
Výběr biblických textů na úmrtní oznámení

V obrácení a ztišení bude vaše spása, 
v klidu a důvěře vaše vítězství.

Izajáš 30, 15

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde 
pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on
učinil nebesa i zemi.

Žalm 121,1b-2

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako
poslední se postaví nad prachem.

Job 19,25

Žádaná věc člověku jest dobře činiti jiným.
Př 19,22

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a 
jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout.

Mt 11,28

Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na 
druhou stranu!“

Mk 4,35

Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, 
neboť takovým patří království Boží.

Mk 10,13-16

Já jsem vzkříšení i a život
J 11,25

Milujte se navzájem.
J 13, 34

Buď věrný až do smrti, a dám ti vítězný 
věnec života.

Zj 2,10

Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá 
jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu 
není, už se neobjeví na svém místě. Avšak 
Hospodinovo milosrdenství je od věků na 
věky…

Žalm 103, 15-17

Hospodin je můj pastýř, 
nebudu mít nedostatek.

Žalm 23,1

Hospodin je můj pastýř, 
nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě
vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát
ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Žalm 23,1-4

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
co ani člověku na mysl nepřišlo,

připravil Bůh těm, kdo ho milují.
1K 2,9

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění
pod nebem svůj čas:

Je čas rození i čas umírání.
Kaz 3,1-2

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám
plně, jako Bůh zná mne.

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale
největší z té trojice je láska

1 Kor 13,12-13

Už nebudeš mít slunce za světlo dne,
ani jas měsíce ti nebude svítit.

Hospodin ti bude světlem věčným,
tvůj Bůh tvou oslavou.

Iz 60,19

Jsem jist, že ani smrt ani život,
ani andělé ani mocnosti,

ani přítomnost ani budoucnost,
ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny,

ani co jiného v celém tvorstvu
nedokáže nás odloučit od lásky Boží,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Římanům 8,38-39

Náš Pán Ježíš Kristus zemřel za nás,
abychom my, ať živí či zemřelí,

žili spolu s ním.
1.Tesalonickým 5,10


