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Sbor Římanům 10,17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.

Celosborové staršovstvo Jakub 5,8-9 I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. 
Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli 
odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích!

LAVINA (dorost) Filipským 4,13 Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.

Dětská besídka Filipským 4,9 Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to 
dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

Chválící skupiny 5. Mojžíšova 5,32 Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. 
Neuchylujte se napravo ani nalevo.

Služba rodinám Přísloví 12,20 Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti.

Domovník Žalm 69,33 Ponížení se rozveselí, až to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, ať 
srdce ožijí!

Zvukaři 1. Korintským 6,11 Jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána 
Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Telefonická služba Římanům 8,1-2 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu 
Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od 
zákona hříchu a smrti.

Skupinka na Štítině Galatským 5,16 Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.

Skupinka žen na Štítině 1. Jan 5,3 Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho 
přikázání nejsou těžká.

Stanice v Bruntále 1. Jan 4,16 A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme 
jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v 
něm.

Mládež v Bruntále 1. Jan 5,4 Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je 
to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

Služba na školách v Bruntále Izajáš 7,9b Jestliže neuvěříte, neobstojíte!



Elim Opava, o.p.s. Koloským 4,2 V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.

Stanice v Elimu Žalm 5,4 Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své 
prosby předložím.

Rada stanice v Elimu Jan 5,24 Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, 
který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již 
přešel ze smrti do života.

Awana Židům 10,35-36 Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě 
odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží 
vůli, a tak dosáhli zaslíbení.

Lighthouse (mládež) Kazatel 5,3 Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v 
oblibě. Cokoli slíbíš, splň!

Skupinka žen v Elimu 1.Korintským 16,13-14 Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.

Chvály v Elimu Jeremiáš 7,23 Ale přikázal jsem jim toto: Poslouchejte mě, a budu vaším 
Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou 
jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.
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