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Ha van valami buzdító szavatok...szóljatok!  ApCsel 13,15 
 

Téma Ige További igék 
 
Család 

33De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje 
a férjét. 1Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. 2„Tiszteld 
apádat és anyádat : ez az első para solat, a elyhez ígéret fűződik, 3mégpedig ez: „hogy jó 
dolgod legye , és hosszú életű légy a földö . 4Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, 
hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.  Efézus 5,33-6,4 

2Mózes 20,12  
5Mózes 5,16 
 Zsoltárok 127,3-5 
Péld 22,6  
Péld 31 1Kor 13 
 

 
Kapcsolatok, 
barátság 

 
Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!  1Kor 15,33   

Péld 12,26   
Péld 13,20  
Péld 18,24  
Péld 22,24-25  
Péld 27,17   
Préd 4,9-10  
Lk 6,31  
Kol 3,12-14 

 
Egészség 

 

20Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! 21Ne téveszd sze ed elől, őrizd eg 
azokat szíved mélyén, 22mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész 
testüknek. Péld 4,20-22 

2Móz 15,26  
Péld 3,7-8  
Péld 17,22  
Jer 33,6  
1Kor 6,19-20  
3Jn 1,2  
1Kor 10,31  
1Tim 4,8  

 
Szabadulás, 
megbocsátás 

 
Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek 
magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Gal 5,1 

Jn 8,36   
ApCsel 13,38-39 
1Kor 6,12  
Ef 3,12 
Gal 5,13-14  

 
Önértékelés 

 

6Csak Iste él se desül el lelke , tőle kapok re é ységet.  
7Csak ő az é  kősziklá  és sza adító , erős vára , e  i gadozo .  
8Istennél van segítsége  és di sősége , erős sziklá  és oltal a  az Iste . Zsolt 62,6-8 

Zsolt 28,7 
1Kor 25,10  
Fil 4,13   
2Tim 1,7   
Rm 5,8 

 
A jövő  

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és 
re é yteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Jer 29,11 

1Móz 12,1-2 
Jn 14,3  
ApCsel 20,24 
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Téma Ige További igék 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. 
Péld 25,11 


