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I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Následovat Krista jako zdroj Boží moudrosti (být jeho učedník). 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdová moudrost je zjevená v Ježíši Kristu a moudrým se 

člověk stane následováním Ježíše Krista (být jeho učedník). 

A. ÚVOD 

I. Dnešní kázání je část 2 kázání na téma „I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ 

MOUDROST“ 

S Evou rádi posloucháme kázání kazatele Scotta Gilchrista ze sboru Southwest Bible Church 

z Oregonu, stát USA. Jeho oblibou je dané kázání rozdělit do vícero částí (část 1, 2, 3, 4) a u 

nich ve sboru to je někdy zdrojem humorných poznámek... Dnešní kázání je část 2 a další už 

neplánuji :-).  

POMODLIT SE 

II. Shrnutí části 1 

V části 1 jsem hovořil o tom: 

- Co je moudrost? 

- Ježíš Kristus je Boží moudrostí 

- Jak být moudrým? 

II.a) Co je moudrost? 

Ještě než zodpovím tuto otázku, tak bych chtěl přečíst verš z Přísloví 8:11, který popisuje jaká 

ta moudrost je, 

Př 8:11: Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty - ČEP; Vždyť moudrost je 

lepší nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná - ČSP.  

VIZ TÉMA HODNOTY MOUDROSTI NAD DRAHOKAMY (Job 28:28) 

Co je tedy moudrost? Jak ji můžeme nadefinovat? 

Starozákonní profesor Harry Hunt nám dává tuto odpověď:  

 Za prvé, mnozí považují moudrost za umění, jak být úspěšný v životě. ... Za druhé, 

 někteří považují moudrost za filosofickou studii podstaty života. ... Za třetí, a je 

 možné, že tento přístup obsahují i dva předchozí přístupy, se zdá, že skutečná 
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 podstata moudrosti je duchovní, neboť život je více než jen žít podle nějakého 

 seznamu pravidel a být za to odměněn nějakým hmatatelným způsobem. Bezpochyby 

 v tomto smyslu pochází moudrost od Boha (Př. 2:6 - Vždyť moudrost dává Hospodin a z 

 jeho úst pochází poznání a rozumnost.). A tak, byť takováto moudrost bude v sobě 

 zahrnovat příkazy a instrukce, ve skutečnosti začíná u Boha a víry v něj jako Pána a 

 Spasitele (Př. 1:7, Job 28:28).1 

Osobně jsem si na otázku, co je moudrost?, odpověděl takto: „moudrost je umění správně 

žít/správný návod na život“ 

viz např. definice moudrosti u Jk 3:13 - Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže 

dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. - OPRAVDOVÁ MOUDROST SE 

PROJEVUJE V TOM, JAK ŽIJEME.  

II.b) Ježíš Kristus je Boží moudrostí 

I. Kor. 1:23-24, 30 

23my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství,  24ale těm, 

kteří jsou povoláni. Židům i Řekům, Krista -- Boží moc a Boží moudrost.   

30Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, 

posvěcením i vykoupením,   

Kol. 2:3 

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 

Chce-li, kdo býti moudrým ve svém životě, NELZE JINAK, než býti 

učedníkem/následovníkem Pána Ježíše Krista. 

II.c) Jak být (se stát) moudrým? 

Být učedníkem Pána Ježíš Krista, což znamená učit se od svého mistra, tedy studovat jeho 

knihu a žít podle ní. 

Mnoho lidí vydalo a vydává mnoho knih, kde hovoří o tom, co je moudré. 

Pán Ježíš Kristus, jenž jest plností moudrosti Boží, také „vydal“ svoji knihu - Bibli. Budeme ji 

číst, obracet se k ní, hledat v ní odpovědi na své otázky? 

B. STAŤ 

                                                           
1 Hollman Illustrated Bible Dictionary, str. 1675-1676 
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V dnešní části 2 kázání na téma „I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST“ se 

chci podívat na některá další místa I. Listu do Korintu skrze perspektivu Boží moudrosti. 

Při svém studiu tohoto listu jsem byl až překvapen, jakou ústřední tématikou je Boží 

moudrost zjevená v Ježíši Kristu a skrze toto téma bychom se měli dívat i na celý I. list do 

Korintu a chápat ho jako rozvinutí tématu Boží moudrosti do jednotlivých konkrétních 

příkladů a situací. 

PROJEVY BOŽÍ MOUDROSTI V NAŠICH ŽIVOTECH 

I. Boží moudrost je velice praktická, několik citací: 

- I. Kor. 4:2 - je moudré být věrný, spolehlivý, držet slovo... (věrný správce) 

1Ať o nás každý smýšlí jako o služebnících Kristových a správcích Božích tajemství. 2A od 

správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. 

- I. Kor. 4:6 - je moudré se nepovyšovat (nenadýmat) jeden nad druhého 

6Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apolla kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ‚ne 

nad to, co je napsáno‘, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden nad druhého. 

- I. Kor. 4:16 - je moudré napodobovat zralé Boží služebníky 

16Prosím vás tedy: Napodobujte mě! 

- I. Kor. 7. kap. - moudré rady do křesťanského manželství 

- I. Kor. 7:23 - byli jsme koupeni za velikou cenu, nemáme být otroky lidí (např. co si o nás 

myslí druzí lidé) - jsme vskutku svobodní! Naším Pánem je Kristus. 

22Neboť kdo byl v Pánu povolán jako otrok, je Pánův propuštěnec; podobně kdo byl povolán 

jako svobodný, je otrok Kristův. 23Byli jste koupeni za velikou cenu. Nebuďte otroky lidí. 

- I. Kor. 8:1b - „Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje“. 

1Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání činí člověka 

domýšlivým, ale láska buduje. 

- I. Kor. 8:2 - k poznání náleží i pokora 

2Jestliže se někdo domnívá, že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak je třeba poznat. 

- I. Kor. 8:3 - kdo miluje Boha, toho Bůh zná. Chceš-li mít hluboký vztah s Bohem a růst 

v něm, tak miluj Boha, buď učedník Pána Ježíše Krista. 

3Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. 
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- I. Kor. 9:25-27 - Pavel projevuje sebekázeň a disciplínu  

25Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však 

nepomíjivý. 26Já tedy běžím ne jako bez cíle; zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, 

27ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad -- jiným hlásaje -- 

sám nestal tím, kdo se neosvědčil. 

Komentář NZ teologa, Dr. Franka Thielmana, v ESV Study Bible: 

 Stejně jako atleti absolvují fyzický trénink, který je někdy nepříjemný, aby byli schopni 

 dosáhnout vítězství, tak stejně i Pavel prochází fyzickými a emocionálními 

 těžkostmi, a vzdává se svého práva na materiální podporu, kvůli prospěchu evangelia. 

- I. Kor. 10:22 - není moudré Boha provokovat (popouzet k žárlivosti) 

22Či chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? 

II. Cesta moudrosti je cesta lásky! (13. kap.).  

4Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 

5Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. 6Neraduje se z 

nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 7Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno 

vydrží. 8Láska nikdy nezanikne. Proroctví -- ta pominou; jazyky -- ty utichnou; poznání -- to 

pomine. 

Láska a moudrost jdou ruku v ruce, respektive moudrost bez lásky k Bohu není možná! 

Připomeňme si, co jsem říkal již v části 1 tohoto kázání. Láska k Bohu vede k získávání 

moudrosti, neboť těm, kteří milují Boha, Bůh dává zrak, aby viděli... 

I. Kor. 2:6-9 

6O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku ani o moudrosti 

vládců tohoto věku, kteří zanikají, 7nýbrž o Boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh 

před věky předurčil k naší slávě.  8Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji 

poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.  9Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho 

neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘  

Pilát Pontský, mazaný a lstivý římský politik, nebyl moudrým člověkem. Proč? Neměl 

dostatečně vysoké IQ??, neměl zkušenosti??, neuměl řečnit?? neuměl vládnout?? Proto ne, 

ale protože nemiloval Boha!!! Kdyby měl lásku k Bohu, tak by viděl, kdo před ním stojí a 

nenechal by ho ukřižovat. 

Jestliže milujeme Boha, Bůh nám otevírá oči a my vidíme, rozumíme duchovním věcem, 

získáváme moudrost (viz I. Kor. 2:12-16) 
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12A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh 

daroval.  13O tom také mluvíme -- ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, 

jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. 14Duševní člověk však 

nepřijímá věci Ducha Božího. Neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají 

být posuzovány duchovně. 15Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho 

posuzován. 16Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět. My máme mysl 

Kristovu. 

III. Projevem Boží moudrosti a lásky Boží v našich životech má být: 

I. Kor. 10:31 (všechno co děláme, máme dělat pro Boží slávu) 

31Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. 

 II. Kor. 5:9 (líbit se Kristu) 

9Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. 

II. Kor. 5:15 (žít pro Krista) 

15A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a 

vstal z mrtvých. 

I. Kor. 10:24 (hledat zájmy druhých) 

24Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého. 

I. Kor. 10:33 (hledat zájmy druhých, aby byli spaseni) 

33 stejně jako i já se chci všem ve všem líbit a nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěch 

mnohých, aby byli zachráněni. 

C. ZÁVĚR 

Moudrost, můžeme říci, je správný návod na život, jak správně žít. 

Moudrost tohoto světa zaniká spolu s vladaři a mocnými tohoto věku (I. Kor. 

2:6). 

Naproti tomu moudrost Boží se plně zjevila v osobě Pána Ježíše Krista.  

Každý, kdo chce být vskutku moudrým člověkem, se musí stát Kristovým 

učedníkem/následovníkem - jiná cesta neexistuje. 
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Boží moudrost je velice praktická, dotýká se všech oblastí našeho života (být 

věrný, pokorný, napodobovat zralé věřící, nebýt otroky lidí, mít sebekázeň, 

nepopouzet Boha k hněvu atd.). 

Boží moudrost je neoddělitelně propojena s láskou k Bohu. Bez lásky k Bohu 

není možné mít Boží moudrost. Ti, kteří Boha nenávidí, jsou hlupáci. 

Podle I. listu Korintským platí: „Boží moudrost zjevená v Ježíši Kristu nás vede 

k tomu, abychom 

1. vše činili k Boží slávě (I. Kor. 10:31),  

2. se líbili Kristu (II. Kor. 5:9),  

3. žili pro Krista (II. Kor. 5:15) 

4. hledali zájmy druhých, aby byli spaseni (I. Kor. 10:33).“ 

AMEN 


