
V pravdě a lásce







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.



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



• Jan 8,32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.

• Jan 14,6 Ježíš mu řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze mne.  

• Jan 15,26 Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch 
Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. 

• Efezským 4,21 pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, 
jak je pravda v Ježíši, 22 že totiž máte odložit toho starého člověka,

• Efezským 6,14 Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v 
pancíř spravedlnosti,

• 2 Timoteovi 2,25 … Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy, 

• 2 Janův 1,2 a to pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na 
věčnost.



• Římanům 5, 5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v 
našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 

• Římanům 13, 10Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona 
je tedy láska. 

• 1 Korintským 8,1 …Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje 

• 1 Korintským 13,1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku 
bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel.

• 1 Korintským 13,8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví — ta pominou; 
jazyky — ty utichnou; poznání — to pomine.

• 1 Janův 4,8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 9 V 
tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, 
toho jediného, abychom skrze něho měli život.

• Zjevení Janovo 2,4 … mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku.



• Jan 8,3 Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu, 
přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4 a řekli mu: 
„Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. 5 V 
Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6 
Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však 
sklonil dolů a psal prstem po zemi. 7 Když se ho nepřestávali 
ptát, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni 
první hodí kámen.“ 8 A opět se sklonil a psal po zemi. 9 Když to 
uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve svém 
svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla 
uprostřed. 10 Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kde jsou tvoji 
žalobci? Nikdo tě neodsoudil?“ 11 Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ 
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“



•Leviticus 20,10 Kdyby někdo zcizoložil s provdanou 
ženou, kdyby někdo zcizoložil s ženou svého 
bližního, jistě bude usmrcen — cizoložník 
i cizoložnice.

•Deuteronomium 22,22 Když bude muž dopaden, 
jak spí s provdanou ženou, ať oba zemřou — muž, 
který spal s ženou, i ta žena. Tak vyhlaď zlo 
z Izraele.



• Jan 8,3 Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu, 
přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4 a řekli mu: 
„Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. 5 V 
Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6 
Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však 
sklonil dolů a psal prstem po zemi. 7 Když se ho nepřestávali 
ptát, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni 
první hodí kámen.“ 8 A opět se sklonil a psal po zemi. 9 Když to 
uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve svém 
svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla 
uprostřed. 10 Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kde jsou tvoji 
žalobci? Nikdo tě neodsoudil?“ 11 Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ 
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“



•1 Petrův 4,8 Především k sobě mějte vroucí lásku, 
neboť láska přikrývá množství hříchů.

•Efezským 4,14 abychom již více nebyli jako děti, 
zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v 
lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě 
bludu, 15 nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a 
rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v 
Krista.


