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UKÁŽU VÁM VZÁCNĚJŠÍ CESTU (1K 13,1-13) 
A tak zůstává víra, naděje a láska. 

 

Pavel popisuje 1. nezbytnost a důležitost lásky – je důležitější než cokoliv 

jiného, 2. charakter, povahu křesťanské lásky a nakonec 3. nepomíjivost 

lásky, která pochází z Boha. 
 

Text Písma – 1K 13,1-13, ČEP: 
1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a 
zvučící zvon. 2Kdybych 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. 3A 
kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, 

nic mi to neprospěje. 
4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5Láska nejedná 

nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 6Nemá radost ze špatnosti, 
ale vždycky se raduje z pravdy. 7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, 

láska vytrvá. 
8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude 

překonáno. 9Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; 10až přijde 
plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, 
smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co 
je dětinské. 12Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní 
poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 13A tak zůstává víra, naděje, 

láska – ale největší z té trojice je láska. 
 

Otázky ke kázání:  

1. K čemu přirovnává Písmo člověka bez lásky? 

2. Která z 15 vlastností lásky je pro tebe nejdůležitější, která je nejtěžší? 

3. Proč je láska „vzácnější“ cestou než cesta duchovních darů? 
 

VZÁCNĚJŠÍ CESTA 

 Proč Pavel umístil chválu lásky mezi učení o darech 

Ducha? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1K 12,1.31 



 

 

 

I. KDYBYCH NEMĚL LÁSKU … (V. 1-3) 

 Proč člověk bez lásky nemá vůbec nic? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mt 21,21; Žd 11,6; Ef 4,14; 1K 16,22.24 
 

II. LÁSKA JE …  (V. 4-7) 

 Proč musíme rozumět tomu, jak se láska projevuje? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1J 4,8; 1K 1,24; 1K 2,2; Jk 1,19-20; Jk 3,16; 1K 15,10; Ju 16; Gn 3,12-13; Př 24,9; Ef 5,1-

2.9-11; J 3,30;  



 

 

III. LÁSKA ZŮSTÁVÁ NAVĚKY (V. 8-13) 

 Proč je láska víc než víra a naděje? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1K 12,7; Ef 4,12; Žd 11,1; 1K 4,21; 1Te 4,9-10; Ř 5,5; Lk 19,10; 1K 2,2; 
 

  

 

 
   ANANAS, APSARY, BILIONY, BOULE, 

BRAŠNY, BÝLÍ, CTNOSTNÁ, 

GNOSEOLOGIE, HYENA, HÝLI, 

IONT, JEKOT, KARCINOGEN, KINO, 

KNÍR, LAKÝRKA, LEGO, LEPTY, 

NERV, OLŠE, OTKY, PÁSY, PITA, 

POROD, POTŘÍT, POZORNOST, 

RING, RÝMY, ŘEKY, SÍLA, STĚR, 

ŠITÁ, TAKT, TEZE, TOASTY, TŮNĚ, 

TVRDOHLAVOST, URAN, VLIV, 

VSUN, VÝHŘEV, ZDAR, ZOEA 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 4,10 
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Srí Lanka: Pastor vyzván, aby přestal pořádat bohoslužby 

Přestože by členové celé řady náboženských uskupení v Uzbekistánu rádi 

získali oficiální povolení (k existenci svých sdružení, jak požaduje zákon), 

veškeré podávané žádosti jsou zamítány. Protestantská společenství, komunity 

šíitských muslimů i skupiny následovníků dalších menšinových náboženství se 

setkávají nejen se zamítáním registrací, ale také s následnými pokutami, někdy 

dokonce i s fyzickým týráním a dalšími formami trestů. 

V případě jednoho společenství, jehož zástupci podali žádost o registraci, 

byli vedoucí předvoláni na místní policejní stanici. Policisté je vyslýchali 

ohledně jejich křesťanské víry a nakonec je vyzvali, aby se svého přesvědčení 

zřekli. Někteří křesťané se vůbec o registraci nepokoušejí, protože vědí, že by 

se tím stejně jen vystavili represím [a povolení nezískali]. Z tohoto důvodu ani 

římskokatolická a ruská pravoslavná církev nemají v plánu o registrace nových 

společenství usilovat. 

Nedávno byl v zemi přijat nový celostátně platný zákon o náboženství, který 

by měl některé požadavky zmírnit. Například požadovaný minimální počet 

členů byl snížen ze 100 na 50, a také již není zapotřebí svolení místních úřadů. 

Veškerá ostatní ustanovení týkající se kontroly státu nad náboženskými 

aktivitami však zůstávají v platnosti, a tak jen málokdo očekává, že by nový 

zákon mohl situaci skutečně významným způsobem změnit. 

 
O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak 

se máte mít mezi sebou rádi. 

1. Tesalonickým 4,9 


