré na túto funkciu poukazujú. Zákon ako prorocké svedectvo je zreteľne odlišný od ďalších dvoch funkcií, ktoré tu možno 
rozpoznať: zákon ako určujúci spôsob života pre židovský národ a vynášajúci súd nad svetom. Pozri HAYS, R. B. 1996. 
Three Dramatic Roles: The Law in Romans 3–4. In DUNN, J. D. G. (Ed.). Paul and the Mosaic Law. Grand Rapids, Michi-
gan / Cambridge, U.K. : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2001, s. 151 – 164 (s. 158). 
48 Richard B. Hays poznamenáva, že zvlášť pozoruhodný je Ž 142, 11b (LXX), v ktorom nachádzame metaleptické prepoje-
nie medzi kritickou situáciou, ktorú evokuje časť 3, 20 a jej riešením v 3, 21. Pozri HAYS, R. B. 1989. Echoes of Scripture in 
the Letters of Paul. New Haven : Yale University Press, 1989, s. 51 – 53. Uvedené podľa HAYS, R. B. 1996. Three Dramatic 
Roles: The Law in Romans 3–4. In DUNN, J. D. G. (Ed.). Paul and the Mosaic Law. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, 
U.K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2001, s. 159 vrátane  pozn. 20. 
49 K Pavlovmu chápaniu funkcie zákona (Tóry) pozri bližšie KOCH, D.-A. 1986. Die Schrift als Zeuge des Evangeliums: 
Untersuchungen zur Verwendung und zum Verständnis der Schrift bei Paulus. Tübingen : J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], 1986. 
BHT 69. V súvislosti s touto otázkou a anglickým prekladom textu R 1, 1 – 3 Richard B. Hays poznamenáva: „usually treat 
the prepositional phrase peri. tou/ uìou/ auvtou/ as a modifier of euvagge,lion, but this is artificial expedient designed to spare 
Paul the embarrassment of having claimed that the Scriptures are ‘about’ Jesus Christ. In fact, however, anyone hearing 
Paul’s sentence read aloud in Greek would naturally hear peri. tou/ uìou/ auvtou/ as modifying grafai/j àgi,aij. Hence: ‘holy 
scriptures concerning his Son…’.“ Napriek tomu, že tu môže ísť o predpavlovskú formulu, môžno s autorom súhlasiť, že niet 
žiadneho dôvodu predpokladať, že by Pavol spoločne s ďalšími veriacimi kresťanmi nebol presvedčený o tom, že Stará 
zmluva poukazuje na Krista. In HAYS, R. B. 1996. Three Dramatic Roles,“ s. 160 vrátane pozn. 22.  
50 Tak Hays. Tamtiež, s. 160. 
51 Tak DUNN, J. D. G. 1988.  Romans 1 – 8, s. 166. 
52 Kertlege, Stuhlmacher a Williams museli v záujme obhajoby interpretácie Božej spravodlivosti ako „aspektu Božej pova-
hy“ doplniť sloveso „byť“ (an aspect of his nature). Pozri bližšie in KERTELGE, K. 1967. “Rechtfertigung”  bei Paulus. 
Münster : Aschendorf, 21971, s. 75; STUHLMACHER, P. 1968. Gerechtigkeit Gottes bei Paulus. Göttingen : Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1968, s. 87. FRLANT 87; WILLIAMS, S. K. 1980. The ‘Righteousness of God’ in Romans. In JBL 99 (1980), s. 
272. Uvedené podľa DUNN, J. D. G. 1988. Romans 1 – 8, s. 166. 



FRANTIŠEK ÁBEL 

 14 

či tu ide o genitív subjektívny alebo objektívny. Tejto otázke, ktorú je sotva možné vyriešiť iba syn-

takticky53, sa nebudeme podrobnejšie venovať, pretože zástancovia oboch variantov majú presvedčivé 

argumenty, čo podľa nášho názoru svedčí o tom, že riešenie treba hľadať na inom mieste. Osobne sa 

domnievame, že oba varianty interpretácie sú relevantné a vzájomne sa nevylučujú.  

Viera v Ježiša Krista potvrdzuje, že Božia spravodlivosť sa zjavila v dejinách paradoxným spôso-

bom – mimo zákona (Tóry), avšak dosvedčená zákonom a prorokmi. Ide o Boží zámer zachrániť člo-

veka s univerzálnym rozmerom. Na druhej strane, dielo Ježiša Krista, ktorého Pavol označuje za obeť 

zmierenia za hriech (ìlasth,rion vo verši 25)54, je týmto spôsobom interpretované preto, lebo Ježiš 

preukázal svoju vieru a vernosť Božej vôli, a to až do konca, čiže až po smrť na kríži (pozri Flp 2, 8; 

cf. Heb 5, 8; 12, 2). V tomto dôsledku vidno dôraz položený jednak na univerzálny rozmer takto pre-

javenej Božej spravodlivosti (eivj pa,ntaj tou.j pisteu,ontajÅ ouv ga,r evstin diastolh,( pa,ntej ga.r 

h[marton kai. ùsterou/ntai th/j do,xhj tou/ qeou/), rovnako však aj na konečný cieľ takto prejavenej Bo-

žej spravodlivosti (v. 25 – 26). Veriaci sa týmto spôsobom stávajú očistení krvou Ježiša Krista. Boh 

ich učinil spravodlivými, schopnými stať sa súčasťou spoločenstva s Bohom. Sú tak schopní za pomo-

ci Božieho Ducha zápasiť s mocou hriechu, ktorá na nich síce dolieha v tomto veku až do konca, av-

šak nemá už deštruktívnu moc. To všetko im má umožniť žiť spravodlivo a v rámci posledného súdu 

dosiahnuť ako odmenu večný život (cf. R 2, 5 – 6). Rozhodujúcim faktorom je viera, pretože stav od-

cudzenia (pa,ntej ga.r h[marton kai. ùsterou/ntai th/j do,xhj tou/ qeou/), v ktorom sa ľudstvo nachádza 

bez rozdielu (ouv ga,r evstin diastolh,), je univerzálnym charakterom postavenia človeka pred Božou 

tvárou.55 

24 dikaiou,menoi dwrea.n th/| auvtou/ ca,riti dia. th/j avpolutrw,sewj th/j evn Cristw/| VIhsou/\ 25 o]n proe,qeto 

ò qeo.j ìlasth,rion dia. Îth/jÐ pi,stewj evn tw/| auvtou/ ai[mati eivj e;ndeixin th/j dikaiosu,nhj auvtou/ dia. th.n 

pa,resin tw/n progegono,twn àmarthma,twn (R 3, 24 – 25)   

Pavol na tomto mieste vysvetľuje tradičnú židovskú eschatologickú koncepciu, inovovanú 

o identifikáciu prostriedku, ktorým sa v dejinách realizuje Božia spravodlivosť, čiže prostredníctvom 

                                                 
53 Tamtiež, s. 166.  
54 K diskusii ohľadom analýzy a významu výrazu ìlasth,rion v kontexte R 3, 21 – 26 a ďalšej židovskej literatúry daného 
obdobia, vrátane príbuznosti so slovesom ìlaske,sqai pozri CAMPBELL, D. A. 2009. The Deliverance of God, s. 640 – 647 
vrátane poznámok, kde sú uvedení ďalší autori a diela, ako napríklad: KRAUS, W. 1991. Der Tod Jesu als Heiligtumsweihe 
zum Umfeld der Sühnevorstellung in Römer 3,25-26a. WMANT 66. Neukirchen-Vluyn : Neukirchen Verlag, 1991; BAILEY, 
D. P.  1999. Jesus as the Mercy Seat: The Semantics and Theology of Paul’s Use of Hilasterion in Romans 3:25. Ph.D. thesis, 
University of Cambridge, 1999; DODD, C. H. 1935. The Bible and the Greeks. London : Hodder & Stoughton, 1935; CAM-
PBELL, D. A. 1992. The Rhetoric of Righteousness in Romans 3:21–26. Sheffield : JSOT Press, 1992. JSNTSup 65, zvlášť s. 
107 – 113, 130 – 137; FINLAN, S. 2004. The Background and Content of Paul’s Cultic Atonement Metaphors. Atlanta : 
Society of Biblical Literature, 2004, s. 284 – 288; STUHLMACHER, P. 1975. Reconciliation, Law, and Righteousness: 
Essays in Biblical Theology. Transl. E. Kalin. Philadelphia : Fortress Press, 1986, zvlášť časť „Recent Exegesis on Romans 
3.24-26,” s. 94 – 109; Der Brief an die Römer. Göttingen & Zürich : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989; Biblische Theologie 
des Neuen Testament, vol. 1, Grundlegung: Von Jesus zu Paulus. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1992; JANOWSKI, 
B. and STUHLMACHER, P. 1996. (Eds.). The Suffering Servant: Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources. Grand Rapids, 
Mich. : Eerdmans, 2004; CHILDS, B. S. 1992. Reconciliation with God. In Biblical Theology of the Old and New Testa-
ments. London : SCM, 1992, s. 485 – 529. Uvedené podľa CAMPBELL, D. A. 2009. The Deliverance of God, s. 640 vrátane 
pozn. 2 (s. 1098 – 1099). 
55 Použitý aorist môže mať na tomto mieste dva významy, ktoré si vzájomne neodporujú. Môže tu ísť o perspektívu posled-
ného súdu (ako v 2, 12), alebo o rozhodujúci a univerzálnu povahu ľudského odcudzenia (hriechu) (pozri ďalej 5, 12). 
K detailnejšej interpretácii R 3, 23 pozri DUNN, J. D. G. 1988.  Romans 1 – 8, s. 167 – 168.. 
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viery v Ježiša Krista. Pasívny tvar slovesného particípia dikaiou,menoi dostatočne preukazuje, že Boh 

je subjektom konania spravodlivosti pri veriacom, pričom prézentný čas slovesa zase vyjadruje pre-

mostenie časovej priepasti medzi dvomi rozhodujúcimi kairosmi v dejinách spásy: Kristovou smrťou 

ako obeťou zmierenia (v. 25) a posledným súdom (v. 20).56 Je to akt zvrchovanej Božej milosti, ktorý 

Pavol prirovnáva k sume, ktorá slúžila ako výkupné z otroctva (avpolu,trwsij), pričom tento výraz 

zrejme používa zámerne aj z dôvodu dobre známeho starozmluvného motívu vykúpenia národa Izraela 

z otroctva v Egypte (Dt 7, 8; 9, 26; 13, 5 [LXX 6]; 15, 15; 21, 8; 24, 18; Ž 25[24], 22; 26[25], 11; 31, 

5 [30, 6], etc. Iz 41, 14; 43, 1.14; 44, 22 – 24, etc.). Toto slovo v sebe zahŕňa proces záchrany, nie len 

samotnú udalosť ukrižovania a v Pavlových listoch vyjadruje, podobne ako výraz dikaiow,, stále prí-

tomné napätie medzi dvomi eónmi (už / ale ešte nie; pozri R 8, 23; 1 K 1, 30).57  

Pokiaľ ide o diskusiu o význame výrazu ìlasth,rion („to, čo sa zmieruje“, „prostriedok zmiere-

nia“ [zvlášť v kontexte 4 Mak 17, 22]), táto presahuje rámec nášho príspevku a podrobne sa jej veno-

vať nebudeme. Osobne však súhlasíme s názorom Jamesa D. G. Dunna a iných, že Pavol tu má predo-

všetkým na mysli špecifiká obetného kultu a prinášania obete za hriech, zvlášť v Deň zmierenia (Lv 

16), ale rovnako aj význam martýrskej obete Makabejcov, ako je prezentovaná v 4 Mak 17.58 

V podstate do úvahy pripadajú všetky najdôležitejšie prvky náboženskej tradície súdobého židovstva, 

súvisiace s obetným kultom, vrátane obetovania Izáka v Gn 22, služobníka Božieho v Iz 53 (Ebed 

Jahve) a ostatných martýrologických konceptov. Aj tu Pavol opäť vkladá ako dôraz slová „skrze vie-

ru“, čo je treba chápať parenteticky, nie ako vzťah k nasledujúcemu evn tw/| auvtou/ ai[mati.59 Pavol tým 

pravdepodobne opäť zdôrazňuje kľúčovú myšlienku, že Božie konanie a jeho pochopenie siaha k viere 

človeka, k jeho dôvere v Boha, ktorý týmto spôsobom koná v prospech ľudstva ako celku. Pokiaľ ide 

o zmienku o „vyliatej krvi“, tu prichádza do úvahy predovšetkým základný význam krvi ako nositeľky 

života, životného princípu, inými slovami poukázanie na život vo význame odčinenia (odpykania, 

nápravy, pozri Lv 17, 10 – 16).60 Kristova smrť na kríži, ktorú Pavol vykladá ako „obeť za hriech“61 je 

tu „prejavom“ Božej vlastnej spravodlivosti (e;ndeixij th/j dikaiosu,nhj auvtou/), čiže Božieho konania 

v prospech tých, ktorým to prisľúbil. Potupná smrť na kríži sa tak stáva vyjadrením Božej zachraňujú-

cej milosti (spásy) ako „klasický príklad transformácie bežných ľudských hodnôt evanjeliom“.62 

26 evn th/| avnoch/| tou/ qeou/( pro.j th.n e;ndeixin th/j dikaiosu,nhj auvtou/ evn tw/| nu/n kairw/|( eivj to. ei=nai 

auvto.n di,kaion kai. dikaiou/nta to.n evk pi,stewj VIhsou/Å (R 3, 26) 

Slová 26. veršu potvrdzujú, že v Kristovej obeti Boh preukazuje a potvrdzuje svoju vlastnú spra-

vodlivosť v prospech človeka, bez ohľadu na partikularity jeho vlastnej kultúrnej, či náboženskej prí-

                                                 
56 Pozri tamtiež, s. 168. 
57 Tak Dunn, tamtiež, s. 169. 
58 K tejto diskusii, ako aj k protagonistom jednotlivých názorových línií pozri DUNN, J. D. G. 1988.  Romans 1 – 8, s. 170 – 
172. Pozri tiež CAMPBELL, D. A. 2009. The Deliverance of God, s. 640 – 647 vrátane poznámok. 
59 K argumentácii ohľadom tejto problematiky pozri DUNN, J. D. G. 1988.  Romans 1 – 8, s. 172. 
60 CAMPBELL, D. A. 2009. The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of Justification in Paul, s. 641. 
61 K významu Kristovej smrti ako obete za hriech pozri DUNN, J. D. G. 1998. The Theology of Paul the Apostle. Grand 
Rapids, MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2006, s. 212 – 217. 
62 DUNN, J. D. G. 1988. Romans 1 – 8, s. 173. 
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slušnosti, či tradície. Boh preukazuje a potvrdzuje svoju spravodlivosť nie tým, že by konal v súlade 

s nejakým abstraktným ideálom spravodlivosti, ale pretože konal v súlade s obligatórnym záväzkom, 

ktorý na seba vzal pri uzatvorení zmluvného vzťahu s Izraelom. Ježišova obetná smrť na kríži bola 

Božím efektívnym spôsobom vyrovnávania sa s hriechom svojho ľudu.63 Tieto slová tiež poukazujú na 

Pavlovo chápanie vzkriesenia ako začiatku mesiášskeho veku, veku spravodlivosti, ktorá sa prostred-

níctvom viery stáva súčasťou života človeka, robí ho spôsobilým žiť v stále prítomnom napätí medzi 

týmto a budúcim vekom s čo najmenšou ujmou na kvalite svojho života. Inými slovami, pripravuje mu 

východiskovú pozíciu (Boh ho robí spravodlivým) pre novú kvalitu života zbaveného deštruktívnej 

moci hriechu a smrti (pozri R 6, 6 – 7). Parúzia však prinesie posledný súd a sním aj konečné zhodno-

tenie života každého veriaceho.  

To, čo je v Pavlových slovách rozhodujúce je skutočnosť, že túto východiskovú pozíciu môžu 

vierou dosiahnuť – ako prejav Božej spravodlivosti a milosti – všetci, aj pohania (Nežidia). Pavlovi 

tak ide o vyjadrenie myšlienky prípravy veriacich na posledný súd. Viera im prináša očistenie, zbavuje 

ich deštruktívnej moci hriechu, robí ich spravodlivými, čo ale neznamená, že táto východisková pozí-

cia je už zároveň anticipovaním konečnej spásy. Inak by eschatologický (posledný) súd nemal žiadny 

význam. Tento naopak prináša aj možnosť, že Boh odmietne veriaceho na základe jeho morálneho 

zlyhania, života, ktorý bol v rozpore s Božou vôľou a tým zároveň vyjadrením negovania viery 

a dôvery človeka v Boha a jeho konanie v dejinách spásy. Spravodlivosť Božia, ktorá sa zjavuje vo 

vzťahoch má byť na základe viery v hodnotu a význam Kristovej obete na kríži prenesená do roviny 

vzájomných vzťahov (pozri R 12, 1), v prejavoch kresťanskej lásky, ktorá je u Pavla vyjadrením pl-

nosti zákona (R 13, 8 – 10).64 

 

Zhrnutie a záver 

Interpretácia kľúčových pojmov, ktoré Pavol v Rom 3, 21 – 26 používa, vrátane samotného výz-

namu entity Izrael ako jedinečného subjektu realizovania Božieho spásonosného zámeru v dejinách, 

dostatočne podporuje predpoklad, že východiskom Pavlovej argumentácie v tejto kľúčovej časti Listu 

Rimanom je práve eschatologická predstava prípravy verných (veriacich a verných Božej vôli a zmlu-

ve) na príchod dňa Mesiáša a Boží súd. Je zrejmé, že Pavol tu v žiadnom prípade neformuluje antino-

mistickú teológiu. Jedinečným spôsobom vyjadruje kontinuitu realizovania Božej spravodlivosti pros-

tredníctvom Izraela s univerzálnym dosahom. Kristus je preto právom označený za telos zákona (R 10, 

4). Pavol definuje Božiu spravodlivosť (R 3, 25 – 26) ako proces, v rámci ktorého Boh robí veriaceho 

                                                 
63 Tamtiež, s. 175. Pozri tiež komentár k 1, 17 na stranách 40 – 46. 
64 James D. G. Dunn v tejto súvislosti poznamenáva: „the triple emphasis on love is matched by triple emphasis on love of 
neighbor as the fulfillment and summation of the law… These are the first references to the law since the somewhat dismis-
sive statements of 10:4–5; and indeed, as his readers would soon realize, these are the last references to the law in the letter as 
a whole. They therefore fulfill a crucial role: they would reassure that Paul’s gospel was not antinomian–on the contrary, he 
counts fulfillment of the law as something important.” Pozri in DUNN, J. D. G. 1988. Romans 9 – 16. Dallas : Word Incorpo-
rated, 1988, Word (UK) Edition, 1991, s. 782. WBC 38B. K interpretácii R 3, 21 – 26 v kontexte židovských eschatologic-
kých koncepcií o poslednom súde, zvlášť v súvislosti s Pavlovým spôsobom použitia dikai– skupiny výrazov pozri tiež 
VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 319 – 326. 
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spravodlivým.65 V negatívnom zmysle to znamená, že sú mu odpustené hriechy, v pozitívnom, že je 

oslobodený od hriechu ako deštruktívnej moci (R 6, 6 – 7).66 Tento stav „čistoty“ mu umožňuje obstáť 

pred Božím majestátom, vytvára mu východiskovú pozíciu pre novú formu jeho existencie ako nového 

stvorenia v Kristovi, a to až do parúzie a eschatologického (posledného) súdu. Duch Boží dáva záro-

veň veriacemu silu, aby už viac nebol otrokom hriechu a aby konal spravodlivosť. Tiež ho robí silným 

pre vieru a akceptovanie tohto paradoxného Božieho konania v Ježišovi Kristovi, v osobe a diele kto-

rého Boh zjavil svoju spravodlivosť, keď ho učinil Mesiášom Izraela (R 10, 1 – 4), čím sa zároveň 

napĺňa zasľúbenie dané Abrahámovi (Gn 12, 3; 22, 16 – 18; R 4, 13; G 3, 16 – 18).67 

Ak chceme v krátkosti a výstižne zhrnúť výsledky tejto štúdie, hneď na začiatku treba konštato-

vať, že si nerobíme nárok na komplexné vyriešenie tejto dôležitej súčasti Pavlovho teologického mys-

lenia. Pokúsili sme sa len zaujať vlastné stanovisko voči téze, že k pochopeniu Pavlovho učenia 

o ospravedlnení z viery by sme mali pristupovať v prvom rade z hľadiska tradičných eschatologických 

koncepcií súdobého židovstva o príchode Mesiáša a poslednom súde podľa skutkov, vrátane vzťahu 

posledného súdu k Božej milosti, milosrdenstvu, ako aj k zmluve s Izraelom. Tieto otázky boli totiž 

kľúčovými zvlášť v židovskej literatúre obdobia Druhého chrámu. Právom možno teda argumentovať, 

že Pavol, helenistický Žid, bol sám formovaný v prvom rade týmito predstavami a že ony boli smero-

dajnými aj pri formulovaní jeho teologických myšlienok v Liste Rimanom. Svedčí o tom aj terminoló-

gia, ktorú Pavol používa v kľúčových častiach teologickej argumentácie, ktorú nazývame učením 

o ospravedlnení z viery. Táto poukazuje skôr na vlastné, teda židovské náboženské prostredie ako na 

zásadne nové eschatologické učenie.  

Treba však súčasne povedať, že oproti tradičným religióznym modelom, ktoré nachádzame v ži-

dovskej literatúre daného obdobia, prezentuje Pavol odlišný model.68 Na základe ním proklamovaného 

evanjelia o Mesiášovi a Pánovi Ježišovi, v diele ktorého sa ponúka Božia spása aj pohanom (Neži-

dom), vyzýva k prehodnoteniu tradične chápaného mojžišovského zákonodarstva a náboženského 

kultu. Avšak treba si uvedomiť, že súdobé židovstvo zďaleka nebolo tak jednotné v názoroch 

a predstavách o špecifikách eschatologického obdobia, vrátane mesiášskych predstáv a predstáv 

o poslednom súde, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Pavol teda ostáva stále na základoch juda-

izmu a pokladá sa právom za stúpenca a nasledovníka viery a náboženstva svojich predkov. V jeho 

                                                 
65 Jedine Boh je dokonale spravodlivý. Oproti tomu, každý človek je hriešny a jedine Boh dokáže hriešnika ospravedlniť, 
urobiť ho spravodlivým. V tejto súvislosti treba pripomenúť Lutherov oprávnený dôraz na rozlišovanie zákona a evanjelia, 
ktoré sa stalo kritériom jeho argumentácie aj v rámci locus iustificationis, zvlášť v kontexte jeho prekladu a interpretácie R 3, 
28. Pozri bližšie BATKA, Ľ. 2006. Jedine vierou? Hermeneutický problém v Lutherovom preklade R 3, 28. In Explikácia – 
aplikácia – aktualizácia, s. 93 – 96. 
66 VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 320. 
67 Mark D. Nanos v tejto súvislosti argumentuje: „The ‘strong/able’ are Christians. They include Jews like Paul and a small 
group of Christian Jews in Rome; and gentiles, like the majority of the audience he is addressing in Rome, that ‘follow in the 
steps of the faith of our father Abraham’ (4:12) in that they believe (are ‘able’ and ‘strengthened’ to recognize) that Jesus, by 
his resurrection from the dead, has been demonstrated to be the promised ‘seed,’ the Christ of Israel and the Savior of the 
world (1:4, 16; 3:21–26).” In NANOS, M. D. 1996. The Mystery of Romans: The Jewish Context of Paul’s Letter. Minneapo-
lis, MN : Augsburg Fortress, 1996, s. 144. K otázke slabých a silných vo viere v rámci Listu Rimanom pozri detailnejšie 
tamtiež, s. 119 – 165.  
68 Pozri SANDERS, E, P. 1977. Paul and Palestinian Judaism, s. 543. Pozri tiež VANLANDINGHAM, Ch.  2006. Judgment 
& Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 333 – 335. 
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vlastnom vnímaní udalostí obdobia, ktorého bol sám súčasťou a ich následnej teologickej reflexie, 

mesiášsky vek už začal Kristovým vzkriesením. Parúzia bude znamenať posledný súd a tým aj zavŕše-

nie Božieho zámeru v dejinách ľudstva, zachrániť človeka – Žida aj Nežida – pre večný život. Tento 

Boží zámer má teda univerzálny charakter.  

Pavol síce tradičné eschatologické schémy súdobého židovstva transformoval z hľadiska viery 

v ukrižovaného a vzkrieseného Krista a dal im univerzálny rozmer, ostáva však stále na základoch 

eschatologickej koncepcie Božej spravodlivosti a milosti, ktorá činí veriaceho (verného Božej vôli a 

zmluve) spravodlivým a pripravuje ho tak na posledný súd. V tom, čo Boh od človeka požaduje pre 

jeho akceptáciu v rámci posledného súdu sa Pavol líši od ostatnej židovskej literatúry sledovaného 

obdobia len do tej miery, do akej sa táto líši navzájom.69 Z hľadiska uvedeného je preto možné konšta-

tovať, že hlavný Pavlov dôraz v Liste Rimanom spočíva nie na učení o ospravedlnení z viery, ale skôr 

na argumentácii v prospech univerzálneho rozmeru Božej milosti a spásy – pre Židov aj Nežidov. 

Samotný proces spásy tak v Pavlovom chápaní začína vierou v Kristovo vykupiteľské dielo. Tento čas 

viery robí veriaceho „spravodlivým“. Sú mu odpustené predošlé hriechy, to znamená, že je zbavený 

viny a nečistoty hriechu, stáva sa slobodným od jeho deštruktívnej moci. To mu dáva potenciál, silu 

byť poslušným Božej vôli a konať spravodlivosť. Je to príprava na Kristovu parúziu a posledný súd, 

ktorý v konečnom dôsledku posúdi, či sa človek rozhodol zo svojej slobodnej vôle držať sa až do kon-

ca týchto požehnaní a darov milosti, ktoré mu Kristova smrť priniesla.70 Ak áno, je mu zasľúbená spá-

sa, v opačnom prípade zatratenie.  

Pre Pavla teda spása neznamenala niečo, čo veriaci získava automaticky a o čo už nemôže prísť. 

Pavol preto varuje veriacich pred potenciálnym zatratením, keď zdôrazňuje, že večný život je úzko 

previazaný s osobným úsilím, snahou žiť v súlade s Božou vôľou (G 4, 17 – 6, 10; R 2, 1 – 11; 1 K 6, 

9 – 11). Samozrejme, Pavol vie, že život človeka a to, aký bude jeho večný údel závisia vždy a za 

každých okolností na Bohu. Zdôrazňuje preto rolu, ktorú v tomto procese koná Božia milosť. Je to 

možnosť, potenciál života podľa Ducha (G 5, 16.25), nechať sa viesť Duchom (G 5, 18), život 

s Kristom (G 2, 20).71 Boh dáva človeku svoju milosť a svojho Ducha, aby človek dobrovoľne prinášal 

„ovocie Ducha“ až do konca. Viera je preto v Pavlovom myslení rozhodujúcim základom, pretože táto 

Božia milosť sa realizuje spôsobom, ktorý nevyhnutne vyžaduje na strane človeka plnú dôveru. Boží 

zámer sa realizuje univerzálne, presahuje tak hranice Izraela ako zmluvného národa (covenantal no-

mism) a zásadným spôsobom prehodnocuje hranice v rámci ľudského spoločenstva (G 3, 6 – 9.26 – 

                                                 
69 VANLANDINGHAM, Ch. 2006. Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle Paul, s. 334. V tejto súvislos-
ti VanLandingham poznamenáva: „Where he differs is one of the ways that distinguishes him as a Christian, yet he differs in 
aspects typical of a Jewish sect, best defined as what we find evident in the Qumran texts. Both for Paul and Qumran, for-
giveness, purity, righteousness, and obedience are not possible outside of their community.” Despite of many differences 
concerning the specifics of particular Jewish religious groups or factions, we should define “the pattern of religion” by em-
phasizing not the beginning point (i.e., baptism/faith in Jesus for Paul or orders of 1QS 1–3 for Qumran), however by empha-
sizing its end point (i.e., approbation at the Last Judgment as according to deeds). From this point of view, as VanLanding-
ham notes, “Paulinism is better described as one spoke among many on the wheel that is Judaism.” Tamtiež, s. 334 – 335 
vrátane pozn. 4.  
70 Tamtiež, s. 334. 
71 Tamtiež, s. 209. 
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29).72 Viera, ktorá robí aj z Nežida „spravodlivého“ a stavia ho pod moc Krista ako nové stvorenie 

(kainh kti,sij), ho zároveň začleňuje do entity Izraela (R 2, 25 – 29; cf. 11, 24.26). Už nie výhradne na 

základe vymedzujúcich znakov príslušnosti k tomuto národu (národné a nacionálne chápanie nábožen-

stva), teda toho, čo je a ostáva partikulárne, ale prostredníctvom Božieho Ducha, ktorý z partikulárne-

ho robí univerzálne a posúva ho na vyššiu úroveň, čím dochádza k naplneniu samotného zákona (Tó-

ry).  

                                                 
72 Mark D. Nanos v tejto súvislosti argumentuje: „Paul is not arguing, on my reading, that the boundary has collapsed so that 
there is no longer Jew or Gentile, circumcised or uncircumcised, any more than he is arguing that the social boundary of 
difference between male and female or slave and free has been eliminated; both kinds still exist, and they are different with 
respect to one another. These Gentiles have not become Jewish proselytes but fellow heirs of Abraham while remaining 
members of the nations. For Paul, the differences of identity remain, but the discrimination that accompanies such roles in the 
present ‘evil’ age does and must not remain, for those in Christ, those of the age to come (cf. 3:26–4:7). They have become 
the equivalents of proselytes–righteous ones of God though not of Israel, of a new community creation consisting of Israel 
and the nations worshipping together–by the act of God in Christ. This is how he now calls them to live.” In NANOS, M. D. 
2002. The Irony of Galatians: Paul’s Letter in First-Century Context. Minneapolis, MN : Fortress Press, 2002, s. 99 – 100 
vrátane poznámok 28 a 29. 
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