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Isten hozott!
NAGY ÖRÖMMEL tölt el, hogy itt vagy! Mielőtt elkezdjük az új Bibliatanulmányt, szeretném elmondani, 
hogy érted is imádkoztunk! Nem a véletlen műve, hogy csatlakoztál ehhez a tanulmányhoz. 

A következő hetekben egyszerűen csak az a fohászunk, 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. 

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,” 
(Példabeszédek 2:4-5)

Nagy örömünkre szolgál, hogy sok féle forrás állhat rendelkezésedre az online Biblia tanulmány 
alatt. 

 - Kövesd a Bölcsességet Tanulmányozó könyv 

 - Könyvjelző, olvasási tervvel

 - Heti blogbejegyzések

 - Heti igevers, amit megtanulhatsz kívülről

 - Heti kihívások

 - Online közösség a Facebook-on és a weboldalunkon 

Facebook: Szeresd Nagyon Istent – LGG Hungary

Weboldal: szeresdnagyonistent.hu

Mindannyian – a Love God Greatly csapatában – már alig várjuk, hogy elkezdjük és reméljük, 
találkozunk a célnál. Tarts ki, légy állhatatos, fusd meg a pályát, ne add fel! Amit egyszer elkezdünk, 
fejezzük is be! Minden lépésnél melletted állunk és drukkolunk neked! Együtt harcoljuk meg, hogy 
korán kelünk, félretesszük a napi stresszt, egyedül nekiülünk, hogy időt töltsünk Isten Igéjében. Alig 
várom, hogy lássam, mit tartogat Isten számunkra ez alatt a tanulmány alatt. Tarts velünk azon az úton, 
ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon szeretni!!!
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A tanulmányozó füzet nyomtatása és másolása csak az Kövesd a Bölcsességet online 
Bibliatanulmány elvégzése céljából engedélyezett.

Kérjük, semmilyen módon ne változtasson a dokumentumon.
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Közösségünk
A SZERESD NAGYON ISTENT olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket használnak 
arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában elszámoltathatók 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 nélkül, 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 – szándékosan 
összekapcsolva szíveket, és elméket az Ő dicsőségére. 

Itt a lehetőség, hogy ezen a tanulmányon keresztül ne csak Istenhez húzódjunk közelebb, hanem 
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!
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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
1. Hét – A Bölcsesség Forrása 

 Olvasd el: Példabeszédek 1:1-7 IMÁK: Példabeszédek 1:7
 Olvasd el: Példabeszédek 2:1-6 IMÁK:  Példabeszédek 2:6
 Olvasd el: Példabeszédek 3:5-8 IMÁK: Példabeszédek 3:5-6
 Olvasd el: Példabeszédek 3:19-26 IMÁK:  Példabeszédek 3:19-20
 Olvasd el: Példabeszédek 15:29-33 IMÁK: Példabeszédek 15:33

2. Hét   - Bölcsesség a Beszédben 
 Olvasd el: Példabeszédek 12:25; 15:1-4 IMÁK: Példabeszédek 15:1
 Olvasd el: Példabeszédek 10:19; 17:27-28; 21:23 IMÁK: Példabeszédek 10:19
 Olvasd el: Példabeszédek 12:17-22 IMÁK: Példabeszédek 12:22
 Olvasd el: Példabeszédek 25:11-15 IMÁK: Példabeszédek 25:11
 Olvasd el: Példabeszédek 31:25-26 IMÁK: Példabeszédek 31:26

3. Hét – Bölcsesség a Kapcsolatokban
 Olvasd el: Példabeszédek 13:20; 22:24-25 IMÁK: Példabeszédek 13:20
 Olvasd el: Példabeszédek 19:26; 20:20; 23:22  IMÁK: Példabeszédek 23:22
 Olvasd el: Példabeszédek 12:4; 21:19; 14:1 IMÁK: Példabeszédek 14:1
 Olvasd el: Példabeszédek 3:12; 22:6 IMÁK: Példabeszédek 22:6
 Olvasd el: Példabeszédek 24:17; 25:21-22 IMÁK: Példabeszédek 25:21

4. Hét – Bölcsesség a Munkában és az Egészségben
 Olvasd el: Példabeszédek 13:4; 24:30-34 IMÁK: Példabeszédek 13:4
 Olvasd el: Példabeszédek 11:18-20; 20:17 IMÁK: Példabeszédek 11:18
 Olvasd el: Példabeszédek 3:9-10 IMÁK: Példabeszédek 3:9
 Olvasd el: Példabeszédek 11:23-28 IMÁK: Példabeszédek 11:25
 Olvasd el: Példabeszédek 22:1-5 IMÁK: Példabeszédek 22:1

5. Hét – Bölcsesség a Kísértésben
 A Tisztességtelen Nyerészkedés Kísértése Olvasd el: Példabeszédek 1:10-19 IMÁK: Példabeszédek 1:19
 A Mértéktelenség Kísértése Olvasd el: Példabeszédek 20:1; 23:19-21 IMÁK: Példabeszédek 23:20
 A Házasságtörés Kísértése Olvasd el: Példabeszédek 6:27-35 IMÁK: Példabeszédek 6:32
 A Gonosz Kísértése Olvasd el: Példabeszédek 4:20-27 IMÁK: Példabeszédek 4:23
 A Jótett Visszatartásának Kísértése Olvasd el: Példabeszédek 3:27-35 IMÁK: Példabeszédek 3:27

6. Hét – A Bölcsesség Gyümölcse
 Olvasd el: Példabeszédek  2:7-15 IMÁK: Példabeszédek 2:7
 Olvasd el: Példabeszédek 3:1-4 IMÁK: Példabeszédek 3:4
 Olvasd el: Példabeszédek 31:27-31 IMÁK: Példabeszédek 31:30
 Olvasd el: Példabeszédek 8:10-21 IMÁK: Példabeszédek 8:11
 Olvasd el: Példabeszédek 24:3-6 IMÁK: Példabeszédek 24:3-4
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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 6 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
NEM KELL SOK ideje élned a Földön, hogy ráébredj, az élet tele van választási lehetőségekkel, amik mind 
következményekkel járnak. Néhány döntés olyan egyszerű, hogy mit együnk ebédre, más döntések 
pedig komoly elköteleződést vonnak maguk után, ami mélyen kihat kapcsolatainkra, munkánkra, 
anyagi helyzetünkre és a jövőnkre is. Születésünktől kezdve, életünk legvégső napjáig, minden reggel 
úgy ébredünk, hogy két út áll előttünk: a bolondság útja és a bölcsesség útja. 

A Példabeszédek könyve szemtől szembe állít bennünket a bölccsel, a bolonddal és döntéseik 
következményeivel. A főként Salamon király bölcs mondásaiból álló könyv szövege személyes, néha 
kényelmetlenül szókimondó, nem beszél félre, hanem rámutat a világ legnagyobb kísértéseire, amik 
azzal fenyegetnek, hogy félrevisznek minket a bölcsesség útjáról, amit Isten tervezett nekünk. 

Az olvasási tervet követve hat hetes tanulmányunk során, utunk a Példabeszédek könyvének tematikus 
áttekintésén keresztül vezet. Az első héten a bölcsesség Forrásával kezdünk, majd olyan példabeszédek 
felé vesszük utunk, amik rámutatnak a bölcsességre beszédünkben, kapcsolatainkban, munkánkban 
és pénzügyeinkben. Ezután felfedezzük majd, miként alkalmazhatjuk a bölcsességet kísértés idején. A 
tanulmányt azzal fejezzük be, hogy megnézzük milyen gyümölcsöket terem, ha a bölcsességet követjük. 
Az az imádságunk, hogy tematikus bevezetőnkkel vágyat ébresszünk a Példabeszédek könyvének 
további teljes tanulmányozására. 

Egy fontos dolog, amire emlékeztetni kell magunkat a tanulmány során, hogy a példabeszédek 
elvek, nem ígéretek. Az ígéretek biztosan bekövetkeznek, míg az elvek általános igazságokra 
összpontosítanak. Szülők, akik tanítják gyermekeiket, hogy melyik úton járjanak (Példabeszédek 
22:6 „Neveld a gyermekedet hozzá illő módon, s akkor még idős korában sem tér el tanításodtól.”), 
gyakran megtapasztalják ennek gyümölcsét, mikor gyermekeik felnőttként Isten bölcsessége szerint 
élnek. Azonban, mivel a példabeszédek nem ígéretek, és mivel egy bukott világban élünk, néha még a 
legigyekvőbb és leghűségesebb szülők sem tapasztalják meg ennek a versnek a beteljesülését.  

Ahogy készülünk elkezdeni ezt a tanulmányt, két jól ismert vers jut eszembe az őszinte szavakat szóló 
Példabeszédek könyvéből. Olyan Istentől ihletett bölcsességet tartalmaz ez a könyv, ami az élet minden 
elképzelhető területén alkalmazható, ez a vers pedig összefoglalja átfogó célját és fő mondandóját: 

Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, 
    és ne menj a saját fejed után! 

Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát, 
    akkor majd ő egyengeti utadat, 

    és vezeti lépteidet! 
Példabeszédek 3:5-6
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Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után! – ez a Példabeszédek könyvének 
végkövetkeztetése. Isten, aki minden bölcsesség forrása, ezeket a példabeszédeket használja, hogy 
a bölcsesség útján vezessen minket és megmutassa a bölcsességben való járás gyümölcsét, hogy 
bizodalmunk ne bukdácsoló lépteinkben, hanem Benne legyen. 

Bízz az Örökkévalóban, higgy benne, 
    és őrá támaszkodj! 

Most erre tanítalak téged, 
    igen, éppen téged! 
Példabeszédek 22:19
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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



Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a 
magad értelmére támaszkodj! 

Minden utadon őrá gondolj, akkor ő 
igazgatni fogja útjaidat.

PÉLDABESZÉDEK 3:5-6
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1. Hét Igerészek

1. HéT

A BÖLCSESSÉG FORRÁSA

HÉTFŐ PÉLDABESZÉDEK 1:1-7

1 Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei

2 bölcsesség és erkölcs tanulására, az értelmes beszéd megértésére.

3 Okos intésként, igazságnak, ítéletnek és becsületességnek megnyerésére szolgál,

4 hogy az egyszerű emberek eszességet, az ifjak tudást és meggondolást kapjanak.

5 Hallja ezt a bölcs, és növelje tudását, és az értelmes helyes tanácsokra tegyen szert,

6 hogy megértse a példabeszédeket és példázatokat, a bölcsek beszédeit és találós meséit.

7 Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok 
vetik meg.

KEDD PÉLDABESZÉDEK 2:1-6

1 Fiam! Ha megfogadod beszédeimet, és parancsaimat magadba zárod;

2 ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved;

3 igen, ha bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled föl szavad;

4 ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod,

5 akkor megérted az ÚR félelmét, és eljutsz Isten ismeretére.

6 Mert az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

SZERDA PÉLDABESZÉDEK 3:5-8

5 Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj!

6 Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat.

7 Ne tartsd bölcsnek magadat; féld az URat, és kerüld a rosszat!

8 Egészség lesz ez testednek és megújulás csontjaidnak.
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CSÜTÖRTÖK PÉLDABESZÉDEK 3:19-26

19 Az ÚR bölcsességgel alapozta meg a földet, értelemmel erősítette meg az eget.

20 Tudása által szakadt föl a mélység, és csepegnek harmatot a felhők.

21 Fiam, ne téveszd ezeket szem elől, tartsd magadat az igazi bölcsességhez és megfontoltsághoz!

22 Élet lesz ez lelkednek, ez ékesíti nyakadat.

23 Akkor bátran járod utadat, és nem ütöd meg a lábadat.

24 Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz az álmod.

25 Nem kell félned a hirtelen ijedségtől és a gonoszok pusztításától, ha jönnének.

26 Mert az ÚR lesz a bizodalmad, és ő megőrzi lábadat a csapdától.

PÉNTEK PÉLDABESZÉDEK 15:29-33

29 Távol van az ÚR az istentelenektől, de az igazak könyörgését meghallgatja.

30 A ragyogó szem megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat.

31 Akinek füle hallgat az éltető intő szóra, az a bölcsek között lakik.

32 Aki elfordul az intéstől, az megveti a saját lelkét, aki pedig hallgat a feddésre, értelmet szerez.

33 Az ÚR félelme bölcsességre tanít, és a tisztesség előtt jár az alázatosság.



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.
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OLVASD EL:
IMÁK:

1. HéT

Példabeszédek 1:1-7
Példabeszédek 1:7

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 17

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

1. HéT

Hétfő
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M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

1. HéT

Példabeszédek 2:1-6
Példabeszédek 2:6

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 191. HéT

Kedd
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OLVASD EL:
IMÁK:

1. HéT

Példabeszédek 3:5-8
Példabeszédek 3:5-6

Szerda
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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

Szerda
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M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

1. HéT

Példabeszédek 3:19-26
Példabeszédek 3:19-20

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 231. HéT

Csütörtök
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OLVASD EL:
IMÁK:

1. HéT

Példabeszédek 15:29-33
Példabeszédek 15:33

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

1. HéT

Péntek
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1. Hogyan kapcsolódik az Úr félelme a bölcsességhez?

2. Kihez forduljunk, mikor bölcsességre van szükségünk az életünkben?

3. Milyen módokon szerezhetünk bölcsességet?

4. Miért fontos, hogy felismerjük Istent az életünkben?

5. Istenről alkotott képed mennyire tesz nyitottá az Ő bölcsességének elfogadására?

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



Szája bölcsességre nyílik,  
és kedves tanítás van a nyelvén.

PÉLDABESZÉDEK 31:26
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2. Hét Igerészek

2. HéT

BÖLCSESSÉG A BESZÉDBEN

HÉTFŐ PÉLDABESZÉDEK 12:25

25 Útba igazítja felebarátját az igaz, de az istenteleneket eltévelyíti útjuk.

 PÉLDABESZÉDEK 15:1-4

1 A szelíd válasz lecsillapítja a haragot, a bántó szó viszont haragot szül.

2 A bölcsek nyelve kívánatossá teszi a tudományt, a tudatlanok száján pedig bolondság buzog 
ki.

3 Mindenütt ott van az ÚR szeme, és figyeli a jókat és gonoszokat.

4 A szelíd nyelv életnek fája, amelyik pedig nincs megfékezve, összetöri a lelket.

KEDD PÉLDABESZÉDEK 10:19

19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkát, az értelmes.

 PÉLDABESZÉDEK 17:27-28

27 Az eszes ember visszafogja szavait, és az értelmes ember higgadt lelkű.

28 Még a bolondot is bölcsnek ítélik, amikor hallgat, és eszesnek, mikor bezárja ajkát.

 PÉLDABESZÉDEK 21:23

23 Aki vigyáz szájára és nyelvére, megőrzi életét a nyomorúságtól.

SZERDA  PÉLDABESZÉDEK 12:17-22

17 A meggondolatlan szavak szúrnak, mint a tőrdöfés, de a bölcsek nyelve orvosság.

18 Az igazmondó ajak mindvégig állhatatos, a hazug nyelv pedig csak egy szempillantásig.

19 Álnokság van a gonoszat forralók szívében, de akik békességet tanácsolnak, azokéban vigasság.
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20 Nem éri bántás az igazat, de az istentelenek tele vannak nyavalyával.

21 Utálatos az ÚR szemében a hazug ajak, de a hűségesekben gyönyörködik.

22 Az eszes ember elrejti a tudását, a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.

CSÜTÖRTÖK  PÉLDABESZÉDEK 25:11-15

11 Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.

12 Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs intés a szófogadó fülnek.

13 Mint a havas hideg aratás idején, olyan a hű követ azoknak, akik elküldték, mert megvidámítja 
urai lelkét.

14 Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső, olyan az az ember, aki hamis ajándékkal kérkedik.

15 Türelemmel a fejedelmet is ki lehet engesztelni, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.

PÉNTEK PÉLDABESZÉDEK 31:25-26

25 Erő és ékesség a ruhája; vidáman néz a holnap elé.

26 Szája bölcsességre nyílik, és kedves tanítás van a nyelvén.
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

Példabeszédek 12:25; Példabeszédek 15:1-4
Példabeszédek 15:1

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

2. HéT

Hétfő
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

Példabeszédek 10:19; Példabeszédek 17:27-28; Példabeszédek 21:23
Példabeszédek 10:19

Kedd
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K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Kedd
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

Példabeszédek 12:17-22
Példabeszédek 12:22

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

2. HéT

Szerda
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

Példabeszédek 25:11-15
Példabeszédek 25:11

Csütörtök
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LoveGodGreatly.com 392. HéT

Csütörtök
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

Példabeszédek 31:25-26
Példabeszédek 31:26

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

2. HéT

Péntek
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1. Hogyan bátorítottak mások szavai, pont amikor szükséged volt rájuk? Mit mondtak neked? 

2. A világ azt mondja: „ami a szívemen, az a számon.” A Biblia azonban azt tanítja, hogy legyünk 
óvatosak és visszafogottak a szavainkkal. Miért fontos ez? 

3. Olvasd el a szerdai verseket újra. Mi lesz az ember életének az eredménye, ha úgy dönt, hogy az 
igazságot szólja? 

4. Miben lesznek mások a szavaink, ha úgy döntünk, hogy szeretettel fogjuk szólni az igazságot? 

5. Szavaink lehetnek olyan értékesek, mint az ékszer, azoknak, akik hallják őket. Ha visszatekintesz a 
hetedre, hogyan használtad a szavaidat? Felépítettél, vagy megbántottál másokat velük? 

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



A bölcs asszony építi a házát, a bolond 
pedig önkezével rontja le azt.

PÉLDABESZÉDEK 14:1
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3. Hét Igerészek

3. HéT

BÖLCSESSÉG A KAPCSOLATOKBAN

HÉTFŐ PÉLDABESZÉDEK 13:20

20 Aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz, aki pedig a bolondok társa lesz, az romlásra jut.

 PÉLDABESZÉDEK 22:24-25

24 Ne tarts barátságot a haragos lelkűvel, és ne járj együtt az indulatossal,

25 hogy el ne tanuld útjait, és tőrt ne vess saját magadnak!

KEDD PÉLDABESZÉDEK 19:26 

26 Gyalázatos és szégyentelen fiú, aki apjával erőszakoskodik, vagy anyját elűzi.

 PÉLDABESZÉDEK 20:20

20 Aki apját vagy anyját átkozza, annak a legnagyobb sötétségben alszik ki lámpása.

 PÉLDABESZÉDEK 23:22

22 Hallgass apádra, aki téged nemzett, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik.

SZERDA PÉLDABESZÉDEK 12:4

4 Az igazak gondolatai helyesek, de az istentelenek tanácsa félrevezető.

 PÉLDABESZÉDEK 21:19

19 Jobb a puszta földön lakni, mint zsémbes és haragos asszonnyal.

 PÉLDABESZÉDEK 14:1

1 A bölcs asszony építi a házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt.
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CSÜTÖRTÖK PÉLDABESZÉDEK 3:12

12 Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, úgy, mint az apa a fiát, akit kedvel.

 PÉLDABESZÉDEK 22:6

6 Tanítsd a gyermeket, mely úton járjon: még ha megöregszik, akkor sem távolodik el attól.

PÉNTEK  PÉLDABESZÉDEK 24:17

17 Ne örülj, amikor ellenséged elesik, és ne vigadjon szíved, amikor megbotlik,

 PÉLDABESZÉDEK 25:21-22

21 Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet.

22 Mert parazsat gyűjtesz fejére, és az ÚR megfizet neked.
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OLVASD EL:
IMÁK:

3. HéT

Példabeszédek 13:20; Példabeszédek 22:24-25
Példabeszédek 13:20

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

3. HéT

Hétfő
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OLVASD EL:
IMÁK:

3. HéT

Példabeszédek 19:26 ; Példabeszédek 20:20; Példabeszédek 23:22 
Példabeszédek 23:22

Kedd
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Kedd
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OLVASD EL:
IMÁK:

3. HéT

Példabeszédek 12:4; Példabeszédek 21:19; Példabeszédek 14:1
Példabeszédek 14:1

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 53

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

3. HéT

Szerda
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OLVASD EL:
IMÁK:

3. HéT

Példabeszédek 3:12; Példabeszédek 22:6
Példabeszédek 22:6

Csütörtök
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LoveGodGreatly.com 553. HéT

Csütörtök



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

3. HéT

Példabeszédek 24:17; Példabeszédek 25:21-22
Példabeszédek 25:21

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. Hogyan lehet egyensúlyban tartani, hogy a világ világossága is legyünk, de a bölcsekkel is egy úton 
járjunk? 

2. Mi lesz az eredménye annak, ha valaki úgy dönt, hogy nem tiszteli a szüleit? 

3. Miért fontos megválogatni, hogy kik a legközelebbi barátaink? 

4. Milyen módon képes egy nő felépíteni, vagy szétrombolni az otthonát? 

5. Szerinted miért hív arra Jézus, hogy szolgáljunk azok felé, akiket az ellenségeinknek tartunk? Milyen 
haszna lehet ennek számunkra?

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



A mással jót tevő ember bővelkedik,  
és aki mást felüdít, maga is felüdül.

PÉLDABESZÉDEK 11:25
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4. Hét Igerészek

4. HéT

BÖLCSESSÉG A MUNKÁBAN ÉS A PÉNZÜGYEKBEN

HÉTFŐ PÉLDABESZÉDEK 13:4

 4 A rest lelkében kívánság támad, de hiába, a szorgalmasok lelke azonban bővölködik.

 PÉLDABESZÉDEK 24:30-34

30 Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett, és az esztelen szőlője mellett,

31 és íme, mindenütt fölverte a tövis, színét elfedte a gyom, és kőkerítése leomlott.

32 Mikor ezt láttam, elgondolkodtam, és erre nézve ezt a tanulságot vontam le:

33 egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis összetett kézzel heverés,

34 és így jön el szegénységed, mint az útonálló, és ínséged, mint a felvértezett férfi.

KEDD PÉLDABESZÉDEK 11:18-20

18 Az istentelen hamis jövedelmet szerez, az igazságszerzőnek pedig valóságos a jutalma.

19 Aki kitart az igazságban, az életre jut, aki pedig a gonoszt követi, az a vesztére teszi azt.

20 Utálatosak az ÚR szemében az álnok szívűek, de kedvesek számára, akik feddhetetlenül 
járnak.

 PÉLDABESZÉDEK 20:17

17 Élvezetes az embernek az álnokság kenyere, de végül kaviccsal telik meg a szája.

SZERDA PÉLDABESZÉDEK 3:9-10

9 Tiszteld az URat a vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből!

10 Így majd bőven megtelnek csűrjeid, és must árad sajtód vályúiból.
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CSÜTÖRTÖK PÉLDABESZÉDEK 11:23-28

23 Az igazak csak jót kívánnak, az istentelenek viszont haragra számíthatnak.

24 Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és van olyan, aki visszatartja a 
járandóságot, mégis nagyon szűkölködik.

25 A mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

26 Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, annak fején viszont áldás van, aki áruba bocsátja.

27 Aki jóra igyekszik, jóakaratot szerez, de aki gonoszt forral, magára vonja azt.

28 Aki gazdagságában bízik, elbukik, de az igazak kivirágoznak, mint a fa ága.

PÉNTEK PÉLDABESZÉDEK 22:1-5

1 Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedvesség az ezüstnél és aranynál.

2 A gazdag és szegény összetalálkozik: mindkettőt az ÚR alkotta.

3 Az eszes észreveszi a veszélyt, és elrejtőzik, a bolondok pedig nekimennek, és kudarcot vallanak.

4 Az alázatosság és az ÚR félelmének bére a gazdagság, a tisztesség és az élet.

5 Tövisek és kelepcék vannak a gonosz útján, aki vigyáz lelkére, messze elkerüli őket.



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

Példabeszédek 13:4; Példabeszédek 24:30-34
Példabeszédek 13:4

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 65

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

4. HéT

Hétfő



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

Példabeszédek 11:18-20; Példabeszédek 20:17
Példabeszédek 11:18

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 674. HéT

Kedd



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

Példabeszédek 3:9-10
Példabeszédek 3:9

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

4. HéT

Szerda



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

Példabeszédek 11:23-28
Példabeszédek 11:25

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 714. HéT

Csütörtök



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

Példabeszédek 22:1-5
Példabeszédek 22:1

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 73

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

4. HéT

Péntek
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1. Mit gondolsz, Isten miért akarja, hogy dolgozzunk? Miként van ez segítségünkre a mindennapi 
életben?

2. Mi a következménye a hamisan szerzett gazdagságnak?

3. Miért fontos, hogy tiszteljünk Istent a vagyonunkkal, amivel megáldott?

4. Olvasd el újra a csütörtöki verseket. Milyen áldásokban részesül az, aki a bőkezűség mellett dönt? 
Milyen következménnyel jár, ha valaki szűkmarkú? 

5. Hogyan lehetnél nagylelkű az életed során? Emlékezz, a pénz, csak egyike azoknak a dolgoknak, 
amikkel bőkezű lehetsz! 

Összefoglaló Kérdések
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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



Ne térj se jobbra, se balra;  
fordítsd el lábadat a gonosztól.

PÉLDABESZÉDEK 4:27
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5. Hét Igerészek

5. HéT

BÖLCSESSÉG A KÍSÉRTÉSBEN

HÉTFŐ – A TISZTESSÉGTELEN NYERÉSZKEDÉS KÍSÉRTÉSE 
 PÉLDABESZÉDEK 1:10-19

10 Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne engedj nekik!
11 Ha azt mondják: „Gyere velünk, álljunk lesben a vérontásra, settenkedjünk az ártatlan után 
ok nélkül!
12 Nyeljük el őket élve, mint a sír és egészen úgy, mint akik a mélységbe szálltak;
13 és szerezzünk mindenféle drága kincset, töltsük meg házainkat zsákmánnyal!
14 Végy részt köztünk a sorsvetésben, és közös erszényünk legyen mindnyájunknak!”,
15 fiam, ne járj ezekkel egy úton, tartsd vissza a lábad ösvényüktől,
16 mert lábuk a gonosz felé fut, és vérontásra siet.
17 Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas szeme láttára:
18 a maguk vére árán ólálkodnak, saját lelkük kárára állnak lesben.
19 Ilyen az útja minden kapzsi embernek: a saját életét veszíti el.

KEDD – A MÉRTÉKTELENSÉG KÍSÉRTÉSE PÉLDABESZÉDEK 20:1

1 A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital pedig hangoskodóvá, és nem bölcs, aki tántorog tőle.

 PÉLDABESZÉDEK 23:19-21

19 Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és őrizd meg szívedet ezen az úton.
20 Ne légy a bor mellett dőzsölők között, sem azok között, akik a húsevésben tobzódnak.
21 Mert a részeges és tobzódó elszegényedik, és rongyokba öltöztet a sok alvás.

SZERDA – A HÁZASSÁGTÖRÉS KÍSÉRTÉSE PÉLDABESZÉDEK 6:27-35

27 Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy a ruhái meg ne égjenek?
28 Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy lábát meg ne perzselje?
29 Így van, aki bemegy felebarátja feleségéhez; nem marad büntetlen, aki érinti azt!
30 Nem vetik meg a tolvajt, ha éhségének csillapítása miatt lop.
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31 De ha rajtakapják, hétszer annyit kell adnia, háza minden vagyonát is odaadhatja.
32 Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond. Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik.
33 Vereséget szenved, és gyalázat éri, és szégyene letörölhetetlen.
34 Mert a féltékenység haragra gyújtja a férfit, és nem lesz kíméletes a bosszúállás napján.
35 Nem törődik semmilyen váltsággal, nem nyugszik meg, még ha nagyon sok ajándékot adsz 
is neki.

CSÜTÖRTÖK – A GONOSZ KÍSÉRTÉSE PÉLDABESZÉDEK 4:20-27

20 Fiam, figyelj szavaimra, fordítsd füledet beszédeimhez!
21 Ne téveszd szem elől, tartsd meg ezeket az elmédben.
22 Mert élete ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
24 Vesd el magadtól a száj hamisságát, és az ajkak csalárdságát távolítsd el magadtól.
25 Szemed előre nézzen, és egyenesen magad elé tekints.
26 Egyengesd lábad ösvényét, hogy minden utadon állhatatos lehess.
27 Ne térj se jobbra, se balra; fordítsd el lábadat a gonosztól.

PÉNTEK – A JÓTETT VISSZATARTÁSÁNAK KÍSÉRTÉSE 
 PÉLDABESZÉDEK 3:27-35

27 Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele.
28 Ne mondd felebarátodnak: „Menj el, később térj vissza, holnap adok”, noha megvan neked, 
amit kér.
29 Ne forralj gonoszt felebarátod ellen, aki gyanútlanul él melletted.
30 Ne pörölj egy emberrel sem ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged.
31 Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyetlen útját se válaszd.
32 Mert utálja az ÚR az engedetlent, de az igazakkal meghitt közösségben van.
33 Az ÚR átka van a gonoszok házán, de az igazak lakhelyét megáldja.
34 Aki csúfolódik, azt megcsúfolja, de a szelídeknek kegyelmet ad.
35 A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak.
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

Példabeszédek 1:10-19
Példabeszédek 1:19

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

5. HéT

Hétfő
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

Példabeszédek 20:1; Példabeszédek 23:19-21
Példabeszédek 23:20

Kedd
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LoveGodGreatly.com 835. HéT

Kedd
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

Példabeszédek 6:27-35
Példabeszédek 6:32

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

5. HéT

Szerda
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

Példabeszédek 4:20-27
Példabeszédek 4:23

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

LoveGodGreatly.com 875. HéT

Csütörtök
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

Példabeszédek 3:27-35
Példabeszédek 3:27

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

5. HéT

Péntek



LoveGodGreatly.com90 5. HéT

1. Mit tanítsunk a gyermekeinknek a tisztességtelen nyerészkedésről? Milyen mai példákat tudsz nekik 
felhozni, ami rávilágít erre a bibliai elvre? 

2. Ha nem tartjuk kordában vágyainkat, mindig többet és többet akarunk. Keresztényként hogyan 
álljunk meg a mértéktelenség kísértésével szemben? 

3. Ha házas vagy, tölts néhány percet azzal, hogy imádkozol a házasságodért és a védelemért a 
házasságtöréstől. Ha nem vagy házas, imádkozz jövendőbeli házasságodért, vagy egy családtagod, 
barátod házasságáért. 

4. Hatással van ránk amiről gondolkodunk, vagy amit nézünk. Hogyan tudod megőrizni a szemed és 
az elméd, hogy Jézusra összpontosítsanak?  

5. Ma menj és légy áldás valaki számára. Áldd meg őket szavaiddal, időddel vagy bármiddel, amid van. 
Kérd Istent, hogy mutasson rá egy szükségre a környezetedben, aztán menj és cselekedj. 

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



Mert jobb a bölcsesség  
a drágagyöngyöknél,  

és semmiféle gyönyörűség  
sem lehet ezzel egyenlő

PÉLDABESZÉDEK 8:11



94 LoveGodGreatly.com

6. Hét Igerészek

6. HéT

A BÖLCSESSÉG GYÜMÖLCSE

HÉTFŐ PÉLDABESZÉDEK 2:7-15

7 Az igazaknak valóságos jót tartogat, pajzsot a feddhetetlenül járóknak,

8 hogy megőrizze az igazság útjait, és kegyeseinek útját megóvja.

9 Akkor majd megérted, mi az igazság, a törvény, a becsületesség, és meglátod, hogy melyik a 
helyes út.

10 Mert bölcsesség hatol szívedbe, és az ismeret gyönyörűséges lesz a lelkednek.

11 Megfontoltság őrködik fölötted, értelem őriz téged,

12 hogy megmentsen a gonosz úttól és a gonoszságot szóló emberektől,

13 akik elhagyják az egyenes utat, hogy a sötétség útjain járjanak.

14 Akik örülnek, ha gonoszul cselekszenek, vigadnak a gonosz álnokságokon.

15 Akiknek görbék az ösvényeik, és gonoszak az útjaik.

KEDD PÉLDABESZÉDEK 3:1-4

1 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg szíved.

2 Mert hosszú napokat, hosszú életet és békességet hoznak azok neked.

3 Az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged! Kösd azokat a nyakadba, írd azokat szíved 
táblájára,

4 így nyersz kedvességet és jóindulatot Isten és az emberek szemében.

SZERDA PÉLDABESZÉDEK 31:27-31

27 Vigyáz háza népe dolgaira, és nem eszi a lustaság kenyerét.

28 Fölkelnek a fiai, és boldognak mondják, férje is dicséri őt:

29 Sok leány végez derék munkát, de te felülmúlod mindnyájukat!

30 Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az URat félő asszony dicséretet szerez magának!

31 Ismerjétek el keze munkájának gyümölcsét, és tettei dicsérjék őt a kapukban.
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CSÜTÖRTÖK PÉLDABESZÉDEK 8:10-21

10 Inkább az én tanításomat válasszátok, ne pedig az ezüstöt! A tudományt válasszátok inkább, 
mint a színaranyat!

11 Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel 
egyenlő.

12 Én, a bölcsesség együtt lakom az eszességgel, és megszereztem a megfontolás tudományát.

13 Az ÚR félelme a gonosz gyűlölése. A kevélységet és fölfuvalkodottságot, a gonoszság útját és 
az álnok szájat gyűlölöm.

14 Enyém a tanács és az igazi bölcsesség, én vagyok az értelem, enyém az erő.

15 Általam uralkodnak a királyok, és tesznek igazságot az uralkodók.

16 Általam uralkodnak a fejedelmek és a nemesek meg a föld összes bírája.

17 Szeretem az engem szeretőket, és akik szorgalmasan keresnek engem, azok megtalálnak.

18 Gazdagság és tisztesség van nálam, tartós vagyon és igazság.

19 Gyümölcsöm jobb, mint az arany, drágább a színaranynál, és a jövedelmem többet ér a 
színezüstnél.

20 Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén,

21 hogy az engem szeretőknek értékes örökséget adjak, és erszényeiket megtöltsem.

PÉNTEK PÉLDABESZÉDEK 24:3-6

3 Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt.

4 Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.

5 A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.

6 Okos vezetéssel nyerhetsz háborút, és a győzelemhez hozzásegít a sok tanácsadó.



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

96 LoveGodGreatly.com

OLVASD EL:
IMÁK:

6. HéT

Példabeszédek  2:7-15
Példabeszédek 2:7

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 97

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

6. HéT

Hétfő



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

98 LoveGodGreatly.com

OLVASD EL:
IMÁK:

6. HéT

Példabeszédek 3:1-4
Példabeszédek 3:4

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 996. HéT

Kedd



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

100 LoveGodGreatly.com

OLVASD EL:
IMÁK:

6. HéT

Példabeszédek 31:27-31
Példabeszédek 31:30

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 101

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

6. HéT

Szerda



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

102 LoveGodGreatly.com

OLVASD EL:
IMÁK:

6. HéT

Példabeszédek 8:10-21
Példabeszédek 8:11

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 1036. HéT

Csütörtök



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

104 LoveGodGreatly.com

OLVASD EL:
IMÁK:

6. HéT

Példabeszédek 24:3-6
Példabeszédek 24:3-4

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 105

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

6. HéT

Péntek



LoveGodGreatly.com106 6. HéT

1. Szánj rá néhány percet és kérd Istent, hogy adjon neked bölcsességet azon a területen, ahol szükséged 
van rá most az életedben. Tudjuk Jakab 1:5-ből, hogy Isten kész nagylelkűen adni bárkinek.

2. Milyen módon próbálsz bölcsességre lelni életedben? 

3. A szépség és a báj múlandó. Mibe kellene akkor fektetnünk az életünket? Mi az ami a korral egyre 
jobbá válik? 

4. Hogyan segít az Úr félelme, hogy növekedjünk bölcsességben? 

5. Kinél keresed a bölcsességet az életedben?

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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Isten szeret téged.

Még akkor is, ha azt érzed, hogy teljesen érdemtelen vagy és a világ összefogott ellened, Isten szeret 
téged, - igen téged-, és céllal teremtett meg.

Isten Igéje azt mondja: „Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda 
cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.” (János: 
3,16)

A bűneink elválasztanak Istentől.

Mindannyian bűnösök vagyunk természetünktől és döntéseinktől fogva, és emiatt elválasztva élünk 
Istentől, aki szent.

A Biblia azt mondja: “Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten 
dicsőségében részesüljön.” (Róm: 3, 23)

Jézus meghalt azért, hogy te élhess.

A bűn következménye a halál, de a történetednek nem kell, hogy itt vége legyen! Isten kegyelmének 
ingyen ajándéka elérhető számodra, mivel Jézus vállalta a bűneinkért járó büntetést, mikor meghalt a 
kereszten.

Isten Igéje szerint: “A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka 
ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.” (Róm: 6, 23), “Isten azonban azzal 
mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi 
még bűneinkben éltünk.” (Róm: 5,8)

Jézus él!

A halál nem tudta Őt visszatartani és három nappal azután, hogy a testét sírba helyezték, Jézus feltámadt, 
legyőzve a bűnt és a halált örökre! Ő most is él a Mennyben és helyet készít az örökkévalóságra azok 
számára, akik hisznek benne.

Jézus mondja: “Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam 
volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Miután elkészítettem, 
visszajövök értetek, és magammal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” 
(János: 14, 2-3)

Igen TUDHATOD, hogy Isten megbocsájtott neked.

Fogadd el Jézust, a megváltáshoz vezető egyetlen utat…

Tudnod kell a következő igazságokat Isten Igéjéből
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Elfogadni Jézust mint megváltódat nem a tetteidről szól, hanem arról hiszel-e abban, amit Ő megtett 
érted. 

A te részed az, hogy felismered a bűnösségedet, elhidd, hogy Jézus meghalt érted, és kéred az Ő 
bocsánatát, minden bizalmadat a kereszten elvégzett munkájába vetve.

Isten Igéje szerint: “Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten 
feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül, a szívünkben jön létre az a hitbeli 
meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, 
amit hiszünk, akkor üdvözülünk.” (Róm: 10:9-10)

Hogy megy ez a gyakorlatban? Mondhatsz egy egyszerű, őszinte imát, például a következő szavakkal:

Istenem 
Tudom, hogy bűnös ember vagyok. 

Nem akarok még egy napot úgy leélni, hogy nem fogadtam el 
a Te szeretetedet és megbocsátásodat. 

Kérlek bocsáss meg nekem! 
Elhiszem, hogy meghaltál a bűneimért  

és feltámadtál a halálból. 
Alárendelem magam Neked teljesen,  

kérlek légy az életem Ura! 
Segíts, hogy elfordulhassak a bűneimtől  

és Téged tudjalak követni! 
Taníts, hogy mit jelent szabadon élni a Te kegyelmedben, 

és segíts, hogy növekedhessek a Te utadon járva,  
hogy egyre jobban megismerhesselek. 

Ámen.
Ha elmondtad ezt az imát (vagy valami hasonlót a saját szavaiddal), megtennéd, hogy küldesz nekünk 
egy e-mailt a következő címre: lgghungary@gmail.com? Szeretnénk neked segíteni ennek az izgalmas 
utazásnak az elkezdésében, amit Isten gyermekeként fogsz megtenni.


