
I. MÃ angajez înaintea lui Dumnezeu sã îmbrãþiºez modelul de feminitate dat de Dumnezeu 
ºi actualul sezon din viaþa mea cu o inimã plinã de mulþumire.

II. ÎMI voi iubi soþul, îl voi respecta ºi îi voi face bine toate zilele vieþii mele.

III. ÎI VOI fi credincioasã soþului meu ºi îl voi onora în comportament ºi în conversaþii, 
cãutând sã-i fiu ajutorul potrivit în atingerea potenþialului maxim în Dumnezeu.

IV. ÎMI VOI binecuvânta cu dragoste copiii ºi îi voi învãþa sã Îl iubeascã pe Dumnezeu, 
sã respecte autoritatea ºi sã trãiascã responsabil.

V. MÃ VOI grãbi sã ascult, nu sã vorbesc , dându-le întâietate celorlalþi ºi celebrând unicitatea lor.

VI. NU VOI tolera nici o influenþã rea în mine sau în cãminul meu, ci voi îmbrãþiºa o viaþã de puritate.

VII.VOI urmãri dreptatea, dragostea, mila ºi îmi voi exprima compasiunea faþã de ceilalþi.

VIII. ÎI VOI ierta pe cei ce mi-au greºit ºi voi cãuta reconcilierea cu cei cãrora le-am greºit.

IX. VOI cultiva o atmosferã plinã de pace în cãmin, unde se va simþi din plin prezenþa lui Dumnezeu.

X.VOI lua deciziile de astãzi având în minte impactul de mâine.

XI.VOI trãi cu integritate ca femeie responsabilã faþã de Dumnezeu ºi credincioasã Cuvântului Sãu.

XII.VOI acþiona cu curaj, prin puterea lui Dumnezeu, pentru a îndeplini aceastã rezoluþie toatã viaþa mea,
 spre slava Sa.
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I. MÃ 

II. 

III. 

angajez înaintea lui Dumnezeu sã îmi asum deplina responsabilitate pentru mine, pentru soþia 
mea ºi pentru copiii mei.

ÎI VOI iubi, îi voi proteja, îi voi sluji ºi îi voi învãþa Cuvântul lui Dumnezeu pe toþi membrii familiei 
mele în calitate de lider spiritual al cãminului meu.

ÎI VOI fi credincios soþiei mele, o voi iubi ºi o voi onora, fiind gata sã-mi dau viaþa pentru ea, la fel 
cum m-a iubit Cristos ºi S-a jertfit pentru mine.  

IV. ÎMI VOI binecuvânta copiii ºi îi voi învãþa sã Îl iubeascã pe Dumnezeu cu toatã inima lor, cu tot 
sufletul lor ºi toatã puterea lor.

V. ÎI VOI îndruma sã celebreze autoritatea ºi sã trãiascã responsabil. 

VI. VOI confrunta rãul, voi urmãri dreptatea ºi voi iubi îndurarea.

VII. MÃ VOI ruga pentru cei din jur ºi îi voi trata cu bunãtate, cu respect ºi cu compasiune.

VIII. VOI munci susþinut pentru acoperirea nevoilor familiei mele.  

IX. ÎI VOI ierta pe cei ce mi-au greºit ºi voi urmãri reconcilierea cu cei cãrora le-am greºit. 

X. VOI învãþa din greºeli, mã voi pocãi de orice pãcat ºi voi umbla în integritate ca bãrbat responsabil 
în faþa lui Dumnezeu.

XI. ÎL VOI onora pe Dumnezeu, voi fi credincios Bisericii Sale, voi asculta Cuvântul Sãu ºi voi face voia Lui.

XII. VOI acþiona cu curaj, prin puterea lui Dumnezeu, pentru a îndeplini aceastã rezoluþie toatã viaþa mea, 
spre slava Sa.
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XII.VOI acþiona cu curaj, prin puterea lui Dumnezeu, 
       pentru a îndeplini aceastã rezoluþie toatã viaþa mea, 
       spre slava Sa.

I. MÃ angajez înaintea lui Dumnezeu sã îmbrãþiºez 
    modelul de feminitate dat de Dumnezeu ºi actualul 
    sezon din viaþa mea cu o inimã plinã de mulþumire.

II. ÎMI voi iubi soþul, îl voi respecta ºi îi voi face bine 
      toate zilele vieþii mele.

III. ÎI VOI fi credincioasã soþului meu ºi îl voi onora în 
         comportament ºi în conversaþii, cãutând sã-i fiu ajutorul 
         potrivit în atingerea potenþialului maxim în Dumnezeu.

IV. ÎMI VOI binecuvânta cu dragoste copiii ºi îi voi 
       învãþa sã Îl iubeascã pe Dumnezeu, sã respecte 
       autoritatea ºi sã trãiascã responsabil.

V. MÃ VOI grãbi sã ascult, nu sã vorbesc, dându-le 
     întâietate celorlalþi ºi celebrând unicitatea lor.

VI. NU VOI tolera nici o influenþã rea în mine sau în 
       cãminul meu, ci voi îmbrãþiºa o viaþã de puritate.

VII.VOI urmãri dreptatea, dragostea, mila ºi îmi voi 
        exprima compasiunea faþã de ceilalþi.

VIII. ÎI VOI ierta pe cei ce mi-au greºit ºi voi cãuta 
         reconcilierea cu cei cãrora le-am greºit.

IX. VOI cultiva o atmosferã plinã de pace în cãmin, 
       unde se va simþi din plin prezenþa lui Dumnezeu.

X.VOI lua deciziile de astãzi având în minte impactul 
       de mâine.

XI.VOI trãi cu integritate ca femeie responsabilã faþã 
      de Dumnezeu ºi credincioasã Cuvântului Sãu.

I. MÃ angajez înaintea lui Dumnezeu sã îmi asum 
      deplina responsabilitate pentru mine, pentru soþia mea 
      ºi pentru copiii mei.

II. ÎI VOI iubi, îi voi proteja, îi voi sluji ºi îi voi învãþa 
      Cuvântul lui Dumnezeu pe toþi membrii familiei 
      mele în calitate de lider spiritual al cãminului meu. 

III. ÎI VOI fi credincios soþiei mele, o voi iubi ºi o voi 
       onora, fiind gata sã-mi dau viaþa pentru ea, la fel cum 
       m-a iubit Cristos ºi S-a jertfit pentru mine.  

IV. ÎMI VOI binecuvânta copiii ºi îi voi învãþa sã Îl 
       iubeascã pe Dumnezeu cu toatã inima lor, cu tot 
       sufletul lor ºi toatã puterea lor.

V. ÎI VOI îndruma sã celebreze autoritatea ºi sã 
      trãiascã responsabil. 

VI.VOI confrunta rãul, voi urmãri dreptatea ºi voi iubi 
       îndurarea.

VII. MÃ VOI ruga pentru cei din jur ºi îi voi trata cu 
         bunãtate, cu respect ºi cu compasiune.

X. VOI învãþa din greºeli, mã voi pocãi de orice pãcat ºi 
       voi umbla în integritate ca bãrbat responsabil în 
       faþa lui Dumnezeu.

XI. ÎL VOI onora pe Dumnezeu, voi fi credincios 
         Bisericii Sale, voi asculta Cuvântul Sãu ºi voi face 
         voia Lui.

XII. VOI acþiona cu curaj, prin puterea lui Dumnezeu, 
        pentru a îndeplini aceastã rezoluþie toatã viaþa mea, 
        spre slava Sa.

VIII. VOI munci susþinut pentru acoperirea nevoilor 
          familiei mele.  

IX. ÎI VOI ierta pe cei ce mi-au greºit ºi voi urmãri 
        reconcilierea cu cei cãrora le-am greºit. 
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