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1. Korintským 1, 10–31 

 
10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni 
a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. 
11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. 12 Myslím 
tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já 
ke Kristu. 13 Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli 
pokřtěni ve jméno Pavlovo? 14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě 
Krispa a Gaia; 15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno. 16 Pokřtil 
jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil. 17 Kristus mě 
totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův 
kříž nepozbyl smyslu. 18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; 
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 19 Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých 
a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ 20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto 
věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? 21 Protože svět svou moudrostí 
nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou 
zvěstí. 22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, 23 ale my kážeme 
Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, 24 ale pro 
povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 25 Neboť 
bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. 26 Pohleďte, 
bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, 
ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; 27 ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil 
Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; 28 neurozené 
v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil 
v nic – 29 aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 30 Vy však jste z Boží 
moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením 
a vykoupením, 31 jak je psáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘ 
 
 
Sestry a bratři, milí přátelé, 

možná jste tento týden zaznamenali na některých zpravodajských serverech trochu 
kuriózní zprávu, že na silnicích I/34 a I/35 nedaleko Svitav někdo namaloval bílou 
barvou historickou hranici Čech a Moravy. Pokud jste někdo měli třeba tím směrem 
cestu, tak jste mohli tohle dílko, kterého si mimochodem novináři všimli poměrně 
pozdě, vidět na vlastní oči. Víte, že jsem docela optimistický člověk a mám rád humor, 
ale jestli měl být tohle pokus o vtip, tak se moc nepovedl. Když jsem přes jednu z těch 
čar s nápisy přejížděl na silnici před zatáčkou mezi Borovou Krčmou a větrnými 
elektrárnami u Ostrého Kamene poprvé, byl to svým způsobem zvláštní pocit, úplně 
jiný než mívám, když přejíždíme nebo přecházíme hranice naší země. Zvláštně 
bolestný, rezonující otázkou, jestli v naší rozdělené zemi potřebujeme ještě další 



předěly, hranice nebo demarkační linie. Zvlášť, když nám současná situace vymezila 
hranice, ve kterých nám už pomalu, ale jistě začíná být (zejména při dvoumetrových 
rozestupech) docela těsno. Navíc nás stratifikovala na ty, kteří jsou online a na ty 
druhé, určila, kdo kdy chodí nakupovat, které děti se vrátí do školy, a které se dál 
budou učit doma (a buď to celé pojmou jako skoro prázdniny, nebo budou mít na 
konci května matematiku hotovou a v písance pět stránek náskok). Rozdělila nás na 
příznivce, odpůrce a střízlivé kritické hodnotitele přijatých opatření… Ale to všechno 
jsou ještě pořád jedny z těch nejméně problematických znaků rozdělení. 

A tak se mi mimoděk vybavil obraz církve v Korintu, které apoštol Pavel ve svém 
dopise promlouvá do duše, protože jasně vidí, že tato církev bojuje s rozdělením. 
Někteří z vás by mi teď možná rádi připomněli, že ač se to zdá dávno, budou to 
nanejvýš nějaké tři měsíce, co jsem – tehdy ještě z kazatelny v modlitebně – mluvil 
o prospěšnosti rozmanitosti v církvi. Takže teď se nabízí otázka, jestli dnešní téma 
neznamená nějaký obrat v mém uvažování, nebo snad vyloženou otočku o 180 stupňů. 
Odpovím stručně: Neznamená. Různorodost má v církvi své nezpochybnitelné místo, 
rozdělení však v žádném případě. A nenamlouvejme si, že jako církev s rozdělením 
nebojujeme. To bychom klamali sami sebe. A ani naše malé společenství ho v mnoha 
ohledech není ušetřeno. 

Korint byl v časech apoštola Pavla prosperující obchodní křižovatkou, ale také – 
v podstatě logicky – místem, kde vládla zhýralost a nemravnost. A přesto (nebo snad 
právě proto) zde za Pavlova působení vznikla církev. 

Žádná tma není tak temná, aby jí neproniklo Boží světlo, ba právě naopak, tam kde 
vládne hřích, tam o to více přichází Boží milost. Nejednou slýchám lidi z církevních 
kruhů, jak si stěžují, že žijeme v nejateističtější zemi Evropy. Ano, jsme národem 
bezvěrců, tak trochu posměvačů, skeptiků, ba i cyniků, prostě národem, který nepočítá 
s Bohem. Je kolem nás duchovní tma. Ale Korint pro nás může být povzbuzením. Do 
tohoto zhýralého města přinesl Pavel Boží Slovo, a s ním přišlo duchovní probuzení. 
Jistě, celý Korint se neobrátil, ale zazářilo světlo, které nebylo možné uhasit. Bůh 
začal v tomto městě jednat. To, že se nedá nic dělat, bývají často jen naše výmluvy. 
A to, co tenkrát platilo v Korintu, platí i dnes a platí i zde. I tady jsme jako církev. 
A jde o to, abychom byli živou, Duchem svatým naplněnou církví. Církví, která se 
nepřizpůsobuje světu, ale také se nebojí jít dopředu, neboť ví, že ji brány pekla 
nemohou přemoci, protože ji vede ten, který nad peklem zvítězil: Pán Ježíš Kristus. 

Nezáleží na tom, jak hluboká je tma kolem, záleží jen na tom, jestli je Boží světlo 
v našem srdci. Nezáleží na tom kolik nás je, kolik procent společnosti nebo obyvatel 
téhle vesnice tvoříme. Pavel byl sám, ale slovo evangelia, které hlásal, přinášelo život. 

Takže jestli jste ve školním nebo pracovním kolektivu jako věřící sami, nevadí. Bůh 
je tam s vámi a pomůže vám. Ne k tomu, abyste přežili a neselhali, ale abyste vítězně 
nesli světlo, které přináší život. 

Ale v Korintu se něco děje špatně. Pavel odtud před pár lety odešel, a najednou se 
zdejší církev potýká s problémy, na které Pavel ve svých listech musí reagovat.  



Církev v Korintu zasáhlo rozdělení. Je tady několik skupin, každý má svého 
oblíbence, svého duchovního učitele, svou osobnost. A dohadují se mezi sebou. Pavel 
píše: „Dozvěděl jsem se, že jsou mezi vámi spory. Jeden se hlásí k Pavlovi, druhý 
k Petrovi, třetí k Apollovi, čtvrtý ke Kristu.“ A Pavel to také odsuzuje. Argumentuje: 
„Je snad Kristus rozdělen Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve 
jméno Pavlovo?“ 

Pokud se zaměříte na lidi, na osobnosti, přinese to zklamání, neporozumění, rozdělení 
a možná i pořádnou ostudu. To není cesta. Důležité je zaměřit se na Krista! 

Ano, možná namítnete, že jedna skupina se v Korintu hlásila ke Kristu – ale to bylo 
asi trochu jinak, než jak učil Pavel. Asi jako: „My patříme Kristu, my jsme ta pravá 
první církev, ale vy… Kdo jste vlastně vy? Vy máte Petra, Pavla a Apolla.“ To je 
ovšem pýcha, přátelé, veliká pýcha, ve které je už jen krůček ke sporům, jestli je lepší 
scházet se v synagoze, nebo někde pod olivovníky za branami města; přeneseno do 
dnešní doby, jestli je správnější patřit k registrované církvi, nebo ke skupince, která se 
bez této registrace obejde, nebo se bez ní dokonce pokládá za lepší společenství. 

Ten, kdo skutečně následuje Krista, je tichý a pokorného srdce. Třeba o své víře ani 
tak moc nemluví, ale o to víc ji žije. A vidíte to na jeho tváři, gestech, slovech a činech. 
Je na něm poznat, že je jiný, je na něm poznat, že žije s Kristem. Korinťané takoví 
nebyli. A dost možná, že právě ti, kteří se nejvíc zaštiťovali Kristovým jménem, nadělali 
nejvíc nepokojů a zmatků. 

Však o tom mluvil i sám Pán Ježíš, když varoval: „Mnozí mi řeknou v onen den: 
‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé 
duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy 
jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ 

Pavel volá Korintské k jednotě. „Je snad Kristus rozdělen?“ ptá se. Ne, není! Samo 
sebou, že není. A tak je napomíná, aby se navzájem přijímali, respektovali, sloužili si 
navzájem a společně pak sloužili lidem okolo sebe. 

A to je přesně to, co potřebujeme i v našem společenství. Můžeme mít různé 
pohledy, různé poznání, zkušenosti. Můžeme mít různé názory na politiku, na moderní 
komunikační technologie, na hudbu; pokud se v tom budeme navzájem tolerovat, nic 
se neděje, pokud ne, je to samozřejmě špatně. Ale pokud jde o zásadní věci, tak v těch 
je potřeba mít jednotu, to je bez diskuze. 

Bylo by neskutečně snadné rozdělit sbor, na ty, kteří jdou za Petrem, kteří jdou za 
Pavlem, a kteří za Apollem. Duchovní jednota totiž není něco, co přichází samo sebou, 
o tu je potřeba bojovat. Znamená to přijímat druhého tak, jako Bůh přijímá mne, zříci 
se svých požadavků a práv z lásky k druhému. Odpouštět si, přimlouvat se za sebe, 
žehnat si. Zastávat se jeden druhého, naslouchat si, povzbuzovat se v upřímné službě, 
podpírat se a milovat. Dokážeme to? Ale ono to vlastně není o tom, jestli to dokážeme, 
není to o tom, jak jsme silní, ukáznění, obětaví… Je to o tom, jak blízko jsme Kristu! 

Pokud všechno bude vycházet jen z naší snahy, z našeho dobře míněného závazku, 
tak to chvilku může jít, ale jednou přijde den, kdy to praskne jako bublina z mýdla. 



Dojdou nám síly, trpělivost, někdo překročí hranici a my začneme útočit, nebo se 
bránit, to záleží na pozici, ale ono je to zase v podstatě jedno, protože obojí znamená 
válku. 

Takže pokud bychom měli stát o duchovní jednotu, tak o tu opravdovou. O takovou, 
ve které jsou lidé blíže jeden druhému proto, že jsou blíže Pánu Ježíši Kristu. 

Nejednota však nebyl jediný problém křesťanů v Korintu. Ten další spočíval v tom, 
že tamní církev tvořili bývalí Židé a bývalí pohané, většinou Řekové.  

I to bylo vlastně příčinou rozdělení, protože každý z nich si s sebou přinesl něco ze 
starého života. Řekové byli známí tím, že hledali moudrost, byli to rození filozofové, 
doslova „milovníci moudrosti“. Zajímali se o logické souvislosti a argumenty, žádali si 
vysvětlení. Židé zas chtěli vidět zázraky, divy a znamení, protože právě tak přece 
jednal Hospodin s jejich praotci, když je vyvedl z Egypta, vodil po poušti a nakonec 
jim dal zaslíbenou zemi. Uvažovali ve stylu, že pokud přijde Mesiáš, musí konat 
zázraky, jinak mu neuvěří. 

Když přišel Pavel s evangeliem, neuspokojil ani jednu z těchto skupin, naopak 
vysloužil si posměch. V centru Pavlovy zvěsti byl Kristus, a to – jak víme – Kristus 
ukřižovaný. Takže logicky narazil u Řeků, kteří se ptali, jakou moudrost mohou 
načerpat z člověka poníženého, zmučeného a ukřižovaného – co je to za divnou 
filozofii?! A narazil i u Židů: „Mesiáš, který umírá sám a opuštěný na kříži?! Co je to 
za nesmysl?! Mesiáš by udělal zázrak a osvobodil sebe i nás! Jestli nás chceš, Pavle, 
přesvědčovat o tomhle, tak jsi šílenec. Tohle není nic pro nás!“ 

Myslím, že situace se dodnes moc nezněmila. Každý z nás patříme tak trochu do 
jedné z těchto skupin. Buď chceme vidět zázraky, nebo toužíme po moudrosti a poznání. 
A podle toho pak vyhledáváme své favority. Ale Bůh často používá metody, které 
moudrým lidem připadají pošetilé, ale které v pravý čas přináší výsledky.  

Lidská moudrost usuzuje, že člověk si spasení musí zasloužit nebo vydobýt, ale 
evangelium všechno toto lidské úsilí odkládá stranou a ukazuje na Pána Ježíše Krista 
jako na jedinou cestu k Bohu. Vždyť to, co hledali pohané i Židé se dá najít 
jednoduchým způsobem právě v něm. Těm, kdo uslyší jeho zavolání, uvěří a odpoví 
na něj (ať už jsou to židé, či pohané) se Pán Ježíš Kristus stane tím, v kom se zjevuje 
Boží moudrost a moc. 

Pro ty, kteří zůstávali ve svých představách, to ovšem bylo směšné. Jak by nám 
mohl odpovědět na naše otázky ten, který zemřel slabý a potupený? Jak by nás mohl 
vysvobodit ten, který byl odsouzen jako rouhač a ukřižován?! Z lidského pohledu to 
tak je. Ale Bůh to vidí jinak. Na tohoto poníženého, slabého, opuštěného a ukřižovaného 
Krista vložil naše hříchy, a pak ho vzkřísil z mrtvých. To byla ta největší moudrost, 
jakou nikdy nikdo jiný nemohl vymyslet. A na Kristu Bůh uskutečnil ten největší 
zázrak, když ho vzkřísil z mrtvých a pak posadil na nebesích po své pravici. 

Takže Pavel rozdělenou korintskou církev vybízí: „Přestaňte filozofovat, přestaňte 
vyhledávat zázraky, a obraťte se ke Kristu. V něm, v Kristu ukřižovaném, je Boží moc 
a Boží moudrost.“ A to svým způsobem říká i nám. 



Výčet problémů rozdělené korintské církve ovšem ani tímhle nekončí. Lidé se tam 
posuzovali také podle toho, co dokázali, jaké měli postavení, jak byli úspěšní, či jakým 
vzděláním se prokazovali. Společenský žebříček – ať už politický, ekonomický nebo 
intelektuální – jako další příčina rozdělení… 

Ale církev je přece jiná, říká Pavel. Církev není politická strana, vědecko-výzkumná 
instituce ani ligová soutěž. Není legislativou, exekutivou ani justicí. A ani není možné 
řídit ji jako firmu… Na Pána Boha neuděláme dojem svými schopnostmi, výkony 
nebo duchovními dary, vždyť je to On, kdo nám je dal. Bůh se dívá na něco docela 
jiného – jemu se líbí ti, kteří mají pokorné srdce. 

Podívejte se, koho si Bůh vyvolil. Pavel píše: „Není mezi vámi mnoho moudrých 
podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených.“ Proč jich není 
mnoho? Protože to jsou většinou ti, kteří si na sobě, svém původu, své moudrosti, či na 
své moci zakládají. A pýcha je to, co nám brání přijmout Pána Ježíše. Vymyslím to 
sám, dokážu to, zaplatím si to, proč bych tedy potřeboval přijmout něco zadarmo od 
nějakého Galilejce ukřižovaného za ideozločin?! 

Tam, kde se církev snaží vybudovat lidé, tam se mnohdy usiluje o to, získat na svou 
stranu osobnosti. Nejvlivnější politiky, nejznámější umělce či sportovce, nejbohatší 
podnikatele, nejúspěšnější manažery. Ale tam, kde buduje církev Bůh, to chodí jinak. 
Bůh si vybírá „bláznivé“ či „pošetilé“ podle měřítek tohoto světa, aby zahanbil chytré; 
vybírá si slabé, aby zahanbil silné. Boží elita je úplně jiná než jak si ji představují lidé. 
Tvoří ji opovrhovaní, ponižovaní, nepatrní. A s tímto „materiálem“ Bůh zahanbí ty, 
kteří něco znamenají, a kteří si na tom zakládají. Pozor však i na falešnou skromnost, 
protože stavět na odiv slabost, obyčejnost, či pokoru, to ve skutečnosti není nic jiného 
než pýcha, která předchází pád. 

Kéž by to církev pochopila! Kéž by pochopila, že jen díky Pánu Ježíši jako církev 
existujeme, možná i něco znamenáme, a proto se nikdo z nás nemůže chlubit. 

Jedině církev postavená na Kristu, církev vedená Kristem, církev poslušná a podřízená 
Kristu je životaschopným organismem a také světlem do tmy naší společnosti, je 
pramenem živé vody v poušti mezilidských vztahů, a podanou rukou do propasti 
lidské beznaděje… 

A tak si to připomeňme znovu – nemá-li církev trpět rozdělením, tak ne duchovní 
vůdcové, ale sám Pán Ježíš nás musí spojovat a vést. Ne filozofie, ani divy a zázraky, 
ale Kristus ukřižovaný musí být základem našeho života. A ne významné osobnosti 
tohoto světa, ale jedině Pán Ježíš z nás může vybudovat církev pevně stojící. – Jak 
stojí v Písmu: „Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od 
Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: ‚Kdo se chlubí, ať se 
chlubí v Pánu.‘“ 

A tak moji milí, velice toužím po tom, aby nás toto slovo provázelo, abychom si ho 
připomínali, abychom nad ním přemýšleli, a aby bylo i předmětem naší vděčnosti. 

Amen. 

 


