
Následovat Bibli





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.



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





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



2 Timoteovi 3,16 Veškeré Písmo je 
vdechnuté Bohem a je užitečné 
k učení, k usvědčování, k napravování, 
k výchově ve spravedlnosti, 
17 aby Boží člověk byl takový, jaký má 
být, důkladně vystrojený ke každému 
dobrému skutku.



Lukáš 10, 25 A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel 
ho: „Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný 
život?“ 26 On mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? 
Jak to tam čteš?“ 27 On odpověděl: „Budeš milovat 
Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou 
duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého 
bližního jako sebe samého.“ 28 Řekl mu: „Správně 
jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ 29 On se však 
chtěl ospravedlnit, a řekl Ježíšovi: „A kdo je můj 
bližní?“ 



Lukáš 10, 30 … „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do 
Jericha a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, 
nechali ho tam polomrtvého a odešli. 31 Náhodou 
sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, 
obešel ho. 32 Podobně se tam objevil i levita; když přišel 
k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. 33 Ale jeden 
Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl 
pohnut soucitem. 34 Přistoupil, na jeho rány nalil olej a 
víno a obvázal je, položil ho na svého mezka, zavezl do 
hostince a postaral se o něj. 35 Druhého dne vyjmul dva 
denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něj, a co 
bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet.‘ 



•Leviticus 21,1 Hospodin řekl Mojžíšovi: 
Promluv ke kněžím, synům Áronovým, a řekni 
jim: Nikdo se nebude poskvrňovat s mrtvým 
mezi svým lidem.

•Numeri 19,16 Kdokoliv by se v otevřené 
krajině dotkl zabitého mečem anebo mrtvého, 
lidských kostí či hrobu, bude po sedm dní 
nečistý.



Lukáš 10, 30 … „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do 
Jericha a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, 
nechali ho tam polomrtvého a odešli. 31 Náhodou 
sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, 
obešel ho. 32 Podobně se tam objevil i levita; když přišel 
k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. 33 Ale jeden 
Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl 
pohnut soucitem. 34 Přistoupil, na jeho rány nalil olej a 
víno a obvázal je, položil ho na svého mezka, zavezl do 
hostince a postaral se o něj. 35 Druhého dne vyjmul dva 
denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něj, a co 
bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet.‘ 



Lukáš 10,36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, 
který upadl mezi lupiče?“ 37 On řekl: „Ten, který 
mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a 
jednej také tak.“



Lukáš 10, 30 … „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do 
Jericha a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, 
nechali ho tam polomrtvého a odešli. 31 Náhodou 
sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, 
obešel ho. 32 Podobně se tam objevil i levita; když přišel 
k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. 33 Ale jeden 
Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl 
pohnut soucitem. 34 Přistoupil, na jeho rány nalil olej a 
víno a obvázal je, položil ho na svého mezka, zavezl do 
hostince a postaral se o něj. 35 Druhého dne vyjmul dva 
denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něj, a co 
bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet.‘ 



Lukáš 10, 27 …  „Budeš milovat Pána, 
svého Boha, z celého svého srdce, celou 
svou duší, celou svou silou a celou svou 
myslí, a svého bližního jako sebe samého.“ 

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



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.



Lukáš 10, 27 …  „Budeš milovat 
Pána, svého Boha, z celého 
svého srdce, celou svou duší, 
celou svou silou a celou svou 
myslí, a svého bližního jako 
sebe samého.“ 


