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. Ze všech stran (média, reklamy apod.) jsme neustále bombardováni různými jedinečnými
radami, jak správně žít, co je to pravé řešení pro náš život...
Jak ale reagovat na to nepřeberné množství takovýchto „zaručených“ rad na život? Tím, že se
budeme držet toho jediného pravého zdroje moudrosti - Božího slova, Bible!
II. Nepatřím mezi podpůrce losování biblických veršů, jak to i my děláváme jako sbor na
začátku kalendářního roku, avšak vylosovaný verš pro sbor na tento rok mne zaujal
(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).
Tento verš jsem si vybavil, když jsem při svém studiu I. listu do Korintu zjišťoval, jak je téma
moudrosti v tomto listu význačné.
III. Rád bych dnes pohovořil na téma Boží moudrosti (v porovnání se světskou moudrostí), a
to v souvislosti s I. listem do Korintu.

B. STAŤ
I. CO TO JE MOUDROST?
I.a)
Už jste si někdy položili tuto otázku? Co to je moudrost? Co znamená být moudrý? Znamená
to mít jisté intelektuální schopnosti anebo to je jinak?
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). 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
Př. 9:10 Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost.
I.b)
Osobně jsem si na otázku, co je moudrost?, odpověděl takto: „moudrost je umění správně
žít“.
A jelikož jedině Stvořitel všechno ví, jak má jeho stvoření správně fungovat, je to jedině Bůh
(Ježíš Kristus, Boží slovo), kdo nám může dát tu pravou moudrost, jak správně prožít svůj
život.
I.c)
Boží moudrost je velice praktická, není to nějaká neaplikovatelná teorie.
Pisatelé Písma svým učením reagují na konkrétní situace a přinášejí do nich pravdu Božího
slova. Stejně tak i apoštol Pavel píše věřícím do Korintu...
II. JEŽÍŠ KRISTUS JE BOŽÍ MOUDROSTÍ
II.a)
čti I. Kor. 1:19-31
19Je napsáno: ‚ Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ 20Kde je
moudrý? Kde je učitel Zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto
světa bláznovstvím? 21Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze moudrost Boha,
zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. 22Neboť Židé žádají
znamení a Řekové hledají moudrost, 23my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům
pohoršení, pohanům bláznovství, 24ale těm, kteří jsou povoláni. Židům i Řekům, Krista -- Boží
moc a Boží moudrost. 25Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha
slabé, to je silnější než lidé. 26Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal. Není mezi vámi mnoho
moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. 27Ale co je u světa
bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby
zahanboval silné; 28a co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce
i to, co není, aby zrušil to, co je, 29aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. 30Vy však
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Hollman Illustrated Bible Dictionary, str. 1675-1676
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jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i
vykoupením, 31aby se stalo tak, jak je napsáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘
- vidíme zásadní kontrast mezi moudrostí světa a Boží. Moudrost světa hyne, ale moudrost
Boží zůstává na věky.
- moudrost světa před Bohem neobstojí (v. 19, 20). Moudrost světa nepočítá s Bohem, tváří
se jako by Bůh (Hospodin) neexistoval.
PŘÍKLAD:
Svět tvrdí, že krást, být nevěrný a hromadit majetek pro sebe je moudré - Bůh to však
hodnotí jako bláznovství
X
Bůh tvrdí, že nekrást, být věrný a finančně podporovat církev/charitu/dobročinnost je
moudré - svět to však hodnotí jako bláznovství.
- Ježíš Kristus je naše moudrost (v. 24, 30).
Kol. 2:3: V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
- svět nepoznal Boha, když k němu mluvil skrze moudrost (přirozené zjevení - příroda apod.,
Mojžíšův zákon), a proto se Bohu zalíbilo zachránit svět skrze bláznovskou zvěst evangelia o
Kristu (v. 21)
- před Bohem se nikdo nemůže chlubit (v. 29). Všechno, co máme, jsme dostali od Boha
darem.
II.b)
čti I. Kor. 2:6-16
O 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.‘ 10Nám to Bůh
zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny. 11Vždyť kdo z lidí ví, co
je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží.
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
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posuzován. 16Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět. My máme mysl
Kristovu.
- vládcové tohoto věku zanikají (v. 6), stejně tak i jejich moudrost.
- vládcové tohoto věku neznají moudrost Boží (v. 7). Konají mocní tohoto světa podle
Kristova příkladu? Uznávají, ctí, velebí Krista?
- Bůh zjevuje svoji moudrost těm, kteří ho MILUJÍ (v. 8, 9). Láska k Bohu a moudrost od
Boha jde ruku v ruce. --- Nejbližší kontext v. 9 je zjevení Boží moudrosti, kterou vládcové
tohoto světa nepoznali, ale těm, kteří milují Boha, Bůh zjevuje skryté věci (co oko nevidělo,
na mysl nepřišlo; v. 8).
- Duch svatý zjevuje Boží moudrost, zkoumá Boží hlubiny (v. 10).
- Boží moudrost musí být posuzována duchovně (skrze Božího Ducha a jeho Slovo, Písmo viz Ž 19:8-15, Písmo dává moudrost). Duševní!!! člověk (nemající Ducha Božího) duchovním
věcem nerozumí (v. 14).
- Znovuzrození lidé mají mysl Kristovu (v. 16). Jsme zplozeni Bohem, je v nás Boží život a
jsme schopni, jakožto Boží děti, rozumět Bohu.
II.c)
čti I. Kor. 3:18-23
18Ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý,
ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. 19Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem
bláznovstvím. Vždyť je napsáno: ‚On chytá moudré v jejich chytráctví.‘ 20A opět: ‚Pán zná
myšlenky moudrých a ví, že jsou marné.‘ 21A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je
vaše: 22ať Pavel nebo Apollos nebo Kéfas, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné
nebo budoucí -- všechno je vaše, 23vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.
- být skutečně moudrým (v Božích očích) znamená být bláznem dle měřítek tohoto světa
(v. 18), který nepočítá s Bohem a nectí jeho Syna, Ježíše Krista.
Co je pro nás důležitější, co si o nás myslí Bůh nebo svět?
- moudré tohoto světa Bůh chytá v jejich chytráctví (v. 19)
- nejde o lidi, vlivné, mocné, slavné, chytré, celebrity apod., ale jde o Krista (v. 22, 23)
II.d)
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MUSÍME SE ROZHODNOUT, JESTLI CHCEME BÝT MOUDŘÍ PODLE BOHA NEBO PODLE SVĚTA.
BÝT MOUDRÝ PODLE BOHA ZNAMENÁ MILOVAT A NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE KRISTA (UČEDNÍCI,
UČIT SE OD NĚJ), KTERÝ SÁM JE MOUDROSTÍ BOŽÍ.
Co na moji otázku říká Ježíš Kristus je nesrovnatelně důležitější než, co na ni říkají „moudří“
lidé tohoto světa.
III. JAK BÝT MOUDRÝM?
Moudrým se člověk stane, když bude následovat Ježíše Krista, bude se od něj učit, bude jeho
učedníkem.
Být učedník Pána Ježíš Krista znamená učit se od svého mistra (studovat jeho knihu).
Cituji z knihy „Instructing a Child´s Heart“ od Tedd a Margy Tripp:
Musíme být studenti Písma. Nemůžeme poznat Boží pravdu bez čtení a studování jeho
Slova. Mojžíš odhalil důležitost Božího zjevení, když hovořil k Izraelcům po znovu
nastolení Zákona před svou smrtí. V Deuteronomiu 32:45-47 čteme: „Když Mojžíš
dokončil předčítání všech těchto slov Izraelcům, řekl jim: „Vezměte si k srdci všechna
slova, která jsem vám dnes slavnostně předložil, abyste mohli přikázat svým dětem
pozorně poslouchat všechna slova tohoto zákona. Nejsou to jen nějaká prázdná slova jsou váš život. Skrze ně budete dlouho živi v zemi, do které dnes vstupujete přes Jordán,
abyste ji vlastnili“. 2

C. ZÁVĚR
I. Zdrojem Boží moudrosti je Ježíš Kristus (1:24, 30). Naproti tomu moudrost
světa je odsouzena k zániku.
II. Být moudrý znamená ve svém životě milovat a následovat Ježíše Krista/být
jeho učedník/učit se od něj (studovat jeho knihu/Bibli).
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Instructing a Child´s Heart, Tedd a Margy Tripp, str. 78
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