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Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha 
a to Slovo bol Boh.

Ján 1,1

V Ňom bol život a život 
bol svetlom ľudí.

Ján 1,4
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Ježiš povedal: „Ja som 
svetlo sveta. Kto mňa 

nasleduje, nebude 
chodiť v tme, ale bude 

mať svetlo života.“
Ján 8,12

„Ja som cesta i pravda i 
život. Nik neprichádza 

k Otcovi, ak len 
nie skrze mňa“.

Ján 14,6
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Ježiš volal: „Ak niekto 
žízni, nech príde ku mne 
a napije sa. Ako Písmo 

hovorí: Rieky živej vody 
potečú z vnútra toho, 

kto verí vo mňa.”
Ján 7,37.38

„Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení; 
ja vám dám odpočinutie.“

Matúš 11,28

„Lebo moje jarmo 
je lahodné a moje 
bremeno ľahké!“

Matúš 11,30
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Bože, buď milostivý 
mne hriešnemu!

Lukáš 18,13

Lebo odmena za hriech 
je smrť, ale Božím 

darom milosti je večný 
život v Kristovi Ježišovi, 

Pánovi našom.
List Rímskym 6,23

Ježiš mu odpovedal: 
„Veru, veru, hovorím ti: 
Ak sa niekto nenarodí 
znova, nemôže uzrieť 

kráľovstvo Božie.“
Ján 3,3

„Nediv sa, že som ti 
povedal: Treba sa vám 

znovu narodiť.“
Ján 3,7
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Preto kajajte sa a 
obráťte, aby vám boli 

zahladené hriechy.
Skutky Apoštolov 3,19

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

ktorí boli splodení nie z 
krvi, ani z telesnej žiadosti, 
ani z vôle muža, ale z Boha.

Ján 1,12.13

Ak vyznávame svoje 
hriechy, On je verný a 
spravodlivý, aby nám 

odpustil hriechy a očistil 
nás od všetkej neprávosti.

1 list Jánov 1,9
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„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 5,24

„Lebo tak Boh miloval svet, 
že svojho jednorodeného 
Syna dal, aby nezahynul, 

ale večný život mal každý, 
kto verí v Neho.“

Ján 3,16
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Ale On bol ranený pre 
naše priestupky, zmučený 
pre naše neprávosti. On 
znášal trest za náš pokoj, 

jeho jazvami sa nám 
dostalo uzdravenia.

Izaiáš 53,5

Ajhľa, stojím pri dverách 
a klopem. Ak niekto 

počuje môj hlas a otvorí 
dvere, vojdem k nemu.

Zjavenie Jána 3,20

Aby Kristus prebýval 
vierou vo vašich srdciach.

Efezským 3,17
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Lebo Syn človeka 
prišiel hľadať a spasiť, 

čo bolo zahynulo.
Lukáš 19,10

Kto prichádza ku mne, 
nevyhodím ho.

Ján 6,37

Poďte, lebo už je 
všetko hotové!

Lukáš 14,17

„Čo mám činiť, aby som 
bol spasený?“ – „Ver v Pána 

Ježiša a budeš spasený!“
Skutky apoštolov 16,30.31
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Skrze Jeho meno dosiahne 
odpustenie hriechov 

každý, kto verí v Neho.
Skutky apoštolov 10,43

Ježiš, náš Pán, bol vydaný 
za naše previnenia a 
vzkriesený pre naše 

ospravedlnenie.
Rímskym 4,24.25

Nieto teda teraz už 
odsúdenia tých, čo sú 

v Kristovi Ježišovi.
Rímskym 8,1

Toto som napísal vám, 
veriacim v meno Syna 
Božieho, aby ste vedeli, 

že máte večný život.
1. list Jánov 5,13
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„Radujte sa, že vaše mená 
sú zapísané v nebesiach.“ 

Lukáš 10,20

Lebo milosťou ste spasení 
skrze vieru. A to nie 

sami zo seba; je to dar 
Boží; nie zo skutkov, 

aby sa nikto nechválil.
Efezským 2,8.9

A tak ospravedlnení z viery 
máme pokoj s Bohom skrze 

svojho Pána Ježiša Krista.
Rímskym 5,1

Vďaka Bohu za Jeho 
nevýslovný dar!
2. Korintským 9,15
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Ale ak chodíme vo svetle, 
ako On je vo svetle, 
máme spoločenstvo 

medzi sebou a krv Ježiša, 
Jeho Syna, nás očisťuje 
od každého hriechu.

1. list Jánov 1,7

„Moje ovce počúvajú môj 
hlas, aj ja ich poznám a 
nasledujú ma. A ja im 
dávam večný život, a 

nezahynú naveky, a nikto 
mi ich nevytrhne z ruky.“

Ján 10,27.28
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Pretože Kristus trpel za vás, 
dal vám príklad, aby ste 
nasledovali Jeho šľapaje.

1. list Petra 2,21

„Ajhľa, ja som s vami 
po všetky dni, až do 

konca sveta.“
Matúš 28,20

„Tak svieť vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše dobré 

skutky a velebili vášho 
Otca, ktorý je v nebesiach.“

Matúš 5,16
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„Kto by sa hanbil za mňa 
a za moje reči, za toho sa 

bude hanbiť aj Syn človeka, 
keď príde v sláve svojej a 

Otcovej i svätých anjelov.“
Lukáš 9,26

Usychá tráva, vädne 
kvet, ale slovo nášho 
Boha zostáva naveky.

Izaiáš 40,8

„Nebo a zem sa pominú, 
ale moje slová na 

nikdy nepominú.“
Lukáš 21,33
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O nič nebuďte ustarostení, 
ale vo všetkom s vďakou 
predkladajte Bohu svoje 

žiadosti vo všetkých svojich 
modlitbách a prosbách. A 

pokoj Boží, ktorý prevyšuje 
každý rozum, bude chrániť 

vaše srdcia a vaše mysle 
v Kristovi Ježišovi.

Filipským 4,6.7

Miloval som ťa večnou 
láskou, preto som ti 

zachoval priazeň.
Jeremiáš 31,3

Neboj sa, lebo Ja 
som s tebou.

Izaiáš 41,10
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„Idem vám pripraviť 
miesto, a keď odídem a 
pripravím vám miesto, 

zase prídem a poberiem 
vás k sebe, aby ste aj vy 
boli tam, kde som ja.“

Ján 14,2.3

Sám Pán s veliteľským 
povelom zostúpi z neba, a 
najprv vstanú tí, čo umreli 
v Kristovi, potom my, ktorí 
zostaneme nažive, budeme 

spolu s nimi uchvátení 
v oblakoch do vzduchu 
v ústrety Pánovi, a tak 
budeme stále s Pánom.

1. Tesalonickým 4,16.17



30 31

Videl som nové nebo 
a novú zem.

Zjavenie Jána 21,1

„Ajhľa, prídem skoro!“
Zjavenie Jána 22,12

A Boh im zotrie každú slzu 
z očí a smrť už viac nebude, 

ani smútok, ani plač, ani 
bolesť už viac nebude, lebo 

prvotné sa pominulo.
Zjavenie Jána 21,4

Kto žízni, nech príde! 
Kto chce, nech si naberie 

zadarmo vodu života!
Zjavenie Jána 22,17

Amen! Príď, Pane Ježiši!
Zjavenie Jána 22,20



Čítajte Bibliu, je to Božie Slovo. 
Počúvajte na Boží hlas. Ten veľký 
živý Boh sa stará o Vás. On chce, 
aby ste spoznali Jeho lásku. 
V Jeho Slove On vám ukazuje 
cestu ku pravému odpočinku, 
skutočné šťastie a pokoj.


