
Választható bibliai igehelyek 

Az „Igés lapok, kártyák tervezése” pályázat résztvevői  

az alább megadott igéket választhatják a pályamunkákhoz. 

Egy pályázó legfeljebb három pályamunkát nyújthat be, a listában szereplő igék 

bármelyikéhez kapcsolódva.  

A pályamunkán a választott ige teljes szövegét fel kell tüntetni, azt kiegészíteni vagy 

rövidíteni nem lehet. 

 

Esküvő 

 

1. Sokkal jobb azoknak, akik ketten vannak, mint annak, aki egymaga, mert … ha el is 

esnek, az egyik ember fölemeli a társát, ... és a hármas kötél nem hamar szakad el.  

(Préd 4,9-12) 

 

2. Jót talált, aki feleséget talált, és elnyerte az Úr jóakaratát. (Péld 18,22) 

 

3. … elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy 

élhess, te is, és utódaid is. (5Móz 30,19-20) 

 

4. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Mert erős a szeretet, 

mint a halál, kemény a buzgó szerelem, mint a sír: Lángjai tűzlángok, az Úr lángjai.  

(Énekek 8,6) 

 

5. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és 

intéseit. (Zsolt 25,10) 

 

6. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 

Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, azoknak semmiben nincs fogyatkozásuk. 

(Zsolt 34,9-10) 

 

7. Irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a 

parancsolataimat. (2Móz 20,6) 

 

8. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4,32) 

 

9. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy 

éljetek, és jól legyen dolgotok… (5Móz 5,33) 

 

10. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2) 

 

11. Járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati 

ajándékul, Istennek kedves, jó illatként. (Ef 5,2) 

 



12. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli 

testvéri szeretetre a Lélek által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek, mint 

akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és 

maradandó igéje által. (1Pt 1,22-23) 

 

 

13. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, […] Hasonlóképpen, ti férfiak, 

megértően éljetek együtt feleségetekkel, a gyengébb nemet részesítsétek tiszteletben, 

mint örököstársakat az élet kegyelmében, hogy imádságaitoknak ne legyen akadálya. 

(1Pt 3,1;7) 

 

14. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek! A ti szelídlelkűségetek 

legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! (Fil 4,4-5) 

 

15. Öltsetek magatokra azért – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes 

szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást, és 

kölcsönösen megbocsátva egymásnak […], amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is 

úgy tegyetek. (Kol 3,12-13) 

 

16. ... ahova te mész, oda megyek én is, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én 

népem, és Istened az én Istenem. (Ruth 1,16) 

 

17. Az állhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen 

közöttetek Krisztus Jézus szerint… (Róm 15,5) 

 

18. Népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek. És egy szívet és egy utat adok nekik, hogy 

engem féljenek mindenkor, és jól legyen dolguk nekik és fiaiknak őutánuk.  

(Jer 32,38-39) 

 

19. Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. (Ef 4,3) 

 

 

Anyaság, keresztelő, konfirmáció 

 

20. Az anyaméh gyümölcse: jutalom. (Zsolt 127,3) 

 

21. Ahogy az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket (Ézs 66,13) 

 

22. Az asszony is szomorú, amikor szül, mert eljött az órája, de amikor megszülte 

gyermekét, többé nem emlékezik gyötrelmeire az öröm miatt, hogy ember született e 

világra. (Jn 16,21)  

 

23. Jézus azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 

őket, mert ilyeneké az Isten országa. (Mk 10,14) 

 



24. Így szól az Úr, Izráel Szentje és formálója: Tőlem kérdezzétek meg a jövendőt! Fiaimat 

és kezeim munkáját bízzátok csak rám! (Ézs 45,11) 

 

25. Megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket és nagyokat. (Zsolt 115,13) 

 

26. Tanítgasd ezekre fiaidat, és szólj ezekről, akár a házadban ülsz, akár úton jársz, akár 

lefekszel, akár fölkelsz. (5Móz 6,7) 

 

27. Ha majd megkérdezi a fiad: „Mire valók ezek az intelmek, rendelkezések és végzések, 

amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt nektek?”, akkor így felelj fiadnak: „A fáraó 

szolgái voltunk Egyiptomban, de kihozott minket az Úr Egyiptomból hatalmas kézzel.” 

(5Móz 6,20-21) 

 

28. Fiam, ha bölcs lesz a szíved, az én szívem is örül. (Péld 23,15) 

 

29. Eljegyezlek magamnak örökre, éspedig igazsággal és törvényességgel, irgalommal és 

kegyelemmel jegyezlek el magamnak. Bizony, hűséggel jegyezlek el téged magamnak, 

és megismered az Urat. (Hós 2,18-19) 

 

30. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és 

mindnyájatokban munkálkodik. (Ef 4, 5-6) 

 

Gyász 

 

31. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a 

Lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket. (Jel 14,13b) 

 

32. Tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy a nála letett kincsemet meg 

tudja őrizni arra a napra. (2Tim 1,12) 

 

33. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 

Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz 

Bíró ama napon, de nemcsak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az 

ő megjelenését. (2Tim 4,7-8) 

 

34. Ezért nem csüggedünk. A mi külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra 

megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy, örök 

dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a 

láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.  

(2Kor 4,16-18) 

 

35. Szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és ez a halandó 

test halhatatlanságot öltsön magára. Amikor pedig ez a romlandó test 

romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az 

az ige, amely meg van írva: A diadal elnyelte a halált. Halál, hol a te diadalmad? Halál, 



hol a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála 

Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! (1Kor 15,53-57) 

 

36. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat a te beszéded szerint békességben, mert szemeim 

látták a te üdvösségedet, (Lk 2,29-30) 

 

37. De most így szól az Úr, a te Teremtőd, Jákób, és a te Alkotód, Izráel: Ne félj, mert 

megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1) 

 

38. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan fölébrednek majd, némelyek örök 

életre, mások pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Az értelmesek pedig 

fénylenek, mint az égbolt fényessége, és akik sokakat eljuttattak az igazságra, miként a 

csillagok, örökkön-örökké. (Dán 12,2-3) 

 

39. Én pedig meglátom arcodat igazságban, arcod látása megelégít, amikor fölébredek. 

(Zsolt 17,15)  

 

40. Kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, ó, Uram, hűséges Isten. (Zsolt 31,6) 

 

41. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája és az én örökségem te vagy, 

Istenem, mindörökké! (Zsolt 73,26) 

 

42. Az Úr szeme előtt drága kegyeseinek halála. (Zsolt 116,15) 

 

Karácsony 

 

43. Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lészen, és 

hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, 

békesség fejedelmének! (Ézs 9,6) 

 

44. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén 

laknak, azok fölött fény ragyog föl. (Ézs 9,2-3) 

 

45. Az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely minden 

nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr 

Krisztus. (Lk 2,10-11) 

 

46. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!  

(Lk 2,14) 

 

47. Meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a 

sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa!  

(Lk 1,78-79) 

 



48. Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 

egyszülöttjének dicsőségét,) aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14) 

 

49. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) 

 

50. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát küldte el 

Isten a világra, hogy éljünk általa. (1Jn 4,9) 

 

51. Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, s ez arra tanít minket, hogy 

megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és 

istenfélően éljünk a jelenvaló világon, (Tit 2,11-12) 

 

52. Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé 

lesz az életnek világossága. (Jn 8,12) 

 

53. De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled 

származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, 

az ősidők napjáig. (Mik 5,2) 

 

54. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett 

értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,9) 

 

55. Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: 

Velünk az Isten. (Mt 1,23) 

 

56. Mária fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. (Mt 1,21)   

 

Nagyhét-Húsvét 

 

57. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólt: 

Mondjátok meg Sion leányának: Íme, a te királyod jön hozzád, szelíden és szamáron 

ülve, teherhordó állat csikóján. (Mt 21,4-5) 

 

58. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!  

(Mt 21,9) 

 

59. A mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy 

nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézs 53,5) 

 

60. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 

(2Kor 5,21) 

 



61. Azért halt meg és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a halottakon, mind az élőkön 

uralkodjék. (Róm 14,9) 

 

62. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem 

annak, aki értük meghalt és feltámadt. (2Kor 5,15) 

 

63. Hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül a mi Urunkat, aki halálra adatott 

bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. (Róm 4,25) 

 

64. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. (Zsid 10,14) 

 

65. Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a 

hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás! (Jel 5,12) 

 

66. Jézus pedig így válaszolt: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és 

hisznek. (Jn 20,29) 

 

67. Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert 

feltámadt, amint megmondta. (Mt 28,5-6) 

 

68. Miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 

 

69. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél 

nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a 

halottak közül. (1Kor 15,19) 

 

70. Bizonyosan tudja meg azért Izráel egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt 

a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. (ApCsel 2,36) 

 

Pünkösd 

 

71. Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

(Róm 8,16) 

 

72. Aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény 

cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e? (Gal 3,5) 

 

73. Nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 

(2Tim 1,7) 

 

74. Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez! (Gal 5,16) 

 

75. Ő pecsételt el minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. (2Kor 1,22) 

 



76. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy 

ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét … (Róm 8,14-15a) 

 

77. Őbenne titeket is – miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, 

amelyben hittetek is – megpecsételt a megígért Szentlélekkel, aki örökségünk záloga… 

(Ef 1,13) 

 

78. Amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra. (Jn 16,13) 

 

79. Amikor eljön a Vigasztaló, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.  

(Jn 16,8) 

 

80. Én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon 

mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem 

ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. (Jn 14,16-17) 

 

81. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja: 

Abbá, Atya! (Gal 4,6) 

 

82. A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre 

megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. (Jn 14,26) 

 

Biztatás, intés 

 

83. Megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. (Rm 11,29) 

 

84. Az Úr vezet szüntelen, nagy szárazságban is megelégíti lelkedet és megerősíti 

csontjaidat. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek nem 

fogy el a vize. (Ézs 58,11) 

 

85. Azért jött azt Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. (Lk 19,10) 

 

86. Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és 

bevégezőjére, Jézusra.  (Zsid 12,1b-2a) 

 

87. Az igazak megmaradása azonban az Úrtól van, ő az erősségük a szükség idején. 

Megsegíti őket az Úr, és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól, és 

megtartja őket, mert hozzá menekültek. (Zsolt. 37,39) 

 

88. Mikor félnem kellene is, én benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsőítem; Istenben bízom, 

nem félek, ember mit árthatna nekem? (Zsolt 56,4-5) 

 

89. Az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága! Minden reggel 

megújul, nagy a te hűséged! (JSir 3,22-23) 

 

 



90. Jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek, a lélekhez, amely keresi őt.  

Jó csöndesen várni az Úr szabadítására. (JSir 3,25-26) 

 

91. Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. (Mt 6b,8) 

 

92. Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben! Mindig legyetek készek 

megfelelni mindenkinek, aki számonkéri tőletek a bennetek levő reménységet!  

(1Pt 3,15) 

 

93. Bárcsak figyeltél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és 

igazságod, mint a tenger hullámai. (Ézs 48,18) 

 

94. Miért csüggedsz el, lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még 

hálát adok neki, az én szabadítómnak és Istenemnek. (Zsolt 43,5) 

 

95. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik.  

 (Ézs 26, 3) 

 

96. Kigyógyítom őket hűtlenségükből. Szeretem majd őket ingyen kegyelemből, mert 

elfordult róluk haragom. (Hós 14,5) 

 

97. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak 

nektek. (Mt 6,33) 

 

98. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, 

amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)  

 

99. Erőssége vagy a gyöngének, erőssége szorongattatásában a szegénynek, oltalom a 

szélvész ellen, árnyék a hőség ellen… (Ézs 25,4) 

 

100. Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!  

 (Ézs 40,8) 


