
Být spolu







Naše společná dohoda o vzájemné komunikaci
1. Pokud chci s někým něco vyřešit, budu s ním komunikovat, nebudu

jednat za zády druhého, ani bych neměl dopustit, aby nedořešení
dané věci poznamenalo naše vztahy.

2. Budu respektovat osobnost druhého, dám mu svobodu v 
nepodstatných věcech.

3. Při jednání budu nejprve trpělivě naslouchat a budu se snažit
druhého pochopit, bez unáhleného odsuzování.

4. Budu jednat v pravdě a v lásce – je důležitá jak upřímnost, tak
laskavost.

5. Dobrým vztahům se budu věnovat i mimo nedělní bohoslužbu, 
společným časem například při návštěvách nebo při společné
službě.

6. Při mém jednání budu následovat Bibli, s modlitbou, pokorou a 
vědomím, že jen Bůh dokáže proměňovat nás a naše vztahy.



Dobrým vztahům se budu
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Židům 10,25 Nezanedbávejme své 
společné shromažďování, jak mají 
někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme 
se, a to tím více, čím více vidíte, že se 
ten den přibližuje.
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Skutky apoštolské 2,46 Denně 
zůstávali jednomyslně v chrámě, po 
domech lámali chléb a přijímali 
pokrm s veselím a prostotou srdce.



Dobrým vztahům se budu
věnovat i mimo nedělní
bohoslužbu, společným
časem například
při návštěvách nebo
při společné službě.



Nehemjáš 1,3 Řekli mi: Pozůstalí, kteří 
zůstali po zajetí tam v provincii, jsou ve 
velké nouzi a v potupě; hradby Jeruzaléma 
jsou zbořeny a jeho brány jsou spáleny 
ohněm. 4 Stalo se, když jsem uslyšel tato 
slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem 
po několik dnů. Postil jsem se a modlil 
před Bohem nebes.



Nehemjáš 2,10 Když se to doslechl 
Sanbalat Chorónský a Tóbijáš, amónský
otrok, hrozně moc se jim nelíbilo, že přišel 
někdo, kdo usiluje o dobro pro syny 
Izraele.



Nehemjáš 3,1 Pak povstal velekněz Eljašíb a jeho 
bratři, kněží, a stavěli Ovčí bránu. Posvětili ji a 
vsadili její vrata; stavěli až k věži Meá, posvětili ji, a 
až k věži Chananeel. 2 Vedle něho stavěli muži z 
Jericha a vedle něho stavěl Zakúr, syn Imrího. 3 
Rybnou bránu stavěli synové Senáovi. Zhotovili ji z 
trámů a vsadili její vrata, zámky a závory. 4 Vedle 
nich opravoval Meremót, syn Urijášův, vnuk Kósův. 
Vedle nich opravoval Mešulám, syn Berekjášův, 
vnuk Mešézabelův. Vedle nich opravoval Sádok, syn 
Baanův.



Nehemjáš 3,5 Vedle nich opravovali Tekójští; ale 
jejich vznešení předáci nesklonili své šíje do služby 
svých pánů.

Nehemjáš 3,33 Stalo se, když Sanbalat uslyšel, že 
stavíme hradby, že se rozzlobil, velice se rozhněval a 
vysmíval se Judejcům. … 35 Tóbijáš amónský stál 
vedle něho a řekl: I když stavějí, vyskočí na to liška a 
jejich kamennou hradbu zboří.



Nehemjáš 3,38 Stavěli jsme hradby dál a 
všechny hradby byly spojeny do poloviny 
výšky. Lid měl srdce při díle.



Nehemjáš 4,1 Když Sanbalat, Tóbijáš, 
Arabové, Amónci a Ašdóďané uslyšeli, že 
zacelení jeruzalémských hradeb 
postoupilo, že se začaly trhliny uzavírat, 
hrozně se rozzlobili. 2 Společně se všichni 
spikli, že vytáhnou bojovat proti 
Jeruzalému a způsobí v něm zmatek.



Nehemjáš 4,4 Juda řekl: Ochabla síla 
nosičů, je ještě mnoho sutin a my nejsme 
schopni stavět na hradbách.



Nehemjáš 4,7 Tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech 
za hradbami, na otevřených místech, postavil jsem lid podle 
čeledí s jejich meči, oštěpy a luky. 8 Když jsem viděl, že se bojí, 
vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu: 
Nebojte se jich! …  11 … Nosiči břemen nosili takto: Jednou 
rukou konali práci a jednou drželi oštěp. 12 Každý ze stavitelů 
měl svůj meč připoután na bedrech a stavěli. Trubač na beraní 
roh byl vedle mě. 13 Řekl jsem šlechticům, správcům a 
ostatnímu lidu: Práce je mnoho, je rozsáhlá a my jsme rozděleni 
na hradbách, daleko jeden od druhého. 14 Na místo, odkud 
uslyšíte zvuk beraního rohu, tam se k nám shromážděte. Náš 
Bůh bude bojovat za nás. 



Nehemjáš 8,1 Všechen lid se shromáždil jako jeden 
muž na náměstí, které bylo před Vodní bránou a 
řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova 
zákona, jenž dal Hospodin Izraeli. 2 Prvního dne 
sedmého měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před 
shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni 
rozumět tomu, co slyší, 3 a četl z něho na náměstí, 
které bylo před Vodní bránou od svítání až do 
poledne před muži, ženami a těmi, kteří byli schopni 
rozumět; všechen lid pozorně naslouchal knize 
zákona.



•Nehemjáš 8,9 Potom Nehemjáš, který byl 
místodržitelem, kněz a písař Ezdráš a lévité, kteří 
vyučovali lid, řekli všemu lidu: Tento den je svatý 
Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte! 
Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. 10 Řekl 
jim: Jděte, jezte tučná jídla, pijte sladké nápoje a 
posílejte podíly těm, kteří nic nemají, protože tento den 
je svatý našemu Pánu. Netrapte se, protože radost z 
Hospodina bude vaší silou. … 17 … A byla velmi veliká 
radost. 18 Četl z knihy Božího zákona den co den, od 
prvního dne až do posledního. Sedm dní slavili svátek a 
osmého dne se konalo shromáždění podle nařízení.



Nehemjáš 9,2 … Stáli a vyznávali své hříchy a viny 
svých otců. 3 Povstávali na svých místech a čtvrtinu 
dne četli z knihy zákona Hospodina, svého Boha, a 
další čtvrtinu vyznávali a klaněli se Hospodinu, 
svému Bohu.
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1. Korintským 12,27 Vy jste tělo Kristovo a 
jednotlivě jste jeho údy.

1. Korintským 3,9 Neboť jsme Boží spolupracovníci; 
vy jste Boží pole, Boží stavba. 10 Podle Boží milosti, 
která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel 
položil základ a jiný na něm staví. Každý ať si dává 
pozor, jak na něm staví. 11 Neboť nikdo nemůže 
položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a 
tím je Ježíš Kristus.



Efezským 4,1 Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, 
abyste vedli život hodný toho povolání, které jste 
obdrželi, 2 s veškerou pokorou a mírností, s 
trpělivostí se navzájem snášeli v lásce 3 a usilovali 
zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje.
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