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ČTYŘI DRUHY LÁSKY (C. S. LEWIS)
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BIBLICKÝ POPIS LÁSKY
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JAK SE LÁSKA PROJEVUJE

• Zahání strach - 1 Janův 4:18 Láska nezná strach; dokonalá láska 
strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel 
dokonalosti v lásce.

• Přikrývá množství hříchů - 1 Petrův 4:8 Především mějte 
vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

• Vede k poslušnosti - Janův 1:6 A to je láska: žít podle Božích 
přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte 
podle ní žít.

• Vede k oběti - Jan 15:13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí 
život za své přátele.



Bůh

BližníJá



BŮH JE LÁSKA Bůh

BližníJá

• 1 Janův 4:16 Také my jsme poznali 
lásku, kterou Bůh má k nám, a 
věříme v ni. Bůh je láska, a kdo 
zůstává v lásce, v Bohu zůstává a 
Bůh v něm.

• Jan 17:24 Otče, chci, aby také ti, 
které jsi mi dal, byli se mnou tam, 
kde jsem já; ať hledí na mou slávu, 
kterou jsi mi dal, neboť jsi mě 
miloval již před založením světa.



BOŽÍ LÁSKA K LIDEM Bůh

BližníJá

• 1 Janův 3:1 Hleďte, jak velikou lásku nám Otec 
daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme 
jimi.

• Jeremjáš 31:3 Hospodin se mi ukázal zdaleka: 
"Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak 
trpělivě prokazoval milosrdenství.

• Sofonjáš 3:17 Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který 
zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou 
jásá a plesá.„

• Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

KOHO MILUJE?
JAK TO VÍM?



MOJE LÁSKA K BOHU

• 1 Janův 5:3 V tom je totiž láska k 
Bohu, že zachováváme jeho 
přikázání; a jeho přikázání nejsou 
těžká…

• Deuteronomium 6:5 Budeš milovat 
Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem a celou svou duší a celou 
svou silou.

Bůh

BližníJá



MOJE ZTRACENÁ LÁSKA K BOHU
• Jeremjáš 2:2 "Jdi a provolávej v 

Jeruzalémě: Toto praví Hospodin: 
Připomínám ti zbožnost tvého 
mládí, tvou lásku před sňatkem, jak 
jsi za mnou chodila pouští, zemí 
neosívanou.

• Zjevení Janovo 2:4 Ale to mám proti 
tobě, že už nemáš takovou lásku 
jako na počátku. Rozpomeň se, 
odkud jsi klesl, navrať se a jednej 
jako dřív. 

Bůh

BližníJá

• Připomenout
• Rozpomenout
• Chovat se 

jako dříve

JAK OBNOVIT?



LÁSKA K BLIŽNÍM – SYMPATIE

• Jan 19:26 Když Ježíš spatřil matku a 
vedle ní učedníka, kterého miloval, 
řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!"

• Jan 11:5 Ježíš Martu, její sestru i 
Lazara miloval.

Bůh
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LÁSKA K BLIŽNÍM – PARTNER
• Efezským 5:25 Muži, milujte své ženy, 

jako si Kristus zamiloval církev a sám se 
za ni obětoval,

• Efezským 5:28 Proto i muži mají milovat 
své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje 
svou ženu, miluje sebe.

Bůh

BližníJá

• Koloským 3:19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim 
drsně

• Genesis 24:67 Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky 
Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou. A zamiloval si ji. 

• Genesis 29:18 Jákob si Ráchel zamiloval…



LÁSKA K BLIŽNÍM – BLIŽNÍ
• 1 Janův 4:12 Boha nikdy nikdo 

neviděl, ale jestliže se milujeme 
navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho 
láska v nás dosáhla svého cíle.

• Jan 13:35 Podle toho všichni 
poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku jedni k druhým."

• Matouš 5:46 Budete-li milovat ty, 
kdo milují vás, jaká vás čeká 
odměna? Což i celníci nečiní totéž?

Bůh
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LÁSKA K BLIŽNÍM – CIZINEC
• Leviticus 19:34 Ten, kdo bude s vámi 

přebývat jako host, bude vám jako 
domorodec mezi vámi. Budeš ho 
milovat jako sebe samého, protože i vy 
jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem 
Hospodin, váš Bůh.

• Deuteronomium 10:19 Milujte tedy 
hosta, neboť jste byli hosty v egyptské 
zemi.

• Židům 13:2 s láskou přijímejte i ty, kdo 
přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to 
tušili, měli za hosty anděly.
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LÁSKA K BLIŽNÍM – NEPŘÍTEL
• Matouš 5:44 Já však pravím: Milujte své 

nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 
pronásledují,

• Lukáš 6:35 Ale milujte své nepřátele; čiňte 
dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět.

• 1 Petrův 3:9 neodplácejte zlým za zlé ani 
urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť 
jste byli povoláni k tomu, abyste se stali 
dědici požehnání.

• Římanům 12:14 Svolávejte dobro na ty, 
kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.
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Bůh

BližníJá

1 Janův 4:20

Řekne-li někdo: "Já miluji 
Boha", a přitom nenávidí 
svého bratra, je lhář. Kdo 
nemiluje svého bratra, 
kterého vidí, nemůže 
milovat Boha, kterého 
nevidí.

1 Janův 4:19

Bůh je láska, a kdo 
zůstává v lásce, v Bohu 
zůstává a Bůh v něm.

My milujeme, protože 
Bůh napřed miloval nás.



HŘÍŠNÁ LÁSKA

• Peníze - 1 Timoteovi 6:10 Kořenem všeho toho zla je
láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z
cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

• Svět - 1 Janův 2:15 Nemilujte svět ani to, co je ve
světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

• Sex - Ozeáš 4:18 Propadl modlářským pitkám, smilní a
smilní, jsou posedlí hanebnou láskou, ta je jim štítem.

• Špatné načasování - Píseň písní 2:7 Zapřísahám vás,
jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních:
nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.
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JAK POZNÁM, ŽE MĚ MÁ DRUHÝ RÁD? 

•

•



CO SI ODNÁŠÍM?

•






