
Lekce 1

Marek 4:19

Ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost 
ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, 
takže zůstanebez úrody.

Marek 4:19

Lekce 2

Přísloví 22:7

Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává 
otrokem věřitele.

Přísloví 22:7

Lekce 3

Kazatel 11:2

Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co 
zlého se na zemi stane.

Kazatel 11:2

Lekce 4 a 5

1 Timoteovi 6:18-19

Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v 
dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať 
si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby 
obdrželi pravý život.

1 Timoteovi 6:18-19

Lekce 6

Jakub 1:2-4
Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás 
přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí‐li se
v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať 
je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a
neporušení, prosti všech nedostatků.

1 Petrův 4:19
A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše 
věrnému Stvořiteli a činí dobré.

Lekce 7

Matouš 11:28-30

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.  
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a 
břemeno netíží."

Matouš 11:28-30

Lekce 8

Matouš 28:18-20

Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá 
moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i 
Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s 
vámi po všecky dny až do skonání tohoto 
věku."

Matouš 28:18-20

Lekce 9

1 Korintským 6:20

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem 
oslavujte Boha.

1 Korintským 6:20

Lekce 10

Koloským 3:23-24

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo 
lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu
dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je 
Kristus, jemu sloužíte.

Koloským 3:23-24


