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Text: 1K 1, 18 – 25
18
Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou
Božou. 19Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 20Kde je
múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na
bláznovstvo? 21Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa
Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi): 22lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj
Gréci hľadajú múdrosť, 23my však kážeme ukrižovaného Krista - Židom síce pohoršenie,
pohanom bláznovstvo, 24ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu
múdrosť. 25Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.
Piesne: ES č. 447, 445
Zamyslenie nad Božím slovom:
Múdri filozofi, bádatelia, profesori svojimi teóriami a názormi, ku ktorým dospeli svojou prácou
v danej oblasti, ovplyvnili zmýšľanie mnohých skupín, národov, ako i jednotlivcov. Mnohí ľudia
boli a vždy aj budú hrdí na svoju vzdelanosť, múdrosť a úspech. Boh daroval človeku múdrosť.
Dal sa poznať v dokonalom stvorení sveta i v múdrom spravovaní. Človek teda mohol spoznať
Boha (R 1, 19 – 28), ale ľudská múdrosť to nevystihla. Aj Židom sa dal poznať – dostali od Neho
zákon (R 2, 17 – 23). No ani u jedných, ani u druhých sa tento spôsob Božieho zjavenia
neosvedčil. Ľudia ho prevrátili a zneužili. V tom je tragédia ľudstva, že nepozná Boha. Tak sa
Boh rozhodol, že použije iný spôsob. Keď nie múdrosťou, tak zvesťou o kríži, považovanou za
bláznovstvo, zachráni veriacich. Kristov kríž sa stal novou cestou na záchranu ľudí. Predtým dal
Boh ľudstvu múdrosť, teraz kázeň. Nová kázeň je Božia múdrosť a možno ju prijať len milosťou
skrze vieru, nie rozumom. Tak na miesto mudrcov nastupujú inak zmýšľajúci ľudia – veriaci
v Krista. Pod zorným uhlom kríža počínanie ľudskej múdrosti vidí sa byť skutočným
bláznovstvom. My vieme, že to bláznovstvo nie je, ale prirodzenému ľudskému rozumu človeka,
ktorý žije bez Boha a neverí v Neho, to tak pripadá. Vieme, že Židia radi vyhľadávali zázraky.
Nechceli veriť, pokiaľ neuvideli znamenia. Nevedeli si predstaviť, že by ich Mesiáš mal zomrieť
takou potupnou smrťou na Golgote, a preto zvesť o kríži mnohí neprijali. Gréci sa zase viacej
zaujímali o ľudské teórie, o argumenty a vo všetkom hľadali logické súvislosti, ale nehľadali
a nesnažili sa poznať Boha. Apoštol Pavel s veľkým dôrazom bojuje proti múdrosti, na ktorej si
mnohí vzdelaní tak veľmi zakladali. Spása závisí od kríža, nie od múdrosti – to je nové Božie
zjavenie. Z 1. listu Korintským 1, 20: „Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto
veku?…“ vyplýva, že Boh zavrhol múdrosť týchto učených, ktorí si na nej zakladali a cítili sa
znalcami Božieho zákona a Jeho vôle. Apoštol Pavel sám prešiel rabínskou školou a dobre poznal
márnosť tamojších dišpút a priznal aj neplodnosť sofistiky pocestných filozofov. Boh ustanovil
človeku cestu záchrany. Zvesť o kríži je aj dnes ponúkaná všetkým ľuďom, ale mnohí ju
považujú za bláznovstvo, za výmysel a vysmievajú sa z nej, neuvedomujúc si to, že ich správanie
bude mať za následok večné zahynutie. Každý sa však ešte môže z tej nesprávnej cesty vrátiť
späť, oľutovať svoje hriechy a prijať milosťou skrze vieru zvesť o kríži do svojho srdca. Amen.
Modlitba:
Pane, ďakujeme Ti za to, že môžeme v Teba veriť i napriek tomu, že to mnohým pripadá ako
bláznovstvo. Daj, nech na našich životoch jasne vidieť, ako nám viera v Teba pomáha a aké je
dobré a správne žiť podľa Tvojho slova. Amen.
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