VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ KMB 1-3
KMB 1
LEKCE 3
Matouš 22:36-38
36 "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?" 37 On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ 38 To je největší a první přikázání.
LEKCE 4
2 Timoteovi 3:16-17
16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k
výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému
činu
LEKCE 5
Joshua 1:8
Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl
bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš
jednat prozíravě.
LEKCE 6
Jan 16:24
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
LEKCE 7
Filipským 4:6-7
6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu. 7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
Ježíši.
LEKCE 8
Jakub 1:22
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači ‐ to byste klamali sami sebe!
LEKCE 9
Židům 12:11
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší
ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

KMB 2
LEKCE 1
Genesis 2:18
I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

LEKCE 2
Efezským 5:25
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.
Můj manželský závazek
Je pro mne ctí, že můžu prokazovat svou lásku k Ježíši tím, že budu pečovat o svou ženu –
milovat ji, prokazovat jí úctu, snažit se jí porozumět a vzdávat se svého života a svých práv pro ni.
LEKCE 3
1 Petrův 4:19
A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.
LEKCE 4
1 Petrův 3:7
Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte
jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic
překážet.
LEKCE 5
Tři biblické principy pro výchovu dětí
Efezským 6:4
Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
Přísloví 17:6
Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.
Přísloví 18:21
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
LEKCE 6
Přísloví 18:21
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
Efezským 6:4
Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
LEKCE 7
Přísloví 18:13
Odpoví‐li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.
LEKCE 8
1 Petrův 3:8-9
8 Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, 9
neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k
tomu, abyste se stali dědici požehnání.
LEKCE 9
Římanům 6:23
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jan 1:12
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.
Efezským 2:8-9
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků,
takže se nikdo nemůže chlubit.

KMB 3
LEKCE 1
Marek 4:19
ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo,
takže zůstane bez úrody
LEKCE 2
Přísloví 22:7
Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.
LEKCE 3
Kazatel 11:2
2 Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane.
LEKCE 4-5
1 Timoteovi 6:18-19
18 napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, 19 a tak
ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.
LEKCE 6
Jakub 1:2-4
2 Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. 3 Vždyť víte, že
osvědčí‐ li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. 4 A vytrvalost ať je dovršena skutkem,
abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
1 Petrův 4:19
19 A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.
LEKCE 7
Matouš 11:28-30
28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a
naleznete odpočinutí svým duším. 30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."
LEKCE 8
Matouš 28:18-20
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Jděte ke všem
národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku."
LEKCE 9
1 Korintským 6:20
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

LEKCE 10
Koloským 3:23-24
23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, 24 s vědomím, že
jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

