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Veãefie Pánû v Korintu. 
K archeologii sociálního konfliktu

Dalibor Papou‰ek*

Pavlovské církve ve svûtle „nového konsensu“

Rané listy pavlovského novozákonního korpusu (¤, 1 K, 2 K, Ga, Fp,
1 Te, Fm), jeÏ lze do znaãné míry povaÏovat za autentické dílo Pavla z Tar-
su,1 pfiedstavují mezi dochovan˘mi texty nejstar‰ího kfiesÈanství jedineãn˘
pramenn˘ soubor. I kdyÏ jsou v˘raznû poznamenány osobním zaujetím
autora, díky bezprostfiednosti, s níÏ reagují na bûÏné problémy tehdej‰ích
kfiesÈanÛ, se v nich projevuje men‰í míra narativní stylizace neÏ u jin˘ch
pramenÛ, coÏ dovoluje alespoÀ ãásteãnû nahlédnout do kaÏdodennosti ra-
nû kfiesÈansk˘ch obcí. Pavlovy listy tak nabízejí ojedinûlou sondu do so-
ciálního Ïivota nejstar‰ích kfiesÈansk˘ch skupin.

Korintská korespondence zaujímá v tomto ohledu zvlá‰tní místo, neboÈ
se v ní Pavel, ãasto ve vypjat˘ch chvílích, odvolává na star‰í kfiesÈanskou
tradici, mnohdy jiÏ v podobû ustálen˘ch liturgick˘ch formulí.2 Mimodûk
tak zachoval vÛbec nejstar‰í kfiesÈanské vyznání víry (1 K 15,3-5), rané
aklamace typu „JeÏí‰ je Pán“ (Kyrios Iésús; 1 K 12,3) ãi slavn˘ hymnus na
lásku (agapé; 1 K 13,1-13). Pfii nabádání korintské církve odkazuje téÏ
k aitiologii veãefie Pánû (kyriakon deipnon; 1 K 11,23-25), kterou pozdûji
vyuÏili i synoptikové v novozákonních evangeliích (Mk 14,22-24; Mt
26,26-28; L 22,19-20). Právû tato pasáÏ, t˘kající se veãefie Pánû, poskytu-
je komplexnûj‰í vhled do sociálního Ïivota pavlovsk˘ch církví, neboÈ po-
odhaluje dimenzi stfietu Ïitého náboÏenství se stabilizujícím se rituálem
spoleãného jídla. 

* Tato studie je aktualizovanou a roz‰ífienou verzí dosud nepublikovaného pfiíspûvku,
pfiedneseného na 2. konferenci CERES NáboÏenství a jídlo, konané 25.-26. fiíjna 2004
v Pardubicích.
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2 Srov. Dalibor Papou‰ek, „Îidovsk˘ nomismus v prvotním kfiesÈanství prizmatem Pav-
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