
Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, 
je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit

a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli,
mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,

v ničem se nedejte ovládat c�žádos� ani ješitnos�,
nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého

za přednějšího než sebe.

Filipským 2:1-3

Společná cesta 
ke zdravým vztahům

Toužím přinášet pokoj, a tak spolu tvořit jednotu Ducha (Ef 4:3)

Chci být pokorný a v úctě přijímám každého, navzdory vzájemným odlišnostem (Ř 12:10)

Odpouš�m a nedávám příležitost starým křivdám zraněním, aby ovlivňovaly současné vztahy (Ko 3:13)

Dávám i přijímám zpětnou vazbu (povzbuzení, pochvalu, konstruk�vní kri�ku) (2K 13:11)

Chci být otevřený, upřímný a pravdivý v lásce (Ef 4:15)

Jsem připravený naslouchat druhým a nebojím se změnit svůj názor (Jk 3:17)

O problémech nemlčím z obavy z případného nepochopení, odsouzení nebo konfliktu (Ef 4:25b)

Problém, který vnímám, řeším, a to správným způsobem a se správnými lidmi (Mt 18:15)

Snažím se hledat řešení, která jsou nejlepší pro náš sbor jako celek, ne jen pro malou skupinu lidí (F 2:4)

Láskyplné vztahy
Láska spojuje k dokonalosti, neudělá bližnímu

 nic zlého a je naplněním Božího zákona 
(Ř 13:10)

Vzájemné jednání
Nepodporuji destruktivní a dysfunkční jednání
(odsuzování, pomlouvání, reptání a přetvářku) 

(1 Pt 2:1)



Biblické
citace

Láskyplné vztahy
Láska neudělá bližnímu nic zlého.
Je tedy láska naplněním zákona. 

(Římanům 13:10)
Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje (Efezským 4:3)

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému (Římanům 12:10)

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco pro� druhému.

 Jako Pán odpus�l vám, odpouštějte i vy (Koloským 3:13)

Nakonec, bratří: žijte v rados�, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní,

 pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. (2 Korintským 13:11)

Vzájemné jednání
Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest,
přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání 

(1 Petr 2:1)
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista (Efezským 4:15)

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit,

 plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. (Jakub 3:17)

Mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla (Efezským 4:25b)

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci,

 získal jsi svého bratra (Matouš 18:15)

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu (Filipským 2:4)


