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10 biblických veršů k zapamatování
použitý překlad Božího slova – Český studijní překlad
metodický pokyn: můžete vytisknout na tvrdší papír (zalaminovat), vystřihnout

STVOŘENÍ

HŘÍCH

Genesis 1, 1-2

Římanům 3, 23

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země
byla pustá a prázdná, temnota byla nad
hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami.

všichni zhřešili a postrádají Boží slávu

Genesis 1, 1-2

Římanům 3, 23
MODLITBA
Filipským 4, 6

SPÁSA
Jan 11, 25
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo
věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. …“

O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem
oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a
prosbě s děkováním.
Filipským 4, 6

Jan 11, 25
MISIE
JEŽÍŠ

Matouš 28, 18-20

Jan 14, 6

Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi
dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.
Jděte ke všem národům, křtěte je ve jméno
Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A
hle, já jsem s vámi po všechny dny až do
skonání tohoto věku.“

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i
Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 14, 6

DUCH SVATÝ

Matouš 28, 18-20

Jan 14, 26
Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec
pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a
připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
Jan 14, 26

BŮH
Izajáš 44, 6
Toto praví Hospodin, král Izraele a
jeho vykupitel, Hospodin zástupů:
Já jsem první a já jsem poslední; kromě mne
není žádný Bůh.
Izajáš 44, 6
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BIBLE
2 Timoteovi 3, 16
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je
užitečné k učení, k usvědčování,
k napravování, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl takový, jaký má být,
důkladně vystrojený ke každému dobrému
skutku.
2 Timoteovi 3, 16

ŽIVOT
Matouš 7, 12
Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám,
čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.
Matouš 7, 12
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