LÁSKA U SV. PAVLA A DAR MODLITBY V JAZYCÍCH
Jak jsme již avizovali minule, tentokrát přerušíme naše úvahy o Pavlově vztahu k ženám,
manželství a sexualitě a vzhledem k právě probíhající Škole modlitby se podíváme na zoubek
otázce po Pavlově vztahu k modlitbě v jazycích, tomuto zvláštnímu, dnes však opět v hojné míře do
církve vylévanému daru prohlubujícímu osobní i společnou modlitbu.
V našich úvahách se dnes nejprve pokusíme představit dar modlitby v jazycích, tak jak je dnes
většinou chápán. Poté se podíváme na jeho místo v Pavlově životě a v Pavlových listech. Nakonec
si na příkladu textů z Prvního listu Korintským ukážeme, jak pečlivé jazykové zkoumání může
odhalit pro běžného čtenáře netušené souvislosti biblického poselství.

MODLITBA V JAZYCÍCH DNES
Dar modlitby v jazycích je dnes víc a více ve spirituální teologii i v praxi mnohých křesťanů,
společenství či církví chápán jako důležitý dar (řecky „charisma“) pomáhající člověku v sobě
objevit hlubokou modlitbu srdce nebo ji naopak nechat nějak se projevit i navenek. Kromě toho
tento dar, především jeho forma někdy nazývaná „zpěv v jazycích“, umožňuje křesťanům rozvinout
hluboký společný chvalozpěv, ve kterém každý může zažívat svoji jedinečnou svobodu a zároveň
míst účast na harmonické jednotě s ostatními a s Bohem. V neposlední řadě se pak tento dar také
často stává branou k otevření se dalším darům, již více zaměřeným na službu druhým (např.
proroctví, svědectví, evangelizace).
Navenek se tento dar podobá brebentění malého dítěte, které neumí nalézt slova z toho, že vidí svou
maminku. Avšak tato podobnost není jen vnější. Právě v hloubce našeho srdce rozprostřeného před
Bohem může i nám dát Duch svatý srdce maličkého dítěte, které samým okouzlením ztrácí slova.
Když nám Bůh dává svoji lásku, jsme tím někdy velmi zasaženi. Chceme tohoto Boha chválit,
chceme mu děkovat. Ale brzy nám možná začnou chybět slova. Zjistíme, že jsme už řekli vše, co
jsme říci mohli, a dál že to nejde. Potom jsme taženi do ticha vnitřní, kontemplativní modlitby,
nebo naopak do vnějšího pokusu o jakési vnější vyslovení onoho "nevyslovitelného lkání" (Řím
8,26-27), které je přítomné v srdci každého křesťana, do modlitby v jazycích.
Často má tato modlitba podobu velmi klidného chválení Boha, vylévání srdce před Bohem nebo i
přímluvu k Bohu, vše projevované jakýmsi zvláštním plynulým mluvením či zpíváním v
nesrozumitelných slabikách. Je to dar modlitby směřující k Bohu, a proto nepotřebuje žádný výklad
(naproti tomu se ovšem vyskytuje i poselství v jazycích, které pak po „výkladu“ volá – odtud dar
„vykládání jazyků“). Dar modlitby v jazycích je skutečně jako dětská řeč, „žvatlání“ dětí Božích,
které se s důvěrou obracejí na svého „Abba“ (Otce – tatínka). Tento Otec pak ví, kdy ho chválíme a
kdy mu přednášíme přímluvy, ví, co chce vyjádřit hloubka našeho srdce, a to i tenkrát, když my
sami právě náš vlastní hlas nemůžeme svým rozumem pochopit.
Tento nový dar modlitby může být v mnoha případech vnějším znamením, že Duch svatý v nás
začal působit novým způsobem. Ovšemže se Duch nenechá nikdy manipulovat do nějaké předem
dané formy. Vane svobodně, jak chce a kdy chce. Mnozí lidé dostanou a přijmou tento dar až v
dalších dnech, týdnech či měsících po nějakém jejich hlubším otevření se Božímu Duchu. Jiní tento
dar nedostanou třeba nikdy (to však neznamená, že Duch svatý do jejich života nepřišel, že je Bůh
nemiluje; jen jim prostě prokazuje lásku jiným způsobem). Někteří se tomuto daru otevírají velmi
jednoduše (jakoby ani nechtěli), jiní se naopak musí rozhodnout, toužit, prosit a připojit se –
zpočátku jakoby velmi uměle – několika slabikami k těm, kteří se za ně modlí. Duch Boží pak už
převezme řízení a naplní je jejich vlastním „jazykem“, tj. jejich vlastním způsobem vyjádření této
dětské modlitby. Tento dar pak lze používat dle potřeby, především v osobní modlitbě, před čtením
Písma, při rozlišování, v přímluvě za druhé, ale i ve společenství při chválách a zpěvu v jazycích
apod.
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JAZYKY U SV. PAVLA
I když to samozřejmě nelze tvrdit s absolutní jistotou, zdá se, a mnozí vykladači Pavlových listů,
kteří zároveň mají osobní zkušenost s tímto darem ve svém vlastním životě či ve svém okolí, že to,
co se dnes v křesťanské praxi nazývá „modlitbou v jazycích“ bude mít velmi blízko k tomu, co
Pavel nazývá prostě „mluvení v jazycích“ či „různé druhy jazyků“ (srov. např. 1 Kor 12,10).
Ačkoli některé české překlady na těchto místech používají matoucí výraz „řeč ve vytržení“, nejen
na základě dnešní zkušenosti, ale i ve světle konkrétních textových souvislostí je poměrně jisté, že
zde u Pavla není myšleno ani nějaké extatické vytržení, ani dar mluvení v nějaké konkrétní cizí řeči,
které by rozuměli lidé, kteří tuto řeč znají. Dar jazyků, o kterém mluví Pavel, může člověk
(podobně jako dnešní modlitbu v jazycích) svobodně ovládat a může s jeho používáním začít a
skončit kdy chce.
Několik biblických odkazů:
•

Na jedné straně je dar „mluvení v jazycích“ v Pavlových výčtech (srov. 1 Kor 12,10.30)
uváděn na posledním místě (asi proto, že nejméně slouží „budování obce“ a člověk tak spíše
„vzdělává sám sebe“; srov. 1 Kor 14,4 a celá 14. kapitola 1 Kor).

•

Pavel však "nemá nic proti tomu, aby všichni promlouvali v jazycích" (1 Kor 14,5; zde
použité řecké slovíčko „volo“ se používá nejen pro vyjádření aktivní „vůle“, ale i pro
pasivní připuštění přání druhého) a děkuje Bohu za to, že on sám „mluví v jazycích více než
všichni ostatní“ (1 Kor 14,18).

•

Jde mu o pořádek v obci a chce zabránit nezdravému užívání nápadných duchovních darů,
ale chce, aby se užívaly: „Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o to, abyste
prorokovali“ (1 Kor 14,1).

•

„Horlivě usilujte o duchovní dary, snažte se, abyste šli kupředu v těch, které slouží růstu
celé církve“ (1 Kor 14,12).

•

"Horlivě se snaže prorokovat, mluvení v jazycích nebraňte!" (1 Kor 14,39).

•

Na mnoha místech Pavel nakonec také mluví o "chvalozpěvu v Duchu" (1 Kor 14,15; Ef
5,19; Kol 3,16), který snad může být podobný domu, co je dnes známé jako "zpěv v
jazycích", kdy všichni společně zpívají spontánně tvořenou melodii, každý ve svých
vlastních polohách, s otevřeností vůči sjednocujícímu Duchu.

•

Především však Pavel zasazuje dar jazyků do celku svého učení o duchovních darech (1 Kor
12 a 1 Kor 14), přičemž celé toto učení „uzemňuje“ v poselství o zcelující, naplňující a
uzdravující roli daru Boží lásky k nám (1 Kor 13; viz dále).
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1 KOR 13: ZPŮSOB USILOVÁNÍ O ‚VYŠŠÍ‘ DARY
Jak je důležité nenechat se uspokojit jen povrchním pochopením biblického textu, a to zvláště
tehdy, jsou-li v něm nějaké očividné rozpory, si můžeme nakonec ukázat na překladu závěrečné
věty 12. kapitoly Prvního listu Korintským. Pavel zde, ve 12. kapitole, rozvíjí obraz těla Kristova
s mnoha údy, které jsou obdarovány nejrůznějšími duchovními dary, a tak se také mohou vzájemně
doplňovat v nejrůznějších službách směřujících k naplnění společného poslání. Zdá se, že
v přístavním městě Korintu tehdy v místní křesťanské obci vládlo velké nadšení pro ty z darů, které
byly nějak nápadnější, kterými se člověk mohl až „chlubit“. A tak Pavel se tímto obrazem snaží
ukázat jedinečnost a důležitost všech darů a služeb, i těch nejméně nápadných a na první pohled
neužitečných, aniž by tím ovšem chtěl odradit od používání i těch, které jsou nápadnější (ty nazývá
dary „vyšší“).
Poslední věta této kapitoly, jak se běžně překládá, pak zní: „Usilujte o dary vyšší! A ukážu vám
ještě mnohem vzácnější cestu:“ (ekumenický překlad) nebo „Usilujte však o dary lepší. A teď vám
chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu“ (liturgický překlad). A pak Pavel „zpívá“ onu nádhernou
„velepíseň lásky“ (1 Kor 13), ve které kromě jiného zazní: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar
proroctví…, ale lásku bych neměl, nic nejsem“ (1 Kor 13,1n). A také: „Láska nikdy nezanikne.
Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno“ (1 Kor 13,8).
Takto by se tedy zdálo, že Pavel nejprve ve 12. kapitole široce mluví o zodpovědné komunitní praxi
používání duchovních darů a povzbuzuje k jejímu rozvoji, aby pak na konci řekl: „No, to je sice
všechno hezké, ale mám pro vás ještě něco lepšího – lásku. Na tamto se tedy vykašlete a jděte po
cestě lásky, ta je nejdůležitější.“ Avšak co si pak počít s celou 14. kapitolou, která je věnována
podrobným pastýřským instrukcím pro používání darů proroctví a jazyků a kde hned na začátku
čteme: „Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči!“ (1 Kor 14,1)?!
Náš starý známý z pavlovské reflexe v minulém čísle Zpravodaje, P. Norbert Baumert, tvrdí, že
klíčem je správný překlad oné poslední věty 12. kapitoly. Protože v řeckých textech, které nám jsou
k dispozici jako svědkové textů Nového zákona, se nepoužívá žádná interpunkce ani velká či malá
písmena, je v některých případech možné text na jednotlivé větné celky rozdělit různě – podle
čehož pak také tento text získává různý smysl. V našem případě se při trochu jiném členění a
interpunkci, než je běžné, dobereme k tomuto překladu: „Usilujete o dary ‚vyšší‘, a k tomu ještě v
přemíře? Ukážu vám tedy (k tomu) cestu:“ (1 Kor 12,31).
Ona „cesta lásky“ opěvovaná ve 13. kapitole pak v tomto čtení není chápána jako alternativa
k usilování o dary, ale jako jediný možný způsob, jak je o „vyšší“ dary dobré usilovat. Láska je totiž
podle Pavla tmelem, počátkem, středem a cílem všech duchovních darů (jen jinými slovy je vlastně
totéž řečeno již ve 12. kapitole). Pavel zde tedy nesrovnává dvě srovnatelné snahy a neřadí je podle
důležitosti (jakoby chtěl říci – láska je důležitější než dary), ale řešení určité konkrétní pastorační
otázky (zdravé a plodné používání duchovních darů) zde prostě zasazuje do základu a kořene
veškerého křesťanského života (život v lásce, tj. život v Kristu): „Držte se vší silou lásky. Usilujte o
duchovní dary, nejvíce o to, abyste prorokovali“ (1 Kor 14,1).
Myslím, že ono hluboké a trvale platné jádro poselství skryté v 1 Kor 12 – 14 (viz především 1 Kor
12,31 a 14,1) by bylo možné stručně shrnout asi takto:
„Usilujete o to nebo ono, a navíc se o to snažíte fakt horlivě? No dobře, nemám nic proti tomu, ale
ukážu vám, jakým způsobem o toto máte usilovat, aby to bylo zdravé a plodné: Držte se vší silou
lásky, držte se Ježíše, nechte se jím milovat. Pak ve svém usilování snadno rozlišíte, co nejvíce
prospívá druhým – a tomu se pak věnujte ze všeho nejvíce.“
Petr Hruška
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1 Kor 12,31 - 14,1a: „Ukáži vám tedy cestu“
Pracovní překlad podle Norberta Baumerta:

Český ekumenický překlad:

12,31 Usilujete (!) o dary ‚vyšší‘
(zélúte de ta charismata ta kreittona), a k tomu ještě v
přemíře (kai eti kath hyperbolén)? (!)
Ukáži vám tedy cestu (hodon hymin deiknumi): (!)
13,1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale neměl lásku,
jsem jako znějící kov a cimbál zvučící.
2
Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem
tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět,
a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory
přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
3
Kdybych rozdal všechno, co mám (za pokrm
chudým), a pro svoji slávu vydal (ve službě) sám
sebe, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.
4
Láska je trpělivá (velkomyslná, má široké
srdce), dobrotivá (praktická, použitelná, lze si s
ní něco začít), nezávidí (není žárlivá);
láska se nevypíná (nejedná nepřiměřeně),
nenadýmá se,
5
nejedná nešikovně (netaktně, neslušně),
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy,
6
nemá radost ze špatnosti,
ale raduje se společně z pravdy;
7
(láska) vždy vydrží (je vždy nosnou silou),
vždy důvěřuje, vždy doufá,
vždy vytrvá (pod břemenem).
8
Láska nikdy nezanikne (nezklame, neupadne).
Proroctví - ta přestanou; jazyky - ty umlknou;
slova poznání - ta ustoupí.
9
Poznáváme totiž jen částečně a prorocky
mluvíme jen příležitostně (částečně).
10
Ale až přijde to, co je dokonalé (celostné),
to, co je částečné, ustoupí do pozadí. (!)
11
Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě,
myslel jsem jako dítě,
usuzoval jsem jako dítě.
Když se však ze mě stal muž,
všechno dětské jsem odložil.
12
Nyní (tj. v oblasti ‚vyšších‘ darů) (!) vidíme
jen jako v zrcadle, v hádance,
pak však (tj. v oblasti lásky) (!) tváří v tvář;
nyní poznávám částečně,
pak však budu poznávat plně
- díky tomu, že jsem plně poznán (Bohem). (!)
13
A tak tedy: zůstává víra, naděje, láska
- tato trojice; největší z nich však je láska.
14,1 Držte se tedy vší silou lásky.
A usilujte o duchovní dary,
nejvíce o to, abyste prorokovali.

12,31 Usilujte o vyšší dary
(zélúte de ta charismata ta kreittona)!
A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu
(kai eti kath hyperbolén hodon hymin deiknumi) :
13,1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2
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.
3
A kdybych rozdal všecko, co mám,
ano kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4
Láska je trpělivá,
laskavá,
nezávidí,
láska se nevychloubá
a není domýšlivá.
5
Láska nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy.
6
Nemá radost ze špatnosti,
ale vždycky se raduje z pravdy.
7
Ať se děje cokoliv, láska vydrží,
láska věří, láska má naději,
láska vytrvá.
8
Láska nikdy nezanikne.
Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou;
poznání - to bude překonáno.
9
Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše
prorokování je jen částečné;
10
až přijde plnost, tehdy
to, co je částečné, bude překonáno.
11
Dokud 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.
12
Nyní vidíme
jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně,
ale potom poznám plně,
jako Bůh zná mne.
13
A tak zůstává víra, naděje, láska
- ale největší z té trojice je láska.
14,1 Držte se lásky
a usilujte o duchovní dary,
nejvíce o dar prorocké řeči.
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