Novoroční hesla pro žižkovský sbor na r. 2020
Sbor: „Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivých vyslýchá.“ (Přísloví 15,29)
Staršovstvo: „Stezka spravedlivého je přímá; spravedlivému sám urovnáváš dráhu Bože přímý.“ (Izajáš
26,7)
Hospodářská rada: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.“ (Matouš 10,7)
Besídka: „Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin
je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.“ (Izajáš 30,18)
Dorost: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme,
byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.“ (Žalm 46,2-3)
Mládež: „Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné.“ (Žalm 136,23)
Senioři: „V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků.“ (Žalm 119,112)
Diakonská skupina: „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.“ (Jeremjáš 32,18-19)
Pěvecký sbor: „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako
strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené,
v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ (Jeremjáš 17,7-8)
Stacionář: „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.“ (Žalm 5,12)
Skupina sester: „Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.“ (Žalm
68,20)
Střížkov: „Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků.“ (Žalm 36,6)
Angličtina: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“
(Matouš 10,32)
Legoklub: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý
zhroutil.“ (Žalm 55,23)
Úvaly: „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.“ (Jób 42,2)

