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Biblické texty: 
 
Izajáš 58, 9b-12:  Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k 
hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“ 
Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; 
budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Co bylo od věků v 
troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, 
jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. 
 

   1List Korintským 2, 1-9:  Ani já, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství  
   nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše 
   Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé  
   kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se  
   tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Moudrosti sice učíme, ale jen ty,  
   kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k  
   záhubě, nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.   
   Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali  
   Pána slávy. A jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,  
   připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘ 
 

Matouš 5, 13-20:  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již 
není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město 
ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak 
ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 
Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze 
Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak 
učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten 
bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o 
mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. 

 
Rozdíl mezi lidskou a Boží moudrostí 

 
Vy jste solí země, vy jste světlo světa. Ježíš tohle sděloval těm, kteří za ním chodili, shromažďovali 
se kolem něho, když je učil. Jim, Izraelcům, tedy říkal, vy jste světlo světa a sůl země. Kdyby plnili 
Boží vůli, tak by plnili i Zákon a zvěstování proroků. Učinil to až Ježíš sám, byl sůl země, světlo světa, 
a tak naplnil Zákon a slova proroků.  
Držet půst, odvádět daň (desátek) z máty, kopru, mít čisté nádoby, modlit se předepsané modlitby – 
to také byla ustanovení Zákona, ale to Pán Bůh nepovažuje za nic významného. Asi jako kdybychom 
si nečistili zuby, nečesali si vlasy. Ježíš říká, tohle Vás nečiní spravedlivými, Bohu milými. Budeš-li 
štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, budeš svítit, budeš správně ochucovat vztahy mezi 
lidmi, království nebeské se ti otevře. Jinými slovy budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní 
zřídlo, ve kterém je stále voda. 
 
Nacházíme se v církvi v situaci, která se podobá té, kterou žili křesťané v Korintě, když tam církev 
založil apoštol Pavel. Pobyl tam nebývale dlouho, asi rok a půl. Pak se vydal na další misijní cesty. A 
do Korintu přišli další učitelé a učili křesťany jiným způsobem. K nejvýraznějším patřil Apolos. Byl 



vzdělaný, nadaný řečník, skutečně vycvičený v Alexandrii, odkud pocházel, v řečnictví a 
mudroslovné řeči. A to byl zřejmě důvod sporů a rozdělení sboru v Korintu.  Mnohým lidem Apolos 
imponoval. Apoštol Pavel nemluvil tak vznešeně. Pavla ale trápila jiná věc, ne to, jestli je důležitější 
on či Apolos. Trápil se tím, že vytvořené skupiny pohrdaly jedna druhou, jejich svědectví oslabovala 
rozhádanost, hašteřivost. V Korintě vznikly frakce, které na sebe navzájem nevražili.  Jednota církve 
v Korintu byla ohrožena.  
Někdy jsme fascinováni řečnickými schopnostmi nadaných řečníků, učitelů, teologů, profesorů, 
politiků. Spekulativní moudrost, moudrost lidská se znovu a znovu utkává s Boží moudrostí. Tzv. 
moudrost lidská je vypočítavá, sebestředná, kalkulující, zda se to či ono vyplatí, předvádí se, je 
stavěna na odiv. Nepoužívají ji výhradně jen politici a ekonomičtí a mediální vládci tohoto světa. 
Pavel mluví k nám, týká se řeči teologů, farářů (jáhnů), členů rad starších, laických zástupců 
náboženských obcí na sněm. V pátek jsme se sešli k tzv. vyhledávacímu řízení na volbu patriarchy. 
Sešla se skupina lidí, která zastupuje náboženské obce jedné části Prahy. Těžce zápasíme o to, 
abychom byli jednotní, zápasíme s lidskou moudrostí, která nás v našem uvažování ovládá. 
Dávejme si na to pozor.  
 
Na co Pavel kladl důraz? Byl vzdělaný, ale vzdělanosti se zřekl, o Boží moudrosti nemluví jako 
kniha, nepotřeboval roznést na kopytech své odpůrce. Odváděl pozornost od sebe, nechtěl 
excelovat, chtěl vést k Ježíši, jehož byl svědkem. Přináší prostou zvěst o Ukřižovaném.  
 
Lidská moudrost je všechno to, na čem si zakládáme. Čím se chlubíme, nejde jen o  intelektuální 
přednosti, sečtělost, niternou zkušenost, znalost Písma, řečnické schopnosti. Lidská moudrost je 
spekulativní, proto nerozeznala v Kristu toho, kdo přichází shůry. Dochází nevyhnutelně mezi 
oběma moudrostmi ke konfliktu. Boží moudrost na lidskou naráží a končí křížem. Přesto v té 
slabosti je Boží moc a naše vítězství.  
 
Boží moudrost je moudrostí kříže.  Je nezvykle znějící, paradoxní (protikladná) - první budou 
poslední; kdo zachová svůj život, ten ho ztratí; cesta k životu vede skrze smrt; kdo chce být dospělý, 
ať se stane dítětem; kdo chce být moudrý, ať se stane bláznem. Moudrost, kterou můžeme přijímat 
jen jako dar, nevymyslíme ji. Učme se nestavět na tom, co je výsledkem lidského snažení, lidské 
spekulace, lidské zbožnosti a horlivosti. Pravá moudrost je darovaná z nebe, dá se přijmout jen 
s prázdnýma rukama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


