


SPOJENÍ S BOHEM 

 

Vytrvale zůstávali… v modlitbách. Po domech lámali chléb. Chválili Boha…  
 

(Bible, Skutky 2,42.46.47; ČSP)  



Toužíme být církví, kde se Bůh dotýká člověka a kde se člověk může setkat s Bo-
hem. Jsou to dvě strany jedné mince: zažívat Boží lásku, ale také umět vyjádřit 
svou lásku k Bohu. Proto v našem společenství zní modlitby a písně chval, aby-
chom Bohu řekli, co pro nás znamená. 



SPOJENÍ S NAVZÁJEM 

 

Vytrvale zůstávali… ve společenství. Všichni věřící byli pospolu.  

 
(Bible, Skutky 2,42.44; ČSP)  



Jako církev se snažíme pracovat na tom, abychom byli místem, kde se nikdo ne-
cítí nepřijatý – jako vetřelec či outsider. Pak se může naplnit naše touha po spo-
lečenství, které je známé láskyplnými vztahy a kde se nikdo nemusí cítit sám. 



SPOJENÍ V NÁSLEDOVÁNÍ 

 

Vytrvale zůstávali… v učení apoštolů. 

  
(Bible, Skutky 2,42; ČSP)  



Podstatou pro poznávání Boha a orientace v životě je pro nás Bible, a proto sta-
víme svůj život na jejích hodnotách. Součástí následování je také to, že si předá-
váme zkušenosti navzájem, např. starší a zkušenější povzbuzují ty mladší. Jde o 
pomoc jak v duchovní rovině, tak například ve věcech rodinného života. 



SPOJENÍ VE SLUŽBĚ 

 

Skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Měli všechno společné.   
 

(Bible, Skutky 2,43.45; ČEP)  



Být spojení ve službě pro nás znamená učit se pracovat jako tým. To chce odva-
hu – někdy umět požádat druhé o pomoc; jindy dát sám sebe k dispozici. Věří-
me, že Bůh dává lidem přirozený talent i nadpřirozené schopnosti. Tím, co jsme 
od Boha dostali, si chceme navzájem sloužit. 



SPOJENÍ SE SVĚTEM 

 

Pán denně přidával k jejich společenství ty, kteří byli zachraňováni.  

 
(Bible, Skutky 2,47; ČSP)  



Věříme, že Ježíš Kristus se kdysi, o prvních Vánocích, narodil, aby každý člověk 
mohl srozumitelně zaslechnout, co Bůh lidem nabízí. Protože jsme jako křesťané 
uslyšeli o Bohu, který nám opravdu rozumí - zoufalcům i šťastlivcům, zkracho-
valcům i úspěšným - a chce nám pomoct, rádi bychom tuto zprávu šířili dál. 




