
VZÁCNĚJŠÍ CESTA 
1. Koritským 13            
 
Láska mezi charismaty 
Tato známá „velepíseň lásky“ nevznikla sama od sebe. Je posazena mezi 12. a 14. kapitolu 1. listu 
Korintským. V těchto kapitolách Pavel píše o tzv. „charismatech“, neboli darech či projevech Ducha 
svatého. Zdá se, že Korinťané se soustředili především na dary řekněme mimořádnějšího charakteru, které 
vzbuzovaly určitou senzaci a pozornost. A právě do této diskuze o duchovních darech je zasazena ta 13. 
kapitola o lásce. Jaký smysl zde tato kapitolka má? Sbor v Korintu byl plný kvasu dobrého i zlého. Pán 
Bůh v něm zřejmě mimořádně působil svými dary, ale nezralost věřících Boží dary znehodnocovala. 
Panovaly mezi nimi spory a rozbroje, různé strany a frakce. A nezralost se zřejmě projevovala i v 
pojímání duchovních darů samých. Korintští se asi nechávali unášet mimořádností některých darů a 
trochu opomíjeli dary jiné, pro růst a budování církve důležitější - jako byl třeba ten dar prorockého slova. 
Možná také hledali mimořádné projevy i pro vlastní prestiž. Proto Pavel považuje za nutné  do diskuze o 
duchovních darech, ale jistě i do života celého sboru, přinést slovo o vzájemné lásce. Píše o charismatech, 
vysvětluje, jak tomu s nimi je, vyzývá je, aby usilovali o „vyšší dary“ (určené k budování celé církve), ale 
pak přidá ještě jednu větu: „A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu“ (12,31). Pavel lásku nazývá 
„mnohem vzácnější cestou“. Je to cesta možná ne tak vzrušující a oslnivá jako mimořádné, zázračné 
projevy Ducha. Ale je to cesta vzácnější. Mnohem vzácnější. Teprve láska, která vše prostoupí, dodá 
všemu skutečnou hodnotu.  
 
Kdybych lásku neměl 
Pavel to ukazuje v úvodních verších svého pojednání o lásce. Předkládá zde několikeré „kdybych“. I 
kdybych vykonal velké a mimořádné věci, ale neměl bych přitom lásku, je to prázdné. „Kdybych mluvil 
jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon“ (v. 1). To je 
zřejmě odkaz na dar tzv. „glosolalie“, mluvení v jazycích, který byl v Korintu asi značně populární a  
zdůrazňovaný. Jednalo se zvláštní „modlitbu ducha“ bez účasti lidské mysli (14,14). Bez lásky to ale nic 
neznamená. Je to prázdné a duté. „Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko 
poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem“     
(v. 2). Zde se Pavel dotýká daru proroctví, který o kapitolu dále povýší nad dar mluvení v jazycích. Velice 
se zasazuje, aby v církvi znělo prorocké slovo, které přináší pronikavý Boží pohled do situace církve i 
člověka. Zmiňuje také poznání: I kdybych všechno poznání obsáhl, stal se „vševědem“, mohl se honosit 
mimořádnými znalostmi a porozuměním mnoha věcem...  Také zmiňuje víru tak skálopevnou, že by 
skálou dokázala pohnout. Kdo by nechtěl mít víru tak mohutnou, že by pohnula horami? Proroctví, 
poznání, víra. Úžasné dary. Ale zase: Kdybych přitom lásku neměl, nejsem vůbec nic. Možná bych díky 
daru proroctví, poznání či mimořádné víry byl někým velkým v očích druhých lidí. Ale pokud bych lásku 
neměl, před Bohem nejsem vůbec nic. „A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k 
upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje“  (v. 3). Toto je vůbec zajímavé slovo. Projevy, které 
zde Pavel popisuje se totiž asi nejvíce podobají pravé lásce. Což to není úžasné, když někdo rozdá 
všechno co má ve prospěch potřebných - k jejich nasycení? A což není ještě úžasnější, když někdo vydá v 
oběť vlastní život na krutou mučednickou smrt upálením? Ale ani mimořádné skutky sebeobětování 
nemusí být motivovány láskou. Mohou být motivovány sobeckými důvody. Pro svou oslavu a 
sebevyvýšení, je schopen někdy člověk mimořádných obětí. Ale opět, kdyby to nebylo z lásky, nic mi to 
neprospěje. Je mi to k ničemu. Nemá to před Bohem žádnou cenu. Pavel chce na těchto příkladech 
mimořádných a velkých skutků a i duchovních projevů demonstrovat, že pokud by při nich nebyla láska, 
je to všechno vyprázdněno a promarněno. Ta lepší, vyšší, vzácnější cesta neříká, že mluvení v jazycích je 
špatné a zbytečné, že proroctví, poznání a víra nic neznamenají, že obětavé skutky jsou ničím. Ta 
vzácnější cesta ukazuje, že teprve ve spojení s lásku, mohou tyto projevy přinést skutečnou plnost Božího 
požehnání, jak ji Pán Bůh zamýšlel.  
  
Co je láska?  
Pro slovo „láska“ zde Pavel používá slovo jen málo frekventované v klasické řečtině. Je to známé slovo 
„agapé“, láska nesobecká, pečující, bezpodmínečná. Staří Řekové měli pro lásku různé pojmy. Např. 
erós (láska opojná, toužící po druhém) nebo filia (láska přátelská, sociální, přirozená náklonnost k 



druhému); viz její odvozeniny: filadelfia (láska bratrská), filantropia (láska k lidem). Erós i filia jsou typy 
lásky založení na touze či přirozené náklonnosti, což má jistě v životě své místo. Ale Bible nejčastěji 
používá právě slovo agapé, které vynáší lásku bezpodmínečnou. Lásku, která si nevybírá, která se učí 
milovat nejen lidi příjemné a žádoucí, nejen blízké členy rodiny či přátele, ale lásku, která miluje 
nevýběrově. Nemusí vždy oplývat krásnými a láskyplnými pocity, ale vždy je připravena jednat 
způsobem, který nevynáší sám sebe, ale bere ohled na druhého - příjemného i nepříjemného. Taková je 
především Boží láska k nám. Vždyť je to láska, která kvůli nám přišla do světa, aby se cele darovala. Ne 
pro své sebeoslavení, ale pro spásu, záchranu hříšného člověka. Boží láska vždy vychází ze sebe ve 
prospěch druhých, ve prospěch člověka - tvora tak nevděčného a vzpurného. Boží láska je veskrze sdílná. 
Bůh Otec vše daroval svému Synu a Syn, Ježíš, vše daroval nám. Především sám sebe. A uchvácen touto 
nesamozřejmou Boží láskou, se chtěl nechat vést i ap. Pavel. O ní se chtěl podělit a k ní chtěl věřící 
přivést a povzbudit. A jak se tedy prakticky projeví tato Boží láska v životě věřících a v jejich vzájemném 
společenství? Láska je trpělivá (umí čekat a dlouho čekat, není ukvapená, leccos strpět), laskavá (umí 
jednat s druhým citlivě), nezávidí (nepotřebuje s druhými soupeřit, necítí se ošizená, je spokojená s tím, 
co má), nevychloubá se a není domýšlivá (nedělá ze sebe víc, než je), nejedná nečestně (není podlá a 
zákeřná, jen aby dosáhla svých cílů), nehledá svůj prospěch (není zakřivená do sebe), nedá se vydráždit 
(k nerozvážnému, impulsivnímu jednání), nepočítá křivdy (ne že osobní křivdy nevnímá, ale nepočítá je, 
nepřipomíná je, nevytahuje je), nemá radost ze špatnosti, ale raduje se z pravdy (věci nečestné a nečisté, 
zlé ji bolí, ale věci pravé, pravdivé, které povznáší, ji těší a přitahují), ať se děje cokoliv vydrží, věří, má 
naději a vytrvá (je odolná, nepolevuje, neochabuje, i když bývá často zklamána, neláme nad druhými hůl, 
má o každém naději, vytrvá).  
  
Zápas lásky 
Taková je především Boží láska k nám. Nám není vždycky přirozená a vlastní. Jsou v nás přítomny i do 
sebe zakřivující síly sebelásky. Ta, o které píše Pavel, je především Božím darem. Tak o tom čteme v 
Římanům 5,5: „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dána.“ Je vylita, 
je to dar, je to něco, co není úplně z naší přirozenosti. Není to vždy snadné žít životem Boží lásky v tomto 
často krutém a nemilosrdném světě. Ale právě proto, že svět je často tak krutý, sobecký a nemilosrdný, je 
Boží lásky nesmírně zapotřebí. Jenom láska mění tvrdost lidského srdce. Jenom ona proměňuje svět v 
lepší. Není to vůbec lehký úkol, který nám Pán Ježíš odkázal, když řekl, že se jeho učedníci poznají podle 
lásky. A už vůbec není lehký úkol, když řekl, že máme milovat dokonce i své nepřátele. Láska agapé není 
vždy z naší přirozenosti. Často jde přímo proti ní. Nemůžeme ji „dát“ z vlastních sil. Tím více nás to 
odkazuje na zdroj nadpřirozený. Jenom Bůh může dát lásku, která bude významným způsobem 
proměňovat svět - nebo třeba jen naše malé okolí. O tuto Boží lásku potřebujeme stále prosit, v ni 
nepřestávat věřit a o ni zápasit na modlitbách.  
  
Láska nikdy nezanikne 
Pavel pak přidává slovo naděje: „Láska nikdy nezanikne“ (v. 8). Všechno ostatní je pomíjivé. Dokonce i 
ta charismata, na která se Korinťané tolik soustředili. Proroctví se naplní, jazyky ustanou, částečné 
poznání bude překonáno. Až přijde plnost Božího království, pozbudou tyto dary a projevy Ducha určené 
pro službu v tomto světě smysl, protože jich již jednoduše nebude zapotřebí. Částečné poznání i 
prorokování bude překonáno plností. Ale láska nikdy nezanikne. Ta jediná přetrvá a pokračuje až na 
věčnost. Vždyť je to pouto mezi Bohem a námi a mezi námi navzájem. To začíná již zde a jde s námi dál.  
 Pavel nakonec shrnuje ty nejdůležitější znaky, hodnoty křesťanova života do známého trojlístku: 
víra, naděje, láska. Ale dodá, že největší z té trojice je láska. Různými způsoby tedy podtrhuje přednost, 
největší význam a trvalost lásky. Láska je nejdůležitější. Vždyť v Bibli čteme: Bůh láska jest (1J 4,8). A 
jen to, co je z lásky, jde až na věčnost. Věčnost - to je především společenství lásky s Bohem a jeho 
lidem. „Láska neskončí nikdy, ani smrtí. Láska je silnější než smrt. Bude nás naplňovat také ve věčném 
životě u Boha. Až budeme v Boží slávě, víra a naděje pominou (pozbudou smyslu). Zůstane jenom láska. 
Staneme se zcela láskou a v lásce budeme přebývat v Bohu“ (Anselm Grün). A proto stojí zato se vždy 
znovu a znovu vydávat touto „mnohem vzácnější cestou“.  
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