Hesla Jednoty bratrské vychází od roku 1730, nyní v 50
jazycích a spojují křesťany po celém světě.
Prožijte čas očekávání příchodu Spasitele se srdcem
otevřeným k přijetí Božího slova pro svůj vlastní život.

Rozstříhejte tyto papíry na proužky podle dnů a
rozbalujte heslo dne společně s otevíráním adventního
kalendáře.

1. adventní neděle
Přichází váš spravedlivý král a přináší vám
vysvobození. Zacharjáš 9,9
27.11. Neděle
Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k
sobě. 2. Mojžíšova 19,4
Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral
vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli
ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo. Jan 15,16

2. adventní neděle
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše
vykoupení je blízko. Lukáš 21,28
4.12. Neděle
Jákob řekl Bohu: „Ze všeho, co mi dáš, ti
věrně oddělím desátek. 1. Mojžíšova 28,22
Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s
lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje
ochotného dárce. 2. list Korintským 9,7

28.11. Pondělí
Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy
se nebudou chystat do boje. Izajáš 2,4
Kristus sám je náš pokoj. Efezským 2,14

5.12. Pondělí
Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale každý den
buď horlivý v bázni před Hospodinem.
Přísloví 23,17
Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra,
ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Matouš 7,3

29.11. Úterý
Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje
učení jak zřítelnici oka. Přísloví 7,2
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon
nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž
naplnit. Matouš 5,17
30.11. Středa
Kéž bys pozorně naslouchal mým příkazům!
Tvůj pokoj by byl jako řeka a tvá spravedlnost
jako mořské vlny. Izajáš 48,18
To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad
zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je
v Kristu Ježíši. 2. list Timoteovi 1,13
Heslo měsíce: Na malou chvíli jsem tě
opustil, ale ve velikém slitování tě shromáždím.
Izajáš 54,7
1.12. Čtvrtek
Hle, národy jsou před ním jako kapka na vědru
nebo jako poprašek na vahách. Izajáš 40,15
Uslyšel jsem hlas velikého zástupu „Haleluja,
ujal se kralování Pán, náš Bůh, ten Všemohoucí.“
Zjevení Janovo 19,6-7
2.12. Pátek
Takto praví Hospodin: „Jestliže se obrátíš,
přivedu tě zpět.“ Jeremjáš 15,19
Když Ježíš cestou uviděl Leviho, syna
Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za
mnou." A on vstal a šel za ním. Marek 2,14
3.12. Sobota
Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu!
5. Mojžíšova 15,10
Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale
opravdovými skutky. 1. list Janův 3,18

6.12. Úterý
Kdo chodí v temnotách a nemá žádnou zář, ať
doufá v Hospodinovo jméno a spoléhá na svého
Boha. Izajáš 50,10
Ježíš řekl Bartimaiovi: „Co chceš abych pro
tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“
Marek 10,51
7.12. Středa
Smiluj se, prosím, na mě pohlédni, vždyť jsem
tak sám, tak ztrápený! Žalm 25,16
Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl
dovršit zvěstování evangelia.
2. list Timoteovi 4,17
8.12. Čtvrtek
Hospodin odplatí každému za jeho
spravedlnost a věrnost. 1. Samuelova 26,23
Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v
patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
Galatským 6,9
9.12. Pátek
Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna
má naděje v tobě spočívá! Žalm 39,8
Vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je
schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, až do
onoho dne. 2. list Timoteovi 1,12
10.12. Sobota
Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná
smlouva s nimi. Ezechiel 37,26
Bůh nás učinil způsobilými služebníky Nové
smlouvy - ne litery, ale Ducha.
2. list Korintským 3,6

3. adventní neděle
Připravte na poušti cestu Hospodinu! Panovník
Hospodin přichází s mocí. Izajáš 40,3.10
11.12. Neděle
Moje budoucnost je ve tvých rukou.
Žalm 31,16
Vždyť on nás spasil a povolal svatým
povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho
vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu
Ježíši udělil před začátkem věků.
2. list Timoteovi 1,9
12.12. Pondělí
Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou
budou proudit potoky. Izajáš 35,6
Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby moje ovce měly
život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10
13.12. Úterý
Hospodin je má síla a můj štít, v něho doufá
mé srdce. Dostalo se mi pomoci, proto mé srdce
jásá, proto mu budu vzdávat chválu svou písní.
Žalm 28,7
Ten, který je mocný, se mnou učinil veliké
věci. Svaté je jeho jméno. Lukáš 1,49
14.12. Středa
Když byl položen základ Hospodinova
chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu
Hospodinu. Ezdráš 3,11
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten,
který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
1. list Korintským 3,11

17.12. Sobota
Lid se radoval z jejich dobrovolného
rozhodnutí, neboť se rozhodli dát Hospodinu
dobrovolně a z celého srdce.
1. Paralipomenon 29,9
Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v
poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám,
buďte bohatí i v tomto díle milosti – pomoc pro
bratry v Judsku. 2. list Korintským 8,7
4. adventní neděle
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám,
radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5
18.12. Neděle
Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a
neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou
a já s vámi nenaložím zle. Jeremjáš 25,6
I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na
zemi - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od
něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný
Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my
jsme skrze něho. 1. list Korintským 8,5.6
19.12. Pondělí
Vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj
hřích! Žalm 38,19
Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce,
Ježíše Krista, toho Spravedlivého.
1. list Janův 2,1
20.12. Úterý
Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele,
pod jehož křídla ses přišla ukrýt! Rút 2,12
Tu k Ježíši přišel malomocný, padl před ním
na kolena a prosil ho: „Chceš-li, jsi mocen mne
očistit.“ Marek 1,40

15.12. Čtvrtek
Budu vyprávět o tvé spravedlnosti, celý den
mluvit o tvém spasení - ač nevím ani, jak je
vypočíst! Žalm 71,15
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s
nevěřícími! Co má společného spravedlnost s
nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
2. list Korintským 6,14

21.12. Středa
Když se ve městě stane neštěstí, copak to
nedopustil Hospodin? Ámos 3,6
I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny.
Nebojte se tedy. Matouš 10,30-31

16.12. Pátek
Ač jsem ponížený ubožák, Panovník přec na
mě myslí. Žalm 40,18
Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci.
Jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic
nemáme, a přece nám patří vše.
2. list Korintským 6,4.10

22.12. Čtvrtek
Hospodin shlíží z nebes na lidské syny, aby
viděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá
Boha. Žalm 14,2
Ježíš se zeptal učedníků: „A za koho mne
pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi
Mesiáš.“ Marek 8,29
24.12. Sobota
Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin
je skála věků. Izajáš 26,4
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu
všem lidem. Titovi 2,11

