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Vyznania - 2. Božia trojica

Ježiš mi dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou 
mocou nepriateľa. Nič mi teda neuškodí. No neradujem sa len z 
toho, že sa mi poddávajú duchovia, ale hlavne sa radujem z toho, že 
je moje meno zapísané v nebi.          (Evanjelium Lukáša 10:19-20)

Ja sa modlím k môjmu otcovi v duchu a v pravde a môj Otec, ktorý 
vidí aj to, čo je skryté, mi odplatí.          (Evanjelium Matúša 6:6)

Otče môj, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď 
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb môj 
každodenný daj mi aj dnes a odpusť mi moje viny, ako i ja odpúšťam 
svojim vinníkom. A neuveď ma do pokušenia, ale zbav ma zlého. 
Lebo, ak ja odpustím ľuďom ich previnenia, aj mne potom odpustí 
môj nebeský Otec.          (Evanjelium Matúša 6:9-14)

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému 
menu! Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z 
jeho dobrodení! On mi odpúšťa všetky previnenia, on ma uzdravuje 
zo všetkých chorôb. Zachraňuje mi život zo záhuby, on ma venčí 
milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje môj život, mladosť sa 
mi obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, 
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. 
Nezaobchádza so mnou podľa mojich hriechov, ani mi neodpláca 
podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť 
prevyšuje mňa, pretože mám pred ním bázeň. Ako je vzdialený 
východ od západu, tak vzďaľuje odo mňa moje neprávosti. Ako sa 
otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nado mnou, 
pretože ho ctím. Dobroreč Hospodinovi, moja duša!          (Žalm 103)

Prosím a dostávam! Hľadám a náchadzam! Klopem a je mi 
otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto 
klope, tomu otvoria. Môj nebeský Otec mi dá Svätého Ducha a ja ho 
prijímam.          (Evanjelium Lukáša 11:9-10, 13)

Ty si mojím Otcom a patrím ti. Si môj Tvorca, ty ma udržuješ.          
(Deuteronómium 4:1-2)

Pane buď velebený deň čo deň, ty nesieš moje bremená. Bože, ty si 
mojou spásou. Môj Boh je Boh záchrany, Hospodin a Pán, on má 
východisko zo smrti.          (Žalm 68:20-21)

Narodil som sa z Boha, a už nepácham hriech, lebo jeho semeno je 
vo mne; a nemôžem ani hrešiť, pretože som sa narodil z Boha. 
(1. Jánov 3:9)

Ty si dobrý pastier. Ty poznáš to, čo je tvoje a ja zasa poznám teba.           
(Evanjelium Jána 10:14)

Tvoja Božia reč je preverená, je mi štítom, pretože sa k tebe 
utiekam. Vzdiaľ odo mňa klamstvo a lživé slovo!
(Príslovia 30:5, 8)

Ja verím v Božieho Syna, a tak mám večný život. Lebo kto verí v 
neho, nie je odsúdený.           (Evanjelium Jána 3:14)

Ty si Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec, ktorý bol, 
ktorý je a ktorý príde.           (Zjavenie Jána 22:13)

A tvoj Duch i nevesta hovoria: „Príď!“, ja som smädný a hladný po 
tebe, a tak si zadarmo beriem z tvojej vody života.
(Zjavenie Jána 22:17)

Ty si cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len skrze 
teba. Ježiš, ja ťa poznám, a tak poznám aj Otca.
(Evanjelium Jána 14:6-7)

A ten, kto verí v teba, bude konať skutky, aké si ty konal, ba budem 
konať ešte väčšie, lebo ty si šiel k Otcovi a urobíš všetko, o čo 
budem prosiť v tvojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Vždy 
keď ťa o niečo prosím v tvojom mene, ty to urobíš.
(Evanjelium Jána 14:11-14)

Pane, ty ma miluješ, oslobodil si ma svojou krvou od mojich 
hriechov, Tebe sláva a moc na veky vekov.          (Zjavenie Jána 1:5-6)

Radujem sa a teším sa z Hospodina, svojho Boha, veď mi dávaš 
spásonosný dážď, zosielaš mi jesenný i jarný dážď, takže moje 
humná sú plné obilia, lisy pretekajú muštom a olejom a vynahradíš 
mi roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice. 
Jedávam dosýta a chválim meno Hospodina, svojho Boha, ktorý sa 
ku mne tak obdivuhodne správa. Ja nebudem navždy zahanbený. 
Poznám, že si v mojom strede, že si Hospodin, môj Boh, a niet 
iného; a ja nebudem navždy zahanbený.          (Joel 2:23-27)

Ak je Boh za mňa, kto je proti mne? Ako by mi ten, ktorý neušetril 
vlastného Syna, ale vydal ho za mňa osobne, nedaroval s ním 
všetko? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z 
mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za mňa.
(Rimanom 8:31-32, 34)

Ja počúvam tvoje slovo a verím tomu, ktorý ho poslal, preto mám 
večný život a nejdem na súd, ale prešiel som zo smrti do života.
(Evanjelium Jána 5:24)

Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého mi poslal Otec, ten ma naučí všetko a 
pripomenie mi Ježišove slová.           (Evanjelium Jána 14:26)

Ja už nežijem telesne, ale duchovne, pretože vo mne prebýva Boží 
Duch. Kristus je vo mne, a tak moje telo je mŕtve pre hriech, ale 
Duch je život pre spravodlivosť. Vo mne prebýva Duch toho, ktorý 
vzkriesil Ježiša z mŕtvych, a tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, 
oživí aj moje smrteľné telo svojím Duchom, ktorý prebýva vo mne.
(Rimanom 8:9-11)

Som vedený Božím Duchom, a tak som Božím synom. Lebo som 
neprijal ducha otroctva, aby som opäť žil v strachu, ale prijal som 
ducha synovstva, v ktorom volám: „Abba, Otče.“ Tento Duch sám 
dosvedčuje môjmu duchu, že som Božie dieťa. Ale ak som dieťa, 
som aj dedič, Boží dedič a Kristovi spoludedič, aby som bol spolu s 
ním aj oslavený.           (Rimanom 8:14-17)

Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha! 
Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho Svätého Ducha! Vráť 
mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!           
(Žalm 51:12-14)

Duch Svätý, ten Duch pravdy, ma uvedie do celej pravdy, lebo 
nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť od 
Otca a bude mi zvestovať aj to, čo príde.          (Evanjelium Jána 16:13)

Vyzliekam si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, 
ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovujem sa duchovným 
zmýšľaním a obliekam si nového človeka, stvoreného podľa 
Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.
(Efežanom 4:22-24)

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým 
víťazstvom, ktoré premohlo svet, je moja viera. A ja premáham 
tento svet, pretože verím, že Ježiš je Boží Syn.          (1. Jánov 5:4-5)
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