
Bláznovství kříže 
1K 1,18-2,5                    
 
V listu Galatským vyznal ap. Pavel svou chloubu a naději: „Já se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem 
našeho Pána Ježíše Krista“ (Ga 6,14). Kristův kříž byl pro Pavla středobodem jeho poselství. Rozpoznal v 
něm jedinou naději pro sebe i pro celý svět. Pavel byl dříve zarputilým odpůrcem křesťanství. Pronásledoval 
Ježíšovy vyznavače, kde mohl. Ale po přemáhajícím setkání s Kristem prošel hlubokou proměnou, kterou 
vystihl právě těmi slovy: „Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista“. A to 
bylo také téma jeho poselství, se kterým působil ve východní části Římské říše mezi židy i pohany. Slyšeli 
jsme to v závěru našeho čtení: „Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista 
ukřižovaného“ (2,2).  
 
Kříž - pohoršení a bláznovství světu 
V jedné křesťanské písni se zpívá, „okolo kříže se otáčí svět“. To je perspektiva Bible a evangelia, perspektiva 
víry. To podstatné pro tento svět z té Boží strany se točí kolem Kristova kříže. Přijde nám možná, že svět se 
reálně točí kolem docela jiných věcí - kolem peněz, kolem politiky, kolem mocenských přetahovaček států a 
idejí. Život obyčejného jednotlivce se točí zase kolem peněz, kolem práce, rodiny, dětí, zábavy. To jsou přece 
ta reálná soukolí mechanismu zvaného svět. Kristův kříž do toho jakoby nezapadá. Nehodí se sem. Možná je v 
tom i kus symboliky, že Kristus umírá tak potupně, za městem, „venku za branou“, mimo dění v Jeruzalémě. 
Vystrčen na popravčí kopec zvaný Lebka. Nakonec visí na kříži - „mezi nebem a zemí“. Jakoby pro něj ve 
světě nebylo místa. Je třeba se jej zbavit, vystrčit ho mimo děj. Pro Krista jako učitele etiky a náboženství by 
se jistě místo mezi všemi ostatními našlo. Ale pro Krista zavrženého a ukřižovaného už není žádného místa. 
Věřit v ukřižovaného Boha je dnes právě tak pobuřující a bláznivé, jako tomu bylo tehdy, na počátku. Možná z 
jiných důvodů než tehdy, ale přece. 
 Pavel nám v našem dnešním textu ukazuje, že už v časech prvních křesťanů, dvacet let po Ježíšově 
smrti, bylo poselství o ukřižovaném Kristu opravdovým „skandalon“ - pohoršením. Pavel vystihuje postoj 
tehdejších Židů a Řeků. Židé a Řekové (pohané) v mnohém ohledu vytvářeli naprosto protikladné a 
neslučitelné tradice. V postoji k ukřižovanému Kristu se ovšem pozoruhodně spojují. Zavrhují a odmítají jej. 
Každý z jiného důvodu, ale stejně energicky: „Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, 
ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství“ (v. 22-23). Židé 
odmítli ukřižovaného, protože pro ně byl „kamenem úrazu“, „pohoršením“ (řec. skandalon). Ježíš byl podle 
verdiktu jeruzalémské velerady odsouzen jako rouhač. Odpor proti němu byl tak urputný, že velerada neváhala 
najmout falešné svědky, jen aby jej mohla odsoudit. Vydali jej pak římské moci, aby byl ukřižován. Podle 
velerady byl Ježíš jednoznačně usvědčen jako rouhač a také ukřižován jako rouhač. A nyní je tu ta „sekta“, 
která se opovažuje tvrdit, že ten ukřižovaný byl Mesiáš Izraele, ten, na kterého čekali. Představa, že by 
Mesiáš, Boží král, skončil potupně na kříži, byla naprosto nestravitelná. Ježíš byl ovšem navíc odsouzen pro 
rouhání. Tato „sekta křesťanů“ tedy uctívá odsouzeného a ukřižovaného buřiče a dovoluje si tvrdit, že to byl 
Mesiáš a že dokonce znovu žije. Ohromné pohoršení pro židovské představitele.  
 A pro Řeky je víra v Ježíše jednoduše bláznovstvím. ´Oni ti křesťané věří v ukřižovaného Boha? To je 
nějaký špatný vtip, že? Co to je za divné lidi? Každý přece ví, že bohové jsou povzneseni nad lidská utrpení.´ 
Ukřižování patřilo k tomu neohavnějšímu, co tehdejší civilizace vymyslela. Bylo proto také určeno těm 
nejhorším zločinům a vzbouřencům. ´Tak to je nějaká divná víra. Tak trochu mimo. Nejsou ti křesťané trošku 
vyšinutí? Bohové ukřižovaní lidmi? Tragikomické.´ Však také pohané křesťany skutečně zesměšňovali. 
Nejstarší dochované výtvarné ztvárnění ukřižovaného má podobu zesměšňující karikatury vyryté v kameni: 
Na vyobrazení je ukřižovaný s oslí hlavou a pod tím nápis: „Alexamenos vzývá svého boha“.  
 Asi každá kultura a mentalita tehdejšího civilizovaného světa měla s Kristem ukřižovaným svůj 
zásadní problém. Obecně můžete hovořit o Bohu s mnoha lidmi, ale Kristus ukřižovaný zůstává světu 
pohoršením a bláznovstvím dodnes. Řada lidí dnes uznává, že je „něco nad námi“, ale možná si také přejí, aby 
to nad námi i zůstalo. Bůh, který by tak radikálně vstoupil do tohoto světa, kde by v lidském těle trpěl, byl 
ukřižován, zemřel a byl vzkříšen, je stále kamenem úrazu.  
  
Bláznovství Boží vs. lidská moudrost 
Pro tento svět je evangelium skutečně „bláznovskou zvěstí“ (v. 21) a „bláznovstvím Boží“ (v. 25) a Kristovi 
vyznavači jsou „blázny pro Krista“ (1K 4,10). Ono to skutečně je nepochopitelné a zcela mimo očekávání, že 
by Bůh, Pán a Stvořitel celého vesmíru, sestoupil jako člověk do tohoto světa a nechal se hanebným způsobem 
zavrhnout, mučit a ukřižovat. To všechno proto, aby trpěl na našem místě, aby nesl naše hříchy a zemřel naší 
smrtí; proto, aby nás z toho všeho vykoupil. Což to nezní skutečně bláznivé? Ale to je podstata evangelia: 



Bůh, který miluje člověka až do krajnosti, až k tomu, že cele vydává sám sebe pro naší záchranu. To naprosto 
nepochopitelné, bláznivé, neočekávatelné se skutečně stalo v Kristu. Kříž je bláznovskou zvěstí tomuto světu. 
Něčím, co nikdo nečekal. Pohané ani Židé se všemi svými dlouhými náboženskými zkušenostmi si s tím neví 
rady. Všem to připadalo nedůstojné Boha.  
 Proč se Bůh rozhodl projevit právě takto nečekaným a nepochopitelným, „bláznivým“ způsobem. 
Pavel to vysvětluje takto: „Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu 
spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí“  (v. 21). Bůh dal lidem jeden velký dar - schopnost poznávat, schopnost 
nabývat moudrost. Obzvláště Řekové nad jiné vynikali ve filosofii, v milování moudrosti. A lidský duch, 
vědění a poznání skutečně dovedly člověka k mnoha velkým a moudrým myšlenkám a idejím. Ovšem to 
nejdůležitější lidská moudrost nepoznala. Svět s celou svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle. 
„Moudří“, myslitelé, filosofové, se dotýkali výšin lidského ducha, dospívali k hlubokým poznatkům a 
myšlenkám, ale minuli se s Bohem. K Bohu, zdroji života a moudrosti, je jejich moudrost nedovedla. A proto 
se Bůh rozhodl pro docela jinou cestu, jak se dát poznat světu. Přichází s „bláznovstvím, s bláznovskou 
zvěstí“. Lidská moudrost selhala, stala se samosvojnou, pyšnou, a proti ní přichází Boží bláznovství. A čteme 
tam pozoruhodné, že Bohu se zalíbilo spasit svět bláznovskou zvěstí. Jakoby natruc, naschvál všem moudrým, 
kteří ve své pýše nedohlédli k tomu nejdůležitějšímu. ´Když vás moudrost nedovedla k cíli, ba stala se sama 
spíše vaší modlou, pak se musíte vyrovnat s tím, že Bůh přináší spásu a poznání sebe samého skrze 
bláznovskou zvěst.´ Pýchu moudrých tohoto světa Bůh pokořuje bláznovskou zvěstí.  
 
Kříž - moc Boží a moudrost Boží 
Moudří tohoto světa hledí na Kristův kříž jako na bláznovství. Je jim pohoršením. A ano, je skutečně něčím 
naprosto nečekaným. Ale právě tímto nečekaným Bůh zachraňuje svět. Je to čelní rána vší zpupné, sebejisté a 
pyšné lidské moudrosti. Pán Bůh nezachraňuje tento svět vysokou filosofií, ale bláznovstvím kříže. „Kde jsou 
učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku?“ ptá se Pavel. V Božím dění zůstávají stranou, protože Bůh se 
nezjevil skrze hlubiny lidské moudrosti, ale skrze kříž. Proto také Pavel píše, že když přišel do Korintu, 
nechtěl „hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl se totiž, že mezi nimi nebude znát 
nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel k nim sláb, s velkou bázní a chvěním; jeho řeč a kázání 
se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti...“ (2,1-4). Lidská moudrost v tom nejdůležitějším selhala. 
Jakkoli je v ní mnoho dobrého, nepoznala Boha. Proto se Bůh zjevuje bláznovskou zvěstí.  
 Pro jedny je toto bláznovství kříže důvodem k pohoršení a posměchu, druzí v něm však rozpoznávají 
Boží moc a Boží moudrost. Vidí, že „bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé“ 
(v. 25). Stát se křesťanem od počátku znamenalo vydat se proti proudu. Křesťané se svou vírou v 
ukřižovaného vždy byli tak trochu „out“. Ale cosi mocného je k tomuto „bláznovství kříže“ přitahovalo. Cítili 
v něm zvláštní moc a moudrost. Poznávali, že v Kristově kříži se zjevil Bůh sice nečekaným, 
nepochopitelným, ale zároveň také naprosto přesvědčivým způsobem. Nikdo totiž nakonec nepotřebuje „Boha 
nad námi“. Bohu povznesenému se těžko důvěřuje. Není totiž „namočen“ do našeho světa plného rozporů, 
nejistoty a bolestí. Pokud někoho potřebujeme, pak Boha, který je bytostným, hmatatelným způsobem s námi. 
A Kristův kříž ukazuje Boha, který je s radikálním, ano až nepochopitelným způsobem s námi. Kříž nám 
zjevuje Boha a Boží lásku přesvědčivě. Bohu, který vstoupil do naší bídy, hříchu a smrti, je možno důvěřovat. 
Takový nám má co říci.  
 A tak je Kristův kříž, ta bláznivá zvěst, mocí a moudrostí Boží. Kdo se této zvěsti otevře, jakkoli 
bláznivě se jeví, pozná hloubku Božího tajemství - Boží lásku, která kvůli nám šla až do krajnosti, aby nám 
přinesla odpuštění, smíření a život. Jsme jako křesťané blázny? Pro mnohé moderní lidi ano a někdy nám to 
dají i najevo. Ale za to se nemusíme stydět. My skutečně jsme blázny pro Krista, protože on nás zcela zajal 
svou nepochopitelnou láskou, v níž pro nás, všelijak nesvaté vydal svůj svatý život. 
 Velikonoce, tajemství kříže; stále znovu stojíme v úžasu nad tím „bláznovstvím Božím“. Toto 
tajemství nedokážeme nikdy plně a do všech důsledků vystihnout. O to více se před ním skláníme, 
odevzdáváme se mu a děkujeme za něj, protože cítíme, že díky kříži je nám Kristus velmi blízko. A pomáhat k 
tomu tuto zvěst nově uchopit nám může i doba postní, ve které se právě nacházíme. Chceme rozjímat o moci a 
moudrosti této „bláznovské zvěsti“ z různých pohledů biblického svědectví.  

 
 

CB Praha 3, neděle 21.2.2016 s vysluhováním sv. Večeře Páně, M. Žemlička  


