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Žalmy 16:7 Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi radí, ba ešte i v noci 
ma vyučujú moje ľadviny.
8 Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby 
som sa nepohol.
9 Preto sa raduje moje srdce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude 
bývať bezpečne.
10 Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby 
videl porušenie.
11 Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, 
rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť.

Skutky 2:26 Preto sa rozveselilo moje srdce, a môj jazyk zaplesal, áno i moje 
telo bude stániť na nádeji (bude odpočívať v nádeji)

1 Korintským 13:13 A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale 
najväčšia z nich je láska.



20. 2. 2020

2

Židom 11:1 A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením 
o veciach, ktoré sa nevidia.
2 Lebo v nej dostali svedoctvo starší predkovia.
3 Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie 
z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí.

Židom 11:6 A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k 
Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

Židom 6:12 aby ste nezleniveli, ale aby ste nasledovali tých, ktorí vierou a 
zhovievavosťou dedia zasľúbenia. (ROH)

Židom 6:12 aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a 
trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. (SEVP)
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Rímskym 8:23-6 No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my 
sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.

Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, 
čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nádejal?
Ale ak sa nadejeme na to, čoho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti.

A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. 

Rímskym 4:17-22 ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov -
pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, 
ako čo by bolo;
18 ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých 
národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä;
19 a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo 
sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry
20 a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere 
dajúc slávu Bohu
21 a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť,
22 preto mu to aj bolo počítané za spravedlivosť.
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Rímskym 15:13 A Boh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo 
verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha.


