
Lukáš 8,21 
B21  On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní 
je." 
CEP  On jim odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší slovo Boží a podle 
toho jednají." 
 
Matouš 4:4 
B21  On však odpověděl: "Je psáno: `Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým 
slovem vycházejícím z Božích úst.´" 
CEP  On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým 
slovem, které vychází z Božích úst.´" 
 
Žalm 118:6 

B21  Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! 
CEP  Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? 
 
Izajáš 41:13 
B21  Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: "Neměj strach, já 
sám ti pomáhám!" 
CEP  Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá 
pomoc.« 
 
Izajáš 40:8 
B21  Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. 
CEP  Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky." 
 
2 Timoteovi 2:9 
B21  Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v 
okovech. 
CEP  Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není 
spoutáno. 
 
Matouš 24:35 
B21  Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 
CEP  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 
 
Žalm 119:160 
B21  Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. 
CEP  To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný. 
 
Žalm 119:105 
B21  Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. 
CEP  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. 
 
Žalm 18,31 
B21  Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v 
něho doufají! 
CEP  s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On 
je štítem všech, kteří se k němu utíkají. 



 
Žalm 119,89 
B21  Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích. 
CEP  Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. 
 
Žalm 19, 8 
B21  Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví 
jsou věrná, i prosté činí moudrými. 
CEP  Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je 
pravdivé, nezkušený jím zmoudří. 
 
Efeszkým 6,11-12 
B21  Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš 
zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné 
temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. 
CEP  Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj 
boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk 
tmy, proti nadzemským duchům zla. 
 
Efeszkým 6,13-19 
B21  Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a 
zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 

obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete 
moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč 
Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale 
bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Modlete se i za 
mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství 
evangelia 
CEP  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na 
odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni 
pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem 
víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také `přílbu spasení´ 
a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, 
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo 
dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství 
evangelia, 
 
2Timoteovi 3,15 
B21  Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze 
víru v Krista Ježíše. 
CEP  Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou 
v Krista Ježíše. 
 
List Jakubův 5,12 
B21  Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou 
jinou přísahou - ale ať vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni. 
CEP  Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. 
Vaše `ano´ ať je vždy `ano´ a `ne´ ať je `ne´, abyste nepropadli soudu. 
 



Jakubův 1,18 
B21  Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. 
CEP  Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první 
sklizní jeho stvoření.  
 
Římanům 1,16a 
B21  Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří,  
CEP  Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří,  
 
Jan 17,17 
B21  Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. 
CEP  Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. 
 
2Korintským 3,6 
B21  který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera 
totiž zabíjí, ale Duch oživuje. 
CEP  který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, 
nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život. 
 
2Timoteovi 3,16-17 
B21  Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a 
usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale 
připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. 
CEP  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k 
nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke 
každému dobrému činu. 
 
Židům 4,12-13 
B21  Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k 
rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky 
a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před 
očima Toho, jemuž musíme složit účet. 
CEP  Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na 
rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, 
který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž 
se budeme ze všeho odpovídat. 
 
Jeremjáš 15,16 
B21  Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova mě potěšila, vnesla radost 
do srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím přece tobě! 
CEP  Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí 
srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.  
 
Jeremjáš 23,29 
B21  Není mé slovo jako oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící? 
CEP  Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?" 
 
 
 



Jan 14,23 
B21  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho 
bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. 
CEP  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho 
bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 
 
Marek 8,38 
B21  Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za 
toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." 
CEP  Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za 
toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly." 
 
Iz 50,4 
B21  Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. 
Ráno za ránem mě probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník. 
CEP  Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat 
slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. 
 
Matouš 12,36 
B21  Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat 
účty v soudný den. 
CEP  Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v 
den soudu. 
 
Římanům 15,4 
B21  Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom 
díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději. 
CEP  Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti 
a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.  
 
2 Timoteovi 4,2 
B21  Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a 
vyučuj s nejvyšší trpělivostí. 
CEP  Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v 
trpělivém vyučování. 
 
2Korintským 6,4-7 
B21  Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v 
souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, 
bděních a hladověních, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, 
v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i 
nalevo,  
CEP  ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v 
souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v 
bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, 
dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme 
vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, 
 
 



Efezským 5,25-26 
B21  Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 
aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, 
CEP  Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, 
aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; 
 
Římanům 8,10 
B21  Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky 
spravedlnosti. 
CEP  Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, 
ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. 
 
Jan 14,6 
B21  "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne. 
CEP  Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne. 
 
Skutky 16,31 
B21  Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" 
CEP  Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém 
domě." 
 
Římanům 10,6 
B21  Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z 
mrtvých, budeš spasen. 
CEP  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh 
vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 
 
Izajáš 41,10 
B21  Neboj se - já jsem s tebou, nestrachuj se - já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a 
podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. 
CEP  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. 
 
Židům 13,5-6 
B21  Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě 
neopustím a nikdy nenechám," 
CEP  Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh 
řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. 
 
2Korintským 12,10 
B21  S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista - 
vždyť má síla je v mé slabosti! 
CEP  Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. 
Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný´ 
 
 
 



Jakubův 1,5-6 
B21  Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá - je přece štědrý 
ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá 
se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. 
CEP  Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad 
a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo 
pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. 
 
Přísloví 3,5-6 
B21  Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na 
každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. 
CEP  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho 
na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. 
 
Židům 13 5-6 
B21  Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě 
neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj 
zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" 
CEP  Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh 
řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při 
mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? 
 
Izajáš 26,4 
B21  Doufejte v Hospodina vždycky, navěky - Skalou věků je jen Hospodin! 
CEP Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. 
 
Filipským 4,6 
B21  O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s 
vděčností Boha, 
CEP  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu. 
 
Matouš 11,28 
B21  Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. 
CEP  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. 
 
Jakubův 1,12 
B21  Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, 
kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 
CEP  Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín 
života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 
 
 
 
 
 
 
 



Jakubův 1,13-15 
B21  Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako 
Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo 
pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a 
hřích, když dospěje, plodí smrt. 
CEP  Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být 
pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn 
a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný 
hřích plodí smrt. 
 
1Janův 1,7-9 
B21  Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a 
krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích 
nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, 
Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. 
CEP  Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi 
sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme 
bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, 
on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé 
nepravosti. 
 
Žalm 18,3 
B21  Hospodin je má skála, tvrz, má záchrana! Můj Bůh je má skála, v něm úkryt 
nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. 
CEP  Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, 
utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade! 
 


