
  
„Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze 

strachu.“ (Iz 12,2) 

 
„Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze 

strachu.“ (Iz 12,2) 

 
„S veselím budete čerpat vodu z pramenů 

spásy.“ (Iz 12, 3) 

 
„S veselím budete čerpat vodu z pramenů 

spásy.“ (Iz 12, 3) 

 
„Hle, toto je náš Bůh. V Něho jsme skládali 

naději a On nás spasil.“ (Iz 25,9) 
 

 
„Hle, toto je náš Bůh. V Něho jsme skládali 

naději a On nás spasil.“ (Iz 25,9) 
 

„Stvoření opírající se o Tebe chráníš 
pokojem, pokojem, neboť v Tebe doufá.“  

(Iz 26, 3)  

„Stvoření opírající se o Tebe chráníš 
pokojem, pokojem, neboť v Tebe doufá.“ 

(Iz 26, 3) 

 
„On dává zemdlenému sílu a dostatek 

odvahy bezmocnému.“ (Iz 40, 29) 

 
„On dává zemdlenému sílu a dostatek 

odvahy bezmocnému.“ (Iz 40, 29) 

 
„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, 

nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, 
běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ 

(Iz 40, 31) 
 

 
„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, 

nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, 
běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ 

(Iz 40, 31) 
 

 
„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.“ (Iz 41, 10) 
 

 
„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.“ (Iz 41, 10) 
 

 
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem 

tě tvým jménem, jsi můj.“ (Iz 43, 1) 
 

 
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem 

tě tvým jménem, jsi můj.“ (Iz 43, 1) 
 

 
„Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, 
a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě 
poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že to jsem 
já. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude 

ani po mně.“ (43,10) 
 

 
„Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, 
a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě 
poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že to jsem 
já. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude 

ani po mně.“ (43,10) 
 

 
„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti 
nepřemítejte. Hle činím něco docela nového 

a už to raší. Nevíte o tom?“ (Iz 43, 19) 
 

 
„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti 
nepřemítejte. Hle činím něco docela nového 

a už to raší. Nevíte o tom?“ (Iz 43, 19) 
 

 
„Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje 

nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.“ 
(Iz 43, 25) 

 

 
„Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje 

nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.“  
(Iz 43, 25) 

 



 
„Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny 
na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé 

potomstvo a své požehnání na ty, kteří z 
tebe vzejdou.“ (Iz 44, 3) 

 

 
„Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny 
na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé 

potomstvo a své požehnání na ty, kteří z 
tebe vzejdou.“ (Iz 44, 3) 

 
 

„Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak 
tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě 

vykoupím.“ (Iz 44, 22) 
 

 
„Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak 

tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě 
vykoupím.“ (Iz 44, 22) 

 
 

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji 
tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na 

cestu, po níž půjdeš.“ (Iz 48, 17) 
 

 
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji 
tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na 

cestu, po níž půjdeš.“ (Iz 48, 17) 
 

 
„On mě probouzí každého jitra, probouzí mi 
uši, abych slyšel jako učedníci.“ (Iz 50, 4b) 

 

 
„On mě probouzí každého jitra, probouzí mi 
uši, abych slyšel jako učedníci.“ (Iz 50, 4b) 

 
 

„Panovník Hospodin mi otevřel uši a já 
nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.“ (Iz 50, 5) 

 

 
„Panovník Hospodin mi otevřel uši a já 

nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.“ (Iz 50, 5) 
 

 
„Kdo chodí v temnotách, kde není žádná 

záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a 
opře se o svého Boha.“ (Iz 50, 10b) 

 

 
„Kdo chodí v temnotách, kde není žádná 

záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a 
opře se o svého Boha.“ (Iz 50, 10b) 

 
 

„Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš 
člověka, jenž umírá, lidského syna, který je 

jak tráva?“ (Iz 51, 12) 

 
„Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš 

člověka, jenž umírá, lidského syna, který je 
jak tráva?“ (Iz 51, 12) 

 
„Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, 

zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel 
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ 

(Iz 53, 5) 

 
„Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, 

zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel 
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ 

(Iz 53, 5) 
 

„Viděl jsem jeho cesty, vyléčím jej však a 
povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s 

ním truchlí.“ (Iz 57, 18) 

 
„Viděl jsem jeho cesty, vyléčím jej však a 

povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s 
ním truchlí.“ (Iz 57, 18) 

 
„S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.“ 

(Iz 55, 12a) 

 
„S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.“ 

(Iz 55, 12a) 
 

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty 
nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. 

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak 
převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé 

úmysly vaše.“ (Iz 55, 8 -9) 

 
„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty 

nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. 
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak 

převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé 
úmysly vaše.“ (Iz 55, 8 -9) 



 
 

 
„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani 

člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, 
kdo ho milují.“ (1.Kor. 2,9) 

 

 
„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani 

člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, 
kdo ho milují.“ (1.Kor. 2,9) 

 
 

„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, 
On sám bude jednat.“ (Ž 37,5) 

 

 
„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, 

On sám bude jednat.“ (Ž 37,5) 
 

 
„Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč 

požádá tvé srdce.“ (Ž 37, 4) 
 

 
„Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč 

požádá tvé srdce.“ (Ž 37, 4) 
 

 
„Jen On je má skála, má spása, můj 

nedobytný hrad, mnou nic neotřese.“ 
(Ž 62, 7) 

 
„Jen On je má skála, má spása, můj 

nedobytný hrad, mnou nic neotřese.“ 
(Ž 62, 7) 

 
„Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť On 

mi naději vlévá.“ (Ž 62, 6) 
 

 
„Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť On 

mi naději vlévá.“ (Ž 62, 6) 
 

 
„Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty 

tě chválí zpěvem.“ (Ž 63, 4) 
 

 
„Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty 

tě chválí zpěvem.“ (Ž 63, 4) 
 

 
„Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě 

pevně drží.“ (Ž 63, 9) 
 

 
„Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě 

pevně drží.“ (Ž 63, 9) 
 

 
„On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do 
království svého milovaného Syna. V Něm 

máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ 
(Kol 1, 13-14) 

 

 
„On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do 
království svého milovaného Syna. V Něm 

máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ 
(Kol 1, 13-14) 

 
 

„Žijte v Kristu Ježíši, když jste Ho přijali jako 
Pána. V Něm zapusťte kořeny, na Něm 

postavte základy, pevně se držte víry, jak 
jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu 

vzdávejte díky.“ (Kol 2, 6-7) 
 

 
„Žijte v Kristu Ježíši, když jste Ho přijali jako 

Pána. V Něm zapusťte kořeny, na Něm 
postavte základy, pevně se držte víry, jak 

jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu 
vzdávejte díky.“ (Kol 2, 6-7) 

 
 

„Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze 
sebe starého člověka i s jeho skutky a 

oblečte nového, který dochází pravého 
poznání, když se obnovuje podle obrazu 

svého Stvořitele.“ (Kol 3, 9-10) 
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oblečte nového, který dochází pravého 

poznání, když se obnovuje podle obrazu 
svého Stvořitele.“ (Kol 3, 9-10) 

 


