
PRAKTICKÁ LÁSKA 

Jakub 2:18 

Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“ Nuže, ukaž mi tu svou víru 

bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. 

Matouš 7:12 

Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom 

spočívá Zákon i Proroci.“ 

1.Korintským 13:4-7 

Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5 není 
hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6 není škodolibá, ale raduje se 
z pravdy; 7 všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. 

Láska je ovoce ducha.  

Galatským 5:22-23 
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 mírnost 
a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná 

Láska je trpělivá, 

Přísloví 10:12 
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.  

1.Tesalonickým 5:14 
Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se 
všemi mějte trpělivost. 

2.Timoteovi 2:10 
 Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v 
Kristu Ježíši. 

je laskavá, 

2.Korintským 6:3-10 
Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co 
vytknout. 4 Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v 
souženích, nedostatcích a úzkostech, 5 v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, 
bděních a hladověních, 6 v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v 
upřímné lásce, 7 ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, 8 se 
slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, 9 jako 
neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní, smrti však 
unikající, 10 jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako 
nic nemající, a přitom všechno vlastnící. 



Efeským 4:32 
Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. 

Koloským 3:12-14 
 Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, 
mírností a trpělivostí. 13 Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, 
odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14 Nadto vždy buďte 
oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. 

láska nezávidí 

Závist tě donutí prodat svého bratra, jako bratři prodali Josefa.  

láska se nevychloubá ani nepovyšuje;  

1.Korintským 4:6-7 
 Bratři, použil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená 
„nejít nad to, co je psáno“. Ať se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad 
druhého. 7 Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno 
dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? 

Není hrubá/nejedná nečestně 

Nechová se nevhodně 

nehledá svůj prospěch 

netrvá si na svém 

1.Korintským 10:24 
Nesmíme si hledět jen svého vlastního zájmu, nýbrž především musíme dbát toho, co je 
dobré pro druhé. 

není vznětlivá/ nerozčiluje se pro nepochopení (SNC) 

1.Petrova 2:23 
Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí 
spravedlivě. 

nepočítá křivdy /   ani nevzpomíná na křivdy, 

Přísloví 17:9 

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. 

není škodolibá, ale raduje se z pravdy 

všechno snáší 



 

1. Korintským 9:12 
 Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo 

nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu 

evangeliu. 

všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÁSKA, KTERÁ DÁVÁ 

Bůh projevil svou lásku k lidstvu tím, že nám dal Ježíše. 

Jan 3:16 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, 

nezahynul, ale měl věčný život. 

 

1.Jan 4:9-10 
 V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, 

abychom skrze něj získali život. 10 V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on 

miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 

V Kristu nám bylo darováno odpuštění hříchů, milosrdenství, milost, pokoj, moudrost. 

Efeským 1:3-8 
 V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, 

abychom skrze něj získali život. 10 V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on 

miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 

Jakub 4:6 
Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne 
milostí.“ 

Bůh nám dal Svatého Ducha, protože nás miluje. 

Matouš 7:11 

Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v 

nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí? 

 

Jan 14:16-17 

Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, 17 totiž Ducha 

pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u 

vás a bude ve vás.  

Bůh nám dává darem výchovu, kázeň i napomínání, protože nás miluje. 

Židům 12:7-8 

Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním 

dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? 8 Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy 

nebyli jeho děti, leda nevlastní.  

Co můžeme dát Bohu my na důkaz své lásky k němu? 

Dejme mu celého ducha, duši i tělo.  

 

 



Matouš 22:37-38 

Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou 

svou myslí.‘ [c] 38 To je první a největší přikázání.  

Marek 12:30 

Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou 

svou myslí.‘ 38 To je první a největší přikázání.  

 

Lukáš 10:27 

Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své 

síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“  

 

Dejme mu oběti chval, uctívání a díkůčinění. 

 

Žalm 92:2-3 

Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! 3 Vyprávět o tvé lásce za svítání, 

o tvé věrnosti zpívat za nocí. 

Dejme mu poslušnost jeho přikázáním. 

Jan 14:15 

Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.  

Dejme mu dary z toho, čím nám požehnal. Bůh miluje radostného dárce. 

2.Korintským 9:7 

Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje 

ochotného dárce.  

Jakým způsobem můžeme věnovat lásku našim bližním? 

1.Jan 4:7-10 

Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a 

zná Boha. 8 Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska.  

 

1.Jan 5:2-3 

To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho 

přikázání. 3 Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou 

těžká. 

 

Micheáš 6:8 

Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval  

milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+22&version=B21#fcs-B21-23978c


Jakub 2:8-9, 15-16 

Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: „Miluj svého bližního jako sám 

sebe,“ [a] dobře děláte. 9 Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky.  

Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? 16 Když jim řeknete: „Jděte v 

pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to 

bude? 

Odpouštějte lidem tak, jako Bůh odpustil vám. 

Milujte lidi bez rozdílu. 

Pomáhejte lidem s materiálními potřebami. 

Neodplácejte zlo zlem, ale raději buďte milosrdní a buďte laskaví i k těm, kteří si to 

nezaslouží.  

Matouš 5:43-48 

Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního [h] a svého nepřítele měj v nenávisti.‘ 44 Já 

vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 45 Tak budete 

synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a 

posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. 46 Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo 

milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? 47 A co mimořádného děláte, když zdravíte jen 

své bratry? Nedělají to snad i pohané? 48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 

Otec.“ 

 

Láska nikdy neselže, protože její původ je v Bohu, který nikdy neselže.  
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