1. LIST KORINTSKÝM
Příručka pro studenta / 1. lekce
Úvod
Dopisy sboru v Korintu, napsané v polovině 1. století, jsou stále aktuální a mají co říci i nám v dnešní době. Světští
historikové si všimli velké podobnosti mezi 1. a 20. stoletím našeho letopočtu. Vliv Říma slábl; mnozí lidé uctívali
falešná božstva; sexuální nevázanost byla bezuzdná, pěstovala se dokonce ve jménu náboženství; společnost
sužovala stále se prohlubující propast mezi bohatými a chudými; lidská moudrost byla zbožňována a stála nad
poznáním Boha. To, co platilo o okolním světě, bylo v Korintu ještě intenzivnější.
Starověký Korint (1000 let před Kristem) představoval pravděpodobně nejkrásnější město starého Řecka. Poté, co
byl roku 146 př. Kr. zničen, jej obnovil Julius César v roce 46 př. Kr. Protože Korint zaujímal strategickou polohu
na šíji, která spojovala řeckou pevninu a Peloponés1, měl kontrolu nad dvěma přístavy – jeden byl pro Malou Asii a
druhý pro Itálii. Toto přirozené obchodní centrum bylo kosmopolitní, osídlené Židy, Řeky, orientálci a Římany, a
hemžilo se lidmi bez trvalého bydliště, jako byli námořníci, obchodníci a kupci. Korint bylo město Afrodity, bohyně
krásy a lásky, jejíž svatyně se nacházela za městem na nejvyšším pahorku. Chrámové prostitutky zde vykonávaly
pohanské rituály a uspokojovaly touhy velkého zástupu obyvatel města i cestujících.
Mužem, jehož si Bůh vyvolil, aby nesl jeho Slovo tomuto pohanskému městu, byl apoštol Pavel (Sk 9,1-22), rodem
a výchovou Žid, ale vzdělaný v řeckém myšlení. Po otci získal římské občanství, plynule ovládal jazyky, byl nadán
logickým a jasným uvažováním. Sbor v Antiochii jej vyslal do práce (Sk 13,1-3). Tento motivovaný a horlivý člověk
byl všestranně vybaven pro obtížný úkol, který mu Bůh dal. V průběhu druhé misijní cesty Bůh Pavla a jeho
spolupracovníky zastavil a změnil jejich plány. Apoštol zamýšlel jít do Malé Asie, ale měl vidění, v němž jej
makedonský muž úpěnlivě prosil, aby se přeplavil k nim do Makedonie, a proto se tam vydali (Sk 16,6-10). Pavel
musel své odhodlání jít do Malé Asie jenom trochu odložit, protože do Efezu skutečně šel a strávil tam při své
druhé návštěvě tři roky (Sk 19). Většina vědců je přesvědčena, že právě ke konci tohoto pobytu v Efezu Pavel
napsal dva dopisy, které jsou v církvi známé jako 1. a 2. list Korintským.
Uvažujte: Pán Bůh záměrně změnil směr Pavlovy druhé misijní cesty, protože on ví vše a jeho plán je dokonalý.
Také pro každého z nás má Bůh plán a záměr a určuje události našich životů podle tohoto svého správně
načasovaného plánu. Pro věřícího neexistují náhody (Ž 37,23, viz též kral. překlad). Naučili jsme se už důvěřovat
Božím plánům a být poslušní jeho volání tak jako Pavel?
~~~~~~~~~~~~~
Přesměrování Pavlovy misijní práce přineslo užitek čtyřem evropským městům. Byly to Filipy v severním Řecku
(Sk 16,11-40), Tesalonika, hlavní město římské provincie Makedonie (Sk 17,1-9), Athény (Sk 17,16-34) a Korint
(Sk 18,8). V Korintu se Pavel setkal s Akvilou, Židem, který se svou ženou Priscillou přišel z Říma. Také oni, stejně
jako Pavel, vyráběli stany, proto se rozhodl zůstat u nich a spolupracovat s nimi. Každou sobotu kázal v synagoze.
Bylo to v době kolem roku 49 nebo 50 po Kr., krátce po vydání dekretu o vysídlení Židů z Říma (Sk 18,1-4). Tehdy
možná právě probíhaly istmické hry2 - velká příležitost ke svědectví zástupům i k výrobě přístřeší pro dočasné
ubytování lidí během her. V této zkorumpované polyteistické kultuře zde Pavel zvěstuje evangelium o záchraně
možné jedině v Ježíši Kristu. Jaká opovážlivost! Přesto však mnozí uvěřili a denně se konaly křty. Pavel zůstal
v Korintu 18 měsíců, vyučoval nově uvěřivší Božímu slovu, a to navzdory tomu, že jej Židé bezdůvodně zavlekli
před Galliův soudní dvůr (Sk 18,11-15). Archeologové odkryli v Delfách3 rukopisy, které prokazují, že Klaudius
César psal Galliovi, který v tomto městě sloužil. Nadpis má římské datování, a to pomohlo vědcům určit čas, kdy
Pavel stál před Galliem. Bylo to v roce 51 nebo 52 po Kr.
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řec. Peloponnéssos – adm. oblast v již. Řecku na stejnojmenném poloostrově; 21 439 km 1,01 mil. obyvatel (1981). Skládá se ze 7 nomů (pozn. překl.)
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Slavily se v posvátné smrčině Poseidónově na istmu Korintském, bezpochyby na jaře každého druhého a čtvrtého roku Olympiady, k poctě boha Poseidóna, jemuž pověst
připisovala i jejich založení. Odchylné znění pověsti však prohlašovalo za jejich původce Thésea. Řízení her obstarávali Korinťané, a když bylo jejich město zbořeno, převzali
tento úkol Sikyoňané, a to až do té doby, než César Korint znovu vystavěl (pozn. překl.).

3 Delfy (řec. Delfoi), starořec. město ve Fókidě s nejvýzn. řec. věštírnou (zasvěcenou Apollónovi, původně stará věštírna bohyně Gaie), poblíž Korintského
zálivu, na jihozáp. svahu pohoří Parnas (2 457 m), ve vznešené horské samotě nad údolím řeky Pleistos, 573 m nad mořem. Posvátný okrsek s pokladnicemi
řec. kmenů a městských států, chrámem Apollóna, divadlem, stadiem, kastalským pramenem, poblíž zvláštní svatyně Athéné Pronaia (v překl. ta, jež je před
chrámem) (mykénské nálezy).

Apoštol Pavel započal svou službu v synagogách, ale jelikož většina Židů odmítla jeho poselství, prohlásil: „…od
této chvíle se obrátím k pohanům“ (Sk 18,6b). Tím naplnil dřívější dohodu s apoštoly v Jeruzalémě, že by měl kázat
pohanům (Ga 2,9). Pavel zřejmě poslechl Ducha svatého a raději zůstal v Korintu 18 měsíců, než by rozšiřoval misii
do dalších oblastí Evropy. Svým životem apoštol dokazoval, že je člověkem pod autoritou, který se podřizuje
vedení svého Mistra. Nebyl pouze evangelistou. On také vyučoval, vedl a napomínal, protože křesťanství není
abstraktní pravda, nýbrž zásady a zaslíbení, jež činí víru v Krista živou realitou. Vzdělání je v křesťanském životě
klíčové. Ježíš po tři roky vyučoval hrstku vybraných lidí k šíření evangelia. A Pavel se vším svým rabínským
vzděláním strávil téměř tři roky v Arábii tím, že, ještě, než začal kázat, studoval poselství Ježíše Krista ve světle
starozákonních proroctví (srov. Ga 1,15-18).
Právě v Korintu napsal Pavel svůj první Duchem svatým vdechnutý spis Nového zákona, první dopis křesťanům v
Tesalonice. Byl výborným pastýřem, který vedl a sytil Boží stádo. Jeho dopisy byly osobní. Když apoštol opustil
Korint, dostal odtamtud některé dopisy s prosbou o objasnění určitých učení a současně jiné, s informacemi
o nesprávném chování v Korintu. Oba listy Korintským odrážejí témata z těchto dopisů. Přestože jsou zmiňované
předměty hodně odlišné, spojuje je jedno jednotící téma: zbožné chování. Dopisy jsou věcné, praktické a bohaté
na aplikace pro křesťany v každé době. Můžeme je rozdělit následovně:
1. list Korintským
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Úvod ………………………………………………………………… 1,1-9
Rozdělení a zmatky ve sboru ………………………………... 1,10 - 4,21
Sexuální nemravnost a nevhodný soudní proces …………. 5,1 - 6,20
Manželství …………………………………………………………
7,1-40
Křesťanský život v pohanské společnosti ………………….. 8,1 - 11,1
Křesťanské shromáždění a duchovní zkušenost …………… 11,2 - 14,40
Slavné zmrtvýchvstání ………………………………………. 15,1-58
Sdílení majetku s jinými ………………………………………..
16,1-9
Osobní závěr ……………………………………………………..
16,10-24

2. list Korintským
Úvod ………………………………………………………………………
1,1-11
Svědomitý apoštol a církev;
Pavlova obrana služby jako služby Kristova vyslance ……………... 1,12 - 7,16
Úkol dávat ……………………………………………………….………
III.
8,1 - 9,15
IV. Pavlova apoštolská autorita a odpověď na nařčení ……………….. 10,1 - 13,10
V. Pozdravy a požehnání …………………………………………………
13,11-14
I.
II.

Osobní shrnutí: Pavlovy listy Korintským jsou užitečné všem křesťanům. Těžkosti, s nimiž zápasili křesťané
v Korintu, se týkaly obecných problémů, jako jsou mezilidské vztahy, rozdělení ve sborech, nemorální chování
nebo pověření vůdců. V reakci na zprávy o těchto problémech Pavel psal 1. list Korintským. Když se tamější
podmínky nadále zhoršovaly, napsal bolestný dopis, o němž se zmiňuje 2 K 2,3-4 – ten se však ztratil. Nicméně
Pavlova láska a jeho zájem o Korintské nikdy nekolísaly. Když byl v Makedonii, Titus mu přinesl povzbuzující
zprávy a ty jej vedly k napsání dopisu, který známe jako 2. list Korintským. Krátce nato Pavel Korint opět – na tři
měsíce – navštívil (Sk 20,1-3).
Témata, o nichž bychom v tomto studiu měli uvažovat, jsou: naše vztahy s Ježíšem Kristem, Boží záměr pro nás,
jak duchovně růst a přibližovat se Kristu, jak poznávat Boží vůli, nutnost Kristovy smrti, jak můžeme více milovat
(dokonce i ty, kteří nás nemilují), naše odpovědnost za blaho jiných, smysl utrpení, jak používat své obdarování
pro Boha a jak žít vítězně. Až budeme odkrývat odpovědi na tyto komplikované problémy, učme se Boží
moudrosti a praktikujme ji do všech svých vztahů. Nechť rosteme v milosti a poznání svého Spasitele!
POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny biblické citace z Českého ekumenického překladu Bible
z roku 1979.
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OTÁZKY K OSOBNÍMU STUDIU
Otázky ke komentáři: Úvod
1.

Přečti si komentář. Které výroky obzvlášť podněcují tvůj zájem o studium 1. a 2. listu Korintským?

Otázky ke 2. lekci: Přístup k problémům – 1 K 1,1-17
Než se pustíš do vypracovávání odpovědí na otázky, modli se o vedení a správný pohled. Přečti 1 K 1,1-17
najednou i s uvedenými poznámkami. Nezapomeň psát odkazy na Písmo, aby bylo vidět, odkud čerpáš své
odpovědi. Otázky označené hvězdičkou jsou určeny k hlubšímu přemýšlení.
Pavel, autor dopisů Korintským – Sk 26,1-23
2. Napiš stručný Pavlův životopis.

3.

Jak se Bůh chopil iniciativy v Pavlově životě?

4.

Zaměř se na Pavlovo poselství a uveď:
a) Čeho sis zejména povšiml ohledně faktu, že Pavel kázal poprvé v Damašku?

b) Co bylo jádrem jeho zvěsti?

c) Jak je tato zvěst použitelná dnes?

Pavel zakládá sbor v Korintu – Sk 18,1-11
5. a) Vypiš jména lidí zmíněných v této pasáži a uveď o každém vhodné informace.
b) Jak může korintský sbor být modelovým sborem? (Viz Ř 1,16.)

6.

a) Co zjišťuješ ohledně způsobu, jakým si Pavel „zajistil finanční podporu“?

b) Zhodnoť jeho službu Korintským a jeho věrnost Božímu povolání.
c) Jak tě povzbuzuje to, co se stalo Pavlovi v této chvíli jeho života?

Pavel zdraví Korintské – 1 K 1,1-3
7.

Jak se Pavel snaží prokázat svou autoritu?

8.

Jak Pavel proklamuje jednotu mezi všemi věřícími v Korintu?

9.

a) Napiš definici slova posvěcený. Pokud máš slovník, použij ho.
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b) Co znamená být posvěcený v Kristu Ježíši?
1) J 17,17
2) 2 Tm 2,20-21
3) Sk 26,18

*10. a) Čti Ef 2,4-5.8-9.14-18. Napiš svůj vlastní popis milosti a pokoje – můžeš-li, použij slovník.
b) Čti 1 K 1,1-3 a Ř 5,1-11. Jak člověk přijímá milost a pokoj?

Pavel vyjadřuje vděčnost za Korintské – 1 K 1,4-9
11. a) Napiš, proč je Pavel vděčný za Korintské.
*b) Proč myslíš, že za ně děkuje Bohu?

12. a) Jakou úlohu hrál Pavel v Boží práci na jejich životech? (Viz 1 K 9,1-2; Sk 18,1-8.)

b) Inspiruje tě důsledek Pavlovy poslušnosti vůči Bohu, abys i ty poslouchal Boha? Jak?

Pavel prosí o jednotu křesťanů v Korintu – 1 K 1,10-17
13. Vezmi v úvahu Pavlovu výzvu k jednotě a vyjádři svůj názor na:
a) jeho oslovení Korintských „bratři“.
b) to, že se k nim obrací ve jménu Ježíše Krista.

14. Vlastními slovy vyjádři, oč Pavel žádá Korintské ve verši 10. Jak se tato výzva týká dnešní církve?

15. Přečti si oddíl J 17,20-23.
a) Proč je Ježíš Kristus dokonalým příkladem jednoty?

b) Jaký užitek přináší křesťanská jednota?

16. Jak se apoštol Pavel v 1 K 1,13-17 vyhnul vlastní chvále a vyjádřil ji Pánu Ježíši?

Osobní úvaha: „Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista
Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista“ (Ř 15,5-6).
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