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Na počátku bylo Slovo 
a to Slovo bylo u Boha 

a to Slovo bylo Bůh.
Jan 1,1

V něm byl život 
a ten život 

byl světlo lidí.
Jan 1,4
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Ježíš řekl: 
„Já jsem 

světlo světa. 
Kdo mne následuje, 

nebude chodit 
ve tmě, 

ale bude mít 
světlo života.“

Jan 8,12

Ježíš mu řekl: 
„Já jsem 
ta Cesta, 
Pravda 
i Život. 

Nikdo nepřichází 
k Otci 

než skrze mne.“
Jan 14,6
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Ježíš vstal a zvolal: 
„Žízní-li kdo, 

ať přijde ke mně 
a pije. 

Kdo věří ve mne, 
jak praví Písmo, 
řeky živé vody 

poplynou z jeho nitra!“
Jan 7,37-38

„Pojďte ke mně všichni, 
kteří těžce pracujete 
a jste přetíženi, a já 

vám dám odpočinek.“
Matouš 11,28

„Mé jho je příjemné 
a mé břemeno je lehké.“

Matouš 11,30
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Bože, projev milost 
mně hříšnému.

Lukáš 18,13

Mzdou hříchu je smrt, 
ale darem Boží milosti 

je život věčný 
v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.

Římanům 6,23

Ježíš mu odpověděl: 
„Amen, amen, pravím tobě, 

nenarodí-li se kdo znovu, 
nemůže spatřit 
Boží království.“

Jan 3,3

„Nediv se, 
že jsem ti řekl: 

‚Musíte se narodit  
znovu.‘“

Jan 3,7
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Učiňte tedy pokání 
a obraťte se, aby byly 
vymazány vaše hříchy.

Skutky 3,19

Jestliže své hříchy 
vyznáváme, 

on je věrný a spravedlivý, 
aby nám hříchy odpustil 

a očistil nás 
od každé nepravosti.

1. Janův 1,9

Těm však, 
kteří ho přijali, 
dal pravomoc 

stát se Božími dětmi, 
těm, kteří věří  
v jeho jméno. 

Ti se nenarodili z krve ani 
z vůle těla…, nýbrž  

z Boha.
Jan 1,12-13
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„Amen, amen, 
pravím vám, 

že kdo slyší mé slovo 
a věří tomu, 

kdo mne poslal, 
má věčný život 

a nejde na soud, 
ale přešel 

ze smrti do života.“
Jan 5,24

„Neboť tak Bůh miluje 
svět, 
že dal 

svého jediného Syna, 
aby žádný, 

kdo v něho věří, 
nezahynul, 

ale měl život věčný.“
Jan 3,16



14 15

Ale on byl proboden 
za naše přestoupení, 

zdeptán 
za naše provinění, 
na něho dolehla 

kázeň 
pro náš pokoj 
a jeho šrámy 

jsme uzdraveni.
Izajáš 53,5

„Hle, stojím u dveří 
a tluču; 

kdo by uslyšel můj hlas 
a otevřel dveře, 
k tomu vejdu.“

Zjevení 3,2

Aby Kristus 
skrze víru přebýval 
ve vašich srdcích.

Efeským 3,17



16 17

„Syn člověka přišel 
vyhledat 

a zachránit, 
co je ztraceno.“

Lukáš 19,10

„Toho, kdo ke mně 
přichází, 

jistě nevyženu ven.“
Jan 6,37

Pojďte, 
protože vše 

už je připraveno.
Lukáš 14,17

Co mám dělat, 
abych byl zachráněn? 

Uvěř v Pána Ježíše, 
a budeš zachráněn.

Skutky 16,30-31
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Skrze jeho jméno 
přijme odpuštění hříchů 
každý, kdo v něho věří.

Skutky 10,43

On /Ježíš, náš Pán/ 
byl vydán 

pro naše provinění 
a vzkříšen 

pro naše ospravedlnění.
Římanům 4,24-25

Nyní tedy není 
žádného odsouzení  

pro ty, 
kteří jsou v Kristu Ježíši.

Římanům 8,1

Toto jsem napsal vám, 
kteří věříte ve jméno 

Syna Božího, 
abyste věděli, 

že máte věčný život.
1. Janův 5,13
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„Radujte se, 
že vaše jména 

jsou zapsána v nebesích.“
Lukáš 10,20

Když jsme tedy 
byli ospravedlněni z víry, 
máme pokoj s Bohem 

skrze našeho Pána 
Ježíše Krista.

Římanům 5,1

Neboť jste zachráněni 
milostí skrze víru; 

a ta záchrana 
není z vás – je to 

Boží dar; 
není na základě skutků, 
aby se nikdo nechlubil.

Efeským 2,8-9

Díky Bohu 
za jeho nevýslovný dar!

2. Korintským 9,15
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Jestliže však chodíme 
v tom světle, 

jako on je v tom světle, 
máme společenství 

mezi sebou 
a krev Ježíše Krista, 

jeho Syna, nás očišťuje 
od každého hříchu.

1. Janův 1,7

„Mé ovce slyší můj hlas, 
já je znám, 

jdou za mnou 
a já jim dávám 

život věčný; 
nezahynou na věčnost 

a nikdo 
je nevytrhne 
z mé ruky.“

Jan 10,27-28
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Neboť i Kristus 
trpěl za vás 

a zanechal vám  
příklad, 

abyste šli 
v jeho šlépějích.

1. Petrův 2,21

„A hle, já jsem s vámi 
po všechny dny 

až do skonání tohoto věku.“
Matouš 28,20

„Tak ať vaše světlo 
září před lidmi, 

aby uviděli 
vaše dobré skutky 

a vzdali slávu 
vašemu Otci, 

který je v nebesích.“
Matouš 5,16
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„Neboť kdo by se styděl 
za mne a za má slova, 
za toho se bude stydět 

Syn člověka, 
když přijde v slávě své 

i Otcově 
a svatých andělů.“

Lukáš 9,26

Tráva usychá, 
květ vadne, 

ale slovo našeho Boha 
obstojí navěky.

Izajáš 40,8

„Nebe a země 
pominou, 

ale má slova 
jistě nepominou.“

Lukáš 21,33
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O nic nebuďte úzkostliví, 
ale ve všem oznamujte 

Bohu své žádosti 
v modlitbě a prosbě 

s děkováním. 
A pokoj Boží,  

který převyšuje všechno 
porozumění, bude střežit 

vaše srdce a vaše  
myšlenky 

v Kristu Ježíši.
Filipským 4,6-7

Miluji tě věčnou láskou, 
proto ti stále 
zachovávám  

milosrdenství.
Jeremjáš 31,3

Neboj se, protože já  
jsem s tebou.

Izajáš 41,10
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„Neboť vám jdu 
připravit místo. 

A odejdu-li 
a připravím vám místo, 

opět přijdu 
a vezmu vás k sobě, 
abyste i vy byli tam, 

kde jsem já.“
Jan 14,2-3

Sám Pán sestoupí z nebe 
a mrtví v Kristu 

vstanou nejdříve. 
Potom my živí, kteří 

tu budeme ponecháni, 
budeme spolu s nimi 
uchváceni v oblacích 
do vzduchu k setkání  

s Pánem. 
A tak už navždy 

budeme s Pánem.
1. Tesalonickým 4,16-17
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A spatřil jsem nové nebe 
a novou zemi.

Zjevení 21,1

A Bůh setře 
každou slzu z jejich očí. 

A smrti již nebude, 
ani žalu ani křiku 

ani bolesti již nebude, 
neboť první věci  

pominuly.
Zjevení 21,4

„Hle, přijdu brzy.“
Zjevení 22,12

A kdo žízní, ať přijde,  
a kdo chce, 

ať si zdarma vezme vodu 
života.

Zjevení 22,17

„Amen, přijď, Pane  
Ježíši!“

Zjevení 22,20
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Pokud nemáte Bibli, rádi Vám 
na požádání pošleme zdarma 
jednu její část.
 
Budete-li mít nějaké otázky, 
rádi se pokusíme dát Vám na 
ně odpověď.

Čtěte Bibli, je to Boží slovo. 
Poslouchejte Boží hlas. Ten 
velký, živý Bůh se o Vás stará.
Chce, abyste poznali Jeho 
lásku. Ve svém Slově ukazuje 
cestu k pravému odpočinku, 
štěstí a pokoji.
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