
Biblické verše o Božej pomoci, ochrane a pokoji, ktorý dáva On. 

 

Boh mi prisľúbil Jeho pomoc, on je môj ochranca, na Neho sa môžem spoľahnúť. 

Hebr 13,5 Veď on sám povedal: "Nezanechám ťa, ani neopustím." 

Jer 1,8 Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!" - hovorí Pán. 

Iz 41; 10,13  Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham 
ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: 
"Neboj sa, ja ti pomáham." 

Žalm 91, 2  Povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj“ 

Žalm 121; 2-7 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, 
nezdriemne ten, čo ťa stráži. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Pán ťa stráži, Pán je tvoja 
záštita po tvojej pravici. Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; 
Pán ti bude chrániť život.  

Žalm 91; 9-11,14-16  Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké 
nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na 
všetkých tvojich cestách. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. 
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým 
životom a ukážem mu svoju spásu. 

Žalm 23   

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi 
osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, 
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl 
pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť 
budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. 

Jer 17, 7-8 Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri 
vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom 
roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. 

Iz 43, 1-3   

Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: "Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene 
ťa zavolám ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš 
cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.  Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj 
spasiteľ.  

Iz 46, 3,6,12 Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali.  Nezachveje sa, veď 
Boh je v jeho strede; už od úsvitu mu Boh pomáha. S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh 
Jakubov. 



Žalm 112, 1,7  Blažený človek, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch, nebude sa báť zlej 
zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána. 

Žalm 94, 18-19 Ledva poviem: "Noha sa mi potkýna," hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.  A keď sa 
v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.  

Deut 31, 6 Buďte statoční a udatní; nebojte sa a neľakajte sa, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa 
nenechá a neopustí. 

Deut 33, 12 Miláčik Pánov nech bezpečne si býva; on ho bude vždy chrániť a na jeho pleciach bude 
odpočívať.  

Žalm 34, 5  Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.   

 

Boh mi prisľúbil pokoj. On moju dušu upokojuje. 
 

2 Sol 3, 16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.  

Jn 14, 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám 
srdce nevzrušuje a nestrachuje.  

Žalm 29, 11  Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom. 

Ján 14, 1 „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! 

Žalm 4, 9 V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. 

Žalm 131, 2-3 Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené 
dieťa, tak je moja duša vo mne. Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky. 

Žalm 116, 7  Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil. 

Rim 8, 15-16 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha 
adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!" Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že 
sme Božie deti. 

Rim 8: 6  Zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.  

Rim 15, 13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého 
oplývali nádejou. 

Žalm 56, 4  Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.  

1 Ján 4, 18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, 
nie je dokonalý v láske. 

 

  



Pán má pripravené pre mňa to najlepšie. 

 
Jer 29, 11 Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to 
myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.  

Príslovia 3,5-6 Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na 
svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať 
chodníky. 

Heb 10, 35  Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena.  

Žalm 20, 7 Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni 
ho mocou spásonosnej pravice. 

Prislovia 19, 21  V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.  

Mat 6, 25-34   

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či 
život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?  Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do 
stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?  A kto z vás si môže 
starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?  A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, 
ako rastú: nepracujú, nepradú;  a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako 
jediná z nich.  Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr 
vás, vy maloverní?!  Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” 
alebo: “Čo si oblečieme?”!  Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že 
toto všetko potrebujete.  Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko 
dostanete navyše.  Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň 
má dosť svojho trápenia. 

Iz 26, 4   Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou. 

Iz 40, 11   Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí."  

2 Tim 1, 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 

Žalm 37, 3-7 Spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj 
radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už 
postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. Odovzdaj sa 
Pánovi a dúfaj v neho. 

 

 

  



Boh ma pozýva si v dôvere od Neho pýtať dobré veci. 
 

1 Jn 5,14-15  A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A 
ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. 

Jak 5, 16  Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.  

Fil 4, 6-7  O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky 
prednášajte svoje žiadosti Bohu.  A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše 
mysle v Kristovi Ježišovi.  

1 Pt 5,7 Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 

Žalm 34, 18 Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. 

Žalm 55,23  Zlož svoje starosti na Pána a on sa o teba postará. 

Mt 11, 28-29 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba 
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 

Žalm 84,12-13  Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú 
v nevinnosti. Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba. 

Žalm 34, 6-9  Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho 
vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a 
vyslobodí ich.  Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.  

Jer 33, 3 Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš. 

Ján 10,10 Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. 

Žalm 145, 14-20  Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených. Oči všetkých sa s 
dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko 
živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán 
všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu 
a zachráni ich. Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú. 

Lk 18, 27 On im povedal: "Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu." 

 


