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Köszöntünk

Nagy örömmel tölt el, hogy itt vagy! Mielőtt elkezdjük az új Bibliatanulmányt, szeretném elmondani, 
hogy érted is imádkoztunk! Nem a véletlen műve, hogy rátaláltál erre a tanulmányra a neten. 

Az következő hetekben egyszerűen csak az a fohászom, hogy közelebb kerülj az ÚRHOZ, amint 

naponta egyre mélyebbre ásol IGÉJÉBEN. Imádkozom azért, hogy Isten Igéjének olvasása közben 
még jobban szeress Belé, miközben fejlődsz a napi elmélyülésben. 

Minden nap, mielőtt elolvasod a kijelölt igeszakaszt, imádkozz és kérd Istent, hogy segítsen megérteni 
az olvasottakat! Hívd, hogy szóljon hozzád Igéje által! Aztán pedig figyelj.  Isten dolga az, hogy szóljon 

hozzád, a tiéd pedig, hogy figyelj és engedelmeskedj.

Szánj időt arra, hogy a kijelölt verseket többször is elolvasd. A Példabeszédekben azt olvassuk, hogy 
keressünk, kutassunk és találni fogunk:

„ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, 

Emlékezz, hogy sok féle forrás áll rendelkezésedre az online Biblia tanulmány alatt. 
 - Prédikátor Tanulmányozó füzet 
 - Olvasási terv
 - Blogbejegyzések
 - Heti igevers, amit megtanulhatsz kívülről
 - Heti kihívások
 - Online közösség a Facebookon 

A Szeresd Nagyon Istent csapat minden egyes tagjával már alig várjuk, hogy elkezdjünk tanulmányozni 
Veled és remélem, találkozunk a célnál! Tarts ki, légy állhatatos, fusd meg a pályát, és ne add fel! 

Amit ma elkezdünk, fejezzük is be jól! Minden lépésnél melletted állunk és drukkolunk neked! Együtt 

vagyunk a harcban! Küzdj, hogy korán kelj fel, hogy félretold a napi stresszt, hogy egyedül leülj és 
időt tölts Isten Igéjével. Alig várom, hogy lássam, mit tartogat Isten számunk ez alatt a tanulmány alatt.

Tarts velünk azon az úton, ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon szeretni!!!
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A mi közösségünk

A Szeresd Nagyon Istent olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket használnak 
arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában eszámoltathatók legyenek egymásnak.

Egy egyszerű Bibliaolvasó tervvel kezdjük, de itt még nincs vége.

Néhányan otthonokban, és helyi gyülekezetekben gyűlnek össze, mások a világhálón lépnek kapcsolatba 
más nőkkel az egész Földet átszelve. Bármi legyen is a módszer, mi kart karba öltve azért a célért 
gyűlünk össze… 

Hogy Szeressük Nagyon Istent az életünkkel.

A mai felgyorsult, technológia által irányított világunkban, Isten Igéjét könnyű lenne elszigetelt 
környezetben tanulmányozni, bátorítás és a támogatás nálkül, de nem ez a célunk itt, a Szeresd 
Nagyon Istent közösségben. Isten arra teremtett minket, hogy közösségben éljünk Vele és azokkal, akik 
körülöttünk élnek. 

Szükségünk van egymásra, és jobban éljük az életünket együtt.

Megfontolnád emiatt, hogy nyiss mások felé és valakivel együtt tanulmányozz ez alkalommal?

Mindannyiunknak vannak nők az életében, akiknek szüksége van barátságra, elszámoltathatóságra, 

és vágynak arra, hogy egy mélyebb szintre merüljenek Isten Szavában. Nyugodt lehetsz benne, 
hogy mi is melletted fogunk tanulmányozni – veled együtt tanulva, szurkolva neked, élvezve a drága 
közösséget egymással, és fülig érő mosollyal nézve azt, ahogyan Isten egységbe von nőket – széndékosan 
összekapcsolva szíveket, és elméket az Ő dicsőségére. 

Elég valószinűtlennek tűnik – ez a lehetőség, hogy ezen a tanulmányon keresztül nemcsak 

Istenhez húzódhatunk közelebb, de egymáshoz is. 

Tehát itt a kihívás: hívd édesanyádat, testvéredet, nagymamádat, a szomszéd lányt, vagy a főiskolai 
barátnődet az ország bármelyik pontján. Fogj egy csapat lányt a gyülekezetedben vagy a munkahelyeden, 
vagy találkozz egy kávézóban olyan barátokkal, akiket mindig szerettél volna jobban megismerni. 
Használd fel annak a szépségét, hogy kapcsolódhatsz hozzájuk a világhálón, hogy ösztönözzenek és 
elszámoltatható legyél nekik, és ragadd meg a lehetőséget a személyes találkozásokra is, ha lehetséges. 

Kart karba öltve, kéz a kézben, álljunk neki ennek…együtt
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I.M.Á.K. Módszer
Büszkék vagyunk rád.

Szeretnénk, ha ezt tudnád. 

Büszkék vagyunk rád, hogy elkötelezted magad Isten igéjének tanulmányozására, hogy minden 
nap olvasd és alkalmazd azt a SAJÁT éltedben, abban a gyönyörű életben, amit az Úr NEKED adott! 

Minden újabb Bibliatanulmány alkalmával megszerkesztem a tanulmányozó füzetet a kijelölt versekhez, 
azzal a céllal, hogy könnyebben tudd Isten Igéjét tanulmányozni és tanulj meg mélyebbre ásni és 
elmélkedni azon, amit Isten mondani akar neked aznap. 

A Szeresd Nagyon Istent tanulmányozó csoportban az I.M.Á.K. módszert használjuk ehhez. 
Mielőtt elkezdjük, szeretnénk elmagyarázni mi is ez a módszer, és MIÉRT jó, ha ezt használod a 
csendességedben. 

Miért használjam az I.M.Á.K. módszert?

Teljesen más dolog csupán csak elolvasni egy igeverset, mint kapcsolatba kerülni vele azáltal, hogy 
megtanulsz lelassulni és TÉNYLEG elolvasni, mert így hirtelen elkezdenek a szavak élettel megtelni 
és kiemelkedni a környezetből. Ha az I.M.Á.K. módszerrel kutatod az igeverseket, akkor képes leszel 
mélyebbre ásni az igében és többet “látni”, mint ha simán csak elolvasnád a verseket és aztán mennél 
utadra. Hadd bátorítsalak arra, hogy használd az I.M.Á.K. módszert a napi versek olvasásakor és látni 
fogod te magad is, hogy mennyivel többet kapsz így az igéből… el fogsz rajta ámulni. 

Mit jelent az I.M.Á.K rövidítés? 

I – Az I betű az Igevers rövidítése – egyszerűen csak lemásolod a verset a Bibliádból. El fogsz csodálkozni 
azon, hogy Isten mi mindent le fog leplezni számodra azáltal, hogy időt szánsz arra, hogy lelassulj és le 
is másold, amit olvastál.

M – Az M betű a Megfigyelés rövidítése – mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a hallgatóság? 
Ismétlődnek a szavak? Melyik szavak ragadják meg a figyelmed? 

Á – Az Á betű az Átültetés rövidítése – itt válik Isten Igéje személyessé. Mit mond ma nekem 
Isten? Hogyan alkalmazhatom a most olvasottakat a személyes éltemre? Milyen változtatásokat kell 
létrehoznom? Van valamilyen lépés, amit meg kell tennem?

K – Végül a K betű a Köszönet/ Kérés szavak rövidítése, amit imában fogalmazunk meg. Imádkozd 
Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha valamit megmutatott neked az igéjéből, köszönd meg neki. Kérj 
bocsánatot, ha egy bűnre mutatott rá az életedben. Emlkékezz, Ő nagyon szeret téged!



LoveGodGreatly.com 7 

Itt van egy személyes példa: Olvasd el: Kolossé 1: 4-8
I - …mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti 
szeretetrőla mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az 
evangélium igaz beszédében.Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és 
növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek az 
Isten kegyelmét,ahogyan Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki Krisztus hű szolgája 
értetek,s aki hírét hozta Lélekből fakadó szereteteteknek.
M - (Sokszor csak pontokba szedem a megfigyeléseim, amiket elsőre észreveszek, mikor megnézem a 
verset.)
 - Amikor a hitet és a szeretetet összekapcsolod, akkor reményt kapsz
 - Emlékeznünk kell, hogy a reményünk a mennyben van, még nem jött el
 - Az evangélium igaz beszéd
 - Az evangélium folyamatosan nő és gyümölcsöt terem az első naptól kezdve az utolsóig
 - Elég egy ember ahhoz, hogy megváltoztasson egy egész közösséget (Epafrász) 

Á – Egy dolog, ami megfogott ma az volt, hogy Isten miként használt egy embert, Epafrászt, hogy 
megváltoztasson egy egész várost! Emlékeztetett arra, hogy egyszerűen arra vagyunk elhívva, hogy 
Krisztusról beszéljünk másoknak, Isten munkája pedig az, hogy terjessze az evangéliumot és adjon 
neki növekedést meg gyümölcsöket. Úgy éreztem, hogy a mai versek egyenesen az Ébresztő, Lányok 
tagjainak szólnak…“eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, 
amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét.” 
Hát nem nagyszerű, mikor Isten Igéje megtelik élettel és pont abban a helyzetben szólít meg, amiben 
vagyunk? Az imám az, hogy minden nő aki benne van ebben a Bibliatanulmányban az egész világon 
megértse Isten kegyelmét és szomjazzon Isten Igéje után. 
Egy idézetet kimásoltam a Biblia kommentáromból a tanulmányozó füzetembe: 

“Isten Igéje nem csak információként szolgál, hanem változást is létre akar bennünk hozni.”

K – Drága Uram, kérlek, segíts nekem, hogy Epafrász lehessek és beszélhessek másoknak rólad és aztán 
hagyjam a te szerető kezedben a folytatást. Kérlek, segíts megérteni és alkalmazni az éltemre azt, amit 
ma olvastam és ez által egyre inkább olyanná váljak, mint te. Segíts, hogy olyan életet éljek, ami a hit 
és a szeretet gyümölcseit termi, és aminek a reménysége a mennyben van és nem a földön. Segíts, hogy 
emlékezzek, hogy a legjobb még hátra van. 

_______________
Emlékezz, az I.M.Á.K. módszer legfontosabb hozzávalója a TE kapcsolatod Isten Igéjével, és 
hogy TE miként alkalmazod Igéjét a SAJÁT  életedben! 
“Boldog ember az, aki… az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel 

és nappal.Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és 

nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz.” Zsoltárok 1:1-3 
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Imák Olvasási Terv
  Olvasd el IMÁK
1. Hét Hétfő Prédikátor 1:1-6 Prédikátor 1:1-2
 Kedd Prédikátor 1:7-11 Prédikátor 1:9-10
 Szerda Prédikátor 1:12-18 Prédikátor 1:17-18
 Csütörtök Prédikátor 2:1-8 Prédikátor 2:1-2
 Péntek Prédikátor 2:9-11 Prédikátor 2:11
 Válasz Nap

2. Hét Hétfő Prédikátor 2:12-17 Prédikátor 2:12-13
 Kedd Prédikátor 2:18-19 Prédikátor 2:18-19
 Szerda Prédikátor 2: 20-23 Prédikátor 2:20-21
 Csütörtök Prédikátor 2:24-26 Prédikátor 2:24-25
 Péntek Prédikátor 3:1-8 Prédikátor 3:1
 Válasz Nap

3. Hét Hétfő Prédikátor 3:9-15 Prédikátor 3:14-15
 Kedd Prédikátor 3:16-22 Prédikátor 3:16-17
 Szerda Prédikátor 4:1-6 Prédikátor 4:6
 Csütörtök Prédikátor 4:7-12 Prédikátor 4:9-10
 Péntek Prédikátor 4:13-16 Prédikátor 4:13
 Válasz Nap

4. Hét Hétfő Prédikátor 5:1-7 Prédikátor 5:4-5
 Kedd Prédikátor 5:8-17 Prédikátor 5:10-12
 Szerda Prédikátor 5:18-20 Prédikátor 5:19
 Csütörtök Prédikátor 6:1-6 Prédikátor 6:1-2
 Péntek Prédikátor 6:7-12 Prédikátor 6:10-11
 Válasz Nap

5. Hét Hétfő Prédikátor 7:1-6 Prédikátor 7:1
 Kedd Prédikátor 7:7-13 Prédikátor 7:11-12
 Szerda Prédikátor 7:14-18 Prédikátor 7:14
 Csütörtök Prédikátor 7:19-24 Prédikátor 7:19-20
 Péntek Prédikátor 7:25-29 Prédikátor 7:27-29
 Válasz Nap

6. Hét Hétfő Prédikátor 8:1-9 Prédikátor 8:4-5
 Kedd Prédikátor 8:10-13 Prédikátor 8:12
 Szerda Prédikátor 8:14-15 Prédikátor 8:15
 Csütörtök Prédikátor 8:16-17 Prédikátor 8:16-17
 Péntek Prédikátor 9:1-6 Prédikátor 9:1
 Válasz Nap

7. Hét Hétfő Prédikátor 9:7-10 Prédikátor 9:10
 Kedd Prédikátor 9:11-18 Prédikátor 9:17-18
 Szerda Prédikátor 10:1-7 Prédikátor 10:1-2
 Csütörtök Prédikátor 10:8-15 Prédikátor 10:12-13
 Péntek Prédikátor 10:16-20 Prédikátor 10:18
 Válasz Nap

8. Hét Hétfő Prédikátor 11:1-4 Prédikátor 11:4
 Kedd Prédikátor 11:5-10 Prédikátor 11:8
 Szerda Prédikátor 12:1-8 Prédikátor 12:1-2
 Csütörtök Prédikátor 12:9-12 Prédikátor 12:11
 Péntek Prédikátor 12:13-14 Prédikátor 12:13-14
 Válasz   Nap 
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Célok

Hiszem, hogy fontos leírni céljainkat minden egyes Bibliatanulmányozó időszak előtt. Szánj erre egy 
kis időt, és jegyezz fel 3 célt, amire összpontosítani szeretnél az elkövetkezendőkben, amint elkezdesz 
előbb kelni, mint a család, hogy beleásd magad Isten Igéjébe. A következő 8 hét alatt, térj vissza 
többször is ezekhez a célokhoz, hogy ne veszítsd őket szem elől. HAJRÁ!

Céljaim a tanulmány alatt:

1.

2.

3.

Aláírás: ___________________________________________________________   

Dátum: ______________________
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Bevezető a Prédikátor Könyvéhez

Úgy tűnik, manapság sokkal több hívő olvassa az Új-szövetséget, mint az Ó-t. De ha csak a Biblia egyik 
felét olvassuk, olyan, mintha csupán egy fajta ételcsoportot fogyasztanánk. Ha csak húst eszem, gondot 
fog okozni. Ha csak gabonákkal táplálkozom, más fontos tápanyagokat tagadok meg a testemtől. 
Olvasnunk kell az Ó-szövetséget is. Miért? A választ a Róma 15:4-ben találjuk.  

Mindaz, amit az Írásokban régebben megírtak, most a mi tanításunkat szolgálja. Azért írták le, hogy 

az Írások által felbátorodjunk, képesek legyünk a türelmes kitartásra, és erősen belekapaszkodjunk 

a reménységbe.

Ez természetesen a Prédikátor Könyvére is igaz, amit a mostani tanulmányunkban fogunk jobban 
megismerni. 

„Milyen nagy hiábavalóság… Bizony, minden hiábavalóság!’’(Prédikátor 1:2) Így kezdőik és végződik 
az egyik legnehezebb és legtöbb kihívást rejtő Bibliai könyv. Első pillantásra nagyon lehangoló 
olvasmánynak tűnhet. Hangsúlyozza az élet ürességét és számos általunk örömmel megélt tapasztalat 
hiábavalóságát ebben a világban. De ha figyelmesen tanulmányozzuk, látni fogjuk, hogy a teljes üzenete 
Istent magasztalja fel és örömre is ad okot. 

Sokan úgy gondolják, hogy a Prédikátor Könyvének szerzője Salamon király volt, Dávid király fia. Az 
elmúlt kétszáz évben azonban sok vita alakult ki ennek kapcsán, és elképzelhető, hogy ezt a könyvet 
valaki olyan írta, aki Salamon után élt, és akinek a nevét nem tudjuk. Akárhogyan is, a Prédikátor 
Könyvének középpontjában az Istennel és az Isten nélkül élt élet kiértékelése áll.

Észre fogjátok venni, hogy Salamon témáról témára ugrál. Néhány téma amit érint: 
 - A világ korrupt, mulandó, zavaros és látszólag igazságtalan
 - Mi nem Isten vagyunk, ezért gyakran nem értjük, amit Ő tesz 
 - A bölcsesség jobb, mint a bolondság 
 - A világi dolgok mulandók és kevés az értékük 
 - Mindenki meghal egyszer 
 - Igazi elégedettséget soha nem hozhatnak a világi dolgok 

A Prédikátor Könyvének fő mondanivalója, hogy az élet értelmetlen, ha csak valaki nem ismeri 
Istent. Hiszen az élet Isten nélkül, nem több, mint egy sor tapasztalat, ami mindenkit, mindegy, hogy 
gazdag vagy  szegény, erkölcsös vagy erkölcstelen, a sírba vezet végül. Az éles elme nagyszerű, de idővel 
megkopik, még a bölcsesség is unalmassá válik. A gazdagság olyan kívánatosnak és hasznosnak tűnik, 
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de rosszul sikerült dolgok bármikor romba dönthetik. Még ha ragaszkodunk is födi kincseinkhez, a 
sírba nem vihetjük őket magunkkal. 

Salamon végkövetkeztetése az, hogy annak aki valódi értelmet, célt és elégedettséget akar találni az 
életben, meg kell ismernie Istent. Ha megismerjük az Urat, szeretjük, féljük és követjük Őt, akkor 
megtaláljuk az azonosságunk, és felszabadulunk arra, hogy élvezni tudjuk az időleges ajándékainkat és 
szem előtt tudjuk tartani a ránk váró örök életet. 

“Minden, ami hiábavaló itt a földön, vezessen ahhoz, aki egyedül megelégít – 

Isten kegyelme, Isten szeretete, Isten Báránya – Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és 

mindörökké ugyanaz. (Zsidók 13:8) 

- George Mylne, (1859)

Jézusra tekintve,

Jen
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1. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Családod

	 Ima	 Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Minden ugyanúgy megmarad 

ezután is, ahogy eddig volt. 

Minden úgy lesz a jövőben is, 

amint a múltban történt, mert 

nincs új a nap alatt.

Prédikátor 1:9
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1. Hét Igerészek

1. Hét

HÉTFŐ PRÉDIKÁTOR 1:1-6 (EFO)
1 Ezek a Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának gondolatai és mondásai.
2 Milyen nagy hiábavalóság!
    — mondja a Prédikátor. —
Milyen nagy hiábavalóság! Bizony, minden hiábavalóság.
3 Mi haszna van a nap alatt az embernek abból, hogy egész életében töri magát, és keményen 
dolgozik?
4 Az egyik nemzedék elmegy, a másik jön, de a föld ugyanaz marad.
5 Felkel a nap, azután lenyugszik, majd sietve visszatér előbbi helyére, hogy megint felkeljen.
6 Egyszer dél felé fúj a szél, utána északra fordul,
körbe-körbe jár a földön, majd újra visszatér.

KEDD PRÉDIKÁTOR 1:7-11 (EFO)
7 A folyók mind sietnek a tengerbe, mégsem töltik meg azt soha.
Visszatér a víz a kiszáradt mederbe[d] újra meg újra.
8 Minden vég nélkül folytatja útját! Nincs vége a sok beszédnek,
nincs vége annak, amit a szem láthat, s nincs vége annak, amit a fül hallhat.
9 Minden ugyanúgy megmarad ezután is, ahogy eddig volt.
Minden úgy lesz a jövőben is, amint a múltban történt, mert nincs új a nap alatt.
10 Van, amiről azt gondolják: „Lám, ez valóban újdonság!”
    — de az is megvan már régóta.
Még mielőtt születtünk volna, már régen létezett.
11 Bizony, senki sem emlékszik a régiekre!
    De a jövendő nemzedéket is ugyanígy elfelejtik a következők.

SZERDA PRÉDIKÁTOR 1:12-18 (EFO)
12 Én, a Prédikátor, Izráel királya voltam Jeruzsálemben. 13 Teljes szívvel rászántam magam, hogy 
a bölcsességemmel alaposan kikutassak és megvizsgáljak mindent, ami az ég alatt[e] történik. 
De ez is keserves és fáradságos feladatnak bizonyult, amelyet Isten azért adott az embereknek, 
hogy bajlódjanak vele.
14 Megvizsgáltam mindent, ami a nap alatt történik, és úgy találtam, hogy minden hiábavalóság, 
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időpocsékolás és hasztalan erőlködés. 15 Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, 
azt nem lehet számításba venni.
16 Azt gondoltam magamról: „Lám, milyen nagy hatalomra tettem szert, mennyi bölcsességet 
összegyűjtöttem! Fölülmúltam a Jeruzsálemben előttem uralkodó királyokat. Szívem megtelt 
bölcsességgel és tudással.”
17 Teljes szívvel rászántam magam, hogy megtudjam és kipróbáljam, mit jelent a bölcsesség és 
az ostobaság. De arra jutottam, hogy ez is csak időpocsékolás és hasztalan erőlködés. 18 Mert 
igaz a mondás:
„A sok bölcsességgel sokasodik a szomorúság is, aki tudását gyarapítja, szenvedését szaporítja.”

CSÜTÖRTÖK PRÉDIKÁTOR 2:1-8 (EFO)
2 Azt gondoltam, átadom magam az élvezeteknek és az örömnek. Kipróbálom, hová vezetnek. 
De arra jutottam, hogy ez is hiábavalóság! 2 A nevetésről azt mondtam: „Bolondság!” — az 
élvezetekről pedig: „Semmit sem érnek!”
3 Majd kigondoltam, hogy borral vidítom fel testemet, egészen a szélső határig, de úgy, hogy 
közben szívemet a bölcsesség vezesse. Kipróbálom ezt a bolondságot, hogy lássam, mire jó ez az 
ég alatt az embereknek rövid életük napjaiban.
4 Azután nagy vállalkozásokba fogtam: saját kedvemre palotákat építettem, majd szőlőket és 
5 díszkerteket telepítettem. Gyümölcsösöket is ültettem, amelyekben mindenféle gyümölcs 
termett. 6 Víztárolókat is építettem, hogy növekvő fáimat öntözni tudjam. 7 Szereztem 
magamnak rabszolgákat és szolgálólányokat, sőt már házamnál született szolgáim is voltak. 
Rengeteg marhacsordám és juhnyájam is volt, több, mint előttem bárkinek Jeruzsálemben.
8 Összegyűjtöttem a kincstáramba töméntelen ezüstöt, aranyat, meg különböző tartományok 
és királyok kincseit. Szereztem énekeseket és énekesnőket, meg nagyon sok asszonyt és 
háremhölgyet. Mindent megszereztem, amit csak egy férfi kívánhat.

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 2:9-11 (EFO)
9 Hatalmas lettem és gazdag, fölülmúltam mindazokat, akik előttem éltek Jeruzsálemben, s 
közben bölcsességem is velem maradt. 10 Amit csak akartam, mindent elértem. Nem tagadtam 
meg a szívemtől semmit, ami örömöt szerzett. Mert valóban nagy örömöt találtam mindabban, 
amit véghezvittem és elértem! Ez lett a jutalma sok fáradozásomnak.
11 De amikor gondosan mérlegeltem, amit elértem, és hogy mennyit fáradoztam mindezért, 
megint csak arra jutottam, hogy ez is mind hiábavalóság, időpocsékolás és hasztalan erőlködés. 
Ennek sincs semmi értelme, sem haszna a nap alatt!
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Olvasd el:
Imák:

1. Hét

Prédikátor 1:1-6
Prédikátor 1:1-2

Hétfő



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

1. Hét

Hétfő
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Olvasd el:
Imák:

1. Hét

Prédikátor 1:7-11
Prédikátor 1:9-10

Kedd
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Kedd
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Imák:
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Prédikátor 1:12-18
Prédikátor 1:17-18

Szerda
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

1. Hét

Szerda
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Péntek
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

1. Hét

Péntek
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1. Milyen elsöprő kijelentést tesz Salamon az életről? 

2. Mire szánta rá magát teljes szívvel Salamon?? 

3. Olvasd el Préd. 1:17-et és vesd össze Péld. 4:7-tel. 

4. Sorold fel az összes élvezetet, aminek átadta magát Salamon Préd. 2:1-11 alapján.

5. Te miben próbálod megtalálni az életben az értéked? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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2. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Az Országod

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Mindennek megvan a maga 

ideje, és kijelölt ideje van 

minden dolognak az ég alatt

Prédikátor 3:1 
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2. Hét Igerészek

2. Hét

HÉTFŐ PRÉDIKÁTOR 2:12-17 (EFO)
12 Azután elhatároztam, hogy megvizsgálom magát a bölcsességet, meg a bolondságot és az 
ostobaságot is.
Gondosan megvizsgáltam azt is, mit tehet majd az, aki a király után következik a trónon. Arra 
jutottam, hogy ő is csak ugyanazt fogja tenni, mint az elődje.
13 Láttam, hogy a bölcsesség olyan, mint a világosság: jó és hasznos. A bolondságnak ellenben 
— akárcsak a sötétségnek — semmi haszna sincsen. 14 A bölcs jól látja, hová megy, az ostoba 
pedig sötétben botorkál.
Ugyanakkor felismertem, hogy mindkettőre ugyanaz a sors vár: egyik is meghal, meg a másik is. 
15 Ekkor azt kérdeztem magamtól: „Ha neked is ugyanúgy meg kell halnod, mint a bolondnak, 
akkor mi hasznod van a nagy bölcsességedből?” Ezért arra jutottam, hogy ez is hiábavalóság! 16 
Hiszen a bölcsre sem fognak jobban emlékezni, mint a bolondra! Bizony, a következő időkben 
örökre elfelejtik mind a kettőt. Igen, meghal a bolond is, a bölcs is — ebben nincs semmi 
különbség!
Kiábrándultság és reménytelenség
17 Még az életet is megutáltam, annyira kiábrándítónak találtam mindazt, ami a nap alatt 
történik. Bizony mindez hiábavalóság, időpocsékolás és hasztalan erőlködés!

KEDD PRÉDIKÁTOR 2:18-19 (EFO)
18 Megutáltam minden erőfeszítésemet, amellyel fáradoztam a nap alatt, mivel fölismertem, 
hogy amikor meghalok, mindezt azokra kell hagynom, akik utánam következnek. 19 Ugyan 
ki tudhatja, hogy aki utánam következik, bölcs lesz-e, vagy ostoba? Mégis hatalmába kerül 
mindaz, amit bölcsességemmel és sok fáradsággal építettem és gyűjtöttem a nap alatt! Ez is 
hiábavalóság!

SZERDA PRÉDIKÁTOR 2:20-23 (EFO)
20 Emiatt úrrá lett rajtam a reménytelenség minden dolog miatt, amelyért fáradoztam a nap 
alatt. 21 Mert itt van egy férfi, aki egész életében bölcsen, értelmesen és nagy hozzáértéssel 
dolgozott, és olyan valakire kell hagyja munkája gyümölcsét, aki a kisujját sem mozdította érte, 
mégis élvezheti. Bizony ez is hiábavalóság és nagy igazságtalanság!
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22 Mert végül is mi haszna van a nap alatt a halandónak abból, hogy egész életében keményen 
dolgozott és a lelkét gyötörte? 23 Hiszen napjai tele vannak szomorúsággal, munkája vesződséggel, 
s még éjjel sincs lelkének nyugta. Bizony, ez is hiábavalóság!

CSÜTÖRTÖK  PRÉDIKÁTOR 2:24-26 (EFO)
24 Arra jutottam hát, hogy az ember nem tehet annál jobbat, mint hogy egyen-igyon, meg 
örömét lelje a munkájában és annak gyümölcsében. Azt is beláttam, hogy ezt is Isten kezéből 
kapjuk. 25 Mert ha ő nem adná, ugyan mit ennénk, és miben lenne örömünk? 26 Hiszen Isten a 
bölcsnek — akit kedvel — bölcsességet, tudást és örömöt ad. Ugyanakkor az ostoba bűnösnek 
fáradozást és küszködést ad, hogy az vagyont gyűjtsön — azután pedig átadja annak, akit Isten 
kedvel.
Bizony, ez is hiábavalóság, időpocsékolás és hasztalan erőlködés!

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 3:1-8 (EFO)
3 Mindennek megvan a maga ideje, és kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt.
2 Ideje van a megszületésnek, ideje a meghalásnak.
Ideje van a vetésnek, ideje az aratásnak.
3 Ideje van a megölésnek, ideje a meggyógyításnak.
Ideje van a lerombolásnak, ideje a felépítésnek.
4 Ideje van a sírásnak, ideje a nevetésnek.
Ideje van a gyásznak, ideje a táncnak.
5 Ideje van a kövek szétszórásának, ideje a kövek összegyűjtésének.
Ideje van az ölelésnek, ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
6 Ideje van a megkeresésnek, ideje az elvesztésnek.
Ideje van a megőrzésnek, ideje az eldobásnak.
7 Ideje van az eltépésnek, ideje a megvarrásnak.
Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak.
8 Ideje van a szeretetnek, ideje a gyűlöletnek.
Ideje van a háborúnak, ideje a békének.
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Olvasd el:
Imák:

2. Hét

Prédikátor 2:12-17
Prédikátor 2:12-13

Hétfő
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

2. Hét

Hétfő
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Imák:

2. Hét

Prédikátor 2:18-19
Prédikátor 2:18-19

Kedd
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Kedd
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Szerda
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

2. Hét

Szerda
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Prédikátor 2:24-26
Prédikátor 2:24-25

Csütörtök
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Prédikátor 3:1-8
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

2. Hét

Péntek
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1. Milyen következtetésre jut Salamon a bölcsességgel és a bolondsággal kapcsolatban? (Préd. 2:16)

2. Miért utáltatta ez meg vele az életet? (Préd. 2:17)

3. Mi a munka értéke? 

4. Préd. 3:1-8 egy jól ismert igeszakasz. Mit tanít az emberről és Istenről? 

5. Milyen hatással kéne, hogy legyen a mindennapi életünkre a Préd. 3:1-8-ig? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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3. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Barátaid

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Ha két ember együttműködik, az 

eredményesebb és hatékonyabb, 

mintha valaki egyedül dolgozik. 

Ha kettejük közül az egyik elesik, 

a másik a segítségére siet. De jaj 

annak, aki egyedül van, mikor 

elesik! Nincs senki, aki fölsegítse.

Prédikátor 4:9-10
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3. Hét Igerészek

3. Hét

HÉTFŐ PRÉDIKÁTOR 3:9-15 (EFO)
9 Mi haszna van az embernek abból, hogy keményen dogozik és töri magát? 10 Láttam azokat 
a feladatokat, amelyeket Isten adott a halandóknak, hogy fáradozzanak velük. 11 Isten mindig 
mindent a megfelelő időben cselekszik — ezt még szemlélni is gyönyörűség! Ő adott az 
embernek képességet arra, hogy gondolkodjon a világról[b] — mi azonban soha nem tudjuk 
teljes egészében felfogni, amit Isten cselekszik.
12 Arra jutottam, hogy a legjobb, amit az ember tehet, hogy élvezi az életet, és örül annak, 
ameddig csak él. 13 Tehát egyen-igyon, élvezze a munkáját és annak gyümölcsét, s ne feledje, 
hogy mindez Isten ajándéka!
14 Azt is fölismertem, hogy minden, amit Isten tesz, örökre megmarad. Senki sem tehet hozzá, 
de el sem vehet abból semmit, mert amit Isten cselekszik, az teljes és örök. Mindezt pedig azért 
teszi, hogy féljék és tiszteljék őt. 15 Ami most történik, már régóta megvan, és ami a jövőben fog 
történni, az már megtörtént a múltban is. Isten újra előhozza azt, ami már elmúlt.

KEDD PRÉDIKÁTOR 3:16-22 (EFO)
16 Láttam azt is itt a földön,[c] hogy a bíróságnak igaz ítéletet kellene hozni, de a bírák 
igazságtalanok. Ahol igazságot kellene szolgáltatni, ott igazságtalanságot művelnek. 17 De 
azután ezt gondoltam: Isten ítéletet tart mind az igazak, mind a gonoszok fölött, hiszen megvan 
a kijelölt ideje minden földi dolog és tett megítélésének.
18 Azt gondoltam: Isten így teszi próbára és válogatja ki az embereket, és így bizonyítja be, hogy 
nélküle[d] nem különbek az állatoknál. 19 Hiszen ugyanaz a sors vár emberre és állatra. Meghal 
az egyik is, meghal a másik is. Mert egyiket is, másikat is ugyanaz az életadó lehelet[e] élteti. 
Mikor azonban meghalnak, nincs semmi különbség az élettelen ember és állat között! Bizony, 
ez is mind hiábavalóság! 20 Mindegyik ugyanarra a helyre jut, mert mindkettő a föld porából 
lesz, és végül ugyanúgy porrá lesz az ember is, az állat is. 21 Ugyan ki a megmondhatója, hogy 
az ember éltető lehelete halála után felfelé száll-e, s vajon az állatok éltető lehelete lefelé száll-e 
a földbe?
22 Arra jutottam tehát, hogy nem tehet az ember jobbat, mint hogy örömet találjon a 
munkájában és annak gyümölcsében — mert ez jutott neki ebben az életben. Mert ugyan ki 
tudna bennünket visszahozni, hogy láthassuk, mi történik itt, miután meghaltunk?
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SZERDA PRÉDIKÁTOR 4:1-6 (EFO)
4 Azután megfigyeltem, hogy milyen sokan szenvednek a hatalmasok elnyomásától és 
erőszakosságától. Láttam az elnyomottak könnyeit, s hogy nincs, aki vigasztalja és segítse őket. 
Láttam, hogy elnyomóik kezében van az erő és a hatalom, de a szegényeket senki sem pártolja. 
2 Ezért — azt gondolom — jobb dolguk van azoknak, akik már meghaltak, mint azoknak, akik 
elnyomás alatt élnek! 3 De mindegyiküknél szerencsésebb, aki még meg sem született, és még 
nem tapasztalta meg azt a tengernyi gonoszságot, amelyet az egyik ember a másik ellen elkövet 
a nap alatt.
4 Azután megfigyeltem azt az erőfeszítést, szorgalmas igyekezetet és sikeres munkát, amely 
versengésből fakad: mert mindenki különb akar lenni a másiknál. Bizony, ez is mind 
hiábavalóság, időpocsékolás és hasztalan erőlködés!
5 A bolond ölbe tett kézzel tétlenkedik, még akkor is, ha emiatt majdnem éhen hal. 6 Azt 
mondja: „Jobb lustálkodni és kevéssel beérni, mint keményen dolgozni, hiszen végül is minden 
hiábavalóság!”

CSÜTÖRTÖK PRÉDIKÁTOR 4:7-12 (EFO)
7 Majd megfigyeltem egy másik hiábavalóságot[a] a nap alatt. 8 Láttam egy magányos 
férfit, akinek sem családja, sem rokonai nem voltak, mégis szünet nélkül hajszolta magát a 
munkájában. Akármennyit is gyűjtött össze magának, mégsem elégedett meg vele, és nem lelte 
örömét benne. Vajon ki veszi hasznát, hogy éjjel-nappal dolgozik? Ugyan mi értelme annak, 
hogy megfosztja magát munkája gyümölcsétől, és minden örömtől? Bizony, ez is hiábavalóság 
és keserves szenvedés!
9 Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb, mintha valaki egyedül 
dolgozik. 10 Ha kettejük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet. De jaj annak, aki egyedül 
van, mikor elesik! Nincs senki, aki fölsegítse. 11 Azután, ha ketten egymás mellett fekszenek, 
egyikük sem fázik. De hogyan melegedjen föl, aki egyedül alszik? 12 Az ellenség legyőzheti azt, 
aki egyedül van. De ketten már sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást. 
Sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani.

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 4:13-16 (EFO)
13 Jobb a szegény, de bölcs fiatalember, mint az öreg és ostoba király, aki már nem hallgat 
a tanácsra. 14 Ha a fiatal szegénységben is született, vagy akár éppen a börtönből emelik föl 
az uralkodásra, még akkor is jobb, ha ő uralkodik. 15-16 A fiatal királyt, aki az öreg uralkodó 
helyére lép, mindig nagy tömeg követi. De miután rengeteg embert megfigyeltem, akik itt a 
földön forgolódtak, tudom, hogy a nagy sokaság végül kiábrándul belőle, és elégedetlen lesz a 
fiatal királlyal is. Bizony, ez is hiábavalóság, időpocsékolás és hasztalan erőlködés!
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Hétfő
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Prédikátor 3:16-22
Prédikátor 3:16-17

Kedd
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Prédikátor 4:1-6
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Prédikátor 4:13

Péntek



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 57

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

3. Hét

Péntek
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1. Milyen ajándékot adott Isten az embernek Préd. 3:13 alapján?

2. A Préd. 3:18 szerint miért teszi Isten próbára az embert? 

3. Miért hasonlítja Salamon az embert az állatokhoz? (Préd. 3:19-21)

4. Mi a témája a Prédikátor könyvének 4. fejezetének? 

5. Préd. 4:9-ben azt olvassuk, hogy kettőnek jobb, mint egynek. Mit jelent ez? Mi a célja a barátságnak? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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4. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Gyülekezeted

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Bizony, az ember csupaszon jön 

ki az anyja méhéből, és mikor el 

kell mennie, akkor is meztelenül 

megy el. Semmit nem vihet 

magával abból, amiért oly sokat 

fáradozott.

Prédikátor 5:15 
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4. Hét Igerészek

4. Hét

HÉTFŐ  PRÉDIKÁTOR 5:1-7 (EFO)
5 Vigyázz, jól gondold meg, hogyan közeledsz Istenhez! Sokkal jobb, ha azért jössz, hogy őt 
hallgasd, és engedelmeskedj neki, mint ha úgy hozol áldozatot, mint az ostobák, akik azt sem 
tudják, mit tesznek!
2 Ne tégy elhamarkodottan ígéretet Istennek! Ne tégy meggondolatlanul fogadalmat!
Gondold meg jól, kihez beszélsz, mert ő az égben lakik, te pedig a földön, hát ne fogadj meg 
olyat, amit nem tudsz teljesíteni!
3 Hiszen a sok aggodalomból rossz álmok származnak,
    a túl sok beszédből pedig baja származik az ostobáknak.
4 Mikor Istennek megfogadsz valamit, ne halogasd ígéreted teljesítését! Add meg a fogadalmi 
ajándékot hamar, amit megígértél, mert ő nem kedveli az ostobákat, akik nem tartják meg 
ígéretüket! 5 Inkább ne tégy fogadalmat, mint hogy ne teljesítsd, amit fogadtál! 6 Tehát ne 
engedd, hogy a saját elhamarkodott ígéreted bűnbe vigyen! Ne mondd az Isten küldötte[a] 
előtt: „Ó, ez csak tévedés vagy könnyelműség volt!” Mert ha ezt teszed, magadra vonod Isten 
haragját, és lerombolja a munkádat. 7 Bizony, sok álommal és sok beszéddel sok hiábavalóság is 
együtt jár! Inkább arra legyen gondod, hogy Istent tiszteld és féld! 

KEDD PRÉDIKÁTOR 5:8-17 (EFO)
8 Ha látod, hogy valamelyik országban elnyomják a szegényeket, erőszakkal megfosztják őket 
az igazságos bánásmódtól és jogaiktól — ne csodálkozz rajta! Aki ilyen igazságtalanul elnyomja 
őket, azon is uralkodik egy még magasabb rangú. Fölöttük pedig még hatalmasabb urak vannak.
9 Mindennél nagyobb nyereség az ország számára az olyan király, aki a földművelést részesíti 
előnyben.[b]
10 Aki pénzimádó, sohasem elégszik meg azzal, amit szerzett. Ugyanígy, aki folyvást csak a 
vagyonát akarja gyarapítani, sohasem elégszik meg az üzleti haszonnal. Bizony, ez is hiábavalóság! 
11 Ha gyarapodik a vagyonod, növekednek az igények is, és egyre többen akarnak költeni belőle. 
Mi marad hát a gazdának? Csak az, hogy legelteti a szemét a vagyonán.
12 A szolga, aki egész nap keményen dolgozik, édesen alszik éjjel, akár keveset, akár sokat evett 
előtte. De a gazdagot sok gondja még éjjel sem hagyja nyugodni.
13 Megfigyeltem a nap alatt valamit, ami nagyon keserves. Előfordul, hogy valaki szorgalmasan 
őrzi a vagyonát, 14 de valami szerencsétlenség folytán mégis mindenét elveszti. Ha azután 
gyermeke születik, már nincs semmije, amit örökségül hagyhatna rá.
15 Bizony, az ember csupaszon jön ki az anyja méhéből, és mikor el kell mennie, akkor is 
meztelenül megy el. Semmit nem vihet magával abból, amiért oly sokat fáradozott. 16 Ez is 
nagyon tragikus és fájdalmas: üres kézzel jöttünk, s úgy kell elmennünk is. Mi marad az ember 



63LoveGodGreatly.com 4. Hét

kezében abból, amiért küszködött és törte magát? 17 Mi értelme volt hát, hogy egész életében 
sötétség vette körül és szomorúság, végül pedig bosszúság és betegség?

SZERDA PRÉDIKÁTOR 5:18-20 (EFO)
18 Végül is arra jutottam, hogy az a jó és helyes, ha az ember eszik-iszik, és örömét leli 
munkájában, és annak gyümölcsében — mindabban, amivel egész életében vesződik a nap 
alatt. Hiszen mindezt Isten adja: ez jutott nekünk!
19 Hasonlóképpen az is Isten ajándéka, hogy némelyeknek adott vagyont, gazdagságot és 
lehetőséget, hogy annak áldásait élvezzék. Hát fogadják el Istentől ezt az ajándékot, és örüljenek 
neki! 20 Az ilyen emberek nem sokat gondolkoznak életük múlásáról, mert Isten olyan sok 
örömöt ad nekik, hogy az teljesen betölti őket.

CSÜTÖRTÖK PRÉDIKÁTOR 6:1-6 (EFO)
6 Láttam egy keserves és fájdalmas dolgot az ég alatt, amely nem ritka az emberek között. 
2 Vannak olyanok, akiknek Isten nagy vagyont, gazdagságot és megbecsülést ad. Mindenük 
megvan, amit csak lelkük megkíván, de Isten nem engedi meg nekik, hogy javaikat élvezzék, 
hanem valaki másnak adja azokat. Bizony, ez is hiábavalóság, és nagyon fájdalmas dolog!
3 Ha egy apának száz gyermeke születik is, és hosszú életet él, de nem élvezheti mindazt a jót, 
amit az élet nyújt, s végül még tisztes temetést sem kap, akkor még a halvaszületett gyermek is 
jobb sorsra jutott, mint ő. 4 Mert az ilyen gyermek hiábavalóságra született, sötétségre megy, 
még nevét is homály fedi, 5 meg sem pillantotta a napot, és semmit sem ismert meg, mégis édes 
nyugalomban pihen, nem úgy, mint az a gazdag ember. 6 Ez a gazdag élhetett volna kétezer évig 
is, de ha nem tudta élvezni az életét, akkor mégis a halvaszületett gyermek a boldogabb! De 
végül mindketten ugyanoda kerülnek, nem igaz?

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 6:7-12 (EFO)
7 Az ember egyre csak dolgozik, hogy legyen mit ennie, de az étvágya soha meg nem szűnik.[a]
8 Ugyan miféle maradandó előnye van a bölcsnek az ostobával szemben? Milyen haszna 
származik a szegénynek abból, ha tudja, hogy kell okosan forgolódni az életben?
9 Jobb, ha élvezed azt, amid van, mint ha csak álmodozol arról, amit lelked kíván. Mert ha 
mindig mást kívánsz, az is hiábavalóság, és csak arra jó, hogy gyötörd magadat vele.
10-11 Isten teremtett téged is, mint a többi teremtményét! Ő uralkodik. Ember vagy, erről nincs 
mit vitatkozni. Az ember nem vitatkozhat Istennel, mert ő hatalmasabb nálunk, ezen nem 
lehet változtatni, akármeddig próbálkozunk is vele.
12 Ugyan ki tudja, mi válik az ember javára rövid életének napjaiban, amelyek gyorsan 
tovatűnnek, mint az árnyék?
Ugyan ki tudná megmondani, mi történik a nap alatt, miután nekünk el kell mennünk innen?
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1. Milyen áldozatot hoznak az ostobák? (Préd. 5:1)

2. Mit jelent az Urat félni? Hogyan tudsz növekedni ezen a területen? 

3. Miért hiábavaló szeretni a pénzt és a gazdagságot? 

4. Préd. 5:18-ban azt olvassuk, hogy élvezzük a munkát, amit Isten adott nekünk. Készíts listát azokról 
a dolgokról, aminek a rendszeres megtevésre Isten elhívott. Találsz ezekben örömet? Ha nem, hogyan 
tudnál ezen változtatni? 

5. Préd. 6:3-4-ben Salamon elég megdöbbentő kijelentést tesz. Mit jelentenek ezek a versek?

Összefoglaló Kérdések



75LoveGodGreatly.com 4. Hét

Az én válaszom
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5. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Misszionáriusok

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Mikor jól megy a sorod, örülj 

neki! Mikor pedig rossz napok 

jönnek, gondold meg, hogy ezt 

is, azt is Isten adta. S hogy mi 

következik a jövőben, senki sem 

tudhatja.

Prédikátor 7:14 
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HÉTFŐ PRÉDIKÁTOR 7:1-6 (EFO)
7 Többet ér a jó hírnév a drága illatos olajnál, és jobb a halál napja a születés napjánál.
2 Jobb ahhoz a házhoz menni, ahol halottat siratnak, mint ahhoz, ahol ünnepet ülnek.
Hiszen minden ember meghal előbb-utóbb, és jó, ha az élők erről nem feledkeznek meg.
3 Jobb a szomorúság, mint a nevetés,
mert amíg az arcod szomorú, a szíved jobb belátásra tér.
4 A bölcsek gondolatai a gyászolók körül forognak,  a bolondoknak pedig mindig a szórakozáson 
jár az eszük.
5 Jobb, ha a bölcs dorgálására hallgatsz, mint ha a bolondok énekére.
6 Mert a bolondok nevetése olyan, mint az égő tövis[a] ropogása a fazék alatt
    — ez is hiábavalóság!

KEDD PRÉDIKÁTOR 7:7-13 (EFO)
7 A zsarolás még a bölcseket is bolonddá teszi, és a megvesztegetés eltorzítja az ítéletet.
8 Jobb valaminek a befejezése, mint a kezdete. Jobb, ha valaki türelmes természetű, mint ha 
büszke.
9 Ne légy hirtelen haragú, mert a harag a bolondokra jellemző.
10 Ne mondd, hogy a „régi szép idők” jobbak voltak, mert ez nagy ostobaság!
11 Jó a bölcsesség meg a gazdag örökség együtt,  mert maradandó hasznot hoznak minden 
élőnek.
12 Mert a bölcsesség védelmez, akár a nagy vagyon. De a bölcsesség maradandó haszna még 
nagyobb: valódi életet ad annak, aki megismeri.
13 Figyeld meg Isten alkotásait! Ki tudja egyenessé tenni, amit ő meghajlított?

SZERDA PRÉDIKÁTOR 7:14-18 (EFO)
14 Mikor jól megy a sorod, örülj neki!
Mikor pedig rossz napok jönnek, gondold meg, hogy ezt is, azt is Isten adta.
S hogy mi következik a jövőben, senki sem tudhatja.
15 Sok mindent láttam hiábavaló életem napjaiban. Van igazságos ember, aki fiatalon meghal,
    s vannak gonoszok, akik sokáig élnek.
16 Ne vidd túlzásba még az igazságosságot se, ne akarj túlságosan bölcs lenni,
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    miért tennéd magad tönkre?
17 Ne légy szándékosan gonosz, se túlságosan ostoba,
    miért rövidítenéd meg az életed hosszát?
18 Jó, ha mindkét tanácsot megfogadod, mert aki istenfélő, mindkét csapdát gondosan elkerüli.

CSÜTÖRTÖK PRÉDIKÁTOR 7:19-24 (EFO) 
19 A bölcsesség nagyobb erőt ad a bölcsnek, mint tíz tanácsos a városnak.
20 Bizony, nincs a földön olyan igaz ember, aki mindig csak jót tesz, és sohasem vétkezik.
21 Ne törődj mindenféle szóbeszéddel, nehogy megtudd, ha a szolgád rosszat mond rólad!
22 Hiszen te is sokszor mondtál rosszat másokról  — tudod te azt jól!
23 Mindezeket gondosan megvizsgáltam a bölcsességem által, hogy helyes választ találjak 
kérdéseimre, de nem találtam. 24 Arra jutottam, hogy nem lehet megérteni, miért vannak úgy 
a dolgok, ahogy vannak. Ugyan kicsoda tudná felfogni és megmagyarázni?

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 7:25-29 (EFO)
25 Elhatároztam, hogy teljes szívvel keresem, kutatom és megismerem a bölcsességet és a dolgok 
végső értelmét. Meg akartam ismerni és érteni azt is, hogy milyen ostoba dolog a gonoszság, és 
hogy milyen őrült dolog a bolondság.
26 Azt találtam, hogy van olyan asszony, aki veszélyesebb, mint a csapda: szíve, mint a háló, 
karja, mint a bilincs. Akit Isten kedvel, az megmenekül az ilyen asszonytól, de a bűnös beleesik 
a csapdájába. Bizony, még a halálnál is keserűbb, ha valakit ilyen asszony ejt rabul!
27 Azt mondja a Prédikátor: Mindent gondosan mérlegre tettem, és próbáltam a dolgok végső 
lényegét megtalálni, 28 de nem sikerült, bár még mindig keresem.
Igazságos férfit találtam — ezer közül egyet —, de asszonyt nem találtam.
29 Csupán ezt az egyet találtam: Isten az embert egyszerűnek és becsületesnek teremtette, de az 
emberek mindenfélét kitaláltak, amivel bonyolulttá teszik a dolgokat.



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

80 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

5. Hét

Prédikátor 7:1-6
Prédikátor 7:1

Hétfő



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 81

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

5. Hét

Hétfő



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

82 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

5. Hét

Prédikátor 7:7-13
Prédikátor 7:11-12

Kedd



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 835. Hét

Kedd



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

84 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

5. Hét

Prédikátor 7:14-18
Prédikátor 7:14

Szerda



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 85

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

5. Hét

Szerda



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

86 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

5. Hét

Prédikátor 7:19-24
Prédikátor 7:19-20

Csütörtök



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 875. Hét

Csütörtök



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

88 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

5. Hét

Prédikátor 7:25-29
Prédikátor 7:27-29

Péntek



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 89

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

5. Hét

Péntek



LoveGodGreatly.com90 5. Hét

1. Miért jobb a „gyász’’, mint az „ünnep’’ és a „szomorúság’’ mint „nevetés’’? (Préd. 7:1-4)

2. Készíts listát arról, hogy Prédikátor könyve 7. fejezete alapján mi bölcs és ostobaság? 

3. Miért veszélyes a harag Préd. 7:9 alapján? 

4. Préd. 7:16-ban azt olvassuk, hogy ne legyünk túlságosan igazságosak vagy bölcsek se. Ez lehetséges? 
Mire gondol itt Salamon?  

5. Hosszas megfigyelés után Salamon Préd. 7:29-ben végkövetkeztetésre jut. Mi ez a következtetés? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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6. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Szánj időt rá, hogy megköszönd Istennek, ahogyan dolgozik 
az életedben.

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



 Igaz, a bűnös százszor is 

vétkezik, s ennek ellenére hosszú 

életet élhet, mégis jól tudom, 

hogy végül is azoknak lesz jó 

dolguk, akik tisztelik és félik 

Istent, és engedelmeskednek 

neki.

Prédikátor 8:12 
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6. Hét Igerészek

6. Hét

HÉTFŐ PRÉDIKÁTOR 8:1-9 (EFO)
8 Ki hasonló a bölcshöz? Ki tudja megmagyarázni a dolgok értelmét?
A bölcsesség ragyogóvá teszi arcodat, megenyhíti szigorú vonásaidat.
2 Azt mondom: engedelmeskedj a király parancsának, az Istenre tett esküd miatt! 3 Ne tagadd 
meg könnyelműen a királynak való engedelmességet, és bátran állj elő a javaslatoddal, mert a 
király mindent megtehet! 4 Hiszen a király szava hatalmas, ki vonhatja kérdőre: „Mit teszel?” 5 
Aki engedelmeskedik a király parancsának, azt nem éri veszedelem. A bölcs tudja, hogy mikor, 
mit és hogyan kell tennie.
6 Minden dolognak megszabott ideje van. Ugyanakkor a halandó számára ez súlyos teher, 7 
mert nem tudja, mit hoz a jövő. Hiszen ki mondhatná meg, mi következik ezután?
8 Nincs ember, aki visszatarthatná az élet leheletét, mikor az elszáll.
Nincs senki, akinek hatalma lenne a halála napja fölött.
Nem engedik szabadságra a katonát, amíg tart a háború.
Ugyanígy, a gonoszság sem engedi szabadon azt, aki a gonosz tettet elkövette.
9 Ilyen dolgokat láttam a nap alatt, és mindezeket gondosan megvizsgáltam. Láttam, hogy az 
emberek arra törekszenek, hogy uralkodjanak a másik fölött, és ezzel sok fájdalmat okoznak.

KEDD PRÉDIKÁTOR 8:10-13 (EFO)
10 Megfigyeltem, hogyan temetik el nagy tisztességgel a gonoszokat. Utána az emberek dicsérték 
az elhunytat, pedig ők is ugyanabban a városban éltek, és ismerték az elhunytat, aki gonosz 
dolgokat tett. Ez is hiábavalóság!
11 Mivel aki gonosz dolgokat tesz, nem azonnal nyeri el méltó büntetését, a többiek felbátorodnak, 
és még több gonoszságot követnek el.
12 Igaz, a bűnös százszor is vétkezik, s ennek ellenére hosszú életet élhet, mégis jól tudom, hogy 
végül is azoknak lesz jó dolguk, akik tisztelik és félik Istent, és engedelmeskednek neki. 13 Az 
istentelen gonoszoknak nem lesz jó dolguk, és életük nem nyúlik hosszúra, mint este az árnyék 
— mert nem tisztelik és félik Istent.

SZERDA PRÉDIKÁTOR 8:14-15 (EFO)
14 Bizony, történik a földön sokféle hiábavaló és helytelen dolog! Van úgy, hogy az igazakkal 
bánnak úgy, ahogy a bűnösök érdemelnék, a bűnösökkel pedig úgy, ahogy az igazakkal kellene. 
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Ez is hiábavalóság!
15 Ezért hát dicsérem az örömet, mert nincs jobb, amit az ember a nap alatt tehet, mint hogy 
egyen-igyon és örüljön az életnek. Ez kísérje őt fáradságos munkájában, élete minden napján. 
Bizony, mindezt Istentől kapja a nap alatt!

CSÜTÖRTÖK PRÉDIKÁTOR 8:16-17 (EFO)
16 Akkor teljes szívvel rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, és megértsem 
mindazt, amiért az emberek éjjel-nappal szüntelen fáradoznak a földön — még pihenést sem 
engednek maguknak. 17 Majd azt is megfigyeltem és mérlegeltem, amit Isten tesz. Végül arra 
jutottam, hogy senki sem képes megérteni, ami a nap alatt történik. Bizony, bármennyit is 
fáradozzon ezzel valaki, nem jut eredményre! Ha a bölcsek azt mondanák is, hogy ők értik, az 
sem igaz. Senki sem képes megérteni ezeket!

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 9:1-6 (EFO)
9 Teljes szívvel rászántam magam, hogy mindezt megvizsgáljam, és arra jutottam, hogy Isten 
kezében vannak az igazak, a bölcsek és minden, amit tesznek. Azonban senki sem tudja, hogy 
szeretet, vagy gyűlölet vár-e rá a jövőben.
2 De mindenkire ugyanaz a sors vár: mindannyian meghalunk. Meghal az igaz és a gonosz, 
de meghalnak a jók is, meghal a tiszta és a tisztátalan, meghal, aki áldozik, és az is, aki nem, 
meghal a jó ember és a bűnös, meghal, aki esküvel tesz fogadalmat, és aki nem esküszik. Bizony, 
mind meghalunk, nincs kivétel!
3 Mindazok között, amik a nap alatt történnek, ez a legrosszabb, hogy mindenki ugyanúgy 
végzi!
Ráadásul, az ember szíve tele van gonoszsággal, az elméje pedig bolondságokkal, amíg csak él. 
Azután pedig a halottakhoz megy.
4 Mégis, aki egyszer megszületett, amíg csak él, van reménye. Hiszen még egy kutya is többet 
ér, amíg él, mint egy döglött oroszlán!
5 Az élők legalább annyit tudnak, hogy egyszer meg fognak halni, de a halottak már semmit 
sem tudnak, és már semmiből nincs hasznuk többé — még emléküket is elfelejtik az élők. 6 
Elfelejtik még azt is, hogy szerették, gyűlölték, vagy irigyelték azokat, akik már meghaltak. 
Bizony a meghaltak végérvényesen ki vannak rekesztve mindabból, ami a nap alatt történik, 
miután ők már elmentek.
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1. Préd. 8:1 szerint milyen hatással van a bölcsesség egy személyre? 

2. Miért mondja azt Salamon, hogy engedelmeskedjünk a király parancsának? (Préd. 8:2)

3. Annak ellenére, hogy látszólag jól megy dolga a gonosznak, miért nem fog így maradni? Mi fog 
történni azokkal, akik féli az Urat? (Préd. 8:10-13)

4. Mit tanít nekünk a Prédikátor könyve arról, hogy miként érthetjük meg Istent? 

5. Mi az a „legrosszabb”, ami mindenkivel megtörténik? (Préd. 9:1-3) Miért hívja Salamon 
legrosszabbnak vagy gonosznak? 

Összefoglaló Kérdések
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7. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Tölts időt ezen a héten azzal, hogy a félelmeidet imákká 
formálod.

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



A bölcs beszéde megbecsülést 

szerez neki, de a bolondot saját 

szavai teszik tönkre.

Prédikátor 10:12
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7. Hét Igerészek

7. Hét

HÉTFŐ PRÉDIKÁTOR 9:7-10 (EFO)
7 Ezért hát egyél-igyál örömmel és jókedvvel, mert ez Isten kedvére van. 8 Ruháid legyenek 
mindig fehérek, és fejedről ne fogyjon el az olaj![a] 9 Örülj az életnek feleségeddel együtt, 
akit szeretsz, és akit Isten adott neked — egész hiábavaló életedben a nap alatt! Hiszen ez a te 
részed az életben, ezért találj örömöt mindabban, amit teszel, s amiért fáradozol a nap alatt. 
10 Mindent, amit megtehetsz, vagy meg kell tenned, vidd véghez teljes szívvel és képességeid 
szerint! Mert a Seolban — ahová menned kell — már nincs sem munka, sem elmélkedés, sem 
tudás, sem bölcsesség.

KEDD PRÉDIKÁTOR 9:11-18 (EFO)
11 Azt is megfigyeltem, hogy a nap alatt nem a leggyorsabb futó nyeri a versenyt, nem a legerősebb 
harcos győz a csatában, nem a bölcsek kapják a magas fizetést[b], nem az értelmeseknek jut a 
gazdagság, nem a jó szakembereket emelik magas pozícióba, hanem a dolgok alakulása az idő 
alkalmasságától és a véletlentől függ.
12 Sőt, az ember még a közelgő veszedelmet sem veszi észre. Ahogy a halat megfogják a hálóban, 
vagy a madarat hurokkal, az embert is hirtelen és váratlanul éri a veszedelem.[c]
13 Láttam a nap alatt egy példát arra, hogy a bölcsesség mire képes — és ez nagyon fontosnak 
tűnt. 14 Volt egy kis város, amelyben kevés lakó élt. Egyszer egy hatalmas király a seregével 
megtámadta ezt a városkát, körülvette, és sáncot emelt ellene, hogy megostromolja. 15 A városban 
lakott egy bölcs és szegény férfi, aki bölcsességével megszabadította városát az ellenségtől. A 
város lakói azonban hamar elfelejtették, hogy mit köszönhetnek ennek a szegény embernek. 16 
Akkor ezt gondoltam: Lám, a bölcsesség többet ér, mint az erő és hatalom! De aki szegény, azt 
nem becsülik meg, és nem hallgatnak a szavára, akármilyen bölcs is.
17 Jobb a bölcsek halk szavú tanácsára hallgatni, mint az ostobák vezérének kiabálására.
18 Többet ér a bölcsesség, mint a fegyverek,
de egyetlen bűnös tönkre teheti, amit a bölcsesség megszerzett.

SZERDA PRÉDIKÁTOR 10:1-7 (EFO)
10 Ahogy a döglött legyektől megbüdösödik az illatos kenőcs úgy teszi tönkre egy jelentéktelennek 
tűnő bolondság mindazt, amit a bölcsesség és a tisztesség elért.
2 A bölcset a szíve jobbra vezeti, a bolondot pedig balra.
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3 A bolond még akkor is elárulja, mennyire ostoba, ha csak végigmegy az utcán.
4 Ha a király megharagszik rád, ne mozdulj el a helyedről,
mert a nyugodt felelet lecsendesítheti nagy haragját.
5 Láttam egy gonosz dolgot a nap alatt, amely az uralkodó tévedésének következménye. 6 Néha 
az ostobákat emelik magas pozícióba, míg a gazdagokat alacsony sorba szorítják. 7 Láttam 
szolgákat előkelő sorban, lovon járni, s ugyanakkor fejedelmeket meg gyalog, mintha szolgák 
lennének.

CSÜTÖRTÖK PRÉDIKÁTOR 10:8-15 (EFO)
8 Aki gödröt ás, könnyen beleesik abba.
Aki lebontja a kőkerítést, azt kígyómarás fenyegeti.
9 Aki követ fejt, baleset érheti,
és aki fát dönt, az is veszedelemben forog.
10 Ha a fejszéd tompa, de nem élesíted meg, akkor erődet kell megfeszítened, de a bölcsesség 
mindig megkönnyíti a munkádat.
11 Hiába tudod, hogy kell kígyót idomítani, ha megmar a kígyó, mielőtt még „megbűvölnéd”.
12 A bölcs beszéde megbecsülést szerez neki, de a bolondot saját szavai teszik tönkre.
13 A bolond beszéde butasággal kezdődik, és gonosz őrültséggel végződik.
14 A bolond folyton csak a jövőről beszél, pedig senki sem tudja, mit hoz a holnap.
Ki a megmondhatója, mi lesz, miután meghalunk?
15 A munka annyira kifárasztja a bolondokat, hogy még a városba vezető utat sem találják meg.

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 10:16-20 (EFO)
16 Jaj annak az országnak, amelynek királya neveletlen suhanc,
    s amelynek fejedelmei reggeltől estig csak lakomáznak!
17  Boldog az az ország, amelynek királya előkelő származású, nemes jellemű,
és fejedelmei mértékkel étkeznek,  — azért, hogy erősek maradjanak, s nem azért, hogy 
lerészegedjenek.
18 Ha hanyag vagy, fejedre roskadnak a gerendák,
s ha ölbe tett kézzel üldögélsz, beázik a tető!
19 A jó étel megvidámítja a lelket, s örömmel tölt el a bor,
de mindehhez pénzre van szükséged!
20 Még gondolatban se átkozd a királyt! Titokban se kívánj rosszat a gazdagoknak!
Elviszi szavadat az égi madár, elárulhat még egy kicsiny madárka is!
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Prédikátor 9:7-10
Prédikátor 9:10

Hétfő
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7. Hét

Hétfő
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Imák:

7. Hét

Prédikátor 9:11-18
Prédikátor 9:17-18

Kedd
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Kedd
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Imák:

7. Hét

Prédikátor 10:1-7
Prédikátor 10:1-2

Szerda
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Szerda
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Olvasd el:
Imák:

7. Hét

Prédikátor 10:8-15
Prédikátor 10:12-13

Csütörtök
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7. Hét

Prédikátor 10:16-20
Prédikátor 10:18

Péntek
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Péntek
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1. Salamon újra a munkáról beszél. Milyen tanácsot ad ezzel kapcsolatban Préd. 9:9-10-ben? 

2. Préd. 9:13-18 alapján, hogyan ér többet a bölcsesség, mint az erő 

3. Milyen módon tudja az ostobaság „tönkretenni” a bölcsességet? (Préd. 10:1)

4. Milyen veszélyre figyelmeztet a Préd. 10:8-9?

5. Milyen igazságot tanulunk a lustaságról a Préd. 10:18-ból? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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8. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Tölts időt azzal, hogy megköszönöd Istennek, hogy láthatod 
munkálkodni az életedben.

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



 Miután mindezt meghallgattad, 

az egész könyvet ebben lehet 

összefoglalni: Tiszteld és féld 

Istent, parancsainak pedig 

engedelmeskedj! Ez az ember 

legfőbb dolga,

Prédikátor 12:13
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8. Hét Igerészek

8. Hét

HÉTFŐ PRÉDIKÁTOR 11:1-4 (EFO)
11 Dobd csak a kenyered a víz színére, sok nap múltán is ott találod.[a]
2 Amid van, abból adj másoknak is, minél többnek,
mert nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult helyzetbe.[b]
3 Amikor látod, hogy sötét felhők közelednek, tudod, hogy hamarosan nagy eső hullik belőlük.
A kidöntött fa akár dél, akár észak felé esik, ha egyszer ledőlt, ott is marad.[c]
4 Aki mindig a kedvező időjárásra vár, nem fog vetni soha.
Aki meg az esőtől fél, aratni nem mer soha.

KEDD PRÉDIKÁTOR 11:5-10 (EFO)
5 Honnan jön a szél, s hogy merre tart, vagy hogyan formálódik a gyermek anyja méhében,
    — nem tudhatod.
Éppígy nem értheted, mit cselekszik Isten, miért, és hogyan
    — pedig mindent ő irányít!
6 Korán reggel láss a magvetéshez, de este is folytasd a munkát,
mert nem tudhatod, melyik lesz sikeres, egyik, vagy a másik, esetleg mindkettő.
7 Milyen édes a világosság! Milyen jó a nap fényét látni!
8 Örülj hát életednek, ha sokáig élhetsz!
De ne felejtsd, hogy utána a sötétség hosszú ideje jön, s az mind hiábavalóság!
9 Ti is, fiatalok, örüljetek, amíg ifjak vagytok!
Örüljön szívetek a fiatalság idejének, de jól meggondoljátok, milyen úton jártok,
    s jól megnézzétek, mit tesztek!
Ne feledjétek, hogy Isten előtt egyszer meg kell állnotok, s számot kell adjatok mindezekről!
10 Tisztítsátok meg szívetek az aggodalomtól, távol legyen tőletek minden betegség és baj,
    mert a fiatalság és a hajnal hiábavalóság!

SZERDA PRÉDIKÁTOR 12:1-8 (EFO)
12 Jusson eszedbe, Teremtőd, amíg fiatal vagy,
amíg az öregség[a] nyűgös napjai nem jönnek, az évek, melyeket nem szeretsz!
2 Amíg a nap fénye el nem homályosul, meg a hold és a csillagok,
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    és visszatérnek a felhők az esők után,
3 mikor remegnek a ház őrzői, és megroggyannak az erős férfiak,
megállnak az őrlő asszonyok, mert kevesen vannak,
és akik az ablakon kinéznek, már homályosan látnak,
4 akkor bezárják a két külső kaput, elhalkul az őrlőkő hangja,
felkelnek a hajnali madárhangra, és elhalkul az éneklő leányok hangja,
5 akkor már egy dombocskától is félnek, és mindenféle veszedelmet rejt az út,
kivirágzik a mandula ága, nehezen vonszolja magát a sáska, és kialszik a kívánság[b] lángja,
az ember pedig elmegy örökös házába, és az utcán siratóasszonyok járnak.
6 Emlékezz Teremtődre, amíg fiatal vagy, mielőtt elszakad az ezüstkötél, tönkremegy az 
aranyveder, eltörik a korsó a kútnál, összetörik a kerék a ciszternánál,
7 a test pedig visszatér a földbe, ahonnan származik,
a szellem meg Istenhez, aki adta!
8 Milyen nagy hiábavalóság!  — mondja a Prédikátor. —
Milyen nagy hiábavalóság! Bizony, minden hiábavalóság.

CSÜTÖRTÖK PRÉDIKÁTOR 12:9-12 (EFO)
9 Azon felül, hogy a Prédikátor bölcs volt, még a népet is bölcsességre tanította. Mások bölcs 
mondásait és példázatait is összegyűjtötte, tanulmányozta és elrendezte. 10 A Prédikátor a saját 
írásaiban nagy gondot fordított arra, hogy gondolatait művészi formában, a legalkalmasabb 
szavakkal fejezze ki, és mindig világosan megírta az igazságot.
11 Bizony, a bölcsek szavai olyanok, mint az ösztöke![c] Az egy pásztortól származó összegyűjtött 
bölcs mondások pedig, mint az erősen bevert szögek.
12 Végezetül, fiam, fogadd meg ezt a figyelmeztetést: tanulmányozd ezeket a bölcs mondásokat, 
de légy óvatos mások írásaival kapcsolatban! Az emberek folyton újabb és újabb könyveket 
írnak, s ha mindent el akarsz olvasni, az nagyon kifárasztja a testedet!

PÉNTEK PRÉDIKÁTOR 12:13-14 (EFO)
13 Miután mindezt meghallgattad, az egész könyvet ebben lehet összefoglalni:
Tiszteld és féld Istent, parancsainak pedig engedelmeskedj!
Ez az ember legfőbb dolga, 14 hiszen Isten meg fogja ítélni az emberek összes jó és rossz tetteit, 
még azt is, amit titokban vittek véghez.
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Olvasd el:
Imák:

8. Hét

Prédikátor 11:1-4
Prédikátor 11:4

Hétfő



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 129

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

8. Hét

Hétfő
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8. Hét

Prédikátor 11:5-10
Prédikátor 11:8

Kedd
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Kedd
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Prédikátor 12:1-8
Prédikátor 12:1-2

Szerda
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Szerda
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8. Hét

Prédikátor 12:9-12
Prédikátor 12:11

Csütörtök
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Csütörtök
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8. Hét

Prédikátor 12:13-14
Prédikátor 12:13-14

Péntek
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8. Hét

Péntek
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1. Az élet kiszámíthatatlan a Prédikátor könyve 11. fejezete alapján. Akkor hogyan éljünk? 

2. Miért hangsúlyozza Salamon a tényt, hogy fiatalon kell, hogy eszünkbe jusson a teremtőnk? (Préd. 
12:1)

3. Ha az egész könyvet figyelembe vesszünk, miért mondja Salamon, hogy az életnek nincs értelme? 

4. Mi teszi jelentőségteljessé az életet?

5. Mi kéne legyen az első helyen az életünkben?

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom


