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1. POJEM CHRISTOLOGIE 

Slovo christologie je složeno ze dvou řeckých slov: Christos a logia. První slovo v řečtině 

znamená Pomazaný (jde o překlad hebrejského mašiach). Druhé slovo logia znamená 

uvažování, studium nebo slova. Neboli - termín christologie označuje teologické uvažování o 

Ježíši zvaném Kristus.  

Brown tento termín specifikuje takto: „V přísném slova smyslu by tedy christologie měla 

zkoumat, jak došlo k tomu, že Ježíš byl nazván Mesiášem či Kristem, a co se tímto označením 

rozumělo. Nový zákon však Ježíše hodnotí mnoha dalšími výrazy: Rabbi (Učitel), Prorok, 

Velekněz, Spasitel, Mistr, nebo Pán, Syn, Syn člověka, Syn Boží a dokonce i Bůh. V širším 

smyslu tedy christologie pojednává o jakémkoli hodnocení Ježíše, pokud jde o to, kým byl a 

jakou měl roli v Božím plánu.“1  

 

2. LIST KOLOSKÝM - ÚVOD 

Pro přehlednost je zde uvedeno členění listu Koloským. Struktura listu Koloským je velmi 

podobná listu Efezským (2/3 Ko mají obdobu v Ef). Tento poznatek má vliv i na chápání 

christologie v obou listech. 

2.1. Struktura listu Koloským 
FORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ: 

A. Úvodní formule: 1,1-2 

B. Díkůvzdání: ; 1,3-8 

C. Hlavní část: 1,9–2,23: Pavlovský indikativ (poučení) 

    3,1–4,6: Pavlovský imperativ (paraenesis a  

       povzbuzení) 

D. Pozdravy a závěrečná formule: 4.7-18. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 BROWN, Raymond E. Ježíš v pohledu Nového zákona : Úvod do christologie. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 

1998. 264 s. ISBN 80-7021-228-4. Str. 25. 
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ROZDĚLENÍ PODLE OBSAHU: 

1,1-2:  Úvodní formule 

1,3-23:  Proemium sestávající z díkůvzdání (1,3-8), modlitby (1,9-11), chvály na 

   Kristovu vládu včetně starokřesťanského hymnu (1,12-23) 

1,24–2,5: Apoštolská služba a kázání tajemství zjeveného Bohem 

2,6-23:  Kristova svrchovaná vláda versus lidská nařízení 

3,1–4,6: Praxe: neřesti, ctnosti, řád domácnosti 

4,7-17:  Pozdravy a poselství 

4,18:  Pavlovou rukou; požehnání. 

 

2.2. Poselství listu Koloským 

Poselství Kol je ovlivněno polemikou s mylnými naukami rozšířenými v Kolosách. Autor 

(zřejmě apoštol Pavel) proti přehnanému kultu andělských mocností zdůrazňuje jedinečnou a 

Bohem určenou úlohu Krista v plánu spásy.  

Pavel se o vnitřním stavu sboru v Kolosech dověděl ze zprávy od Epafra (1,8). Podstata 

nesnází spočívá zřejmě v tom, že okolí bylo prosyceno z dřívějška směsicí pohanských i 

židovských prvků, které prosakovaly do sboru jako gnostické bludy. Základním problémem 

koloského sboru tedy bylo, že nedokázali přijmout Kristovo dílo jako dokonalé, ale měli 

potřebu ho doplnit některými obřady a poznáním. 

 

2.3. Christologie v listu Koloským jako argument proti falešnému učení 

Theissen uvádí, že do koloského sboru proniká nějaká okolní filozofie, která chce cíleně 

nahradit náboženství. „Proti takové sebesakralizující filozofii říká Ko, že nikoli numinózně 

vykládaný svět, nýbrž toliko jeden ukřižovaný a zmrtvýchvstalý člověk má zavazující 

náboženskou moc. Teprve v něm dojde k usmíření všeho, co ve světě věží ve vzájemném 

zápase (1,20). On překonává každou destruktivní moc (2,15). Náboženská vazba na tohoto 

člověka znamená svobodu od všech mocností světa.“2 

Pokud Pavel bere v potaz mocnosti, o kterých se v Ko sboru mluví, nepopírá jejich 

existenci. Jejich pohled však upírá na Krista, který je hlavou všech mocností a sil (2,10). Není 

třeba obracet se na nějakého jiného Boha, protože v Kristu je „plnost Božství“ (plh,rwma) 

                                                           
2 THEISSEN, Gerd. Úvod do Nového zákona. Vyd. 1. Jihlava : Mlýn, 2008. 134 s. ISBN 978-80-86498-26-3. 

Str. 89. 



4 
 

(2,9). Pavel touto christologií se staví proti tomu, aby bylo Ježíšovo dílo něčím doplňováno. 

Kristus je jedinou cestou a vše je v něm již obsaženo (tedy to, co koloští hledají v gnosi a 

filozofii). V Ježíši přebývá plná božskost – je v něm pravá moudrost, pravé poznání. Není jiné 

tajemství, než jaké je zjevené v Kristu (1,26.27). Stejně se vyjadřuje Souček: „Všechny 

závratné výhledy do hlubin jsoucna v epištole do Kolos odhaluje Pavel jen proto, aby byla 

postavena hráz gnostickým spekulacím (2,6nn), které poslední princip světa hledaly jinde než 

u Krista a důsledkem toho se domnívaly, že nestačí ani spasení Kristem dobyté a nalezené, že 

musí být doplňováno kultem jiných bytostí („živlů světa“ 2,8.20; „andělů“ 2,18) a cestou 

svémocné asketické praxe (2,16.23).“3 

Pavel chce svým christologickým zaměřením postavit hráz jakékoliv spekulaci (stejně jako 

to učinil v listu Galatským). Všechny rozdíly týkající se christologických důrazů jsou dány 

konkrétními potřebami koloského sboru. 4 

 

 

3. CHRISTOLOGIE V LISTU KOLOSKÝM  

V této části budou postupně probírány některé části dopisu, ve kterých je christologie 

nějakým způsobem rozvinutá. 

 

3.1. Přímluvy, modlitby (1,9-14) 

Odvolávku na christologický titul „Syn Boží“ lze vidět v 1,13. P. Pokorný píše: „Titul Syn 

Boží je odvozen od eschatologické funkce, která je v Ž 2 vyjádřena tím, že Bůh oslovuje krále 

jako svého syna. Pro nejstarší křesťanské doklady tohoto titulu a s ním spojené výroky je 

příznačné, že jsou spojeny se zmrtvýchvstáním nebo vyvýšením, jež je v křesťanské tradici 

v některých případech slavnostně vyhlášeno už během jeho pozemského života v rámci 

epifanie.“5 V Ko 1,13 („On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého 

milovaného Syna“) jde poznat předpoklad eschatologického vyvýšení, na kterém mají podíl 

všichni, kdo Krista věrně následují. 

                                                           
3 SOUČEK, Josef. B. Theologie apoštola Pavla. Doplnil a upravil Petr Pokorný. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1976. 

252 s. Str. 76. 
4 Volně zpracováno z poznámek na přednáškách Petra Krynského z předmětu Epištoly. 
5 POKORNÝ, Petr. Vznik christologie. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1989. 218 s. Str. 73. 
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V 1,14 je obsažen výrok o Ježíšově smrti a oběti, neboli o Ježíšově „vydání“ sebe sama 

jako výkupného (avpolu,trwsin).6 

 

3.2. Christologický hymnus (1,15-20) 

Hymnická část 1,15-20 byla určena k liturgickému zpěvu či recitaci – „jak ukazuje rytmus, 

rozdělení do slok (v. 15-16; 18b-20; 17-18a je mezisloka), tak i pozdější paralely (např. Tři 

Setovy  stély).“7 Tyto hymny vznikaly zřejmě tak, že při recitaci v kultu byly aklamace 

rozšiřovány o výpovědi ze zvěstování a z katecheze. Zde se setkáváme s reflexí o světě jako 

celku a o Vykupiteli, který stojí nad silami přírody a světa duchů. Na pozadí stojí důležitá 

výpověď o „jediném Pánu Ježíši Kristu, skrze něhož jest všecko“ (1K 8,6). 

Hlavními výpověďmi jsou: preexistence ⤇ vtělení ⤇spasení 

 

Můžeme zde vidět dvě hlavní části: 

v. 15 – 18  oslava Ježíše jako obrazu Boha a Stvořitele 

v. 18 – 20 oslava Ježíše jako Spasitele a Vykupitele 

 

3.2.1. Jednotlivá témata  

1. Ježíšova preexistence 

„Výraz „preexistence“ vyjadřuje přesvědčení, že Kristus nevstoupil v jsoucnost teprve 

svým pozemským zrozením, nýbrž existoval již před věky ve světě Božím (1K 10,4; 2K 

8,9.)“.8  

V Ko 1,16nn se mluví o účasti Ježíše Krista při díle stvoření. V Ko 1,13 je Ježíš označen 

titulem „milovaný Syn“ (ui`ou/ th/j avga,phj). Tento titul často označuje bytost, která nepočala 

teprve svým zrozením, nýbrž byla již dříve u Boha a byla na svět potom poslána.   

 

2. Vztah předvěkého Krista k Bohu 

Termín „obraz Boží“ v 1,15 (eivkw.n tou/ qeou/), který označuje vlastní vztah Synův k Otci. 

Zdůrazňuje stejnorodost obrazu s originálem (viz i Žd 1,3).9 Výraz „prvorozený“ 

(prwto,tokoj) také v 1,15 chce říci, že Kristus je mimo tvorstvo a nad ně. 

                                                           
6 Tamtéž. Str. 64. 
7 Tamtéž. Str. 80. 
8 SOUČEK, Josef. B. Theologie apoštola Pavla. Doplnil a upravil Petr Pokorný. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1976. 

252 s. Str. 74. 
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„Kristus je ve své nejvlastnější bytosti pravý obraz Boží (Ko 1,15; 2K 4,4), v něm přebývá 

všecka plnost Boží (Ko 2,9 a 1,19), takže je Kristus v tomto posledním výhledu nejen 

nástrojem, nýbrž i vzorem a cílem stvoření (Ko 1,16), ale není nazýván Bohem (ani v Ř 

9,5).“10 

 

3. Ježíšova spoluúčast při díle stvoření 

V Ko 1,15-17 vystupuje Ježíš jako prostředník stvoření, na němž jsou závislé nebeské síly 

a mocnosti. „Poté, co 1,15 Ježíše nazývá obrazem Boha neviditelného, mluví o něm jako o 

prvorozeném všeho stvoření, v němž a skrze něhož byly stvořeny všechny věci (srv. Sír 

24,9).“11  

„Veškerenstvo viditelné i neviditelné bylo stvořeno v Synu, skrze něho, pro něho; či lépe: 

podle něho (diV auvtou/ kai. eivj auvto.n) a veškerenstvo má v něm i své trvání.“12 

U Pokorného se dočteme další specifikace: „Biblická řeč o mocnostech a silách má dnes 

svou analogii v řeči o zákonech přírody, o zákonitostech dějin a o duchovních a kulturních 

tradicích. Náležejí k stvořenému světu, a v tomto smyslu jsou stvořeny „skrze Krista“ (1,16), 

ale jsou poznamenány hříchem a člověk je často zakouší jako osobní ohrožení.“13 

 

4. Ježíš jako prvorozený z mrtvých  

V 1,18 je Ježíš představen jako „prvorozený z mrtvých“ (prwto,tokoj evk tw/n nekrw/n). 

Toto označení je paralelou k 1,15, kde je Ježíš jako „prvorozený všeho stvoření“ (prwto,tokoj 

pa,shj kti,sewj). Tento „prvorozený z mrtvých“ je ten, skrze něhož Bůh smířil všechno se 

sebou. Označení samo znamená, že „Syn sám zemřel a byl jako prvý vzkříšen, takže skrze 

něho mohou i ostatní vstát z mrtvých“14. 

Označení „prvorozený“ neznamená, že byl stvořen. Jde o čestný titul – i králové bývali 

označováni jako „prvorození“, např. David. Viz také Ž 89,28 („a já ho učiním prvorozeným, 

nejvyšším nad králi země.“). 

 

                                                                                                                                                                                     
9 SOUČEK, Josef. B. Theologie apoštola Pavla. Doplnil a upravil Petr Pokorný. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1976. 

252 s. Str. 75. 
10 Tamtéž. Str. 92 
11 BROWN, Raymond E. Ježíš v pohledu Nového zákona : Úvod do christologie. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 

1998. 264 s. ISBN 80-7021-228-4, Str. 162. 
12 SOUČEK, Josef. B. Theologie apoštola Pavla. Doplnil a upravil Petr Pokorný. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1976. 

252 s. Str. 76. 
13 POKORNÝ, Petr. Vznik christologie. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1989. 218 s. Str. 166. 
14 BROWN, Raymond E. Ježíš v pohledu Nového zákona : Úvod do christologie. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 

1998. 264 s. ISBN 80-7021-228-4, Str. 162. 
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5. Kristus jako hlava církve  

Vzkříšení a oslavení Pána nepodává Pavel jako izolovanou nadzemskou skutečnost, nýbrž 

ji vždy uvádí do nejtěsnější souvislosti s realitou nového lidu Božího. Souvisí to s jeho novým 

„adamovstvím“. Kristus vstal jako „prvorozený z mrtvých“ (Ko 1,18; srv. Ř 8,29 a 1K 15,20). 

„Tato myšlenka nerozlučitelné sounáležitosti Mesiáše a jeho lidu, obsažená už ve starší 

mesiologii (Da 7,13 n, 18. 22.) je pro Pavla velmi důležitá. Buduje na ní celou argumentaci 

1K 15 a rozvádí do myšlenky církve jako těla Kristova (Ko 1,18.24; 2,19; 3,15) jehož on jest 

hlavou (Ko 1,18; 2,19).“15 

V tomto pokračování kosmologického exkurzu v Ko 1,18 je Kristus označen jako hlava 

církve a zároveň jako „prvorozený z mrtvých“. Tento rozměr ukazuje na to, že „vlastní střed 

zájmu není vysvětlování světa, nýbrž zvěst o eschatologickém spasitelném jednání Božím 

v Ježíši Kristu, že tedy kosmologie je rozvedením a opevněním oné zvěsti tváří v tvář určité 

duchovní situaci.“16 Kosmologické úvahy ap. Pavla a jeho žáků jsou domýšlením zvěsti o 

vzkříšení jakožto počátku nového stvoření. 

 

6. Dílo smíření skrze Krista 

Božská plnost smířila skrze Krista veškerenstvo se sebou (1,20). V Ga 3,13 píše Pavel, že 

nás Kristus vykoupil z kletby Zákona tím, že se za nás sám podrobil klatbě. V Ko 2,14 je 

řečeno, že Kristus vymazal listinu, která byla proti nám svými ustanoveními a odstranil ji tím, 

že ji přibil na kříž. „Kristus nevinně nesl tu tíhu trestu a kletby, která by po právu náležela 

nám, což přišlo nám k dobru – to je základní obsah myšlenky zástupnosti.“17 

 

3.3. Chvála na Krista (1,21-23) 

Kristovo dílo na kříži mělo velký vliv na kolektivní zkušenost prvních křesťanů. „Přijetí 

rozhodujícího podnětu se v životě projevilo jako obrácení … obrácení (pokání) a vědomí 

povolání se rovněž odráží v tom, jak pojmenovávali sami sebe: a`gioi (1,22).“18 

                                                           
15 SOUČEK, Josef. B. Theologie apoštola Pavla. Doplnil a upravil Petr Pokorný. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1976. 

252 s. Str. 95. 
16 Tamtéž. Str. 77. 
17 Tamtéž. Str. 84. 
18 POKORNÝ, Petr. Vznik christologie. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1989. 218 s. Str. 128. 
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Toto obrácení a pokání bylo v první řadě u koloských zapříčiněno slyšením kázání (1,23) o 

Ježíšově vzkříšení. Tato zvěst o Kristu je tak silná a známá, že si pisatel dovoluje napsat, že 

bylo kázáno všemu stvoření pod nebem.  

 

3.4. Kristova svrchovaná vláda (2,6-23) 

V tomto oddíle se podle Pokorného odráží jakási aktuální interpretace Kristova oddáleného 

druhého příchodu. Zde je vidět jako jakási transformace konečného očekávání do přítomné 

zkušenosti nové boží skutečnosti uvnitř podmínek tohoto světa. „nejde tu o spiritualizaci, 

nýbrž o odhalení nové situace člověka, který už nyní může žít v oblasti zaslíbeného 

budoucího života (2,12n).“19 

 

V Ko 2,10 je ukázán Kristus, který je hlavou (kefalh.) veškeré vlády a svrchovanosti, 

neboli „je v něm založeno všechno jsoucno i nadlidské mocnosti nazvané „avrch/j kai. 

evxousi,aj“ - zde se snad ozývá představa nebeského Člověka, který podle gnostických 

spekulací byl totožný s kosmem. Kristus je tedy principem, smyslem i cílem všeho tvorstva, 

veškerého bytí.“20 Velmi dobře sem potom zapadá jakási ustálená formule, vyznání víry ve 

zmrtvýchvstání Ježíšovo, které slouží jako doklad jeho velikosti a významu (2,12). 

S tímto souvisí i aktuální otázka koloského sboru, neboli zda není Kristus jen jedním 

z mnoha projevů nejvyššího duchovního božstva. Jak píše Pokorný „Jednostranné zdůraznění 

Kristova vyvýšení a postačitelnosti jeho díla v Ko a Ef je reakcí na tyto gnostické tendence 

(2,13), kde je zmrtvýchvstání křesťanů očekáváno až v budoucnosti.“21 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Tamtéž. Str. 162 
20 SOUČEK, Josef. B. Theologie apoštola Pavla. Doplnil a upravil Petr Pokorný. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1976. 

252 s. Str. 76. 
21 POKORNÝ, Petr. Vznik christologie. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1989. 218 s. Str. 173. 
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3.5. Pavlova napomenutí (3,1 - 4,6) 

 

1. Přicházející Pán (3,3-4) 

Apoštol Pavel stále očekával Pána a podle toho vypadají i jeho dopisy. Pavel vyzývá 

k tomu, aby skrze tuto perspektivu křesťané změnili své postoje. „Nový život účasti na 

oslavení Páně je proto přímou realitou jakožto život skrytý, čekající na odhalení v den jeho 

příchodu (3,3-4).“22  

Náš život je nyní skryt s Kristem v Bohu, ale v den zjevení Kristova i my budeme s ním 

zjeveni v slávě (3,3n). 

 

2. Kristova církev (3,11nn) 

Kristova církev je tvořena různými lidmi, bez ohledu na etnickou příslušnost a společenské 

zařazení. Jsou vyvolení a svatí a z toho má plynout jejich jednání a vděčnost vůči Bohu. „Toto 

odvěké vyvolení a předurčení (Ko 3,12) je skutečností v Kristu a nemůže být od spasitelného 

jednání Božího v Kristu odlučováno. Nejde tedy o vyvolení ve smyslu osobní determinace.“23 

Tato církev je eschatologicky orientovaná – má svůj pravý domov v nebesích, odkud 

očekává Pána, účastní se na podílu svatých ve věčném světle (Ko 1,12). 

Výraz „oblečení Krista“ (Ko 3,10n) je alternativní označení křtu. Tímto křtem se věřící 

stávají „tělem Kristovým“, církví, která ruší jakékoliv rozdíly mezi Řekem a Židem, 

obřezaným a neobřezaným, otrokem i svobodným… 

 

 

4. ZÁVĚR  

Asi nejrozvinutější christologie v celém listu Koloským je obsažena právě ve verších 1,15-

20 v tzv. „christologickém hymnu“. V dalších oddílech spíše na tuto christologii pisatel 

navazuje a rozvíjí ji. 

Christologický hymnus (1,15-20) oslavuje Krista jako prostředníka stvoření (1,15) a 
zároveň jako toho, kdo skrze svou krev smířil celé lidstvo s Bohem. Proto je „hlavou těla 
církve“ (1,18.24) a jiným způsobem také hlavou mocností (2,10), které přemohl svým křížem 
(2,14-15). Kristova úloha při stvoření a smíření je dána skutečností, že „se Bohu zalíbilo, aby 
                                                           
22 SOUČEK, Josef. B. Theologie apoštola Pavla. Doplnil a upravil Petr Pokorný. Vyd. 1. Praha : Kalich, 1976. 

252 s. Str. 96. 
23 Tamtéž. Str. 108. 
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v něm přebývala všechna plnost“ (1,19). Proto může věřícím dát „plnost božství“, která v něm 
přebývá „tělesně“ (2,9-10); tak zaručuje plnou důstojnost všech pokřtěných. 

Kristova osoba a dílo jsou „musth,rion“ (1,26), v němž jsou obsaženy všechny poklady 
moudrosti a poznání (2,2-3). Toto tajemství je Boží spásný plán, který se v Kristu plně 
uskutečnil. Byl zjeven nejen židům, ale i pohanům, kteří jsou rovněž povoláni, aby do Krista 
vložili svoji naději (1,27). 

Skrze Kristovo dílo byli věřící osvobozeni z moci temnoty a byli převedeni do království 
milovaného Syna, a tak obdrželi vykoupení a odpuštění hříchů (1,13-14). Tak byli usmířeni 
nejen s Bohem, ale s celým vesmírem (1,20). To se stalo skrze křest, kdy byli vzkříšeni spolu 
s Kristem (2,12; 3,1), svlékli se sebe starého člověka s jeho skutky a oblékli se v člověka 
nového, pravý obraz Stvořitele (3,9-10). 

Přilnutím ke Kristu jsou pokřtění součástí církve, „Kristova těla“, v němž „není Řek nebo 
Žid, barbar nebo divoch, otrok nebo svobodný, ale Kristus je všechno ve všech“ (3,11). 
Církev je tedy určena jednotou všech svých členů, v ní se předznamenává konečné smíření 
všech věcí. I když se nadále uskutečňuje v místní církvi (4,15), nabývá světového rozměru, 
protože v ní a skrze ni Kristus od nynějška uskutečňuje svoji světovou vládu. 

Napojení na Krista a začlenění do církve je zdrojem plného poznání Boží vůle. Odtud 
pramení svatý život, který se vyznačuje uskutečňováním lásky a všech ctností s ní spojených 
(3,12-15). Láska inspiruje k plnění vlastních povinností, z nichž na prvním místě jsou 
povinnosti v rodině (3,18-4,1): zde je také první příklad „řádu domácnosti“, který potom 
najdeme i v Ef a v pastorálních epištolách. Dále si zaslouží pozornosti výzva k ustavičné 
modlitbě, zvláště za zdar apoštolského hlásání (4,2-4), a povzbuzení k moudrosti a 
apoštolskému duchu vůči nekřesťanům (4,5-6).  
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