
 

Druhý list Korintským 
Druhý list Korintským (zkratka 2K nebo 2Kor) je součást Nového zákona, 
jeden z listů apoštola Pavla. Byl napsán řecky, snad roku 56 v Thessalonice, a už 
kolem roku 150 jej cituje Markionův kánon jako církví uznanou knihu.  

Pavel založil křesťanskou obec v Korintu v roce 51 - 52 a žil tam 18 měsíců (Sk 
18,11). Pak žil tři roky v Efesu, odkud patrně napsal do Korintu dnes ztracený list, 
o němž se zmiňuje v 1K 5,9, a dnešní 1. list Korintským. Po třetí jim psal list „se 
sevřeným srdcem a mnohými slzami“ (2K 2,4) a konečně náš Druhý list 
Korintským, kde říká, že by je chtěl znovu navštívit. To se snad stalo za jeho 
poslední cesty do Jeruzaléma (Sk 20,2). Napsal do Korintu tedy 4 listy, z nichž se 
zachovali pouze dva – náš 1. a 2. list Korintským. 

Jak vysvítá z těchto listů Pavel musel obhájit svou autoritu apoštola, některými 
kazateli židovského původu zpochybňovanou.  

V naléhavě psaném listu se Pavel hájí, že svůj apoštolský úřad vykonává 
správně, a vybízí Korinťany, aby se připojili ke sbírce pro chudé v Jeruzalémě. 
List je velmi osobní, Pavel si v něm vylévá své srdce a chce tak zapůsobit na 
Korinťany aby mu věřili. 

zpracováno podle Wikipedie 

Osnova 

1) Pavel vysvětluje své jednání (1,1-2,13) 

2) Pavel hájí svou službu (2,14-7,16) 

3) Pavel obhajuje sbírku pro Jeruzalémské křesťany (8,1-9,15) 

4) Pavel hájí svou autoritu (10,1-13,14) 

Hlavní témata: 

- zkoušky – Pavel ukazuje na sobě i na apoštolech jak ho trápení formují 

- kázeň – ani zvrácenosti a falešné učení se nesmi přehlížet 

- naděje – Pavel ukazuje že trápení se obrátí v odměnu, kterou Bůh lidem dá 

- dávání – pro křesťany je potřebné a podstatné pomáhat lidem v nouzi 

- zdravé učení – založené na apoštolské autoritě vede k jistotě, že žijeme  
správně – podle Boží vůle 

 

podle Průvodce životem 
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VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH MÍST  
1, 3  Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh 

veškeré útěchy! 4  On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, 
kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 5  Jako 
na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v 
hojnosti i útěcha. 6  Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; 
docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi 
stejné utrpení, v jakém jsme my. 7  Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste 
účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 8  Chtěli bychom, bratří, abyste 
věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši 
sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; 9  už jsme se sami smířili s 
rozsudkem smrti – to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí 
mrtvé. 10  On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme 
složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, 11  když i vy nám budete nápomocni 
svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také 
děkovat. 
 

2,4  Psal jsem ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem, s mnohými slzami – ne 
proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. 
 

3,2  Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej 
znají a mohou číst. 3  Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší 
služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných 
deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. … 
17  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 18  Na odhalené tváři nás 
všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší 
slávě – to vše mocí Ducha Páně. 
 
 4, 5  Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako 
vaše služebníky pro Ježíše. 6  Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil 
naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.  
7  Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato 

nesmírná moc je Boží a není z nás. 8  Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme 

zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; 9  jsme pronásledováni, ale 

nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 10  Stále nosíme na sobě 

znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 11  Vždyť my, pokud 

žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle 

zjeven i Ježíšův život. 12  A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. 13  Ale 

máme ducha víry, o níž je psáno: ‚Uvěřil jsem, a proto jsem také 



promluvil‘ – i my věříme, a proto také mluvíme, 14  vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil 
Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. 15  To 
všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i 
díků k slávě Boží. 16  A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se 
den ze dne obnovujeme. 17  Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu 
věčné slávy 18  nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné 
je dočasné, neviditelné však věčné. 
 

5, 16  A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli 
jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. 17  Kdo je v Kristu, je 
nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 18  To všecko je z Boha, který 
nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 
19  Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám 
uložil zvěstovat toto smíření. 20  Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá 
našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 21  Toho, který 
nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží 
spravedlnosti. 
 

9, 6  Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, 
bude také štědře sklízet. 7  Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem 
rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. 
 

11,  5  Mám však za to, že nejsem v ničem pozadu za těmi veleapoštoly! 6  I když mi 

chybí výmluvnost, poznání mi nechybí; to jsme vám pokaždé a v každém ohledu 
ukázali… 
22  Oni jsou Hebrejci? Já také! Jsou Izraelci? Já také! Jsou potomky Abrahamovými? 
Já také! 23  Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně: já tím víc! 
Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, 
smrti jsem často hleděl do tváře. 24  Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti 
ranám bez jedné, 25  třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, 
třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. 
 

12,   7  A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi 
dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. 8  Kvůli 
tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, 9  ale on mi řekl: „Stačí, když 
máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit 
slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 10  Proto rád přijímám slabost, 
urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem 
silný. 
 


