
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické 

verše 
 

  

322 veršov na učenie spamäti – challenge mladší dorast 



 Evanjelium podľa Matúša 
 Matúš 1.21 Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. 

 Matúš 4,19 Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.  

 
Matúš 5.32  

Ja vám však hovorím: Každý, kto by prepustil svoju manželku – okrem dôvodu smilstva –
vystavuje ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou cudzoloží. 

 
Matúš 5.44 

Milujte svojich nepriateľov, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi 
svojho Otca, ktorý je v nebesiach. 

 Matúš 5,10-12 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. 

 
Matúš 5,16 

Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v 
nebesiach. 

 
Matúš 6.19-20 

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a 
kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich neožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji 
nevnikajú a nekradnú.  

 
Matúš 6.24 

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo 
k jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. 

 
Matúš 6,6 

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, 
ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. 

 
Matúš 10,32 

Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v 
nebesiach; 

 Matúš 10,8  Zdarma ste prijali, zdarma dávajte. 

 Matúš 11,28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 

 
Matúš 15,19 

Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé 
svedectvá, rúhania.  

 Matúš 21,22 A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. 

 Matúš 22. 29 Ježiš im však odpovedal: Blúdite, lebo nepoznáte Písma ani Božiu moc. 

 
Matúš 22,37-39 

Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou 
mysľou. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. 

 Matúš 24,35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 

 Matúš 24.44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 

 
Matúš 28,19 

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha 
Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. 

 Matúš 28,20 A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. 

 Evanjelium podľa Marka 

 Marek 1,35 Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. 

 Marek 8,36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život? 

 
Marek 8.38 

Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje 
slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými 
anjelmi.  

 
Marek 9. 35 

Ježiš sa posadil, privolal si Dvanástich a povedal im. Kto chce byť prvý, nech je posledný zo 
všetkých a nech slúži všetkým 

 Marek 10,15 Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. 

 
Marek 11,24 

Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to 
mať.  

 
Marek 11,25 

A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám 
odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. 

 Marek 12,30  Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. 

 Marek 14,38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé. 

 Marek 16,15 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.  

 Evanjelium podľa Lukáša 

 Lukáš 1,37  Lebo u Boha nič nie je nemožné   

 Lukáš 6,27 Milujete svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia.  

 
Lukáš 9,22 

Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi 
a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 



 
Lukáš 9,23  

Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma 
nasleduje. 

 Lukáš 11.9 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 

 Lukáš 11, 10 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.  

 Lukáš 11.23 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. 

 
Lukáš 12.2 

Veď nič nie je tak skryté, aby raz nebolo odhalené, a nič nie je natoľko utajené, aby raz 
nevyšlo najavo. 

 
Lukáš 12.15  

Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka 
nezávisí od jeho majetku a hojnosti. 

 Lukáš 14.33 Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. 

 
Lukáš 15:21 

A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu (t.j. Pánu Bohu) a proti tebe a nie som viac 
hoden menovať sa tvojím synom.  

 
Lukáš 16.10 

Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je 
nespravodlivý aj vo veľkom. 

 Lukáš 19.10  Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. 

 
Lukáš 24.7 

Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z 
mŕtvych. 

 Evanjelium podľa Jána 

 Ján 1,5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.  

 Ján 1,12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 

 
Ján 3,16  

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný 
život mal každý, kto verí v Neho.   

 Ján 3.17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. 

 
Ján 3.19 

Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich 
skutky boli zlé. 

 Ján 3.20  Lebo každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 

 
Ján 5.19  

Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo 
čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. 

 Ján 5.23b  Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. 

 
Ján 5,24 

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný 
život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.  

 
Ján 5.30  

Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože 
nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 

 
Ján 6.35 

Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, 
nikdy nebude smädný.  

 Ján 6.38  Veď som nezostúpil z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 

 Ján 6,44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. 

 Ján 6.63  Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. 

 Ján 6,37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; 

 Ján 8.12 Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme ale bude mať svetlo života. 

 
Ján 8.31  

Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí. 

 Ján 8.34  Každý, kto pácha hriech je otrokom hriechu.  

 Ján 8,36  Ak vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní   

 
Ján 8.44  

Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí 
a nestál v pravde, lebo v ňom nieto pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, 
pretože je luhár a otec lži. 

 Ján 10.11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. 

 Ján 10.30  Ja a Otec sme jedno 

 Ján 11,25 Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.  

 
Ján 12.24  

Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane 
samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 

 
Ján 13.34 

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste 
sa aj vy navzájom milovali. 

 Ján 14.15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 



 
Ján 14.2 

V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že 
vám idem pripraviť miesto. 

 Ján 14.6 Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. 

 Ján 14,13-14 Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.  

 Ján 14.21  Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten miluje.  

 Ján 14.27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. 

 Ján 15,7 ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.  

 
Ján 15.19 

Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si 
vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. 

 
Ján 16.2  

Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, 
že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, lebo nepoznali Otca ani mňa. 

 Ján 16,13a Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. 

 
Ján 16,33 

Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja 
som premohol svet. 

 
Ján 17,3  

A to je večný život, aby poznali Teba jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal 
Ježiša Krista. 

 Ján 17,17  Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. 

 Skutky apoštolov 

 
Skutky apoštolov 1.8 

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v 
Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. 

 Skutky apoštolov 20,35 Blahoslavenejšie je dávať ako brať.  

 Skutky apoštolov 3,19 Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy. 

 
Skutky apoštolov 4.12  

A v nikom inom niet spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v 
ktorom by sme mali byť spasení. 

 
Skutky apoštolov 10,43 

O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto 
verí v Neho. 

 Skutky apoštolov 12,5 Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho.  

 Skutky apoštolov 13,39 ...je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. 

 
Skutky apoštolov 14,15  

Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto ničomností obrátili z živému Bohu, ktorý 
stvoril nebo, zem, more i všetko čo je v nich. 

 Skutky apoštolov 16,31  Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.   

 
Skutky apoštolov 17,11  

Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali Slovo s veľkou dychtivosťou a 
každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak. 

 Skutky apoštolov 17,31 Lebo (Boh) určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. 

 List Rimanom 

 
Rímskym 1. 16 

Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv 
Židovi, a aj Grékovi. 

 
Rímskym 1,17 

Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z 
viery bude žiť.  

 
Rímskym 1.18 

Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí 
nespravodlivosťou prekážajú pravde. 

 Rímskym 3,10 Niet spravodlivého ani jedného. 

 Rímskym 3,23 Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,  

 Rímskym 5,1 Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 

 Rímskym 5.8 No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás keď sme boli ešte hriešni. 

 
Rímskym 5.12 

A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na 
všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. 

 Rímskym 6,11 Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.  

 Rímskym 6,14 Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.  

 
Rímskym 6,23 

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, 
Pánovi našom.  

 Rímskym 8,1  Nieto teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v KJ   

 
Rímskym 8,5 

Lebo tí, ktorí žujú podľa tela, myslia na telesné veci, tí. ktorí žijú podľa Ducha, myslia na 
veci duchovné. 



 Rímskym 8.6  Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju. 

 
Rímskym 8,35 

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, 
nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 

 Rímskym 8,8 Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. 

 Rímskym 8.14 Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch sú Boží synovia. 

 
Rímskym 8.18  

Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, 
ktorá sa má zjaviť na nás. 

 
Rímskym 8.28 

Vieme, že všetky veci slúžia na dobré tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho 
predsavzatia. 

 Rímskym 8.31 Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 

 
Rímskym 8.32 

Akoby nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s 
ním všetko? 

 
Rímskym 10,9 

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš 
spasený; 

 
Rímskym 12,1 

Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu 
príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 

 
Rímskym 12,2 

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli 
rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.  

 Rímskym 12.12 Veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. 

 Rímskym 12.14 Dobrorečte tým, ktorí vás prenasleduj, dobrorečte a nezlorečte. 

 
Rímskym 14,11 

Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude 
vyznávať Boha.  

 
Rímskym 14.17 

Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť V Duchu 
Svätom. 

 1. list Korinťanom  
 

1. Korintským 1.18  
Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme 
spasenie, je mocou Božou. 

 
1. Korintským 2.12 

My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám 
Boh daroval. 

 
1. Korintským 2.14  

Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich 
poznať, pretože sa posudzujú duchovne. 

 1. Korintským 3.16 Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? 

 
1. Korintským 6.19-20 

Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo 
oboje náleží Bohu.  

 1. Korintským 9.27  Ale ukázňujem a krotím svoje telo aby zatiaľ čo iným kážem, sám som nezlyhal. 

 1. Korintským 11.1  Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista! 

 1. Korintským 15.3 ...že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy. 

 1. Korintským 15.17  Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera – ešte vždy ste vo svojich hriechoch. 

 1. Korintským 15.22  Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. 

 2. list Korinťanom  
 2. Korintským 3.17  Pán je však Duch, a kde Duch Pánov, tam je sloboda. 

 2. Korintským 4,17 Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy. 

 2. Korintským 5.17  Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, nastali nové. 

 
2. Korintským 5.21 

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou 
spravodlivosťou.  

 2. Korintským 9.6  Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro, bude aj žať. 

 2. Korintským 10.4 Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. 

 
2. Korintským 12,9 

Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej 
milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť 
slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.  

 List Galaťanom 
 Galatským 5.16  Hovorím však: Žite podľa Ducha, a nebudete vykonávať žiadosti tela. 

 
Galatským 5.17  

Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú aby ste nerobili čo by 
ste chceli. 



 

Galatským 5,19-21 

A zjavné sú skutky tela ako: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, 
čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, 
vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr 
povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.  

 
Galatským 5. 22-23 

No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, sebaovládanie.  

 Galatským 5.26  Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému. 

 List Efežanom 

 
Efezským 1.7 

V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho 
milosti. 

 
Efezským 2,3 

Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa 
záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu. 

 Efezským 2,8 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 

 
Efezským 2,10 

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv 
uspôsobil chodiť. 

 Efezským 4,32 Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristu.  

 Efezským 5,1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti 

 Efezským 5,8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 

 Efezským 5.17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 

 
Efezským 5.19-20  

Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, v srdci spievajte a 
oslavujte Pána, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána 
Ježiša Krista. 

 Efezským 5.23 Pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi. 

 Efezským 5.25 Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba. 

 Efezským 6,1 Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé.  

 Efezským 6.10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 

 
Efezským 6.13 

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko 
prekonáte, obstáť.  

 Efezským 6,17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. 

 List Filipským 
 

Filipským 1.6 
Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista 
Ježiša. 

 Filipským 1.21 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. 

 Filipským 1.29 Veď vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale aj trpeli preňho. 

 
Filipským 2.3-4  

Nič nerobte z hašterivosti, ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za 
vyšších od seba a nehľadajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. 

 
Filipským 2.9-11 

Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš 
pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával 
na slávu Boha Otca: Kristus je Pán. 

 Filipským 3.7 Ale čo mi bolo ziskom, pre Krista som uznal za stratu. 

 Filipským 3, 14 Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za božím povolaním v Kristovi Ježišovi. 

 Filipským 4.4 Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! 

 
Filipským 4.6  

Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo 
svojich modlitbách a prosbách. 

 
Filipským 4.8  

Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko čo je pravdivé, čo je počestné, čo je 
spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo ja chvályhodné. 

 
Filipským 4.12 

Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Pre každé položenie a o všetkom som 
poučený: Sýtym byť aj hladovať. 

 List Kolosanom 
 

Kolosenským 1.19 
Lebo Bohu sa zaľúbilo, aby v ňom prebývala všetka plnosť, a aby skrze neho zmieril všetko 
so sebou. 

 Kolosenským 1.20 Aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. 

 
Kolosenským 1,24 

Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje 
zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev. 



 Kolosenským 2.3 Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. 

 
Kolosenským 3.1 

Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po 
pravici Boha. 

 
Kolosenským 3.16 

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou 
múdrosťou učiť a napomínať žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, pod vplyvom 
milosti spievajúc vo svojich srdciach Bohu. 

 Kolosenským 3.18 Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. 

 Kolosenským 3.19  Muži, milujte svoje ženy a nebuďte voči nim príkri. 

 Kolosenským 3.23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 

 
Kolosenským 3,20-21 

Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje 
deti, aby neklesli na mysli. 

 Kolosenským 4.2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. 

 1. list Tesalonickým 
 

1. Tesalonickým 1.5 
Lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej 
istote. 

 
1. Tesalonickým 4. 3-5 

Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, a nech si každý z vás vie 
získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, 
ktorí nepoznajú Boha. 

 1. Tesalonickým 4.7 Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posväteniu. 

 1. Tesalonickým 5.9 Veď Boh nás neurči na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. 

 1. Tesalonickým 5,17 Neprestajne sa modlite! 

 1. Tesalonickým 5,18 Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.  

 1. Tesalonickým 5.21 Ale všetko skúmajte, dobrého sa držte. 

 2. list Tesalonickým 
 2. Tesalonickým 3.5  A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.  

 2. Tesalonickým 3.13  Vy však bratia neochabujte v konaní dobra. 

 2. Tesalonickým 3.16  Sám Pán pokoja nech vám dá stály pokoj v každom ohľade. Pán s vami všetkými! 

 1. list Timotejovi 
 

1. Timotejovi 2,1-2 
Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za 
všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených. 

 1. Timotejovi 2,4 ...ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 

 1. Timotejovi 2,5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,  

 1. Timotejovi 4,14 Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, 

 
1. Timotejovi 6.9 

Lebo tí, čo chcú zbohatnúť upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých 
nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. 

 
1. Timotejovi 6.10  

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od 
viery a spôsobili si mnoho bolestí. 

 2. list Timotejovi 
 2. Timotejovi 1.7  Boh nám totiž nedal ducha zbabelosti, ale Ducha moci, lásky a rozvážnosti. 

 2. Timotejovi 2.1  Ty teda, dieťa moje, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi.  

 2. Timotejovi 3,12 A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 

 
2. Timotejovi 3,14 

Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si 
sa (to) naučil,  

 
2. Timotejovi 3,16 

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v 
spravodlivosti,  

 
2. Timotejovi 4.2  

Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so 
všetkou trpezlivosťou a ponaučením. 

 
2. Timotejovi 4.3  

Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa 
zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši. 

 List Židom 
 Židom 3,4 Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh.  

 
Židom 4,12 

Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až 
do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie 
srdca. 



 Židom 9,22  Bez vyliatia krvi, niet odpustenia hriechov.  

 
Židom 12,1 

Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na 
ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme 
pred sebou. 

 
Židom 13.17 

Poslúchajte tých, ktorí, vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a 
budú sa za ne zodpovedať. 

 Židom 13,5 Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; 

 List Jakubov 

 
Jakubov 1.5 

Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez 
výčitiek, a dostane ju. 

 
Jakubov 1.6  

Avšak nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa 
morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. 

 Jakubov 1.14  Ale každý je pokúšaný vlastnou žiadostivosťou, ktorá ho zvádza a láka.  

 Jakubov 1,17  Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od otca svetiel. 

 Jakubov 1,22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 

 Jakubov 4,6  Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 

 
Jakubov 4.7-8 

Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa 
priblíži k vám.  

 1. list Petrov 
 1. Petrov 1.16 Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 

 1. Petrov 1,14 A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, 

 
1. Petrov 1,23 

Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z 
neporušiteľného semena. 

 1. Petrov 2.19 Veď je milosťou, ak niekto pre vedomie o Bohu znáša protivenstvá a trpí bez viny. 

 
1. Petrov 2,2 

Ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli 
na spasenie, 

 1. Petrov 2,22 On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; 

 
1. Petrov 3,18 

Veď aj Kristus trpel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k 
Bohu. 

 1. Petrov 4.4 Zaráža ich to, že sa s nimi nerútite do toho istého prúdu rozpustilosti, a rúhajú sa. 

 
1. Petrov 4,12 

Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo 
nezvyčajné. 

 
1. Petrov 4.14  

Ak vás hanobia pre meno Kristovo, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Duch Boží, 
spočíva na vás. 

 
1. Petrov 5.5 

Podobne vy mladší buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči 
druhým. 

 1. Petrov 5.6 Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. 

 1. Petrov 5.7 Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 

 2. list Petrov 
 2. Petrov 1,2 Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána! 

 
2. Petrov 1,21  

Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z 
vnuknutia Ducha Svätého. 

 
2. Petrov 2.19  

Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy; každý je zaiste otrokom svojho 
premožiteľa. 

 1. list Jánov 
 1. Jánov 1.7b ...krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 

 1. Jánov 1,8 Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. 

 
1. Jánov 1,9 

Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a 
očistil nás od všetkej neprávosti. 

 
1. Jánov 2,1 

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, 
Ježiša Krista, spravodlivého. 

 1. Jánov 2,6 Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.  

 1. Jánov 3,5  Viete predsa. že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. 



 
1. Jánov 3.8  

Kto pácha hriech je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku, Boží Syn sa zjavil nato, aby 
maril diablove skutky. 

 1. Jánov 3.18 Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo. 

 
1. Jánov 3.23 

A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa 
navzájom ako nám prikázal. 

 1. Jánov 4.4 Lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.  

 
1. Jánov 4.9 

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, 
aby sme skrze neho mali život. 

 1. Jánov 4,14  Boh Otec poslal Syna svetu za spasiteľa. 

 1. Jánov 4.19 My milujem, lebo on nás miloval prvý.  

 
1. Jánov 4.20  

Ak niekto hovorí Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje 
svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. 

 1. Jánov 5.12 Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. 

 1. Jánov 5,13  Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 

 1. Jánov 5.14 A máme v ňom tu istotu, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle 

 3. list Jánov 
 3. Jánov 1,4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. 

 Zjavenie Jána 
 

Zjavenie Jána 1,17-18 

Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a 
povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky 
vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.  

 
Zjavenie Jána 2,10 

Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby 
ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! 

 
Zjavenie Jána 4.11 

Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej 
vôle boli a sú stvorené. 

 
Zjavenie Jána 7,14 

Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého 
súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. 

 
Zjavenie Jána 12,11 

Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj 
život až do smrti.  

 
Zjavenie Jána 20,11.13 

Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unikla zem i nebo 
a ich miesto viac nebolo. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i podsvetie 
vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. 

 
Zjavenie Jána 21,5 

A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že 
tieto slová sú verné a pravé.  

 
Zjavenie Jána 22.12a 

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho 
skutkov. 

 1. Mojžišova 
 1. Mojžišova 1,1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 

 1. Mojžišova 1,2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. 

 1. Mojžišova 1.26 Boh povedal: utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. 

 
1. Mojžišova 6,5-6 

Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich 
srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.  

 
1. Mojžišova 6,13 

Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je 
plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. 

 Józua 
 

Józua 1, 8 

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si 
sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať 
úspech. 

 
Józua 1,9 

Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, 
kamkoľvek pôjdeš 

 1. Samuelova 
 1. Samuelova 16.7 Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 

 
1. Samuelova 12.23 

Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Chcem 
vás i ďalej učiť dobrej a pravej ceste.  



 2. Samuelova 22.31a Božia cesta je dokonalá. 

 1. Kronická 
 1. Kronická 29, 17 Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. 

 Žalmy 
 

Žalmy 1.1 
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v 
kruhu posmievačov nesedí, 

 Žalmy 1.2 Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. 

 
Žalmy 1.3 

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; 
a všetko, čo robí, sa vydarí. 

 Žalmy 1.4 Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. 

 Žalmy 1.5 A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 

 Žalmy 1.6 Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. 

 Žalmy 23.1 Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. 

 Žalmy 23.2 Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. 

 Žalmy 23.3 Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. 

 
Žalmy 23.4 

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a 
Tvoja palica ma potešujú. 

 
Žalmy 23.5 

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený 
kalich môj. 

 
Žalmy 23.6 

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v 
dome Hospodinovom dlhé časy. 

 
Žalmy 27.1 

Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho 
života. Pred kým sa mám triasť.  

 Žalmy 32.8 Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. 

 
Žalmy 32,6 

Preto nech sa Ti modlí každý zbožný v čase, keď Ťa možno nájsť; záplavy veľkých vôd Ho 
nedosiahnu. 

 Žalmy 33,4 Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. 

 Žalmy 46.2 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. 

 Žalmy 55,17 Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže.  

 Žalmy 55,18 Večer i ráno, i na poludnie rozmýšľam a vzdychám, a On počuje môj hlas.  

 Žalmy 65,3 Ty počúvaš modlitbu; k Tebe prichádza každé telo 

 Žalmy 66,18 Keby som bol v srdci choval neprávosť, Pán by ma nebol vyslyšal.  

 Žalmy 92,2 Dobre je ďakovať Hospodinu.  

 
Žalmy 92.8 

Aj keď bezbožníci rašia ako burina a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú 
záhubu. 

 Žalmy 95,6 Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom. 

 Žalmy 100,5a Lebo je dobý Hospodin, naveky trvá jeho milosť. 

 Žalmy 103,12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. 

 Žalmy 118.8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. 

 Žalmy 119,9 Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.  

 Žalmy 119,11 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. 

 Žalmy 119,30 Vyvolil som si cestu pravdy.  

 Žalmy 119,72  Zákon Tvojich úst mi je vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. 

 Žalmy 119,89 Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. 

 Žalmy 119.105 Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. 

 Žalmy 119,161 Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny; no srdce sa mi bojí iba Tvojho slova. 

 Žalmy 145.8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. 

 Príslovia 
 Príslovia 3,5 Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 

 
Príslovia 9,10 

Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva 
rozumnosť. 

 Príslovia 15,29 Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. 

 Príslovia 23,26 Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty! 

 Izaiáš 



 Izaiáš 12.2a Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa.  

 
Izaiáš 43.2 

Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš 
cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. 

 Izaiáš 44,6 Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.  

 
Izaiáš 45,22 

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného 
nieto. 

 
Izaiáš 45,5 

Ja som Hospodin, a nieto iného, okrem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma 
nepoznal.  

 
Izaiáš 55.8 

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok 
Hospodina. 

 
Izaiáš 55,11 

tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale 
vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. 

 
Izaiáš 59,2 

Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho 
tvár pred vami, takže nepočuje. 

 Jeremiáš 
 Jeremiáš 17.9 Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná? 

 Jeremiáš 23,29 Či nie je moje slovo ako oheň - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? 

 
Jeremiáš 29.11 

Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a 
nie nešťastia, dám vám budúcnosť a nádej.  

 Jeremiáš 29,12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 

 Jeremiáš 29,13  Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. 

 Jeremiáš 33,3 Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš. 
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