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Slovo Hospodinovo

Deuteronomium 8:3 A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa kŕmil 

mannou, ktorej si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie 

na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst 

Hospodinových, žiť bude človek.

Genesis 15:1 Po týchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abramovi vo 

videní povediac: Neboj sa Abrame, ja som tvojím štítom a tvojou odplatou 

veľmi velikou.

1 Samuel 3:1 A mládenček Samuel posluhoval Hospodinovi pred Élim. A 

slovo Hospodinovo bolo vzácne v tých dňoch, a len málokde mal niekto 

prorocké videnie.

1 Samuel 3:7 A Samuel ešte neznal Hospodina, ani mu nebolo dovtedy 

zjavené slovo Hospodinovo.

1 Samuel 3:21 A Hospodin sa znova a znova ukazoval v Síle, lebo Hospodin 

sa zjavil Samuelovi v Síle v slove Hospodinovom.
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2 Samuel 7:4-5 A stalo sa tej istej noci, že sa stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi a 

Hospodin riekol takto: Iď a povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí 

Hospodin: Či mi ty vystavíš dom, v ktorom by som býval?

2 Samuel 24:11-12 A keď vstal Dávid ráno, stalo sa slovo Hospodinovo k prorokovi 

Gádovi, vidiacemu Dávidovmu, povediac: Iď a budeš hovoriť Dávidovi: Takto hovorí 

Hospodin: Troje ukladám na teba. Vyvoľ si jedno z nich, aby som ti ho učinil.

1 Králi 12:22-24 Ale stalo sa slovo Božie k Šemaiášovi, mužovi Božiemu, povediac:

Povedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, judskému kráľovi, a celému domu 

Júdovmu i Benjaminovi aj ostatku ľudu a riekni: Takto hovorí Hospodin: Nechoďte 

hore ani nebojujte proti svojim bratom, synom Izraelovým! Navráťte sa každý do 

svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slovo Hospodinovo a vrátili 

sa, aby odišli podľa slova Hospodinovho.

1 Samuel 15:23 Lebo vzbura je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa jako 

modlárstvo a bohovia. Preto, že si ty zavrhol slovo Hospodinovo, zavrhol aj on teba, 

aby si nebol kráľom. Vtedy povedal Saul Samuelovi: Zhrešil som, že som prestúpil 

rozkaz Hospodinov i tvoje slová, lebo som sa bál ľudu a poslúchol som na ich hlas. 

Preto teraz odpusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa klaňal 

Hospodinovi. Ale Samuel riekol Saulovi: Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhnul slovo 

Hospodinovo a preto, že aj Hospodin zavrhnul teba, aby si nebol kráľom nad 

Izraelom. A keď sa obrátil Samuel, aby odišiel, chytil Saul krýdlo jeho plášťa, a 

odtrhlo sa. Vtedy mu riekol Samuel: Hospodin odtrhnul kráľovstvo Izraelovo od 

teba dnes a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu ako si ty. Ani nebude klamať večne 

trvajúci víťaz Izraelov ako ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želel. A on 

povedal: Zhrešil som, avšak ma, prosím, predsa len teraz ucti pred staršími môjho 

ľudu a pred Izraelom a navráť sa so mnou, aby som sa klaňal Hospodinovi, tvojmu 

Bohu. A Samuel sa vrátil a išiel za Saulom, a Saul sa poklonil Hospodinovi.
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2 Samuel 22:28-32 (Žm 18) A pokorný ľud strápený zachrániš; ale tvoje oči hľadia 

na vysokomyseľných, aby si ich ponížil. Lebo ty si mojou sviecou Hospodine. A 

Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Lebo v tebe som prebehnul vojskom. Vo 

svojom Bohu som preskočil múr. Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč 

Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa 

utiekajú k nemu. Lebo kde kto je silným Bohom krome Hospodina, a kto je skalou 

mimo nášho Boha?!

2 Samuel 23:1-4 A toto sú posledné slová Dávidove. Toto riekol ako Boží výrok 

Dávid, syn Izaiho, a riekol muž, ktorý je vysoko postavený, pomazaný Boha 

Jakobovho a ľúbezný čo do spevov Izraelových. Duch Hospodinov hovorí skrze mňa, 

a jeho reč na mojom jazyku. Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova: Ten, 

ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravedlivý, ktorý panuje v bázni Božej, a bude 

jako svetlo rána, keď vychádza slnce, ráno bez oblakov, keď od jasu po daždi pučí 

zeleň zo zeme.

Galatským 2:20 S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne 

Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma 

zamiloval a vydal sám seba za mňa.
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Ján 5:36-47 Ale ja mám väčšie svedoctvo nad Jánovo, lebo skutky, ktoré mi dal 

Otec, aby som ich vykonal, samy tie skutky, ktoré ja činím, svedčia o mne, že ma 

poslal Otec. Ba aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal svedoctvo o mne. Ani ste nikdy 

nepočuli jeho hlasu ani nevideli jeho tvárnosti. A nemáte jeho slova zostávajúceho 

v sebe, lebo tomu, ktorého on poslal, vy neveríte. Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa 

domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. Ale 

nechcete prijsť ku mne, aby ste mali život. Chvály od ľudí neprijímam, ale som vás 

poznal, že lásky Božej nemáte v sebe. Ja som prišiel v mene svojeho Otca, a 

neprijímate ma; keby prišiel iný vo svojom vlastnom mene, toho prijmete. Jako vy 

môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých a chvály od samého, 

jediného Boha nehľadáte?! Nedomnievajte sa, že ja budem na vás žalovať u Otca; 

jesto, kto na vás žaluje, Mojžiš, v ktorom vy nádej skladáte. Lebo keby ste verili 

Mojžišovi, verili by ste mne, lebo on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, ako 

uveríte mojim slovám?


