
Genesis 28,15  Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a
zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti 
slíbil."

2 Paralipomenon 32,7-8  "Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste
se asyrského krále ani toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je 
někdo větší než s ním. S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš 
Bůh, aby nám pomohl a vedl naše boje." 

Žalm 6,2-11 Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve 
svém rozhořčení!
Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti
trnou děsem.
Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?
Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!
Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo 
chválu?
Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím 
slzami své lože.
Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.
Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč 
slyší,
Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.
Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v 
náhlém zahanbení.

Žalm 16,1-11  Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!
Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není."
Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si 
oblíbil nade všechno:
"Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu 
jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty."
Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, 
Hospodine.
Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!
Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná.



Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,
neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl 
v jámě.
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé 
pravici je neskonalé blaho.

Žalm 18,2-7  Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má 
skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!
Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před 
svými nepřáteli.
Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě dravé proudy Ničemníka,
provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.
V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. 
Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.

Žalm 18,26-37
Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost,
ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.
Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči.
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.
S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,
s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je 
protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!
Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou,
ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi 
dopřává stanout,
učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly 
rozmnožila.
Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.



Žalm 23,1-6  Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou 
jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi 
po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do 
Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Žalm 31,2-25  Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky 
zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, 
buď opevněným domem pro mou spásu.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k 
cíli.
Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.
Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.
Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina.
Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé 
pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši.
Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřáls volnosti mým nohám.
Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje 
duše i mé tělo chřadnou.
V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku, pro mou nepravost mi 
ubývá sil a mé kosti slábnou.
Potupen jsem všemi protivníky, a sousedy nejvíc; známí ze mne mají 
strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi.
Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba.
Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují 
pikle, chtějí mi vzít život.
Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh,
moje budoucnost je ve tvých rukou." Vysvoboď mě z rukou nepřátel a 
těch, kdo pronásledují mě.
Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň.
Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám; ať jsou zahanbeni 
svévolníci, ať v podsvětí zmlknou.



Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, 
zpupně, s pohrdáním.
Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, 
a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.
Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými 
schováváš je v stánku.
Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v 
nepřístupném městě!
A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak 
vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal.
Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, 
odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na 
Hospodina!

Žalm 34,2-23  Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude 
znít vždy jeho chvála.
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho 
jsem se lekal.
Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.
Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude
je bránit.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají 
nedostatek.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se 
dotazují Hospodina.
Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.
Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by 
užil dobra?
Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.
Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on 
nakloní své ucho.



Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země 
každou památku po nich.
Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž 
duch je zdeptán.
Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.
Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.
Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese 
vinu.
Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu 
utíkají, vinu neponese.

Žalm 38,2-23  Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení, netrestej mě 
ve svém rozhořčení,
neboť na mě dopadly tvé šípy, těžce na mě dopadla tvá ruka.
Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle zdravé místo, pro můj hřích 
pokoje nemá jediná kost ve mně.
Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží.
Páchnou, hnisají mé rány pro mou pošetilost.
Zhrouceně, až k zemi sehnut celé dny se sklíčen smutkem vláčím.
Mé ledví je v jednom ohni, nezbylo nic zdravého v mém těle.
Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá.
Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.
Selhává mi srdce, opouští mě síla a mým očím hasne světlo.
Kdo mě milovali, moji druzi, odtáhli se pro mou ránu, moji nejbližší opodál 
stojí.
Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku, kdo mi chtějí škodit, vedou 
zhoubné řeči, po celé dny vymýšlejí záludnosti.
Já však neslyším, jsem jako hluchý, jako němý, ani ústa neotevřu.
Stal se ze mne člověk, který neslyší a neodmlouvá,
neboť na tebe jen, Hospodine, čekám, Panovníku, Bože můj, kéž bys 
odpověděl!
Pravím: Ať nemají ze mne radost, budou se nade mne vypínat, uklouzne-li 
mi noha.
Můj pád je už blízko, stále mám před sebou svoji bolest.
Přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se lekám.
Moji nepřátelé životem jen kypí, mnoho je těch, kdo mě zrádně nenávidí.



Ti, kdo odplácejí za dobrotu zlobou, za to, že se snažím o dobro, mě 
osočují.
Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože,
na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso!

Žalm 46,2-12  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.
Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku 
jitra.
Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!
Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni 
válečné vozy.
"Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, 
vyvyšován v zemi."
Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

Žalm 80,2-20  Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce 
vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny Efrajim, Benjamín,
Manases!
Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás.
Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.
Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách 
svého lidu?
Chlebem slzí jsi je krmil, pít jsi jim dal slzy plnou měrou.
Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům pro smích.
Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!
Vinnou révu z Egypta jsi vyňal, vypudil jsi pronárody a ji jsi zasadil.
Připravil jsi pro ni všechno, zapustila kořeny a rozrostla se v zemi.
Hory přikryla svým stínem, její ratolesti jsou jak Boží cedry,
rozložila výhonky až k moři a své úponky až k Řece.
Proč pobořils její zídky? Aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem?



Rozrývá ji kanec z lesa a spásá ji polní havěť.
Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebe, popatř, ujmi se té révy,
kmene, který pravice tvá zasadila, letorostu, jejž sis vypěstoval.
Spálena je ohněm, porubána, zachmuřil jsi tvář a hynou.
Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka, letorostem, 
jejž sis vypěstoval.
Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje 
jméno.
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

Žalm 91,1-16  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu 
Všemocného.
Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž 
doufám."
Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a 
krytem je ti jeho věrnost.
Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe 
nestihne nic takového.
Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých 
cestách.
Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje 
jméno.
Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím 
ho slávou,
dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.



Žalm 118,1-29  Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho 
milosrdenství je věčné!
Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné!
Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné!
Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné!
V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi 
volnost.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě 
nenávidí.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
Všechny pronárody mě obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
Oblehly mě, ano, obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
Oblehly mě jako vosy; zhasly jak planoucí trní, odrazil jsem je v 
Hospodinově jménu.
Udeřil jsi na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc,
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná 
mocné činy!
Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy!
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti.
Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.
Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.
Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!
Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z 
Hospodinova domu.
Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře 
se ubírejte.
Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!



Žalm 121,1-8  Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Izajáš 1,16-19  Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí,
přestaňte páchat zlo.
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte 
k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly 
jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé 
jako vlna.
Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.

Izajáš 26,3-4  Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, 
neboť v tebe doufá.
Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Izajáš 40,27-31  Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má 
cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo"?
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin 
země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak 
orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš 41,8-14  "A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem 
vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele,
tebe jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl 
jsem ti: »Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.«



Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj 
Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své 
spravedlnosti.
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, 
budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, 
naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já 
jsem tvá pomoc.«
Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je 
výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.

Izajáš 55,1-3  "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo 
peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez 
placení víno a mléko!
Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? 
Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!
Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi 
smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná."

Sofonjáš 3,14-17  Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a 
jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!
Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, 
Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého!
V onen den bude Jeruzalému řečeno: "Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce 
neochabnou!
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje 
se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Matouš 6,19-21  Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a 
kde je zloději vykopávají a kradou.
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději 
nevykopávají a nekradou.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.



Matouš 6,33-34  Hledejte především jeho království a spravedlnost, a 
všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý 
den má dost na svém trápení.

Matouš 28,18-20  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i 
Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s 
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Lukáš 4,16-21  Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje 
vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.
Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno:
`Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl 
chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a
slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.´
Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na 
něj upřeny.
Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."

Lukáš 8,22-25  Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď; řekl jim: 
"Přeplavme se na druhý břeh jezera." Když odrazili od břehu
a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali 
vodu a byli ve velkém nebezpečí.
Přistoupili a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, 
pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho.
Řekl jim: "Kde je vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: 
"Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"



Jan 14,1-27  "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i 
ve mne.
V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych 
vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, 
abyste i vy byli, kde jsem já.
A cestu, kam jdu, znáte."
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k 
Otci než skrze mne.
Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť 
jste ho viděli."
Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!"
Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo 
vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?
Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, 
nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty 
skutky!
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já 
činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v 
Synu.
Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -
Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani 
nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já 
jsem živ a také vy budete živi.
V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě 
miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."
Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat 
nám, ale ne světu?"



Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj 
Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, 
ale mého Otce, který mě poslal.
Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás 
naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám 
dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!
Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě 
milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.
Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili.
Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti
mně nic nezmůže.
Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. - Vstaňte, 
pojďme odtud!"

Římanům 8,24-28  Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, 
není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za 
co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se 
přimlouvá za svaté podle Boží vůle.
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou 
povoláni podle jeho rozhodnutí.

Římanům 8,31-39  Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by 
nám spolu s ním nedaroval všecko?
Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, 
je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, 
pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce 
určené na porážku."



Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost 
ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás 
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

2 Korintským 1,1-5  Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr 
Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji:
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství 
a Bůh veškeré útěchy!
On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou
v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista
přichází v hojnosti i útěcha.

2 Korintským 12,9-10  ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; 
vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit 
slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro 
Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

Efezským 6,10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké 
moci.

Filipským 4,6  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a 
prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

2 Timoteovi 2,1-3  A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,
a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří 
budou schopni učit zase jiné.
Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.

Židům 11,1-2  Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a 
být si jist tím, co nevidíme.
K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.



Židům 13,5-6  Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s 
tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě 
nezřeknu.´
Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi 
může udělat člověk?´

1 Petrův 4,12-14  Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která 
na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více 
radovali, až se zjeví jeho sláva.
Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás 
spočívá Duch slávy, Duch Boží.

1 Petrův 5,5-7  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se 
oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, 
ale pokorným dává milost´.
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.


