Citáty o naději
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
(Ž 91,2)
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
(Ž 91,11)
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
(1 Kor 13,13)
Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.
(Ž 139,12)
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti
stínem po pravici.
(Ž 121,5)
Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
(Iz 43,1)
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
protože jsem si tě zamiloval...
(Iz 43,4)
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál.
(Ž 27,1)
Snášejte se navzájem a odpouštějte si,
má-li kdo něco proti druhému.
(Kol 3,13)
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
(Ž 23,1)
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
(Mt 11�28)
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: „neboj se, já jsem tvá pomoc.“
(Iz 41�13)

Krátce před východem slunce je noc nejtemnější.
(S. Lagerlöf)
Naděje v budoucnost je síla přítomnosti.
(R. Rienecker)
Od okamžiku k okamžiku uneseš hodně.
(Terezie z Avily)
Se svými starostmi občas i veselí střídej,
abys měl dosti sil a unesl kdejakou svízel.
(M. P. Cato)
I z kamenů, které leží na cestě, se dá vystavět něco krásného.
(J. W. Goethe)
Všechno končí dobře pro toho, kdo dokáže čekat.
(L. N. Tolstoj)
Člověk nesmí ztrácet naději, ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.
(I. Erenburg)
Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak.
(W. Saroyan)
Co by byl život bez naděje? Jiskra, která vyskočí z uhlí a zhasne.
(F. Hölderlin)
Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat,
co milovat a v co doufat.
(J. Addison)
Ať je tomu jakkoli, život – to je dobrá věc.
(J.W.Goethe)
Dej každému dni šanci, aby mohl být tím nejkrásnějším dnem
tvého života.
(Mark Twain)
Začátky všech velkých věcí jsou malé.
(Marcus Aurelius)

Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.
(Konfucius)
Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země.
(Theodore Roosevelt)
Úspěch je schopnost jít od neúspěchu k neúspěchu
a neztratit při tom nadšení.
(W. Churchil)
Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti.
Když řešení nemá, starosti nepomohou.
(Dalajláma)
Loď je nejjistější v přístavu, ale na to ji nepostavili.
(P. Coelho)
Slunce nevynechá ani jednu vesnici.
(africké přísloví)
Není lepší prostředek útěchy po ztroskotání plánu,
než vymyslet okamžitě nový.
(J. Paul)
Úsměv stojí méně než elektrický proud a dává více světla.
(skotské přísloví)
Když odpouštíme, odpouští se i nám.
(sv. František z Assisi)
Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.
(Antoine de Saint Exupéry)
Nech světlo radosti a veselosti hořet a chraň je ve své duši.
(Franz Pfanner Mariannhill)
Jedno malé světlo je více než mnoho tmy.
(Paul Caudel)
Jeden sluneční paprsek postačí, aby prosvítil hodně temna.
(sv. František z Assisi)
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