VYLOSOVANÁ BIBLICKÁ HESLA PRO ROK 2021
Sbor: „Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život.“ (Pl 3,58)
Staršovstvo: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského;
ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ (Mt 7,21)
Hospodářská rada: „Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho
obklopuješ přízní.“ (Ž 5,13)
Besídka: „Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho
nohou - je svaté!“ (Ž 99,5)
Dorost: „Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost;
v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.“ (Iz 2,11)
Mládež: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (J 1,14)
Senioři: „Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘. Nepřišel jsem
pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,13)
Diakonská skupinka: „Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš
nedobytný.“ (Ž 46,8)
Hudba a zpěv (pěvecký sbor, chválící skupinky, hudební doprovody): „Moje sílo,
budu se tě držet! Bůh je přece hrad můj nedobytný.“ (Ž 59,10)
Stacionář: „Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky
jsou vykonány v Bohu.“ (J 3,21)
Skupinky (skupinka sester atd.): „Prokazuješ milosrdenství tisícům a splácíš
nepravost otců do klína jejich synů, kteří přijdou po nich. Ty jsi Bůh veliký, bohatýr,
jehož jméno je Hospodin zástupů, veliký v úradku a mocný v skutcích, tvé oči jsou
otevřené na všechny cesty synů lidských, abys každému odplatil podle jeho cest a
podle ovoce jeho skutků.“ (Jr 32,18-19)
Střížkov: „Stezka spravedlivého je přímá; spravedlivému sám urovnáváš dráhu
Bože přímý.“ (Iz 26,7)

Angličtina: „Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty,
je prozíravý.“ (Př 10,19)
Legoklub: „V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: ‚Jestliže kdo žízní,
ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proud živé vody poplyne z jeho nitra‘,
jak praví Písmo.‘“ (J 7,37-38)
Úvaly: „Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných
místech odpočinku, i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se
zemí.“ (Iz 32,18-19)
Tým Směřování sboru: „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za
milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše
Krista.“ (J 1,16-17)
Rodiny: „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je
budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.“ (Ž 5,12)

