SLŮVKA POVZBUZENÍ

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám;
ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Jan 14,27
Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím,
že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
Řím 5,8
Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.
1 Jan 5,11
Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Žalm 46,2
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.
Izaiáš 41,10
Až mě potom budeš v den soužení volat,
já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.
Žalm 50,15
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe
a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
Žalm 55,23
On mě ve zlý den schová ve svém stánku,
ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.
Žalm 27,5
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.
Žalm 103,8
Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji,
neboť můj hněv se od nich odvrátil.
Ozeáš 14,5
Ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění;
ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.
Žalm 86,5

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,
podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Flp 4,19
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal;
jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
Řím 8,32
Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.
Žalm 37,5
Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘.
Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl.
Vždyť ‚Pán je plný soucitu a slitování‘.
Jakub 5,11
Nebudeš už nikdy plakat.
Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat;
uslyší a odpoví ti.
Izaiáš 30,19
Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,
všem, kdo ho volají opravdově.
Žalm 145,18
Hospodin tě povede neustále,
bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem;
budeš jako zahrada zavlažovaná,
jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.
Izaiáš 58,11
Sám Hospodin půjde před tebou,
bude s tebou,
nenechá tě klesnout a neopustí tě;
neboj se a neděs.
5 M 31,8
Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy;
on sám nás povede věčně.
Žalm 48,15
Milovaní, nyní jsme děti Boží;
a ještě nevyšlo najevo, co budeme!
Víme však, až se zjeví,
že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.
1 Jan 3,2
Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
Kol 3,4

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, j
eho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Izaiáš 59,1
Doufejte v Hospodina věčně,
neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Izaiáš 26,4
„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.
2 Kor 12,9
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Žid 13,8
Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
Jan 14,1
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.
Řím 8,38-39
Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli:
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Izaiáš 43,1
Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.
Izaiáš 43,25
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.
Izaiáš 41,10
Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci,
zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Žalm 34,19
Hospodin dává svému lidu sílu,
Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Žalm 29,11
Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.
Jan 16,23
A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Mt 21,22

Neboť každý, kdo prosí, dostává,
a kdo hledá, nalézá,
a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
Luk 11,10
‚Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘.
Řím 10,13
U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení.
Žalm 130,7
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly.
Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet,
nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
1 Kor 10,13
Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky.
2 Petr 2,9
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.
Izaiáš 1,18
Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
1 Jan 2,12
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,14-16
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Izaiáš 53,5
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
Mat 11,28
Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně;
a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.
Jan 6,37
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět,
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Jan 6,35
Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy.
Navrať se ke mně, já tě vykoupím.
Izaiáš 44,22

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;
nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.
Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.
Jak vysoko nad zemí je nebe,
tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;
jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
Žalm 103,1-12
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy,
spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.
Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
1 Petr 3,18
Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení,
stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.
Efez 2,13
Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.
Řím 8,1
Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
1 Petr 5,7
Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu;
naše rty nechť vyznávají jeho jméno.
Žid 13,15
O Benjamínovi pravil: „Hospodinův miláček to je. Ať u něho přebývá v bezpečí.
On ho bude chránit po celý čas, vždyť přebývá mezi jeho úbočími.“
5 M 33,12
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.
Žalm 121,5.7-8
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem,
pokojem, neboť v tebe doufá.
Izaiáš 26,3

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle,
máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna,
nás očišťuje od každého hříchu.
1 Jan 1,7
Já jsem živ a také vy budete živi.
Jan 14,19
V něm jsme vykoupeni jeho krví
a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.
Efez 1,7
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem,
jímž bychom mohli být spaseni.
Sk 4,12
Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
Jan 1,29
Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.
Jan 6,47
V čas příhodný jsem tě vyslyšel,
v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2 Kor 6,2
„Já, já jsem váš utěšitel.
Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?
Izaiáš 51,12
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
V Jeruzalémě dojdete potěšení.
Izaiáš 66,13
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
Jan 14,18
Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu.
Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.
Izaiáš 12,2
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem,
v dobách soužení je hradem nedobytným.
Žalm 9,10
Má spása a sláva je v Bohu,
on je má mocná skála,
v Bohu mám útočiště.
Žalm 62,8

Proto vám pravím:
Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte,
je vám dáno, a budete to mít.
Mk 11,24
Proste, a bude vám dáno;
hledejte, a naleznete;
tlučte, a bude vám otevřeno.
Mt 7,7
Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém,
já to učiním.
Jan 14,14
Neboť Syn člověka přišel,
aby hledal a spasil,
co zahynulo.
Lk 19,10
On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž,
abychom zemřeli hříchům
a byli živi spravedlnosti.
1 Petr 2,24
„Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten,
kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
Sk 10,34
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí:
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.
1 Tim 1,15
Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu;
je stále živ a přimlouvá se za ně.
Žid 7,25
Já jsem dobrý pastýř.
Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Jan 10,11
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
Jan 10,27-28
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy.
Milostí jste spaseni!
Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši.
Efez 2,4-6

Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.
Lk 1,46-55
Já jsem chléb života.
Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
Já jsem ten chléb živý,
který sestoupil z nebe;
kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.
A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“
Jan 6,48-51
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 23

