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Milí bratři a sestry, 

 

 co je posláním církve? Co od náš Pán Bůh vlastně chce? 

Jaké je poslání nás křesťanů? Připomeňme si třeba, jaké poslání 

dává vzkříšený Kristus svým učedníkům: „Budete mi svědkové, i v 

Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin 

země“ (Sk 1.8). A je to poslání pro nás všechny, kteří se hlásíme ke 

Kristu. 

 Pán Ježíš Kristus nás tu chce mít proto, abychom o něm 

vydávali svědectví. O jeho víře, o jeho lásce, o jeho smrti na kříži, o 

jeho vzkříšení. Ale jak mnoho my křesťané o Kristu svědčíme? Jistě, 

je to dáno i tím, že lidé i média se nás ptají většinou na okrajové věci. 

Třeba jaké jsou rozdíly mezi církvemi, co můžeme a máme zakázalé, 

jaký je náš postoj k homosexualitě a nebo k finančnímu vyrovnání 

církve se státem. Ale i když my sami mluvíme o své víře, velmi 

často mluvíme sami o sobě. O svých trápeních a o svých radostech. 

Málo kdy, opravdu málo kdy se dostane na svědectví o Kristu.  

 Tolik by bylo třeba vydávat svědectví o Kristu. Ale 

opravdu o Kristu. Ne o nás samotných ani o církevních 

podružnostech. Křesťanská víra ovšem asi nikdy nebude příliš 

populární. Alespoň ne v naší zemi. Ale to je jiná věc. Ani Ježíšovi 

přece nešlo na prvním místě o to, aby získal zástupy. Nijak se 

lidem nepodbízel. Šlo mu o to, aby lidi přivedl k pravdě a k pravému 

Bohu. Aby lidi naučil  milosrdenství a pravdivosti, odpouštění a 

soucitu a také naději. Ježíš nikdy nesliboval laciný úspěch, moc a 

bohatství. Proto Ježíš sám i všichni opravdoví křesťané naráželi vždy  

na nepochopení a na odmítání většiny. 

 I dnes je pro mnoho lidí v církvi a samozřejmě i mimo 

církev  víra v Krista ukřižovaného nepochopitelná a nepřijatelná. 
Zvěst o ukřižovaném Kristu nevyhovovala společenské poptávce 

(náboženské, filosofické) už v době apoštola Pavla. A je zřejmé i 

našeho textu. 

 Apoštol Pavel zřetelně rozpoznal napětí mezi zvěstí o 

Kristu ukřižovaném a lidským náboženským očekáváním. Pavel 

viděl také náboženskou a intelektuální pýchu v korintském sboru. 

Tato pýcha korintských křesťanů vedla k roztržkám ve sboru. Pro  
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svou argumentaci si Pavel vybral právě skutečnost, že Mesiášem je 

ten, který byl ukřižován.                                                
 Apoštol připomíná, že lidé vlastně stále nepoznali a   

nepochopili, jaký je Bůh. Nepoznali to např. z harmonie stvoření, 

přírody. Z toho, jak vše do sebe zapadá a má svůj smysl. Jak jeden 

potřebuje druhého, jak jeden život zaniká, aby druhý mohl žít. Lidem 

se nepodařilo z běhu světa poznat pravého Boha. Naopak je to 

vedlo k modlářství. K vytváření vlastních bohů, čímž si chtěli 

ospravedlnit svoje sobectví a povrchnost. Bůh se však sám zjevil 

zcela jasně jako Kristus a to Kristus ukřižovaný. 

 Apoštol říká: Jistě, mnohým se to bude zdát bláznivé, 

pošetilé a hloupé – zvěstovat Boha jako Krista ukřižovaného. 

Pavel byl však přesvědčen, že Bůh si zvolil právě tento způsob, aby 

zpochybnil lidskou pýchu – náboženskou i intelektuální. Ve zkratce 

tady ukazuje, že cesta k Bohu jak v židovském náboženství, tak v 

učeném pohanství (hellénismu) nevede k cíli. 
 Judaistická theologie byla přesvědčena, že zbožnost a 

poslušnost člověka se odrazí i na jeho vnějším údělu. Bůh odměňuje 

ty dobré a trestá ty zlé. Tak to máme třeba ve známém žalmu 1. 
Ve Starém Zákoněje ovšem i kniha Job, kde trpí spravedlivý a kniha 

Izaiáš s jeho oddílem o trpícím služebníku. Tyto texty však 

nedokázaly změnit zakořeněné schéma, že spravedlivé Bůh odměňuje 

a bezbožníky trestá. 

 To, že by trpěl sám Mesiáš, Kristus, Pomazaný 

Hospodinův, bylo dost nepředstavitelné. Jeho vyvolenost a 

poslušnost se přece musela projevit i navenek v jeho slávě a moci – 

vojenské či andělské. Že by Mesiáš mohl být chudý, bez světské 

slávy a moci, že by mohl spoléhat jen na moc slova, na pravdivost a 

lásku, to se zdálo neuvěřitelné. A že by ten, který trpěl a dokonce 

byl i ukřižován, byl Mesiášem, to byl skandál, to bylo k 

neuvěření. Ukřižovaný Mesiáš byl pro Židy contradictio in adjekto 

(protimluv v přídavném jménu). To, že byl Ježíš ukřižován bylo 

pro ně faktickým důkazem, že žádným Mesiášem nebyl. Židé 

toho, kdo byl ukřižován vnímali jako prokletého samotným 

Hospodinem: „Zlořečený jest před Bohem pověšený“(Dt 21.23) 

„Zlořečený každý, kdož visí na dřevě (Ga 3.13).                           

 Pavel se zmiňuje také o řecké moudrosti a zřejmě má na mysli  
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řeckou filosofii. Snad jí byli ovlivněni také někteří z korintských 

křesťanů. Řečtí filosofové se snažili přijít na kloub životu jeho 

pečlivým pozorováním a soustavným promýšlením. Měli zato, že 

to skutečně božské musí být duchovní, oddělené od tělesného světa. I 

oni tedy odmítali jako hloupost, bláznovství, že by Spasitel, že by 

Kristus musel tělesně trpět. Na utrpení Mesiáše neviděli nic 

božského ani spasitelného. 

 Toto odmítnutí Spasitele, který byl ukřižován není 

samozřejmě jen otázkou minulosti. Ani dnes není ukřižovaný 

Spasitel nějak zvlášť přitažlivý. Lidé od Ježíše Krista čekají spíše 

zázraky a znamení. A nebo se drží své vlastní moudrosti a ukřižovaný 

Kristus se jim nezdá dost dobrý. Jak by jim také mohl pomoci v 

hromadění majetku a věcí nebo zajištění spokojenosti a pohodlí či 

stále většího konzumu a zábavy? A konsum a hedonismus je přece 

„moudrost“ naší civilizace! 
 A tak dnes stejně jako v dobách Pavlových platí: „Slovo kříže 

těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest.“ Pro ty, kteří si na základní 

otázky života odpověděli sami. Kteří si odpověděli podle svého 

chtění. Pro ně je, ať už nábožensky či nenábožensky, ukřižovaný 

Kristus urážkou víry. Je to životní hloupost. Avšak pro ty, kteří 

ukřižovaného Krista ve svém myšlení i životě odmítají, není podle 

apoštola před Boží tváří naděje. Takové náboženství a taková 

moudrost velmi brzo pomíjí. 

 „Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté 

pohoršení a Řekům bláznovství, ale povolaným i Židům i Řekům 

Krista, Boží moc a Boží moudrost.“ I dnes tedy bude ukřižovaný 

Kristus pro některé nepřijatelný. A to jak ve světě, tak i v církvi. 

Kristus se svým křížem totiž neslibuje dobrým a spravedlivým 

jednoduše úspěšný a spokojený život. Často musejí naopak zakoušet 

prohry a trápení. Vždyť následovat Krista, znamená jít cestou 

kříže. A proto také budou opravdoví křesťané ve společnosti 

vždy menšinou. Je však důležité, abychom se k ukřižovanému 

Spasiteli nepřestali hlásit, abychom se za něj nestyděli. A abychom o 

něm kázali „v čas i ne v čas.“ 

 Naším posláním je kázat, zvěstovat Krista ukřižovaného. 

Ať se to lidem líbí, nebo ne. Ať to dnešní člověk chce slyšet či 

nikoli. Uvěřili jsme totiž, že v Kristu a jeho kříži se zjevila Boží moc  
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a Boží moudrost. Věříme, že se Boží Syn vzdal své své slávy a moci 

proto, aby se za nás obětoval na kříži. A to byl to ten nejmocnější 

a nejmoudřejší čin v dějinách světa. Bůh nás v Kristu překvapil 

hloubkou své lásky, která nám přinesla spasení, záchranu z hříchu a 

ze smrti. Věříme, že Boží bláznovství kříže je nad všecky lidské 

moudrosti, úspěchy a vlády. 
 A z takové víry vyplývá i porozumění pro život ve slabosti, 

nemoci, neúspěchu, utrpení a prohrách. A platí to v životě osobním i 

v životě církve, sboru. Víra v Krista ukřižovaného nás učí 

trpělivosti a naději v těžkých chvílích neboť jsme poznali, že právě 

tuto cestu vyvolil Bůh k záchraně celého světa. „Nebo slovo kříže 

těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení 

dosahujeme, moc Boží jest.“ 
                                                             Amen    

  I   

 

  

 

                                                                 


