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Pár szó a szü lők h öz
Ez a könyv abból a vágyból született,
hogy egy olyan tanulmányozó naplót
biztosítsunk gyerekek számára, mely a
Jézus a mindenünk felnőtt tanulmányozó
napló mellett használható.
A Szeresd Nagyon Istent elkötelezett
amellett, hogy Isten Igéjét elérhetővé
tegye gyönyörű női közösségünk számára
... és most a nőknek lehetőségük nyílik
arra, hogy megosszák Isten Igéjét a
gyermekekkel, ezen az egyedülálló, fiatal
szívekre tervezett tanulmányon keresztül.
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”
BEVEZETO
JÉZUS A MINDENÜNK

K r i s ztus fels őbbs ége
A Zsidókhoz írt levél tanít minket Krisztus istenségről, emberségről és
fenségéről. Megtanuljuk, hogy Jézus jobb mindennél, beleértve az angyalokat,
prófétákat, áldozatokat és a papságot. Ez a bibliai könyv megmutatja nekünk,
hogy Jézus mindenek felett való
Nem tudjuk, hogy a Zsidókhoz írt levelet levélnek szánták-e (mint például
az Efézusiaknak írt levelet, vagy János 1. levelét), vagy pedig egy prédikáció
volt, de azt tudjuk, hogy a könyv írója mit akar nekünk elmondani: Jézus
a mindenünk. Először a szerző elmeséli, hogy Jézus miért magasabb rendű,
mint az ószövetségi áldozati rendszer. Majd elmagyarázza, mit jelent az, hogy
valaki hisz, és példákat sorol fel az ószövetségi emberek életéből, akik a hitben
példamutatók voltak.
Nehéz pontosan megmondani, hogy ki írta eredetileg a Zsidókhoz írt levelet,
vagy hogy kinek írták pontosan. Sokan úgy gondolják, hogy a könyvet zsidó
származású keresztények részére írták, mert sok zsidó témát tartalmaz. A
szerző sokszor utal az ószövetségre, ami a zsidó keresztények számára nagyon
ismerősen hangzott.
Ahogy egyre többet tanulunk Jézusról, megtudhatjuk, hogyan élhetünk
olyan életet, amivel megtiszteljük Őt. Amikor megértjük, hogy Istennek
minden felett van hatalma, akkor rájövünk, hogy bátran átadhatjuk neki
aggodalmainkat is. Felbátoríthat, hogy olyan történeteket olvasunk, amik arról
szólnak, hogy Isten miként volt hűséges az emberekhez a múltban.
A Zsidókhoz írt levél nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy tanításokat és
magyarázatokat olvassunk Jézus személyéről és természetéről. Ahhoz, hogy még
jobban szeressük Őt, jól kell ismernünk is Őt. A Zsidókhoz írt levél bátorít
minket, miközben megismerjük Krisztus jellemét és természetét, áldozatának
jelentőségét, és hatalmát mindenek felett. A szerző úgy is bemutatja nekünk
Krisztust, mint Közbenjárót, aki előttünk megy és minket képvisel Isten előtt.
Őmiatta lehet kapcsolatunk Istennel, az Ő áldozata által. Ő a mindenünk.
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OLVASÁSI TERV
1. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Zsidók 1:1–4
IMÁK: Zsidók 1:3–4
Kedd
Olvasd el: Zsidók 1:5–14
IMÁK: Zsidók 1:8–9
Szerda
Olvasd el: Zsidók 2:1–4
IMÁK: Zsidók 2:1
Csütörtök
Olvasd el: Zsidók 2:5–18
IMÁK: Zsidók 2:10–12
Pé n t e k
Olvasd el: Zsidók 3:1–6
IMÁK: Zsidók 3:3–4

2. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Zsidók 3:7–19
IMÁK: Zsidók 3:12-14
Kedd
Olvasd el: Zsidók 4:1–13
IMÁK: Zsidók 4:12–13
Szerda
Olvasd el: Zsidók 4:14–16
IMÁK: Zsidók 4:15–16
Csütörtök
Olvasd el: Zsidók 5:1–10; Máté 26:36-46
IMÁK: Zsidók 5:7-8; Máté 26:39
Pé n t e k
Olvasd el: Zsidók 5:11–6:3
IMÁK: Zsidók 6:1
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3. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Zsidók 6:4–12; Galácia 6:9
IMÁK: Zsidók 6:11–12; Galácia 6:9
Kedd
Olvasd el: Zsidók 6:13–20
IMÁK: Zsidók 6:19–20
Szerda
Olvasd el: Zsidók 7:1–10
IMÁK: Zsidók 7:3
Csütörtök
Olvasd el: Zsidók 7:11–28
IMÁK: Zsidók 7:25
Pé n t e k
Olvasd el: Zsidók 8:1–6; Kolossé 1:15-20
IMÁK: Zsidók 8:6; Kolossé 1:17-18

4. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Zsidók 8:7–13; 2 Korintus 3:4-6
IMÁK: Zsidók 8:7–8; 2 Korintus 3:5-6
Kedd
Olvasd el: Zsidók 9:1–10; 1 Korintus 6:19-20
IMÁK: Zsidók 9:8–9; 1 Korintus 6:19-20
Szerda
Olvasd el: Zsidók 9:11–14
IMÁK: Zsidók 9:13-14
Csütörtök
Olvasd el: Zsidók 9:15–28
IMÁK: Zsidók 9:27-28
Pé n t e k
Olvasd el: Zsidók 10:1–18; Róma 5:20-21
IMÁK: Zsidók 10:1–2; Róma 5:20-21
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5. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Zsidók 10:19–25
IMÁK: Zsidók 10:23–25
Kedd
Olvasd el: Zsidók 10:26–39
IMÁK: Zsidók 10:36–39
Szerda
Olvasd el: Zsidók 11:1–7
IMÁK: Zsidók 11:1–2
Csütörtök
Olvasd el: Zsidók 11:8–22
IMÁK: Zsidók 11:8
Pé n t e k
Olvasd el: Zsidók 11:23–31
IMÁK: Zsidók 11:26–27

6. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Zsidók 11:32–40
IMÁK: Zsidók 11:39–40
Kedd
Olvasd el: Zsidók 12:1–13
IMÁK: Zsidók 12:1–2
Szerda
Olvasd el: Zsidók 12:14–29
IMÁK: Zsidók 12:14–15
Csütörtök
Olvasd el: Zsidók 13:1–19
IMÁK: Zsidók 13:8
Pé n t e k
Olvasd el: Zsidók 13:20–25
IMÁK: Zsidók 13:20–21
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CÉLJAID
Hisszük, hogy fontos
leírni céljainkat a
tanulmány előtt. Szánj
erre egy kis időt, és
jegyezz fel 3 célt, amikre
összpontosítani szeretnél
az elkövetkezendőkben,
amint naponta felkelsz,
hogy beleásd magad Isten
Igéjébe. A következő
hetekben térj vissza
többször is ezekhez a
célokhoz, hogy ne veszítsd
őket szem elől. HAJRÁ!

1.

2.

3.

Aláírás:
Dátum:
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IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz családtagjaidért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

12

1 . H ét

Isten teremtett mindent a világon, és minden az ő dicsőségére
szolgál. Mivel Isten sok fiát akarja bevezetni a dicsőségébe,

ezért Jézust a szenvedései által tette tökéletessé. Így volt ez
helyes, mert Jézus az, aki Isten fiait bevezeti a dicsőségbe.
Zsidók 2:10
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1 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Zsidók 1:1–4
1 Régen a próféták által szólt Isten az őseinkhez. Sokszor és sokféleképpen megszólította
őket. 2 Most, ezekben az utolsó napokban azonban a saját Fián keresztül szólt hozzánk, aki
által teremtette a világot, és akinek mindent örökségül adott. 3 Isten láthatatlan lénye látható
formában mutatkozik meg a Fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza. Hatalmas szavával a
Fiú tartja össze és kormányozza az egész világmindenséget. Ő az, aki megtisztított bennünket
bűneinktől, s azután a Felséges Isten jobbja felől leült a Mennyben. 4 Isten a Fiának sokkal
magasabb rangot és nagyobb hatalmat adott, mint az angyaloknak, ezért a Fiú sokkal feljebb
való az angyaloknál.

KEDD
Zsidók 1:5–14
5 Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet:
„Te vagy a fiam,
ma lettem az Édesapád!”,
vagy ezt:
„Apja leszek,
ő meg a fiam lesz.”
6 Viszont, amikor Isten behozza elsőszülött Fiát ebbe a világba, így szól róla:
„Imádva boruljanak a Fiú elé
Isten összes angyalai!”
7 Az angyalokról pedig ezt mondja Isten:
„Angyalait szelekké teszi,
szolgáit pedig tűz lángjaivá.”
8 A Fiúról viszont így beszél:
„Trónod, ó Isten, örökre megmarad,
igazságos ítéletek által uralkodsz királyságodban.
9 Szereted az igazságot,
és gyűlölöd a gonoszt,
ezért öntötte Isten, a te Istened
az öröm olaját fejedre,
s ezért emelt a társaid fölé.”
10 Ezt is a Fiúról mondja:
„Kezdetben te alapoztad meg a Földet, Uram,
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és a Menny is a kezed munkája.
11 Azok el fognak tűnni,
de te örökre megmaradsz.
Azok elhasználódnak, ahogy a ruhák elkopnak,
12
és összehajtod őket, mint a köpenyt.
Azokat újakra fogod cserélni,
mint az elkopott ruhákat,
de te mindig ugyanaz maradsz,
életed évei sohasem érnek véget.”
13 Isten nem mondta ezt egyik angyalnak sem:
„Ülj mellém, a jobb oldalamra,
amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem!”
14 Az angyalok mindannyian szellemi lények, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy
segítsenek azoknak, akik majd elnyerik az üdvösséget.

SZERDA
Zsidók 2:1–4
1 Ha pedig ez így van, még gondosabban kell követnünk azokat az igazságokat, amelyekre
megtanítottak bennünket. Vigyázzunk, hogy senki és semmi el ne térítsen ezektől!
2 Amit Isten az angyalokon keresztül mondott, az érvényesnek és igaznak bizonyult. Ezért,
amikor Izráel népe nem engedelmeskedett a Törvénynek, hanem ellene szólt vagy tett
valamit, megkapta méltó büntetését. 3 Isten megmentő kegyelme azonban, amelyet felkínált
nekünk, sokkal hatalmasabb! Ezért még kevésbé kerülhetjük el a büntetést, ha nem törődünk
a kegyelemmel! Hiszen először maga az Úr Jézus hirdette Isten megmentő kegyelmét! Azok
pedig, akik személyesen hallották őt, tanúsítják, hogy mindez igaz. 4 De maga Isten is
bizonyította, hogy ez az üzenet igaz: jelekkel, csodákkal, sokféle természetfölötti jelenséggel
és a Szent Szellem ajándékaival. Ezeket az ajándékokat Isten úgy osztja szét az emberek
között, ahogyan ő akarja.

CSÜTÖRTÖK
Zsidók 2:5–18
5 Isten nem angyalokat választott ki arra, hogy uralkodjanak abban a következő
világkorszakban, amelyről most beszélünk. 6 Az Írásban ezt olvassuk:
„Micsoda az ember, hogy törődsz vele, Istenem,
vagy az ember fia[a], hogy gondolsz rá?
7 Rövid időre alacsonyabb rangúvá tetted az angyaloknál,
azután megkoronáztad őt dicsőséggel, méltósággal,
8 és mindent uralma[b] alá helyeztél.”[c]
Amikor Isten mindent Jézus Krisztus uralma alá helyezett, nem hagyott ki semmit. Igaz,
most még nem látjuk, hogy minden az ő uralma alatt van. 9 Azt azonban látjuk, hogy Isten
15

dicsőséggel és méltósággal koronázta meg Jézust, aki rövid ideig valóban alacsonyabb rangú
volt az angyaloknál. Jézus azért kapta ezt a dicsőséget, mert elszenvedte a kivégzést, és Isten
kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.
10 Isten teremtett mindent a világon, és minden az ő dicsőségére szolgál. Mivel Isten sok fiát
akarja bevezetni a dicsőségébe, ezért Jézust a szenvedései által tette tökéletessé. Így volt ez
helyes, mert Jézus az, aki Isten fiait bevezeti a dicsőségbe.
11 Jézus az, aki az embereket Isten számára különválasztja, de mind ő, mind pedig azok,
akiket különválaszt, ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli Jézus őket a
testvéreinek nevezni, 12 hanem azt mondja:
„Istenem, rólad beszélek testvéreimnek,
és dicséreted éneklem összegyűlt testvéreimmel együtt.”
13 Azt is mondja:
„Istenben bízom én”,
és ezt is:
„Itt vagyok, és velem együtt a gyermekek is,
akiket Istentől kaptam.”
14 Ezek a „gyermekek” közönséges hús-vér emberek. Ezért Jézus is ugyanilyen emberi testben
járt a Földön. Azért kellett ennek így lennie, hogy Jézus a saját halálával legyőzze a Sátánt,
aki a Halál felett uralkodik. 15 Igen, Jézus emberré lett és meghalt, hogy az embereket
megszabadítsa a halálfélelemtől, amely őket egész életükben rabszolgaságban tartotta.
16 Nyilvánvaló, hogy Jézus nem az angyaloknak nyújtott segítő kezet, hanem Ábrahám
utódainak. 17 Ezért kellett Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá válnia a testvéreihez.
Csak így lehetett könyörületes és hűséges Főpap, aki Istent szolgálja. Csak így szerezhette
meg Isten bocsánatát a nép bűneire. 18 Jézus megtapasztalt minden kísértést és szenvedést,
ezért most valóban tud segíteni azoknak, akiket ugyanezek a kísértések tesznek próbára.

PÉNTEK
Zsidók 3:1–6
1 Ezért mindnyájan figyeljetek Jézusra! Őrá gondoljatok, aki hitünk szerint Isten Apostola
és Főpapja. Nektek mondom ezt, szent testvéreim, akiket Isten elhívott. 2 Jézus hűséges volt
Istenhez, aki őt elküldte — akárcsak Mózes Isten népe között. 3 Amikor valaki házat épít,
akkor jobban megbecsülik az építőt, mint az épületet. Ugyanez a helyzet Jézussal is: sokkal
nagyobb tiszteletet érdemel, mint Mózes. 4 Mert minden háznak van építője, de Isten az,
aki mindent felépített. 5 Mózes hűségesen szolgált Isten népe között, de csak szolga volt.
Az volt a feladata, hogy tanúskodjon azokról, amelyeket Isten csak sokkal később jelentett
ki. 6 Krisztus azonban úgy uralkodik Isten családja felett, mint a Fiú. Isten családjának
tagjai pedig mi vagyunk — de csak akkor, ha mindvégig megőrizzük Istenbe vetett örömteli
bizalmunkat és a reménységünkkel való dicsekedést.
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HÉTFO
Olvasd el:
Zsidók 1:1–4
IMÁK:
Zsidók 1:3–4

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Zsidók 1:5–14
IMÁK:
Zsidók 1:8–9

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Zsidók 2:1–4
IMÁK:
Zsidók 2:1

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Zsidók 2:5–18
IMÁK:
Zsidók 2:10–12

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Zsidók 3:1–6
IMÁK:
Zsidók 3:3–4

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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EZEN A HÉTEN
M EGTA N ULTA M , H O GY. . .
H A S Z N Á L D A Z A L Á B B I H E LY E T, H O G Y R A J Z O L J
EGY KÉPET, VAGY ÍRJ ARRÓL, AMIT EZEN A HÉTEN
TA N U LTÁ L I S T E N I G É J É B Ő L .
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IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz az országodért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

30

2 . H ét

Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten
szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol,

egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten

beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe
is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. Senki
és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán
és világosan lát, tekintete előtt minden és mindenki meztelen.
Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni!
Zsidók 4:12-13
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2 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Zsidók 3:7–19
7 Ezért, ahogyan a Szent Szellem mondja:
„Ma, ha meghalljátok Isten hangját,
8
ne makacskodjatok,
mint amikor Isten ellen fellázadtatok
a pusztában, a próbatétel napján,
9 ahol őseitek próbára tették türelmemet,
pedig negyven éven keresztül látták tetteimet.
10 Ezért megharagudtam arra a népre, és azt mondtam:
ezek mindig rosszul gondolkoznak,
és sohasem értették meg, hogy mit akarok.
11 Haragomban megesküdtem:
sohasem fognak bemenni nyugalmamba.”
12 Vigyázzatok, testvérek! Ne legyen közöttetek senki, akinek a szíve gonoszul és hitetlenül
elfordul az élő Istentől! 13 Inkább bátorítsátok egymást minden nap. Biztassátok egymást,
amíg még tart a „mai nap”, hogy közületek senki se makacsolja meg magát a bűn hamissága
miatt! 14 Mert mi mindannyian részeseivé lettünk Krisztusnak, feltéve, hogy mindvégig
szilárdan megtartjuk azt a bizalmat, amely kezdetben bennünk élt. 15 Az Írás ezt mondja:
„Ma, ha meghalljátok Isten hangját,
ne makacskodjatok,
mint amikor Isten ellen fellázadtatok!”
16 Kik voltak azok, akik hallották Isten hangját, mégis fellázadtak ellene? Akiket Mózes
kivezetett Egyiptomból! 17 Kikre haragudott Isten negyven éven keresztül? Azokra, akik
vétkeztek, és a pusztában haltak meg! 18 Kiknek esküdött meg Isten, hogy sohasem léphetnek
be a nyugalmába? Azoknak, akik fellázadtak! 19 Látjuk tehát, hogy ezek a hitetlenségük miatt
nem is mehettek be Isten nyugalmába.

KEDD
Zsidók 4:1–13
1 Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon
vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget! 2 Hiszen nekünk is ugyanúgy
hirdették az örömüzenetet, mint Izráel népének. De nekik akkor nem használt az üzenet,
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mert amikor hallották, nem hittel fogadták, hanem elutasították. 3 Mi megyünk be abba a
nyugalomba, akik hittel fogadjuk! Ahogyan Isten mondta:
„Haragomban megesküdtem:
sohasem fognak bemenni nyugalmamba.”
Igen, ezt Isten mondta, pedig ő a világ teremtése óta mindent előre elkészített! 4 Mert
valahol az Írásban ezt mondta a hetedik napról: „A hetedik napon Isten abbahagyta minden
munkáját.” 5 Itt mégis azt mondja: „Sohasem fognak bemenni nyugalmamba!”
6 Máig is érvényes tehát, hogy egyesek be fognak menni Isten nyugalmába. Ugyanakkor
azok, akik akkor régen először hallották az örömhírt, nem léptek be, mert engedetlenek
voltak. 7 Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő
múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk:
„Ma, ha meghalljátok Isten hangját,
ne makacskodjatok!”
8 Mert, ha Józsué lett volna az, aki bevezeti Izráel népét Isten nyugalma helyére, Isten
nem szólt volna később egy másik napról. 9 Van tehát egy másik fajta szombati nyugalom,
amely elkészítve várja Isten népét. 10 A teremtéskor Isten befejezte a munkáját, és utána
megnyugodott. Ezért, aki belép Isten nyugalmába, az is abbahagyja a saját erőfeszítéseit,
ahogyan Isten is tette. 11 Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy beléphessünk abba
a nyugalomba! Egyikünk se vesszen el a hitetlenség miatt, mint ahogy azok elvesztek, akik
akkor engedetlenek voltak!
12 Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a
legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti
határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is:
megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. 13 Senki és semmi sem rejtőzhet
el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán és világosan lát, tekintete előtt minden és mindenki
meztelen. Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni!

SZERDA
Zsidók 4:14–16
14 Nekünk hatalmas Főpapunk van: maga Jézus, az Isten Fia, aki felment a Mennybe! Ezért
szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk! 15 Mert olyan Főpapunk van,
aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az
embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. 16 Ha
pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének
Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet,
amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.
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CSÜTÖRTÖK
Zsidók 5:1–10
1 A régi Izráelben a főpapnak, akit Isten a nép közül választott ki, az volt a feladata,
hogy népe nevében ajándékokat és bűnért való áldozatokat vigyen Istennek. Így segített
az embereknek az Istennel való kapcsolatukban. 2 Ezek a főpapok is együtt éreztek a
tudatlanokkal, a bűnösökkel, és megértők voltak irántuk. Hiszen ők is ugyanolyan emberek
voltak, mint a többiek: hajlamosak minden vétekre. 3 Éppen ezért a főpap nemcsak a nép
bűneiért, hanem a saját bűneiért is köteles volt áldozatot vinni Istennek.
4 Főpapnak lenni nagy megtiszteltetés volt, de azt a tisztséget senki sem szerezhette
meg magának. Csak az lehetett főpap, akit Isten maga választott ki erre, ahogyan Áront
is. 5 Ugyanígy Krisztus sem maga szerezte azt a dicsőséget magának, hogy főpap legyen,
hanem Isten tette őt főpappá, aki ezt mondta neki:
„Te vagy a fiam,
ma lettem az édesapád!”
6 Egy másik helyen ezt mondja:
„Örökké pap leszel,
Melkisédek rendje szerint.”
7 Amikor Jézus testben élt itt a Földön, hangos kiáltásokkal, könnyhullatással imádkozott,
sőt könyörgött az Atya-Istenhez, aki képes őt magszabadítani a halál hatalmából. Jézus
tisztelettel és valódi istenfélelemmel közeledett az Atyához, aki teljesítette a kérését. 8 Bár
Jézus mindig is Isten Fia volt, mégis azok által tanulta meg a hitből fakadó engedelmességet,
amiket elszenvedett. 9 Miután mindent beteljesített, Jézus lett az örök üdvösség forrása
mindazok számára, akik hitben engedelmeskednek neki, 10 mivel Isten őt tette Melkisédek
rendje szerint való főpappá.
Máté 26:36-46
36 Jézus ezután elment a tanítványaival egy olajfaligetbe, amelyet Gecsemánénak neveztek.
„Üljetek le itt, amíg én elmegyek imádkozni!” — mondta nekik. 37 Pétert és Zebedeus két
fiát azonban magával vitte. Szomorú és nyugtalan lett. 38 Ezt mondta nekik: „A lelkem
halálosan szomorú. Várjatok meg itt, és virrasszatok velem!”
39 Majd kissé előrement, arccal a földre borult, és imádkozni kezdett: „Atyám! Ha lehetséges,
ne kelljen kiinnom ezt a poharat! De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te
akarod!” 40 Ezután visszament a három tanítványhoz, de azok közben elaludtak. Azt mondta
Péternek: „Még egy órát sem tudtatok velem együtt virrasztani?! 41 Ne aludjatok, hanem
imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek! Mert a szellem ugyan készen áll,
de az emberi természet gyenge.”
42 Ezután másodszor is elment imádkozni, és ezt mondta: „Atyám, ha nem kerülhetem el ezt
a poharat, és valóban ki kell innom, akkor legyen minden a te akaratod szerint!”
43 Majd visszament hozzájuk, de megint alva találta őket, mert nem tudták nyitva tartani
a szemüket. 44 Így azután otthagyta őket, és újból elment. Harmadszor is ugyanazokkal a
szavakkal imádkozott.
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45 Ezután visszament a tanítványokhoz, és azt mondta: „Most már aludhattok!
Nézzétek! Elérkezett az idő, amikor az Emberfiát a bűnösök kezébe adják! 46 Keljetek fel, és
induljunk! Látjátok? Már itt is jön, aki elárul engem!”

PÉNTEK
Zsidók 5:11–6:3
11 Ezekről még sok mondanivalónk lenne, de nehezen értenétek meg, mert a szellemi
felfogóképességetek eltompult. 12 Ilyen hosszú idő után már nektek kellene másokat
tanítanotok! Most mégis arra van szükségetek, hogy valaki Isten tanításának alapelemeit
ismételje át veletek. Olyan tanításra van szükségetek, mint a kis gyerekeknek való tej,
mert még nem bírjátok a felnőtteknek való ételt. 13 Aki csak tejet iszik, az még csecsemő.
Az ilyen ember még járatlan és tapasztalatlan az isteni igazságok megértésében. 14 Az
igazi ételek a szellemi értelemben felnőtteknek valók, akik már megtanulták, hogyan kell
megkülönböztetni a jót a rossztól.
1 Ezért hagyjuk el a Krisztusról szóló alapvető tanításokat, és igyekezzünk szellemileg felnőtté
válni! Ne kezdjük el újra elölről az abc-t: az elemi tanítást az Istenben való hitről és a gonosz
dolgok elhagyásáról, 2 a bemerítkezésekről, a kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az
örök ítéletről! 3 Tovább kell mennünk, és komolyabb tanításokkal kell foglalkoznunk. A
továbbiakban ezt is fogjuk tenni, ha Isten megengedi.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Zsidók 3:7–19
IMÁK:
Zsidók 3:12-14

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Zsidók 4:1–13
IMÁK:
Zsidók 4:12–13

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Zsidók 4:14–16
IMÁK:
Zsidók 4:15–16

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Zsidók 5:1–10; Máté 26:36-46
IMÁK:
Zsidók 5:7-8; Máté 26:39

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Zsidók 5:11–6:3
IMÁK:
Zsidók 6:1

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:

44

45

EZEN A HÉTEN
M EGTA N ULTA M , H O GY. . .
H A S Z N Á L D A Z A L Á B B I H E LY E T, H O G Y R A J Z O L J
EGY KÉPET, VAGY ÍRJ ARRÓL, AMIT EZEN A HÉTEN
TA N U LTÁ L I S T E N I G É J É B Ő L .

46

47

IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a barátaidért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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3 . H ét

Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével
jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha
Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt.
Zsidók 7:25
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3 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Zsidók 6:4–12
4-6 Ha valaki elhagyja Krisztus útját, vajon visszatérhet-e hozzá megint? Olyanokról
beszélek, akiket az igazság egyszer már megvilágosított, meg is ízlelték ajándékát, megkapták
a Szent Szellemet, hallották Isten beszédét, megtapasztalták a következő korszak erejét,
azután mégis elhagyták Krisztus útját. Ezek szinte ismét megfeszítik Isten Fiát, és szégyent
hoznak rá az emberek előtt. Vajon az ilyen emberek ezután ismét visszatérhetnek Istenhez?
Nem, ez lehetetlen!
7 Vannak, akik olyanok, mint a termőföld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos
növényeket terem azoknak, akik megművelik — ők áldást kapnak Istentől. 8 Mások viszont
olyanok, mint az a föld, amely folyton csak töviseket és gazt terem. Az ilyen föld haszontalan,
átkot érdemel, és végül a tűz égeti meg.
9 Ezzel figyelmeztetni szeretnélek benneteket, kedves testvéreim, de biztos vagyok benne,
hogy rátok jobb dolgok várnak, és azok közé tartoztok, akik üdvözülni fognak. 10 Mert Isten
nem igazságtalan, hogy elfelejtkezzen a munkátokról. Nem felejti el azt a szeretetet sem,
amellyel iránta vagytok, és amellyel segítettétek, és ma is segítitek népét. 11 Azt kívánjuk,
hogy mindannyian szorgalmasan végezzétek ezt a munkát, egész életetekben. Így azután meg
is fogjátok kapni, amiben most reménykedtek! 12 Ne legyetek lusták! Azokat kövessétek, akik
hittel és türelemmel végül megkapták, amit Isten ígért nekik!
Galácia 6:9
9 Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a
maga idején aratni is fogunk!

KEDD
Zsidók 6:13–20
13 Isten esküvel megerősített ígéretet tett Ábrahámnak, de mivel nagyobbra nem esküdhetett,
ezért saját magára esküdött. 14 Azt mondta Ábrahámnak: „Esküszöm, hogy bőségesen
megáldalak, és sok-sok utódot adok neked.” 15 Ábrahámnak sokáig és türelmesen kellett
várnia, de végül megkapta, amit Isten ígért.
16 Az emberek között az a szokás, hogy olyan valakire esküsznek, aki nagyobb náluk.
Így erősítik meg ígéretüket, és ezzel vetnek véget a vitának. 17 Hasonlóképpen, amikor
Isten egészen világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan teljesíteni fogja, ő is
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megesküdött azoknak, akiknek az ígéreteket tette. Tehát Isten egyrészt megígért valamit,
másrészt azt az esküjével erősítette meg.
18 Ez a két dolog sohasem változik! Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem
hazudhat, amikor megesküszik. Ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk. Hiszen
odamenekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amelyet ő adott
nekünk. 19 Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez
a „remény-horgony” a mennyei Templomban, a függöny mögött, a mennyei Szentek
Szentjében kapaszkodik meg, 20 ott, ahová Jézus bement. Értünk ment be oda, hogy utat
készítsen a számunkra, hiszen mindörökké Jézus lett a Főpap, Melkisédek rendje szerint.

SZERDA
Zsidók 7:1–10
1 Ez a Melkisédek Sálem királya és a Magasságos Isten papja volt. Ábrahám éppen hazafelé
tartott abból a csatából, amelyben több királyt is legyőzött. Ekkor találkozott Melkisédekkel,
aki megáldotta őt, 2 Ábrahám pedig neki adta a hadizsákmánya tizedrészét.
Melkisédek neve kettős jelentésű. Először is: „igazságosság királya”, azután „Sálem
királya”, vagyis „békesség királya”. 3 Apjáról, anyjáról, vagy származásáról semmit sem
tudunk. Életének sem a kezdete, sem a vége nem ismert. Akárcsak Isten Fia, Melkisédek is
örökké pap marad.
4 Látjátok hát, milyen hatalmas ez a Melkisédek, hogy még Ábrahám ősapánk is neki adta
a hadizsákmánya tizedét! 5 A Törvény azt parancsolja, hogy Izráelben a papok — Lévi
utódai — szedjenek tizedet a néptől, vagyis saját testvéreiktől, akik szintén Ábrahám
utódai. 6 Melkisédek nem volt Lévi utóda, mégis tizedet kapott Ábrahámtól, és megáldotta őt
— azt, aki Istentől ígéreteket kapott. 7 Pedig nyilvánvaló, hogy aki áld, hatalmasabb annál,
akit megáld.
8 Izráelben a papok, akik a tizedet kapják a többiektől, maguk is halandó emberek.
Melkisédekről viszont azt mondja az Írás, hogy örökké él. 9 Úgy is mondhatnánk, hogy a
tizedet szedő Lévi Ábrahámon keresztül tizedet adott Melkisédeknek. 10 Hiszen, amikor
Ábrahám Melkisédekkel találkozott, Lévi még meg sem született, hanem Ábrahám testében
volt.

CSÜTÖRTÖK
Zsidók 7:11–28
11 A Törvényt Isten a lévita papsággal együtt adta a népnek. De ezen az úton a szellemi
tökéletességet nem lehet elérni. Ezért volt szükség arra, hogy egy teljesen másféle pap jöjjön
el. Ez az új pap pedig Melkisédek rendjéből, és nem Áron rendjéből való! 12 Ha pedig a
papság rendszere megváltozik, akkor vele együtt a Törvény is megváltozik — legalábbis a
papságra vonatkozó része. 13 Jézus Krisztus, akiről beszélünk, nem Lévi törzséből származott,
hanem egy másikból, amelyből senki sem végzett papi szolgálatot az oltárnál. 14 Mert
nyilvánvaló, hogy Urunk, Jézus, Júda törzséből származott. Mózes pedig semmit nem
mondott Júda törzsével kapcsolatban a papokról.
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15 Még világosabb, hogy milyen nagy változást is jelentett mindez, amikor Jézus
— a Melkisédekhez hasonló, másfajta pap — megjelent. 16 Jézus ugyanis nem az
emberi származása alapján lett pap, hanem a benne lévő elpusztíthatatlan élet hatalma
által. 17 Hiszen róla ezt mondja az Írás: „Örökké pap vagy, Melkisédek rendje szerint.”
18 Ezzel a régi rend félre van állítva, mert gyengének és eredménytelennek
bizonyult, 19 hiszen a Törvény senkit sem tudott tökéletessé tenni. Most azonban Isten
sokkal jobb reménységet adott nekünk, amely által közel jöhetünk hozzá.
20 Az is fontos, hogy Isten az esküjével tette Jézust főpappá. 21 A régi papság rendjében eskü
nélkül léptek szolgálatba a papok, Jézus azonban úgy lett főpap, hogy Isten megesküdött és
ezt mondta neki:
„Megesküdött az Örökkévaló,
és vissza nem vonja:
»Te mindörökké pap leszel.«”
22 Ez az eskü azt is jelenti, hogy Jézus egy új és jobb szövetségért vállalt kezességet.
23 A régi papság rendjében sok főpap következett egymás után, hiszen mindannyian
halandók voltak, s nem maradhattak örökké szolgálatban. 24 Jézus azonban örökké él, így
örökké pap marad. 25 Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével
jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a
mi érdekünkben emel szót Isten előtt.
26 Ilyen főpapra van szükségünk, aki szent, hibátlan és bűntelen, a bűnösöktől elkülönített,
és akit Isten a Menny fölé emelt! 27 Nem olyan, mint azok a főpapok a régi papság
rendjében, akiknek naponta kell véres áldozatokat vinniük Istennek: először a saját bűneikért,
azután a nép bűneiért. Jézus ellenben csak egyetlenegy áldozatot vitt Istennek, de az
mindörökre érvényes: saját magát adta oda áldozatul! 28 Mert a Törvény halandó embereket
tesz főpappá, akikben megvannak az emberi gyengeségek. A Törvény után azonban Isten
szava és esküje következik, amellyel főpappá tette a Fiút, aki örökké tökéletes.

PÉNTEK
Zsidók 8:1–6
1 Látjátok, nekünk ilyen Főpapunk van! Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen,
Jézus a Mennyben, a Felséges Isten trónjának jobb oldalán ül, 2 és főpapként szolgál a
mennyei Szentek Szentjében, az igazi Templomban, amelyet az Örökkévaló épített, nem az
emberek.
3 Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A
mi Főpapunk, Jézus sem kivétel. 4 De, ha még mindig itt, a földön élő ember lenne,
nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a Törvény szerint az áldozatokat
bemutatják. 5 Az a szolgálat azonban, amelyet a földi papok végeznek, csak másolata és
árnyéka a valódi, mennyei dolgoknak! Ez abból is látható, hogy amikor Mózes a Szent Sátor
felállítására készült, Isten így figyelmeztette: „Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára
készíts, amit a hegyen mutattam neked!” 6 Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal
magasabb rendű, mint a földi papoké.
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Kolossé 1:15-20
15 A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött Fiú,
aki minden teremtmény előtt született,
16 s aki által Isten a mindenséget teremtette:
a mennyei és földi lényeket,
láthatókat és láthatatlanokat,
a szellemi uralkodókat, fejedelmeket,
hatalmasokat és kormányzókat.
Mindezeket Isten a Fia közreműködésével,
és a Fia számára teremtette.
17 A Fiú minden teremtménynél előbb létezett,
s az egész világmindenséget ő tartja egyben.
18 Ő a „Feje” az Eklézsiának, amely az ő „Teste”.
Ő a kezdete és forrása mindennek.
Ő a legelső, aki a halálból feltámadt,
ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely.
19 Mert tetszett az Atyának,
hogy az ő teljessége éljen a Fiúban,
20 és a Fiú által kössön békét mindenkivel,
aki a Földön, vagy a Mennyben lakik.
Békét kötött — Fiának vére árán,
amikor a Fiú meghalt a kereszten.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Zsidók 6:4–12; Galácia 6:9
IMÁK:
Zsidók 6:11–12; Galácia 6:9

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Zsidók 6:13–20
IMÁK:
Zsidók 6:19–20

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Zsidók 7:1–10
IMÁK:
Zsidók 7:3

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Zsidók 7:11–28
IMÁK:
Zsidók 7:25

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Zsidók 8:1–6; Kolossé 1:15-20
IMÁK:
Zsidók 8:6; Kolossé 1:17-18

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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EZEN A HÉTEN
M EGTA N ULTA M , H O GY. . .
H A S Z N Á L D A Z A L Á B B I H E LY E T, H O G Y R A J Z O L J
EGY KÉPET, VAGY ÍRJ ARRÓL, AMIT EZEN A HÉTEN
TA N U LTÁ L I S T E N I G É J É B Ő L .
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IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a gyülekezetedért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

66

4 . H ét

Akkor viszont Krisztus vére mennyivel inkább meg
tudja tisztítani a lelkiismeretünket a halott tettektől
- hogy azután az élő Istent szolgáljuk!
Zsidók 9:14a
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4 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Zsidók 8:7–13
7 Ha a Régi Szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette egy másikra. 8 De
Isten nem volt megelégedve a népével, ezért így szólt hozzájuk:
„Eljön az idő — mondja az Örökkévaló —,
amikor új szövetséget kötök
Izráel népével és Júda népével,
9 de ez az új nem olyan lesz, mint a régi,
amelyet őseikkel kötöttem azon a napon,
amikor kézen fogva kivezettem őket
Egyiptom földjéről.
Mivel nem maradtak hűségesek
a régi szövetséghez,
én is elfordultam tőlük,
— mondja az Örökkévaló. —
10 Azok után a napok után majd
új szövetséget kötök Izráel népével,
— mondja az Örökkévaló —,
törvényeimet beírom értelmükbe,
bevésem a szívükbe,
Istenükké leszek,
ők pedig népemmé lesznek.
11 Nem lesz többé szükség rá,
hogy valaki a testvérét, vagy társát tanítsa.
Nem mondja neki: »Ismerd meg az Örökkévalót!«,
mert mind ismerni fognak engem
— a legkisebbtől a legnagyobbig.
12 Mert megbocsátom gonoszságaikat,
és bűneikre többé nem emlékezem.”
13 Isten „újnak” nevezte ezt a szövetséget — ez pedig azt jelenti, hogy a Régi Szövetség már
elavult, s nem használható. Ami pedig elavult és használhatatlan, az hamarosan el is fog
tűnni.
2 Korintus 3:4-6
4 Azért merjük ezt mondani, mert Krisztus által teljes bizalmunk van Istenben. 5 Nem
mintha önmagunktól, a saját erőnkből képesek lennénk bármi jót tenni, hanem Isten az,
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aki képessé tesz bennünket erre. 6 Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az Új Szövetség
szolgái legyünk — vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a Törvény betűjét! Az írott
Törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet ad.

KEDD
Zsidók 9:1–10
1 A Régi Szövetség is rendelkezett Isten tiszteletének módjáról és annak földi szent
helyéről, 2 a Szent Sátorról. Ennek első részében volt a hétágú mécses-tartó, és az Istennek
felajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet Szentélynek nevezték. 3 A második függöny
mögött volt a Szentek Szentje. 4 Ebben volt az arany illatáldozati oltár és a Szövetségláda,
amelyet kívül-belül arany borított. A ládában volt egy mannával teli aranykorsó, azután Áron
botja, amely egyszer kivirágzott, és itt voltak a Szövetség kőtáblái. 5 A láda fölött pedig ott
voltak a dicsőséges kérubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. Ezeket azonban most nem
részletezzük.
6 A Szent Sátor tehát így volt elrendezve. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy
ott imádják Istent, és hogy a papi szolgálatukat végezzék. 7 A második sátorba azonban
egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha magával vitte
az áldozat vérét, amelyet a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett felajánlania Istennek —
azokért a bűnökért, amelyek észrevétlenek maradtak. 8 Ezzel pedig azt mutatja meg a Szent
Szellem, hogy amíg ez a Szent Sátor áll, addig nem nyílik meg az út a Szentek Szentjébe.
9 Isten tiszteletének ez a rendje egyúttal példázat is, amely a mostani időre is vonatkozik. Azt
jelenti, hogy a Szent Sátor rendje szerinti ajándékok és áldozatok nem képesek megtisztítani a
résztvevők lelkiismeretét. 10 Ezekben a szertartásokban ugyanis csak ételek, italok, különböző
mosakodások, meg egyéb külsőséges dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember
testét, de a belsejét nem tisztítják meg. A szertartásokat Isten csak arra az időre adta, amíg el
nem jött a teljes megújítás ideje és az új rend.
1 Korintus 6:19-20
19 Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma! Igen, a
Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért többé már nem ti rendelkeztek a
testetekkel! 20 Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett értetek — szerezzetek hát dicsőséget
Istennek a testetekkel is!

SZERDA
Zsidók 9:11–14
11 Ez az idő pedig most van, hiszen már Krisztus lett a Főpapunk! Ő azoknak az új
áldásoknak a Főpapja, amelyek már elérkeztek hozzánk. De nem a földi sátorba ment be,
hanem nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem emberek építettek, és nem ebből a földi
világból való.
12 Nem is a bakok vagy bikák vérét vitte be, hanem a saját vérét, amikor a Mennyben
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bement a Szentek Szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre ott is marad — s ezzel örökké
tartó megváltást szerzett nekünk.
13 A régi rend szerint a bakok és bikák vérével és a vörös tehén hamujából készült tisztító
vízzel szellemileg meg tudták tisztítani az embereket. 14 Akkor viszont Krisztus vére
mennyivel inkább meg tudja tisztítani a lelkiismeretünket a halott tettektől — hogy azután
az élő Istent szolgáljuk! Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta fel magát
Istennek az örökkévaló Szent Szellem által.

CSÜTÖRTÖK
Zsidók 9:15–28
15 Krisztus Új Szövetséget kötött velünk. Azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a
bűnöktől, amelyeket a Régi Szövetség idején követtek el, de azért is, hogy azok, akiket Isten
elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amelyet Isten ígért nekik.
16 Egy végrendelet esetén először meg kell bizonyosodni arról, hogy a rendelkező
meghalt. 17 A végrendelet ugyanis csak ekkor lép életbe. Ameddig a végrendelkező él,
addig a végrendelet nem érvényes. 18 Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem lépett életbe
a Régi Szövetség sem a vér, vagyis az áldozat halála nélkül. 19 Mózes előbb az egész
népnek elmondta a Törvény minden rendelkezését. Azután vette a bikák és bakok vérét,
meg vizet, vörös gyapjút és izsópot, és ráhintette a vért a Törvény könyvére és az egész
népre. 20 Azt mondta: „Ez a vér teszi érvényessé a Szövetséget, amelyet Isten parancsolt
nektek.” 21 Ugyanígy vérrel hintette be a Szent Sátrat, és azokat a dolgokat, amelyeket a
papok használtak. 22 A Törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell „megtisztítani”,
és a vér kiontása nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására.
23 A Szent Sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek
a Mennyben vannak. A Földön azokra az áldozatokra volt szükség, amelyekről az előbb
beszéltünk, hogy általuk megtisztítsák a földi dolgokat. A Mennyben lévő valóságos dolgok
azonban ennél különb áldozatot kívánnak. 24 Ezért Krisztus nem a földi, emberek által
készített Szent Sátorba ment be, hanem egyenesen a Mennybe. A földi Szent Sátor ugyanis
csak a másolata az igazinak, amely a Mennyben van. Jézus Krisztus azért ment fel a Mennybe,
hogy ott most a mi érdekünkben jelenjen meg Isten előtt.
25 Krisztus nem azért ment be oda, hogy újra meg újra feláldozza magát. A földi főpapnak
valóban minden évben újra be kellett vinnie a vért a Szentek Szentjébe. Nem a saját vérét
vitte, hanem az áldozati állatokét. 26 Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor
fel kellett volna áldoznia magát a világ teremtése óta. Ő azonban csak egyetlen egyszer jelent
meg — amikor az elrendelt idő elérkezett —, hogy önmagát feláldozza. Ez az egyetlen áldozat
viszont egyszer s mindenkorra elegendő, mert amikor Jézus Krisztus saját magát feláldozta,
akkor véglegesen leszámolt a bűnnel.
27 Ahogyan el van rendelve, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia, azután pedig
mindenki ítéletre kerül, 28 ugyanígy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét
magára vállalja. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem a bűnök terhét
hordozza, hanem azért jön, hogy az üdvösség teljességét hozza azoknak, akik őt várva-várják.
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PÉNTEK
Zsidók 10:1–18
1 A Törvényben az eljövendő áldásoknak csupán az árnyéka van meg, nem pedig maguk a
valóságos dolgok. Ez vonatkozik azokra az áldozatokra is, amelyeket a Törvény szerint évente
újra meg újra be kell mutatni Istennek, mert ezek az áldozatok sohasem tudják tökéletessé
tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. 2 Hiszen, ha a Törvény tökéletessé
tette volna őket, már régen abbahagyták volna az áldozatokat! Akkor ugyanis azok, akik az
áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé
bűntudatuk.
De nem ez a helyzet! 3 Éppen ellenkezőleg: az évente bemutatott áldozatok folyton a bűnre
emlékeztetnek, 4 mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje az emberek bűneit!
5 Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba:
„Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat,
sem a hálaáldozatokat,
hanem testet alkottál nekem.
6 Nem lelted örömödet az égőáldozatokban,
sem a vétekért való áldozatokban.
7 Ezért azt mondtam: Itt vagyok én, Istenem!
Azért jöttem, hogy véghezvigyem akaratodat,
úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam.”
8 Tehát először azt mondja: „Nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat.
Nem lelted örömödet az égőáldozatokban, sem a vétekért való áldozatokban.” (Pedig a
Törvény szerint ezeket az áldozatokat kellett bemutatni.) 9 Azután pedig így szól: „Itt
vagyok én, Istenem! Azért jöttem, hogy véghezvigyem akaratodat.” Ez azt jelenti, hogy Isten
megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. 10 Jézus Krisztus
valóban véghezvitte mindazt, amit Isten akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett
az ő számára különválasztott, szent néppé. Ez Jézus testének egyszeri feláldozása által történt
meg, amely mindörökké érvényes.
11 Izráelben a papok minden nap szolgálatban álltak, és elvégezték a Törvény által előírt
kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem
tudták eltörölni a bűnöket. 12 Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlenegy — örökre
érvényes — áldozatot mutatott be a bűnökért, majd leült Isten jobbján, 13 és már csak arra
vár, hogy ellenségeit az Atya-Isten legyőzze és Krisztus hatalma alá kényszerítse. 14 Mert
Krisztus ezzel az egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé tette azokat, akiket Isten számára
különválasztott.
15 Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is:
16 „Ilyen Szövetséget fogok kötni velük
azok után a napok után,
— mondja az Örökkévaló —:
törvényeimet a szívükbe vésem,
és beírom az értelmükbe.”
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17 Azután pedig ezt mondja:
„Többé nem fogok visszaemlékezni
bűneikre és gonoszságaikra.”
18 Ha pedig Isten végérvényesen megbocsátotta a bűnöket, akkor többé nincs szükség újabb
bűnért való áldozatra!
Róma 5:20-21
20 Isten pedig behozta a Törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol
elszaporodik a bűn, ott Isten kegyelme még inkább megsokasodik. 21 Azért van így, hogy
— ahhoz hasonlóan, ahogy a bűn uralkodott a halál által — a kegyelem is uralomra jusson
Isten bennünket elfogadó és örök életet nyújtó kegyelme által a Jézus Krisztussal való
azonosulásunk révén.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Zsidók 8:7–13; 2 Korintus 3:4-6
IMÁK:
Zsidók 8:7–8; 2 Korintus 3:5-6

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Zsidók 9:1–10; 1 Korintus 6:19-20
IMÁK:
Zsidók 9:8–9; 1 Korintus 6:19-20

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Zsidók 9:11–14
IMÁK:
Zsidók 9:13-14

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Zsidók 9:15–28
IMÁK:
Zsidók 9:27-28

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Zsidók 10:1–18; Róma 5:20-21
IMÁK:
Zsidók 10:1–2; Róma 5:20-21

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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EZEN A HÉTEN
M EGTA N ULTA M , H O GY. . .
H A S Z N Á L D A Z A L Á B B I H E LY E T, H O G Y R A J Z O L J
EGY KÉPET, VAGY ÍRJ ARRÓL, AMIT EZEN A HÉTEN
TA N U LTÁ L I S T E N I G É J É B Ő L .
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IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a misszionáriusokért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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5 . H ét

Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, ne engedjük ki a

kezünkből, és bátran valljuk is meg! Hiszen Isten, akitől az ígéreteket
kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért.
Zsidók 10:23
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5 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Zsidók 10:19–25
19 Ezért, testvéreim, félelem nélkül, teljes bizalommal és szabadon bemehetünk a mennyei
Szentek Szentjébe Jézus vére, vagyis halála által, 20 mivel Jézus megnyitotta számunkra az
odavezető utat. Ez az út új és élő, amely bevezet a széthasadt függönyön keresztül a Szentek
Szentjébe. A függöny pedig Jézus testét jelképezi.
21 Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza! 22 Ezért őszinte szívvel és
a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította
a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a
piszkot. 23 Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, ne engedjük ki a kezünkből, és
bátran valljuk is meg! Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható, és meg
is fogja adni, amit ígért.
24 Figyeljünk oda egymásra is! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes
tettekre! 25 Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit — mint egyesek teszik —,
hanem bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap!

KEDD
Zsidók 10:26–39
26 Azonban, ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor
nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné a bűneinket. 27 Nem marad más hátra,
mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit megemészt,
aki ellenkezik vele. 28 Ha valaki Mózes Törvényének nem engedelmeskedett — és ezt
két vagy három tanú bizonyította —, akkor a bűnöst meg kellett ölni, s nem volt szabad
megkönyörülni rajta.
29 Akkor vajon mit érdemel az, aki Isten Fiát „megtapossa”? Bizony, az ilyen még sokkal
súlyosabb büntetést kap, mivel nem tisztelte Jézus vérét, amellyel ő az Új Szövetséget
megkötötte, s amellyel az illetőt egyszer már megtisztította! Ezzel az ilyen ember a Szent
Szellemet is bántalmazta, aki Isten kegyelmét közvetíti! 30 Mert ismerjük azt, aki ezt
mondta: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek!” És ezt is mondta: „Az Örökkévaló meg fogja
ítélni népét.” 31 Bizony, rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni!
32 Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot! Milyen
sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. 33 Volt, hogy sokak előtt
megszégyenítettek titeket, és gonoszul bántak veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik
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hasonlóan szenvedtek, 34 vagy, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt
is jókedvvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek, hiszen tudtátok,
hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van.
35 Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok! 36 Legyetek
türelmesek és kitartók, mert miután mindent véghezvittetek, amit Isten akar, megkapjátok
tőle, amit megígért! 37 Hiszen ő mondta:
„Hamarosan megérkezik, akit várunk,
nem fog elkésni.
38 Szolgám, akit elfogadtam,
aki bízik és hisz bennem, örökké élni fog,
de ha meghátrál vagy visszafordul,
akkor nincs a kedvemre.”
39 Mi azonban nem azok közé tartozunk, akik visszafordulnak és elvesznek, hanem azokhoz,
akik hisznek és üdvösséget nyernek.

SZERDA
Zsidók 11:1–7
1 Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz
valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére,
hogy nem látja. 2 Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára mindazok, akik a régi
korokban hitben előttünk jártak.
3 Hitünk által értjük meg, hogy a világmindenséget Isten a kimondott szava által teremtette,
és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő.
4 Hite által vitt Istennek Ábel olyan áldozatot, amelyet Isten szívesen fogadott, s amely jobb
volt, mint Kain áldozata. Így lett Ábel Isten számára elfogadhatóvá. Bár Ábel meghalt, a hite
által még ma is szól hozzánk!
5 Énókot a hite miatt emelte fel Isten magához a földről. A földön többé senki sem találta
Énókot, aki sohasem találkozott a Halállal. Az Írások azt mondják róla, hogy még mielőtt
Isten felvitte volna, Énók megbizonyosodott arról, hogy Isten a kedvét leli benne. 6 Hit
nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie
kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket.
7 Isten előre figyelmeztette Nóét azokról a közelgő dolgokról, amelyeket akkor még nem
lehetett látni. Nóé pedig hittel fogadta Isten szavát, és istenfélelemmel engedelmeskedett:
felépítette a Bárkát mind saját maga, mind a családja megmentésére. Ezzel a tettével egyrészt
rábizonyította a kortársaira a hitetlenségüket, másrészt pedig méltónak bizonyult arra, hogy
az Istenben való hite és bizalma alapján Isten elfogadja őt.
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CSÜTÖRTÖK
Zsidók 11:8–22
8 Ábrahám is a hite által engedelmeskedett, amikor Isten hívta, hogy költözzön egy másik
országba. Elindult, bár fogalma sem volt róla, hol van az az ország, csak azt tudta, hogy Isten
neki ígérte örökségül. 9 Miután odaért, ugyancsak a hite által lakott azon a megígért földön,
de csak úgy, mintha menekült lett volna egy idegen országban. Sátorban lakott, akárcsak
Izsák és Jákób, akiknek Isten ugyanazt az ígéretet tette. 10 Azért vándorolt, mert hittel várta
azt a várost,[a] amelynek alapja szilárd, és amelyet maga Isten tervezett és épített.
11 Sárának egészen addig még nem született gyermeke, és már túl öreg volt ahhoz, hogy
szüljön. Ábrahám hite által Sára mégis képessé vált arra, hogy gyermeket foganjon és szüljön.
Ugyanis Isten ezt előre megígérte Ábrahámnak, aki teljesen megbízott benne. 12 Így történt,
hogy ettől az egyetlen férfitől, Ábrahámtól — aki akkor már közel volt a halálhoz — olyan
sokan származtak, mint égen a csillagok, vagy mint tengerparton a homokszemek.
13 Ezek az emberek mind hitben éltek és haltak meg, de életükben nem kapták meg mindazt,
amit Isten nekik ígért. Csak távolról látták azokat, és már előre örültek az ígéretek jövendő
beteljesülésének. Nyíltan megvallották, hogy idegenek és jövevények, akik csak átutazóban
vannak a Földön. 14 Ezzel azt is kifejezték, hogy várják és keresik a saját hazájukat. 15 Mert,
ha abba az országba kívánkoztak volna vissza, ahonnan eljöttek, bőven lett volna idejük, hogy
visszatérjenek oda. 16 Ők azonban sokkal jobbat kívántak: olyan ország után vágyakoztak,
amely a Mennyben van. Ezért Isten sem szégyelli, hogy őt Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének
nevezzék, mert valóban elkészítette számukra azt a mennyei várost!
17-18 Ábrahámot a hite tette képessé arra, hogy a fiát, Izsákot az oltárra tegye. Isten
ezzel tette próbára Ábrahámot, hiszen azt mondta neki: „Izsákon keresztül származnak
majd az utódaid.” Bár ezt ígérte neki, Ábrahám mégis kész volt arra, hogy egyetlen fiát
feláldozza. 19 Ugyanis arra a meggyőződésre jutott, hogy Isten még a halálból is fel tudja
támasztani Izsákot. Amikor Isten megállította Ábrahámot, és nem engedte, hogy Izsákot
ténylegesen feláldozza, az valóban olyan volt, mintha Izsák feltámadt volna.
20 Izsák is a hite által nézett a messzi jövőbe, amikor megáldotta a fiait, Jákóbot és
Ézsaut. 21 A haldokló Jákób is hittel áldotta meg József mindkét fiát, és botja végére
támaszkodva imádkozott.
22 Élete végén József is hittel beszélt arról, hogy Izráel népe majd egyszer ki fog vonulni
Egyiptomból, és még arról is rendelkezett, hogy akkor majd hová temessék el a csontjait.

PÉNTEK
Zsidók 11:23–31
23 Hitük által bátorodtak fel Mózes szülei, hogy újszülött fiukat három hónapos koráig
rejtegessék, hiszen látták, milyen gyönyörű a kis Mózes, és nem féltek a király parancsának
ellene szegülni.
24 Amikor Mózes felnőtt, hite által utasította vissza, hogy a fáraó leánya gyermekének
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tekintsék. 25 Inkább vállalta a közösséget Isten népével, és velük együtt a szenvedést is,
mint hogy Egyiptomban a bűn pillanatnyi örömeit élvezze. 26 A Messiáshoz hasonlóan ő is
úgy tartotta, hogy Isten népéhez tartozni és az ezzel járó megvetést elviselni többet ér, mint
Egyiptom összes kincse — mivel arra a jutalomra tekintett, amelyet Istentől várt. 27 Hitére
támaszkodva hagyta ott Egyiptomot, és nem félt a király haragjától. Ingadozás nélkül
kitartott, mert Istenre nézett, aki láthatatlan. 28 Mózes hittel készítette el a páskabárányt és
kente be az ajtófélfákat vérrel, hogy a Pusztító[c] ne nyúlhasson Izráel elsőszülött fiaihoz.[d]
29 Hit által tudott az egész nép is átkelni a Vörös-tengeren, amikor Mózes vezette őket. Úgy
mentek át a tengeren, mintha csak a szárazon jártak volna! Amikor pedig az egyiptomiak is
megpróbálták ugyanezt, mind belefulladtak a tengerbe.
30 Izráel népének a hite által dőltek le Jerikó falai, miután hét napon keresztül körüljárták a
várost.
31 Hite miatt menekült meg Ráháb, a prostituált: nem ölték meg, mint a többi engedetlent.
Ráháb ugyanis jó szívvel befogadta a házába az izráeli kémeket.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Zsidók 10:19–25
IMÁK:
Zsidók 10:23–25

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Zsidók 10:26–39
IMÁK:
Zsidók 10:36–39

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Zsidók 11:1–7
IMÁK:
Zsidók 11:1–2

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Zsidók 11:8–22
IMÁK:
Zsidók 11:8

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Zsidók 11:23–31
IMÁK:
Zsidók 11:26–27

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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EZEN A HÉTEN
M EGTA N ULTA M , H O GY. . .
H A S Z N Á L D A Z A L Á B B I H E LY E T, H O G Y R A J Z O L J
EGY KÉPET, VAGY ÍRJ ARRÓL, AMIT EZEN A HÉTEN
TA N U LTÁ L I S T E N I G É J É B Ő L .
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IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz magadért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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6 . H ét

A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket! Az ő életük

mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról
minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, s még azokat
a bűnöket is, amelyek olyan szívósan tapadnak ránk és elgáncsolnak!
Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát! Közben le

ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője!
Ő azért az örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten

való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett.
Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán.
Zsidók 12:1-2
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6 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Zsidók 11:32–40
32 Szükség van-e még további példákra? Nincs elég idő, hogy Gedeonról, Bárákról,
Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról is beszéljek. 33 Nekik valóban erős
hitük volt! Hitük által országokat hódítottak meg, igazságosan uralkodtak, megkapták Isten
ígéreteit, bezárták az oroszlánok száját, 34 eloltották a dühöngő tüzet, megmenekültek a kard
általi haláltól, felerősödtek a gyengeségből, hősökké lettek a csatában és megfutamították az
ellenséges seregeket.
35 Asszonyok a hitük által visszakapták halottaikat, akik újra életre keltek. Másokat
megkínoztak, mert visszautasították a szabadulást, hogy majd jobb feltámadásban legyen
részük. 36 Egyeseket kigúnyoltak és megkorbácsoltak, másokat megbilincseltek és börtönbe
zártak. 37 Voltak, akiket kövekkel dobáltak halálra, másokat kettéfűrészeltek, vagy karddal
öltek meg.
Egyesek közülük csupán báránybőr, vagy kecskebőr ruhát viseltek, bujdostak, és
szegénységben éltek. A többiek gonoszul bántak velük és elnyomták őket. 38 Pusztákon és
a hegyek között bujdostak, barlangokban és földbe vájt odúkban rejtőztek. Rájuk nem volt
méltó a világ!
39 Bár a hitük miatt mindannyian kedvesek voltak Isten számára, mindeddig még nem
kapták meg, amit Isten ígért nekik. 40 Isten ugyanis valami jobbat tervezett a számunkra,
ezért a hitnek ezek a hősei is csak velünk együtt fogják elérni a tökéletességet.

KEDD
Zsidók 12:1–13
1 A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket! Az ő életük mutatja meg
igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz
bennünket a futásban, s még azokat a bűnöket is, amelyek olyan szívósan tapadnak ránk és
elgáncsolnak! Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát! 2 Közben le ne vegyük
a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője! Ő azért az örömért, amely várt
rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez
jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. 3 Gondoljatok Jézusra,
aki türelmesen elviselte, amikor a bűnösök gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele! Ha
erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a küzdelembe, sem a kedveteket nem vesztitek el.
4 A bűn elleni harcotokban még nem kellett szembenéznetek a halállal. 5 Elfelejtettétek a
figyelmeztetést, amely nektek, mint fiaknak szól:
106

„Fiam, ne vedd félvállról,
amikor az Örökkévaló helyreigazít,
és ne veszítsd el a kedved,
amikor megfegyelmez téged!
6 Mert az Örökkévaló felneveli azokat,
akiket szeret,
és megfenyít mindenkit,
akit a fiává fogad.”[a]
7 Fogadjátok el, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek! Tekintsétek ezt a mennyei
Édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ebből látszik, hogy Isten úgy bánik veletek,
mint a fiaival! Hiszen minden fiút megfegyelmez az apja. 8 Mindenkinek szüksége van
erre! Ha viszont sohasem kaptok fegyelmezést, akkor nem is vagytok igazán Isten fiai, csak
törvénytelen gyerekek.
9 Ezen kívül mindegyikünket fegyelmezett és fenyített a földi édesapánk, akit tisztelünk.
Akkor mennyivel inkább kell engedelmeskednünk szellemi Édesapánknak, hogy
éljünk! 10 Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, és a saját belátása szerint,
Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. Abból a célból teszi ezt, hogy szentek
legyünk, olyanok, mint ő. 11 A fegyelmezés, meg a fenyítés egyáltalán nem kellemes, amikor
el kell szenvednünk, inkább fájdalmas és szomorúságot okoz! Később mégis igazságosságot és
békességet eredményez annak az életében, aki a fegyelmezés által megedződött.
12 Ezért ne szomorkodjatok, hanem emeljétek fel a fejeteket! Ne legyetek gyengék,
hanem erősítsétek meg magatokat! 13 Egyenes utakon járjatok, és helyesen éljetek, hogy
megmeneküljetek, és gyengeségeitek miatt el ne vesszetek!

SZERDA
Zsidók 12:14–29
14 Igyekezzetek mindenkivel békességben élni! Törekedjetek arra, hogy bűn nélkül éljetek,
mert aki nem szent, az sohasem fogja meglátni az Urat! 15 Vigyázzatok, hogy Isten
kegyelmétől senki el ne forduljon! Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség,
mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet!
16 Közöttetek senki ne éljen szexuális bűnben! Senki se legyen istentelen, mint Ézsau, aki
egy tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát! 17 Tudjátok, hogy amikor később örökölni akarta
az áldást, már nem kapta meg. Nem tudott többé változtatni azon, amit tett, pedig sírva
igyekezett megszerezni az apja áldását.
[18] Ti már új helyre érkeztetek, nem úgy, mint Izráel népe akkor régen, amikor
megérkeztek a Sínai-hegyhez. Ti most nem kézzelfogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég,
nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, 19 a trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz,
amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy azok, akik hallották, könyörögtek, hogy ne
szóljon hozzájuk többé, 20 mert nem tudták elviselni a kapott parancsot: „Még ha egy állat
érinti is a hegyet, azt is halálra kell kövezni.” 21 Olyan rémületes volt a látvány, hogy még
Mózes is azt mondta: „Reszketek a félelemtől.”
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22 Nem, ti nem ilyen helyre jöttetek! Az az új hely, ahová érkeztetek, a Sion-hegy, az Élő
Isten városa, a Mennyei Jeruzsálem, és benne az angyalok ezrei, akik összegyűltek, hogy
együtt örvendezzenek. 23 Ahová érkeztetek, az az elsőszülöttek Eklézsiája, vagyis azoknak
az ünnepi összegyülekezése, akiknek a neve fel van írva a Mennyben. Magához Istenhez
jöttetek, aki minden ember bírája, és a megváltott emberek szellemeihez, akik már tökéletessé
váltak. 24 Jézushoz jöttetek, aki az Új Szövetséget megkötötte, és Jézus véréhez, amely
megtisztít, és sokkal jobb dolgokról beszél, mint Ábel vére.
25 Vigyázzatok tehát, nehogy elutasítsátok azt, aki most szól hozzátok! Azok sem menekültek
meg, akik akkor régen nem akartak hallgatni arra, aki figyelmeztette őket itt, a földön. Akkor
mi mennyivel kevésbé menekülhetünk meg, ha hátat fordítunk annak, aki most a Mennyből
szól hozzánk! 26 Akkor régen, mikor Isten szólt, a hangja megrázta a földet. Most pedig azt
ígéri: „Még egyszer megrázom a földet, sőt, még az eget is.” 27 Ez a „még egyszer” azt jelenti,
hogy minden teremtett dolgot megrendít, és ezek el is fognak tűnni. Csak az marad meg, ami
rendíthetetlen.
28 Mi pedig olyan királyságot kapunk, amelyet semmi sem rendíthet meg. Ezért hát
legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik: tisztelettel és
félelemmel! 29 Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!

CSÜTÖRTÖK
Zsidók 13:1–19
1 A testvéri szeretet maradjon meg bennetek és közöttetek! 2 A vendégszeretetről se
feledkezzetek el! Voltak, akik angyalokat vendégeltek meg anélkül, hogy észrevették volna.
3 Gondoljatok azokra, akik börtönben raboskodnak, mintha ti is a fogolytársaik lennétek! Ne
felejtsétek el azokat, akik szenvednek, hiszen ti is testben éltek!
4 Mindenki tisztelje és becsülje a házasságot! A férj és feleség közötti szexuális kapcsolatot
tartsátok tisztán, mert Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket! 5 Tartsátok
távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van! Mert Isten
azt mondta:
„Sohasem hagylak cserben,
sem nem hagylak magadra.”
6 Ezért bizalommal mondhatjuk:
„Az Örökkévaló megsegít engem, nem félek.
Ember mit árthat nekem?”
7 Ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, mert ők tanítottak benneteket Isten szavára.
Figyeljétek meg, hogyan élnek és halnak meg, és kövessétek a hitüket!
8 Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!
9 Ne engedjétek, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek benneteket! Isten
kegyelmével erősítsétek meg a szíveteket, ne különböző ételekre vonatkozó szabályok
betartásával, mert azoknak semmi értelmük sincs!
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10 Nekünk olyan oltárunk van, amelyről nem ehetnek azok, akik a Szent Sátorban
szolgálnak. 11 Mert a főpap az áldozati állatok vérét beviszi a Szentek Szentjébe bűnért
való áldozatul, de azoknak az állatoknak a testét a táboron kívül kell elégetni. 12 Ugyanígy
Jézus is a város kapuján kívül szenvedett. Azért halt meg, hogy a saját vérével szentelje
meg a népét. 13 Menjünk ki hát vele együtt a táboron kívülre, és vállaljuk vele együtt a
kirekesztést és a megaláztatást! 14 Mert itt a földön nincs örökkévaló városunk, hanem azt
a várost várjuk, amely majd egyszer eljön. 15 Ezért Jézus által szüntelenül vigyük Isten elé
áldozatunkat: dicsérjük őt szívvel-lélekkel, és hirdessük dicsőségét! 16 Ne feledkezzetek meg
arról, hogy másokkal jót tegyetek, és adjatok azoknak, akik rászorulnak! Az ilyen áldozatok
kedvesek Istennek.
17 Engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és készségesen tegyétek meg, amit mondanak,
hiszen felelősek értetek, vigyáznak rátok, és erről majd számot kell adniuk Isten előtt!
Engedelmeskedjetek tehát nekik, hogy munkájukban örömük teljen, és ne okozzatok
szomorúságot nekik! Ha megnehezítitek a dolgukat, az nem válik a javatokra.
18 Továbbra is imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve róla, hogy lelkiismeretünk
tiszta Isten előtt, hiszen mindig arra törekszünk, hogy helyesen éljünk. 19 Kérlek, különösen
azért imádkozzatok, hogy hamarosan visszatérhessek hozzátok!

PÉNTEK
Zsidók 13:20–25
20-21 A Békesség Istene feltámasztotta a halálból nyája — vagyis népe — nagy Pásztorát,
Urunkat, Jézust, aki a saját vére által megkötötte az Örökkévaló Szövetséget. Most pedig a
Békesség Istene adja meg nektek mindazt a jót, amire szükségetek van ahhoz, hogy akaratát
véghezvigyétek. Azért imádkozom, hogy Jézus Krisztus segítségével Isten változtasson
benneteket olyanná, hogy örömét lelje bennetek. Jézusnak legyen dicsőség örökké! Ámen.
22 Testvérek, kérlek benneteket, fogadjátok el ezt a bátorító üzenetet, hiszen igen röviden
írtam nektek! 23 Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünket kiengedték a börtönből. Ha
idejében megérkezik, akkor együtt megyünk hozzátok.
24 Üdvözletünket küldjük minden vezetőtöknek, és minden testvérnek. Az Itáliában élő
testvérek is köszöntenek benneteket!
25 Isten kegyelme legyen veletek!
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HÉTFO
Olvasd el:
Zsidók 11:32–40
IMÁK:
Zsidók 11:39–40

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Zsidók 12:1–13
IMÁK:
Zsidók 12:1–2

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Zsidók 12:14–29
IMÁK:
Zsidók 12:14–15

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Zsidók 13:1–19
IMÁK:
Zsidók 13:8

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Zsidók 13:20–25
IMÁK:
Zsidók 13:20–21

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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EZEN A HÉTEN
M EGTA N ULTA M , H O GY. . .
H A S Z N Á L D A Z A L Á B B I H E LY E T, H O G Y R A J Z O L J
EGY KÉPET, VAGY ÍRJ ARRÓL, AMIT EZEN A HÉTEN
TA N U LTÁ L I S T E N I G É J É B Ő L .
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