Lekce 1
Genesis 2:18
I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk
byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."
Genesis 2:18
Lekce 2
Efezským 5:25

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus
zamiloval církev a sám se za ni obětoval.
Efezským 5:25

Lekce 2

Lekce 3

Můj manželský závazek

1 Petrův 4:19

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.

A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše
věrnému Stvořiteli a činí dobré.

Můj manželský závazek

Lekce 5
Tři biblické principy pro výchovu dětí

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.

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.

1 Petrův 3:7

Lekce 7
Přísloví 18:13
Odpoví‐li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost
a hanba pro něj.
Přísloví 18:13

1 Petrův 4:19

Lekce 6
Přísloví 18:21

V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá,
nají se jeho plodů.
Přísloví 18:21
Lekce 8-9

Římanům 6:23
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jan 1:12

Lekce 8

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc
stát se Božími dětmi.

1 Petrův 3:8-9

Jan 3:16

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli,
soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,
neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku,
naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu,
abyste se stali dědici požehnání.
1 Petrův 3:8-9

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.

