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E L Ő S Z Ó

E l ő sz ó

NAGY feladatott vállal az, aki a Szentírás könyveinek vizsgálatára vagy fordításába kezd. 
Magam is vonakodtam ebbe a munkába fogni látván a tornyosuló nehézségeket. Azonban az idő 
teltével,  s  barátaim  unszolására,  mégis  belefogtam,  hogy  átnézem  és  végig  vizsgálom  az 
újszövetségi könyvek szövegét. 

Munkám alapját a szakmai körökben elfogadott és általánosan alkalmazott Nestle-Aland, 
Novum  Testamentum  Graece (27.  revideált  kiadás,  2001)  szövegét  jelentette.  Ez  alapján 
dolgoztam, s ez volt a mérce, amihez viszonyítottam a magyar fordítást. 

Fordításom nem költői szépségű magyar szöveg „előállítására” irányult, hanem  arra, hogy 
a  tanítás  lejegyzett  gondolatait  ismerhesse  meg  a  magyar  közönség.  Ezt  eddig  csak  a  görög 
nyelvben járatos  emberek  tehették  meg,  hiszen  a  közforgalomban lévő változatok  egy erősen 
átfésült irodalmias művet adnak a kézbe. Sokszor tapasztaltam, hogy a görögül megfogalmazottak 
élét elvették és lekerekítették, nem tudni miért. Én úgy érzem, hogy mind a mai napig hat az a 
szemlélet,  ami  a  magyart  alacsonyrendű,  bár  szép  nyelvnek  tekinti,  s  eképpen  a  Szentírás 
kibontásában teljesen az indoeurópai látásmód után megy. Nem egyszerűen a szöveget fordítja, 
hanem a látásmódot, ahogy azt – a tanítást – egy európai látja, s amit abból ő megért. 

Mint  teológiát  (és  történelmet)  tanult  ember,  azt  mondanám,  ha  a  vallás  kérdéseit 
szeretnénk rendbe tenni először is az alapvető kérdéseket kell feltenni, bármily kellemetlenek is. 

A vallás nem egyszerűen csak templomba járás kérdése. Minden emberi közösség, akár 
szerves,  akár  nem, valamilyen szellemi  rendszer  szerint  kell  hogy működjön,  ha hosszú távra 
tervezi létét. Ezeket a szellemi rendszereket nevezzük vallásnak. A magyar szó – nyilvánvalóan – 
azt  jelenti  vallani  valamit,  megvallani  valamit.  Ez  egy cselekvő  hozzáállást  jelent,  azaz  nem 
csupán elfogadok valamit,  belenyugszom, hanem tudatosan hiszem és vallom. Miért?  Mert az 
ilyen  vallott  eszme  rendezi  a  legalapvetőbb  viselkedésmintákat,  értelmezés  mintákat  a  világ 
jelenségeinek vizsgálatakor. Ez olyan, mint a számítógépek számára az operációs rendszer. És itt 
jönne a lényeg: Az operációs rendszer általában nyelvfüggő! Ezért nem lehet az egyes operációs 
rendszereket keverni, legfeljebb segédalkalmazásokkal olyan "környezetet" teremteni, amelyben 
fut  a  másik  rendszer  alkalmazása  (programja)  (több-kevesebb  sikerrel).  Lásd:  Windows  és  a 
Linux. 

Ez a helyzet áll fenn esetünkben is. Az európai kereszténység indoeurópai nyelven (görög 
és  latin)  alakult  ki  és  terjedt  el.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  a  tanítás,  ami  magvát  jelenti  a 
kereszténységnek ezen nyelvi közeg adta szellemi talajban sarjadt ki és bontakozott ki. Ezt hívjuk 
teológiának,  azaz  Istenről  szóló  beszédnek.  Ebből  következik,  hogy  az  indoeurópai  népek 
gondolkodása jelenik meg benne. Az ő hozzáállásuk a világ dolgaihoz, az ő válaszaik a felmerülő 
kérdésekre.  De  tovább  megyek,  mert  még  a  felmerülő  kérdések  is  az  ő  szellemi  közegük 
sajátosságainak  jegyeit  hordozzák.  A mai  napig  a  kereszténység  hívőinek  elsöprő  többsége 
indoeurópai nyelven beszél, régebben pedig, például akárcsak 70-80 éve ez az arány 95 % körüli 
lehetett. Ez persze nem azt jelenti, hogy más népek esetében nem működőképes a jézusi tanítás, 
hanem azt, hogy ez a fajta  értelmezése (!) a jézusi tanításnak az indoeurópai nyelv létrehozta 
szellemi  közeget  feltételezi.  És  mivel  az  alapvető  hozzáállás  az  volt  a  századok  során,  hogy 
egyedül  a  görög  és/vagy  latin  szellemiséget  hordozó  tanítás-értelmezés  az  elfogadható 
kereszténység,  feltételül  is  volt  szabva,  igaz  kimondatlanul,  a  görög-latin  műveltség  kötelező 



elfogadása és alkalmazása a kereszténnyé válni akaró nép,  nemzet,  nyelv vagy törzs számára. 
Lényegében egyfajta „árukapcsolás” volt ez, mintha a kettő – a görög-római hagyományrendszer 
és a jézusi tanítás – szorosan összetartozna. Ezen az alapon a héber-arám műveltséget kellett volna 
feltételül  szabni,  hiszen  Palesztinából  jött  Jézus.  Más  az  indoeurópaitől  különböző  népek, 
szerencsés  történelmi  körülmények hatására,   meg tudták valósítani  szellemi  önállóságukat  és 
mára sikerrel  fogadtatták el  ezt  a tényt,  lásd:  szírek,  koptok,  etiópok;  de részben a grúzok és 
örmények esete is, bár ők is indoeurópai nyelven beszélnek, csak egy távoli változatot. 

Mit tettek a mi teológusaink, mikor a keresztény tanokat hirdették és hirdetik honunkban? 
Nos, ők nem tesznek egyebet, mint az imént említett európai kereszténység-változatok egyikét 
megtanulják és azt lényegében véve változtatás nélkül alkalmazzák itthon. Nem arra szeretnék 
jutni, hogy a mi teológusaink valamiféle rosszindulattal viseltetnének népünk vagy nyelvünk iránt, 
hanem arra utalok, hogy nem veszik komolyan, nem foglalkoznak a súlyának megfelelően nyelvi 
különbözőségünkkel.   Ez  ismét  a  növényi  hasonlatot  alkalmazva  azt  jelenti,  hogy az  idegen 
talajban és idegen környezetben kisarjadt és kifejlődött növényt egészben hozzák ide és ültetik el 
erőszakkal a hazai talajba és környezetbe. Mára annyira ment a dolog, hogy mivel ez a környezet 
és  talaj  nem  felelt  meg  a  hozott  növényeknek,  addig  alakították  a  szellemi  talajunkat  és 
környezetünket, amíg legalábbis életben tudnak maradni a hozott növényeik. Azonban, mivel ezek 
nem  őshonosak  itt  és  nem  itt  fejlődtek  ki  és  nincs  is  itt  gyökerük,  újra  és  újra  el  kell 
zarándokolniuk a termő területre és minden nemzedéküknek újra behozni a növényeiket. Ráadásul 
újra és újra meg is kell győzniük a híveiket, hogy a mi nyelvünk és szellemiségünk alacsonyabb 
rendű, sőt tulajdonképpen el is hanyagolható a nyugatihoz képest. Ez a szent nyelv elgondolása. 
Mármint, hogy van szent nyelv és vannak nem szent nyelvek is. Ez bár sokszor ki nem mondva, 
de értékítéletet is takar. Három ilyen szent nyelvet ismernek el, a hébert, a görögöt és a latint. 
Persze az éles szemű kérdező felteheti a kérdést, hogy a latin mit keres ott, hiszen azon a nyelven 
nem született egyetlen olyan irat sem, amit ma és kétezer éve kánoninak ismernek el. 

Itt most jusson eszünkbe a Pap Gábor által, oly sokszor említett növényi díszítéseink és a 
gondolat  illetve a  beszéd (az igehirdetés)  közötti  kapcsolat.  Ha,  tehát  a  forrásokat  keressük a 
magyar  teológia  számára,  mint  minden  más  nép  esetében,  az  nálunk  is  kettős  kel  legyen:  A 
Szentírás  és  a  Szenthagyomány.  A Szentírás  –  ez  esetben  –  elsősorban  a  négy evangéliumot 
jelenti, majd rögtön utánuk a többi iratot saját súlyuk szerint. A Szenthagyomány pedig népünk 
különféle  felületeken  megmaradt  műveltségi  nyomai.  Ezek  csak  a  legfontosabbakat  említve 
(szintén Pap Gábor rendszerezését követve és alapul véve): 

• a Szentkorona,
• a Nagyszentmiklós-i kincs,
• a festett kazettás mennyezetek templomainkban,
• a saját krónikás hagyományunk,
• a reneszánsz előtti magyar építészet és képzőművészeti emlékek, 
• a máig élő népművészetünk,
• népmeséink, népdalaink,
• és hetediknek testvérnépeink hagyománya.

Most  talán  felkapják  többen  a  fejüket,  hogy-hogy  a  magyar  hagyomány?  És  főleg 
Szenthagyomány? Hát nem az úgynevezett őskeresztények hagyományát kellene itt vizsgálni vagy 
esetleg,  amint  az  szokás  a  latin  hagyományt,  vagy  még  talán  a  görögöt?  Azon  túl,  hogy 
természetesen azokat is  vizsgálni kell,  megkérdezném, miért  hagynánk ki? Miért  éppen egy a 
mienkétől  teljesen  elütő  gyökérzetű  hagyományrendszert  kellene  végletesen  magunkra 
érvényesíteni? Miből gondolhatja azt bárki is,  hogy ez jó lenne nekünk? Nem lett jó, ma már 
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tudjuk. És ez igaz minden más népre is. Jézus tanítása nem kész rendszer a vallásra, hanem egy 
mag, amit minden esetben az adott „nép, nemzet, törzs és nyelv” saját hagyományrendszerén belül 
kellett  volna  élővé  tenni,  működtetni.1 Ehelyett  épp  azzal  kezdték  a  legtöbb  helyen,  hogy 
„eldózerolták”  a múltat,  a hagyományt,  az értékeket és helyükre idegen népek hagyományait 
erőltették. Mert azok a vallási hagyományok, amiket (főleg) a latin térítés során vittek a népek 
közé, zömmel az itáliai félsziget hagyományrendszerét hordozzák. Ez egy nagyon is behatárolható 
nemzeti  sajátosság-összlet.  Amit  katolicizmusnak  nevezünk,  úgy  is  hívhatnánk,  hogy  italo-
krisztianizmus.  Ez  nem  csupán  a  vallási  gyakorlatokban  nyilvánul  meg,  hanem  magában  a 
vallásról  és  annak  szerepéről  alkotott  felfogásban  is.  Leglényegesebb  pontja,  hogy  a  vallást 
hatalmi kérdésnek tekinti. Ennek megfelelően a protestantizmus, a protestáns felfogás a germán 
szellemiséget hordozza. Minden ízében, egész szerkezetében. 

Mi magyarok a jézusi tanítást nem tekinthetjük eképpen, hanem, mint 
a könyvem címében is megjelenítettem, az Élet Igéinek. Az életről szól Jézus 
tanítása, csodái, gyógyításai. Minden tettével efelé haladt és nem arról szólt, 
hogyan hatalmaskodhatunk embertársaink felett. És erről regél a magyar nép 
Szenthagyománya  is.  Ezt  találjuk  kora  árpád-kori  művészetünkben,  a 
tarsolylemezeken,  az  Álmostól  származó  uralkodóink  által  ránk  hagyott 
épületek és más egyéb emlékeken. Ezt őrizték meg krónikáink, erről szólnak 
dalaink, mondáink, meséink. És ez lenne az, amit nekünk kellene kibontakoztatni a Tanításból is, 
hogy  más,  erre  kevésbé  fogékony  népek,  nemzetek,  nyelvek  és  törzsek  is  meríthessenek  az 
öröklétre szökellő forrásból.

Ez  elegendő  alap  arra,  hogy  nekikezdjünk,  hitem  szerint  a  legfontosabbnak,  szellemi 
önállóságunk kivívásának! E nélkül nem lehetünk sikeresek törekvéseinkben, bármily nagy is a 
lelkesedés. Ahogy egy számtani egyenletet is csak akkor tudunk megoldani helyesen (!), ha az 
alapértékek  is  helyesek.  Helytelen,  hibás  kiindulási  ismeretek  nélkül  a  későbbiekben,  már  a 
legpontosabb szabályismeret is hiábavaló lesz, mert bizonyosan rossz lesz a végeredmény. 

A munka  tehát  igen  jelentős  és  sok  küzdelmet  ígér,  hiszen  jó  néhány nemzedék  által 
felhalmozott adósság nyom minket. A feladat, tehát már nem tűr halasztást,  amit az Isten már 
nagyon sokféleképpen jelzett a számunkra! Az elmúlt ötszáz év történelme erre a bizonyság, csak 
olvasni kell lapjairól, őszintén és önigazolás nélkül. Ha most is elnapoljuk, vagy egyes emberek 
érzékenységére  tekintettel  feláldozzuk  nemzetünk  érdekeit,  sokat  már  nem  kell  várnunk  a 
végeredményre. Még ez a nemzedék megláthatja azt. És akkor már tényleg késő lesz sopánkodni, 
hogy bezzeg, ha tudtuk volna, másként teszünk. A cselekvés órája itt van, már vagy öt évszázada, 
ennyi a lemaradás.

Isten áldását kérve mindenkire:

Tamás 

1 Ha az Egyház (és itt értve vagyon ezen megnevezés alatt, valamennyi történelminek nevezett felekezet) „bűneiről” 
akarunk beszélni, sokkal inkább erről kellene szót ejteni, hiszen ez a Szent Szellem ellen való vétek, mivel azt 
akadályozták helyes és hatékony működésében, pusztán emberi gőgtől vezetve.





J Á N O S  K Ö N Y V E

JÁNOS KÖNYVE

KEZDETBEN volt az Ige, és az Ige Istentől volt, és 
Isten volt az Ige; 2 ez Istentől volt kezdetben. 3 
Ő általa lett minden, és Őnélküle egy sem lett, 

ami létrejött; 4 Őbenne Élet volt, és az embereknek a 
Fény volt az Élet. 5 A Fény a Sötétségben világít, de 
nem fogadta be Őt a Sötétség.

1
  6 Született egy ember, az Istentől küldetve, a neve 
János. 7 Tanúskodni jött, hogy a Fényről tanúskodjon, 
hogy ő általa mindenki higgyen. 8 Nem volt maga a 
Fény, hanem, hogy a Fényről tanúskodjon.
  9 Az igazi Fény volt, aki megvilágít minden embert, a 
Világba jőve; 10 A Világban volt, és a Világ általa lett, 
de nem ismerte fel Őt a Világ; 11 A sajátjaihoz jött, de 
sajátjai  nem  fogadták  be  Őt;  12  azonban,  akik 
elfogadták  Őt,  az  Ő  nevében  hívőknek,  hatalom 
adatott Isten gyermekeiként születni, 13 akik nem a 
vérből, sem a hús akaratából, sem a férfi akaratából, 
hanem az Istenből születtek.
  14 És az Ige hússá lett és sátrat vert bennünk, és 
szemlélhettük  az  Ő  dicsőségét,  mint  az  Atya 
egyszülöttének  a  dicsőségét,  Igazsággal  és 
Kegyelemmel  telve.  15  Őróla  tanúskodik  János, 
meghirdetvén:  „Ő  volt  az,  akiről  mondtam:  Aki 
énutánam jön, előttem született, mert énelőttem volt.” 
16  Mert  mi  mindent  az  Ő  teljességéből  kaptunk, 
kegyelmet kegyelemre; 17 mert Mózes által adatott a 
Törvény; a Kegyelem és az Igazság, a Felkent Jézus 
által lett. 18 Soha egy sem látta meg az Istent; aki az 
Atya kebelén van, az Egyszülött Isten, az magyarázta 
meg.

  19 Ez János tanúsága, amikor a júdeaiak papokat és 
levitákat küldtek hozzá, hogy megkérdezzék tőle: „Ki 
vagy  te?”  20  Ő  megvallotta,  nem  tagadta  és 
megvallotta:  „Nem  én  vagyok  a  Felkent.”  21  Erre 
megkérdezték tőle: „Tehát ki? Illés vagy?” Azt felelte: 
„Nem.” 22 Akkor azt mondták neki:  „Akkor ki vagy? 
Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket!” 
23 Ő azt felelte:
„A  pusztában  kiáltónak  szava  vagyok:  Tegyétek 
egyenessé az Úr útját!”
amint Izajás próféta mondta.
  24 A küldöttek a farizeusok közül voltak. 25 Tovább 
kérdezték  őt:  „Tehát,  miért  merítesz  be,  ha  nem te 
vagy a Felkent, sem Illés, sem a próféta?” 26 János ezt 
felelte nekik: „Én a vízben merítek be, de köztetek áll, 
akit nem ismertek, 27 aki utánam jő, akinek saruszíját 
megoldani  sem  vagyok  méltó.”  28  Ezek  Betániában 
történtek, a Jordánon túl, ahol János merített be.
  29 Másnap látta, hogy Jézus jön hozzá, és így szól: 
„Lám, az Isten Báránya, aki elveszi a Világ vétkét! 30 
Ő  az,  aki  felől  mondtam:  Utánam  jő  egy  férfi,  aki 
előttem  lett,  mert  előbb  volt,  mint  én.  31  Én  nem 
ismertem Őt; de azért jöttem én a vízben bemeríteni, 
hogy  Izraelnek  megmutassam.”  32  János  tanúságot 
tett így szólván: „Láttam a Szellemet, mint galambot 
leszállni  az  Égből  és  Őrajta  maradni.  33  Én  nem 
ismertem Őt, azonban aki engem a vízben bemeríteni 

küldött,  azt mondta nekem: ’Akire látod a Szellemet 
leszállni  és  rajta  maradni,  Ő  az,  aki  a  Szent 
Szellemben  merít  be.’  34  Én  láttam  és  tanúskodom 
arról, hogy Ő az Isten Fia.”
  35 Másnap ismét  ott  állt  János  két  tanítványával 
együtt. 36 Mikor meglátta Jézust, amint arra járt, azt 
mondta: „Lám, az Isten Báránya!” 37 Két tanítványa 
meghallotta szavait és követték Jézust. 38 Jézus pedig 
megfordulván, látva, hogy követik, így szólt hozzájuk: 
„Mit kerestek?” Ők így válaszoltak neki: „Rabbi, - ami 
tanítót  jelent  –  hol  tartózkodsz?” 39 Így szólt nekik: 
„Jöjjetek és meglátjátok.” Elmentek és meglátták, hogy 
hol tartózkodik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz 
óra volt. 40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól 
és  követték  Őt,  az  egyik  András  volt,  Simon  Péter 
testvére.  41  Ő  elsőként  testvérével,  Simonnal 
találkozott,  és  azt  mondta  neki:  „Megtaláltuk  a 
Messiást,  ami Felkentnek magyarázandó!” 42 Elvitte 
Jézushoz,  Jézus  rátekintett  és  így  szólt:  „Te  Simon 
vagy, János fia. Kéfás lesz a neved. Ez sziklát jelent.”
  43 Másnap, amikor Jézus Galileába akart kimenni, 
találkozott Fülöppel. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” 
44 Fülöp Betszaidából volt, András és Péter városából. 
45  Fülöp  találkozott  Natanaellel  és  szólt  hozzá: 
„Létezik  az,  akiről  Mózes  írt  a  Törvényben  és  a 
próféták.  Jézus,  József fia  Názáretből.”.  46 Natanael 
erre  azt  mondta  neki:  „Származhat  valami  jó 
Názáretből?” Fülöp azt válaszolta neki: „Jöjj és lásd!” 
47 Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt,  így 
szólt  hozzá:  „Lám, egy igaz izraelita,  akiben nincsen 
álnokság.” 48 Natanael megkérdezte: „Honnan ismersz 
engemet?”  Jézus  azt  felelte:  „Mielőtt  hívott  téged, 
láttalak a fügefa  alatt.”  49  Natanael  így  felelt  neki: 
„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael uralkodója!” 
50 Jézus így felelt neki: „Mivel mondtam neked, hogy 
láttalak a  fügefa  alatt,  hiszel?  Nagyobbakat  is  fogsz 
látni  ennél.”  51  És  szólt  hozzá:  „Legyen,  ahogy 
mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt Eget, s hogy 
az  Isten  küldöttei  fölszállnak  és  leszállnak  az 
Emberfiára.”

A  harmadik  napon  menyegző  lett  a  galileai 
Kánában. Ott volt Jézus anyja. 2 Meghivattatott 
Jézus is tanítványaival a menyegzőre. 3 Amikor 

a bor fogytán volt, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs 
boruk.” 4 Jézus így válaszolt neki: „Mi közünk ehhez 
asszony? Még nem jött el az én órám!” 5 Anyja ekkor 
így szólt a szolgáknak: „Tegyétek, amit szól nektek!” 6 
Feküdt  ott  hat  kő-vízedény  a  júdeaiak  tisztulására, 
egyenként  két-  vagy  hárommérős.  7  Jézus  így  szólt 
nekik:  „Töltsétek  meg  az  edényeket  vízzel!” 
Megtöltötték őket teljesen. 8 Ekkor így szólt hozzájuk: 
„Most merjétek ki  és vigyétek a násznagynak.”  Azok 
vittek neki. 9 Amint megízlelte a borrá lett vizet, mivel 
nem tudta, honnan van – a szolgálók azonban tudták, 
hogy a vízből merték – hívta a vőlegényt, 10 és szólt 
neki:  „Minden  ember  először  a  jó  bort  hozza,  majd 
amikor  megittasodtak,  a  kevésbé  jót.  Te  mindeddig 
tartogattad a jó bort.”

2

  11  Jézus  ezzel  kezdte  meg  jeleit  tenni  a  galileai 
Kánában; és kinyilatkoztatta dicsőségét és tanítványai 
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hittek benne.
  12  Azután  lement  Kafarnaumba,  Ő  és  anyja,  a 
testvérei  és  a  tanítványai,  és  ott  maradtak  néhány 
napig.
  13 Közel volt a júdeaiak Pászkája, és Jézus felment 
Jeruzsálembe.
  14 A Templomban ökör-, juh-, és galambkereskedőket 
talált,  s  az  odatelepedett  pénzváltókat.  15  Akkor 
kötelekből  korbácsot  készített  és  mindet  kivetette  a 
Templomból,  a  juhokkal  és  az  ökrökkel  együtt,  a 
pénzváltók  érmeit  szétszórta,  az  asztalaikat 
felforgatta, 16 a galambárusoknak pedig ezt mondta: 
„Vigyétek innen el ezeket, ne tegyétek Atyám hajlékát 
kereskedőteleppé!”  17  Akkor  visszaemlékeztek  a 
tanítványai, hogy írva van: ’Emészt engem a buzgóság 
hajlékodért.’
  18  Azonban  ezt  felelték  neki  a  júdeaiak:  „Milyen 
jeleket mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed?” 19 Jézus 
ezt  felelte  nekik:  „Bontsátok  csak  el  innen  ezt  a 
Szentélyt,  és  én  harmadnapra  felemelem!”  20  A 
júdeaiak  ezt  válaszolták:  „Negyvenhat  esztendeig 
építtetett ez a Szentély és te harmadnapra fel fogod 
emelni?”  21 Ő azonban a saját  testének a Szentélye 
felől mondta ezt. 22 Mert, amikor fölkelt a halálból, a 
tanítványai  visszaemlékeztek,  hogy  ezt  mondta,  és 
hittek az Írásnak és az Igének, amit Jézus mondott.
  23 Amikor  Jeruzsálemben volt  a  Pászka ünnepén, 
sokan hittek az Ő nevében, minthogy látták az Ő jeleit 
és tetteit. 24 De Jézus nem hitt nekik,  mert ismerte 
mindnyájukat. 25 És mert nem szorult rá, hogy valaki 
is tanúságot tegyen az emberről, ismerte Ő, mi volt az 
emberben.

Volt egy ember a farizeusok közül, Nikodémosz a 
neve, a júdeaiak (egyik) főembere. 2 Ez elment 
hozzá este és ezt mondta neki:  „Rabbi,  tudjuk, 

Istentől jött tanító vagy,  mert ezeket a jeleket  senki 
sem  teheti,  amiket  te  teszel,  ha  csak  nem  Istentől 
van.”  3  Jézus felelt  és  mondta neki:  „Legyen,  ahogy 
mondom neked,  ha  csak  nem születik  valaki  újfent, 
nem  láthatja  az  Isten  Országát.”  4  Így  szólt  hozzá 
Nikodémosz:  „Hogyan  képes  az  ember  öregként 
születni? Nem mehet be megszületni az anyja méhébe 
másodszor  is.”  5  Jézus  válaszolja:  „Legyen,  ahogy 
mondom neked: ha csak valaki nem születik vízből és 
szellemből, nem képes bemenni az Isten Országába.” 6 
Ami  húsból  született,  az  hús,  és  ami  szellemből 
született,  az  szellem.  7  Ne  csodálkozz,  hogy  azt 
mondom neked: Szükséges nektek újfent születnetek. 
8 A szellem ott szellen,  ahol akar,  hallod a hangját, 
azonban nem tudod, hogy honnan jön és hová megy; 
így  van  mind,  aki  a  Szellemből  született.”  9 
Nikodémosz ezt válaszolta neki: „Hogyan történhetnek 
meg ezek?” 10 Jézus ezt válaszolta: „Te vagy a tanítója 
Izraelnek, és nem ismered ezeket? 11 Legyen, ahogy 
mondom neked: amit tudunk, azt beszéljük el, és amit 
látunk, arról tanúskodunk, és a mi tanúságunkat nem 
fogadjátok el. 12 Ha földi dolgokat mondtam nektek és 
nem hittétek, hogyan hisztek majd, ha Égi dolgokról 
beszélek. 13 Senki sem ment fel az Égbe, ha csak nem 
az, aki az Égből jött le, az Emberfia.
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14 Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy 
kell  majd  az  Emberfiának  fölemeltetnie,  15  hogy 
örökléte legyen mindnek, aki benne hisz. 
16 Mert úgy szerette Isten a Világot, hogy egyszülött 
fiát  adta  érte,  hogy  mind,  aki  hisz  Őbenne,  el  ne 
pusztuljon,  hanem  inkább  örökléte  legyen.  17  Mert 
nem  azért  küldte  az  Isten  a  Fiút  a  Világba,  hogy 
megítélje a Világot, hanem hogy megmentessék általa 
a Világ.  18 A benne hívő,  nem ítéltetik meg,  de aki 
nem hisz, az már meg is ítéltetett, mert nem hitt az 
Isten  egyszülött  Fia  nevében.  19  Az  ítélet  pedig  ez: 
Mert bár a Fény a Világba jött, az emberek inkább a 
Sötétséget  szerették,  mint  a  Fényt;  mert  a  műveik 
gonoszak  voltak.  20  Mert  mind,  aki  a  hitványságot 
tesz, gyűlöli a Fényt, és nem megy a Fényre, hogy el ne 
marasztalják  a  munkálkodását.  21  Aki  azonban  az 
Igazságot  cselekszi,  az  a  Fényhez  megy,  hogy 
megnyilvánuljanak  a  tettei,  mert  az  Istenben 
cselekedte azokat.”
  22  Ezek  után  Jézus  Júdea  földjére  ment 
tanítványaival. Ott tartózkodott és ott merített be.
  23  János  szintén  bemerített,  Enonban,  Szálim 
közelében,  mert  ott  sok  víz  volt,  és  odamentek  és 
bemerítkeztek. 24 Akkor ugyanis János még nem volt 
a börtönbe vetve.
  25 Vitatkozás  lett  tehát,  János  tanítványai  és  egy 
júdeai közt a tisztulásról. 26 Odamentek Jánoshoz és 
mondták neki: „Az, aki veled volt a Jordánon túl,  és 
akiről  tanúskodtál,  lám,  ő  is  bemerít,  és  mindenki 
hozzá megy.” 27 János azt felelte: „Az ember semmit 
sem képes felfogni, ha csak meg nem adatott neki az 
Égből.  28  Ti  magatok  vagytok  a  tanúim,  hogy  ezt 
mondtam:  Nem  én  vagyok  a  Felkent,  hanem  az 
vagyok, akit Őelőtte küldtek.  29 Akié a menyasszony, 
az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig ott áll és hallja 
őt,  és  ujjongva  örül  a  vőlegény  hangjának.  Ez  az 
örömöm most beteljesedett. 30 Neki növekednie kell, 
nekem pedig kisebbednem.
  31 Aki fölülről jövő, az fölötte van mindenkinek. Aki a 
földből való, az földi és a földből beszél; aki az Égből 
jövő, az feljebb való mindenkinél. 32 A látottakról és a 
hallottakról tanúskodik, de az ő tanúságát senki sem 
fogadja el. 33 Aki elfogadja a tanúságát, az pecséttel 
bizonyítja, hogy az Isten Igaz. 34 Mert, akit az Isten 
küldött,  az  Isten  Igéit  beszéli,  mert  nem  mértékkel 
adatik a Szellem. 35 Az Atya szereti a Fiút, és mindent 
az  Ő  kezébe  adott.  36  Aki  a  Fiúban  hisz,  annak 
örökléte  van;  aki  pedig  nem hisz  a  Fiúban,  az  nem 
látja  meg  az  Életet,  hanem  Isten  indulata  marad 
rajta.”

Tehát,  amikor  Jézus  megtudta,  hogy  a 
farizeusok  meghallották,  hogy  Jézus  több 
tanítványra tesz szert és merít be, mint János, 2 

– bár Jézus maga nem merített be, csak tanítványai – , 
3 elhagyta Júdeát és ismét Galileába ment.

4
  4 Át kellett mennie Számárián. 5 Megérkezett tehát 
Szamaria  egyik  városába,  amelyet  Szikarnak 
neveztek,  közel  ahhoz  a  vidékhez,  amelyet  Jákob  a 
fiának, Józsefnek adott. 6 Ott volt Jákob forrás-kútja. 
Jézus akkor elfáradva az úttól, leült ennél a forrásnál. 
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Mintegy  hat  óra  volt.  7  Odaérkezett  egy  számáriai 
asszony,  hogy  vizet  merjen.  Jézus  azt  mondta  neki: 
„Adj innom.” 8 Mert a tanítványai elmentek a városba, 
hogy élelmet vásároljanak. 9 A számáriai asszony erre 
azt mondta neki: „Júdeai létedre hogy kérhetsz te inni 
tőlem, aki számáriai asszony vagyok?” Mert a júdeaiak 
nem  érintkeztek  a  számáriaiakkal.  10  Jézus  azt 
felelte: „Ha ismernéd az Isten adományát, és ki az, aki 
mondja neked: ’Adj innom!’ talán te kérted volna őt, és 
ő  Élő  vizet  adott  volna  neked.”  11  [Az  asszony]  így 
szólt:  „Uram,  hiszen  nincs  is  merítőd,  a  kút  pedig 
mély;  honnét vennéd hát az Élő vizet? 12 Csak nem 
vagy nagyobb Jákob  atyánknál,  aki  nekünk a  kutat 
adta,  amelyből  ő  maga,  fiai  és  jószágai  is  ittak?”  13 
Jézus azt felelte neki: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, 
ismét  megszomjazik,  14  de  aki  abból  a  vízből  iszik, 
amelyet  én  adok  neki,  nem szomjazik  meg  ebben  a 
létben,  hanem  a  víz,  amelyet  adok  neki,  öröklétre 
szökellő vízforrás lesz őbenne.” 15 Erre az asszony így 
szólt:  „Uram,  add  nekem  azt  a  vizet,  hogy  ne 
szomjazzam, és ne járjak ide meríteni!” 16 Jézus ezt 
felelte neki:  „Szólítsd és vezesd ide a férjedet,  és jöjj 
ide!”  17 Az asszony erre kijelentette:  „Nincs férjem.” 
Jézus ezt válaszolta: „Jól mondtad: ’Nincs férjem’. 18 
Mert öt férjed volt, és akid most van, az nem férjed. 
Ezt helyesen mondtad.” 19 Az asszony ekkor így szólt: 
„Uram, látom, hogy próféta vagy. 20 A mi apáink ezen 
a  hegyen  hódoltak,  ti  pedig  azt  mondjátok,  hogy 
Jeruzsálemben van a hely,  ahol hódolatot kell  adni.” 
21  Jézus  azt  felelte  neki:  „Hidd  el  nekem,  asszony, 
hogy  eljön  az  óra,  amikor  sem  ezen  a  hegyen,  sem 
Jeruzsálemben nem fogtok hódolni az Atyának. 22 Ti 
annak  hódoltatok,  amit  nem  ismertek,  mi  annak 
hódoltunk,  amit  ismerünk,  mert  a  szabadulás  a 
júdeaiaktól van. 23 De eljön az óra, és már itt is van, 
amikor  az  igazi  hódolók  Szellemben  és  Igazságban 
fognak  az  Atyának  hódolni;  mert  az  Atya  ilyen 
hódolókat keres magának. 24 Az Isten Szellem, és akik 
hódolnak,  Szellemben  és  Igazságban  kell,  hogy 
hódoljanak neki.” 25 Mondja neki az asszony: „Tudom, 
hogy  eljön  a  Messiás,  akit  Felkentnek  neveznek,  és 
amikor  ő  eljön,  kijelent  majd  nekünk  mindent.”  26 
Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok, a hozzád beszélő.”
  27  Ekkor  odaérkeztek  a  tanítványai,  és 
elcsodálkoztak,  hogy  asszonnyal  beszélget.  Mégsem 
kérdezte egyikük sem: „Mit akarsz, vagy mit beszélsz 
vele?”  28  Az  asszony  pedig  otthagyta  az  edényét, 
elment a városba, és szólt az embereknek: 29 „Gyertek, 
lássátok azt az embert, aki elmondott nekem mindent, 
amit tettem. Vajon nem ő-e a Felkent?” 30 Azok erre 
kimentek a városból, és odamentek hozzá.
  31 Eközben a tanítványok kérték Őt: „Rabbi, egyél!” 
32 Ő pedig mondja nekik: „Van olyan élelmem, amit ti 
nem ismertek.” 33 Ekkor a tanítványok ezt mondták 
egymásnak: „Talán enni hozott neki valaki?” 34 Jézus 
pedig mondja nekik: „Az én eledelem az, hogy annak 
az  akaratát  tegyem,  aki  küldött  engem,  és 
beteljesítsem az ő művét. 35 Nem ti mondjátok, hogy 
még négy hónap és elérkezik az aratás? Lám, mondom 
nektek,  emeljétek  föl  a  szemeteket,  és  nézzétek  a 
vidéket,  fehérek  már  az  aratásra.  36  Az  arató 
megkapja jutalmát, és termést gyűjt az öröklétre, hogy 
együtt örvendjen a magvető az aratóval. 37 Mert ebben 

igaza van a mondásnak, hogy más a magvető és más 
az arató.  38 Elküldtelek titeket  aratni,  amin nem ti 
fáradoztatok; mások fáradoztak, és ti azok munkájába 
álltok be.”
  39 Abból a városból a szamaritánusok közül sokan 
hittek  benne  az  asszony  tanúsító  szavára,  hogy: 
„Elmondott nekem mindent, amit tettem.” 40 Amikor 
tehát a szamaritánusok odamentek hozzá, kérték őt, 
hogy maradjon náluk. Két napig ott is maradt. 41 És 
sokkal többen hittek a szavai miatt. 42 Az asszonynak 
pedig azt mondták: „Most már nem a te beszéded miatt 
hiszünk,  hanem  mert  mi  magunk  hallottuk,  és 
felismertük, hogy ő igazán a Világ Üdvözítője.”
  43 Két nap múlva kijött onnan Galileába. 44 Jézus 
ugyan  saját  maga  tanúsította,  hogy  a  prófétának 
nincsen tisztelete a saját hazájában, 45 mégis, amikor 
Galileába érkezett,  befogadták őt  a  galileaiak,  mivel 
látták  mindazt,  amit  Jeruzsálemben  művelt  az 
Ünnepen; mivel ők is fölmentek az Ünnepre.
  46 Ismét elment tehát a galileai Kánába, ahol a vizet 
borrá tette.
  Volt egy fejedelmi tisztviselő, akinek a fia beteg volt 
Kafarnaumban.  47  Amikor  meghallotta,  hogy  Jézus 
Júdeából  Galileába  érkezett,  elment  hozzá,  és  kérte 
Őt, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert az már a 
halálán volt. 48 Erre Jézus azt mondta neki: „Ha csak 
jeleket  és  csodákat  nem  láttok,  nem hisztek!”  49  A 
tisztviselő erre azt felelte: „Uram, gyere el, amíg meg 
nem hal  a  gyermekem!”  50  Jézus  azt  mondta  neki: 
„Menj, a fiad él!” Hitt az ember az igének, amit Jézus 
mondott  neki,  és  elment.  51  Amint  hazafelé  tartott, 
már eléje jöttek a rabszolgái, és jelentették, hogy a fia 
él.  52 Megérdeklődte  tőlük,  hogy melyik  órában lett 
jobban.  Akkor  mondták  neki:  „Tegnap,  a  hetedik 
órában hagyta el őt a láz.” 53 Így felismerte az apa, 
hogy ez éppen abban az órában történt, amikor Jézus 
azt mondta neki: „A fiad él.” És hitt ő, és teljes háza 
népe. 54 Ez már a második jel volt, amelyet Jézus tett, 
amikor Júdeából Galileába ment.

Ezek  után  volt  a  júdeaiak  ünnepe,  és  Jézus 
fölment  Jeruzsálembe.2  Van  Jeruzsálemben  a 
Juh-kapunál  egy  medence,  amelyet  héberül 

Beteszdának  neveznek,  és  öt  oszlopcsarnoka  van.  3 
Ezekben  feküdt  a  betegek,  vakok,  sánták,  bénák 
sokasága.  (4)  5  Volt  ott  egy  ember,  aki  már 
harmincnyolc éve erőtlen volt. 6 Mikor Jézus meglátta 
őt elfekvőként és megismerte, hogy már sok ideje van 
így,  mondja  neki:  „Akarsz-e  egészséges  lenni?”  7  A 
beteg azt felelte: „Uram, nincs emberem, aki, amikor 
felkavarodik a víz, bedobjon engem a medencébe. Mire 
pedig  én  odaérek,  más  lép  be  előttem.”  8  Jézus  azt 
mondja  neki:  „Kelj  föl,  vedd  ágyadat,  és  járj!”  9  Az 
ember azonnal egészséges lett, fogta az ágyát és járt.

5

  Azon  a  napon  pedig  Szombat  volt.  10  Tehát  a 
júdeaiak ezt  mondták a meggyógyítottnak:  „Szombat 
van, nem kezdheted el vinni az ágyadat.” 11 Az pedig 
feleli nekik: „Aki egészségessé tett, az mondta nekem: 
’Fogd az ágyadat és járj.’ ” 12 Megkérdezték erre: „Ki 
azaz ember, aki azt mondta neked: ’Fogd és járj?’ ” 13 
A meggyógyult  azonban nem tudta,  hogy ki  volt  az, 
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mert Jézus eltávozott a helyszínen lévő tömegből.  14 
Később  Jézus  megtalálta  őt  a  Templomban,  és  ezt 
mondta neki: „Lám, egészséges lettél, többé ne vétkezz, 
nehogy valami rosszabb történjék veled.” 15 Az ember 
elment  és  megvitte  a  hírt,  hogy  Jézus  volt  az,  aki 
egészségessé  tette  őt.  16  A  júdeaiak  pedig  üldözni 
kezdték Jézust azért, mert ezeket Szombaton tette.
  17 Jézus azt felelte nekik: „Az én Atyám mindmáig 
munkálkodik,  és  én  is  munkálkodom.”  18  Ezért  a 
júdeaiak még inkább az életére törtek, mivel nem csak 
megszegte a Szombatot, hanem az Istent is Atyjának 
mondta, és egyenlővé tette magát az Istennel.
  19 Jézus azt felelte nekik: „Legyen, ahogy mondom 
nektek,  a  Fiú nem képes  tenni  semmit,  hanem csak 
azt nem, amit lát, hogy az Atya tesz. Mert, amiket Ő 
tesz,  azokat  teszi  ugyanúgy  a  Fiú  is.  20  Az  Atya 
ugyanis  kedveli  a  Fiút,  és  mindent  megmutat  neki, 
amit  tesz,  ezeknél  nagyobb  dolgokat  is  mutat  majd 
neki,  hogy  csodálkozzatok,  mert  amint  az  Atya 
feltámasztja a halottakat és Életre kelti, úgy a Fiú is 
Életre kelti,  akiket  akar.   22 Az Atya nem ítél  meg 
senkit, az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, 23 hogy 
mindenki  tisztelje  a  Fiút,  mint  ahogy  tisztelik  az 
Atyát.  Aki nem tiszteli a Fiút,  az Atyát sem tiszteli, 
aki Őt küldte.”
  24 „Legyen, ahogy mondom nektek, aki az én Igémet 
hallgatja  és  hisz  annak,  aki  engem  küldött,  annak 
örökléte  van,  és  nem  ítéletre  jut,  hanem  átlépett  a 
halálból az Létbe. 25 Legyen, ahogy mondom nektek, 
jön  az  óra,  és  már  itt  van,  amikor  a  halottak 
meghallják az Isten Fiának hangját, és a hallók Élni 
fognak.  26  Mert  amint  az  Atyának  Léte  van 
önmagában, úgy a Fiúnak is Lét adatott önmagában, 
27 és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tegyen, mert Ő 
az Emberfia. 28 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az 
óra, mikor mindnyájan, akik a sírokban meghallják az 
Ő hangját, 29 és kijönnek, akik a jó dolgokat tették, az 
Élet  feltámadásába;  akik  pedig  a  hitvány  dolgokat 
gyakorolták, az ítélet feltámadásába.
  30 Én nem tehetek magamtól semmit. Amint hallok, 
úgy ítélek, és ítéletem igazságos, mert nem a magam 
akaratát  keresem,  hanem  annak  az  akaratát,  aki 
engem küldött.
  31  Ha  én  tanúskodom önmagamról,  a  tanúságom 
nem igaz. 32 Más az, aki tanúskodik rólam, és tudom, 
hogy  igaz  az  a  tanúság,  amelyet  rólam  tesz.  33  Ti 
elküldettetek  Jánoshoz,  és  ő  tanúságot  tett  az 
Igazságról. 34 Azonban én nem fogadom el az ember 
tanúságát,  hanem  azért  mondom  ezeket,  hogy 
üdvözüljetek. 35 Amaz, maga gyújtotta, fénylő lámpa 
volt,  ti  pedig  örvendezni  akartatok  egy  ideig  az  ő 
fényében.
  36 Azonban én nagyobb tanúságot bírok Jánosnál. A 
művek,  amiket  az  Atya  megadott  nekem,  hogy 
beteljesítsem  azokat,  azok  a  művek,  amiket  teszek, 
tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem. 37 
Az Atya, aki küldött engem, az tanúskodik felőlem. Ti 
az  ő  hangját  valaha  is  meg  nem  hallottátok,  az  ő 
alakját (képzetét) meg nem láttátok, 38 és az Ő Igéje 
nem marad meg bennetek, mert nem hisztek annak, 
akit Ő küldött. 39 Kérdezzétek az Írásokat, mert úgy 
vélitek,  azokban  van  az  öröklét.  Azok  tanúskodnak 
felőlem;  40  de  nem  akartok  hozzám  jönni,  hogy 

Életetek legyen.
  41 Nem fogadok el emberektől dicséretet. 42 Rólatok 
ellenben tudom, hogy Isten szeretete nincs bennetek. 
43  Én  Atyám  nevében  jöttem,  és  nem  fogadtok  el 
engem.  Ha  majd  más  jön  a  saját  nevében,  azt  el 
fogjátok fogadni. 44 Hogyan is tudnátok hinni ti, akik 
egymástól  kaptok  dicsőséget,  de  azt  a  dicsőséget, 
amely egyedül Istennél van, nem keresitek?
  45 Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni titeket az 
Atyánál!  Van,  aki  vádol  benneteket:  Mózes,  akiben 
reménykedtek. 46 Mert ha Mózesnek hinnétek, talán 
nekem is hinnétek, mert Ő énrólam írt. 47 Ha pedig az 
ő  írásainak  nem  hisztek,  hogyan  hisztek  az  én 
szavaimnak?”

Ezután Jézus Tibériásnak, Galileának tengerén 
túlra  ment.  2  Nagy  sokaság  követte  őt,  mert 
látták a jeleket, amiket a betegeken tett. 3 Jézus 

felment a hegyre, és leült ott tanítványaival. 4 Közel 
volt a Pászka, a júdeaiak ünnepe.

6
  5  Mikor  látta  Jézus,  szemét  fölemelve,  hogy nagy 
sokaság  jön  feléje,  így  szólt  Fülöphöz:  „Honnan 
vásárlunk  kenyeret,  hogy  ezeket  etessük?”  6  Ezt 
kísérletképpen  mondta,  ő  azonban  tudta  mit 
szándékozik  tenni.  7  Azt  válaszolta  Fülöp  neki: 
„Kétszáz  dénárnyi  kenyér  sem  elég  nekik,  hogy 
mindegyik  csak  egy  keveset  is  kapjon.”  8  Egy  az  Ő 
tanítványai  közül,  András  Simon  Péter  testvére, 
mondja  neki:  9  „Van  itt  egy  fiú,  akinek  van  öt 
árpakenyere és két hala. Azonban, mi ez ennyinek?” 10 
Jézus mondta: „Telepítsétek le az embereket!” Sok fű 
volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám 
szerint ötezren.
11 Fogta a kenyeret Jézus, hálát adott, és szétosztotta, 
hasonlóan megtisztítva adott a halakból is  amennyit 
akartak.  12  Mikor  eltöltekeztek,  azt  mondta  a 
tanítványainak:  „Szedjétek  össze  a  megmaradt 
darabokat,  hogy  semmi  el  ne  vesszen!”  13  Tehát 
összeszedték  és  tizenkét  kosárba  gyűjtötték  a 
darabokat az öt árpakenyérből, ami a megetettek után 
fennmaradt.
14  Az  emberek  pedig  látva  a  jelet,  amit  tett,  azt 
mondták, hogy igazán ez az a próféta, aki eljövendő a 
Világba. 15 Mikor Jézus felismerte szándékukat, hogy 
eljöjjenek érte  és  megragadják  őt,  hogy fejedelemmé 
tegyék, ismét visszahúzódott a hegybe, egymaga.
  16 Mikor este lett, tanítványai lementek a tengerhez. 
17 Beszálltak a hajóba és elindultak a tengeren túlra, 
Kafarnaumba. Most sötétség lett,  de Jézus még nem 
ment oda hozzájuk.  18 És a tenger háborgott,  mivel 
nagy szél fújt. 19 Mikor pedig mintegy huszonöt vagy 
harminc stádiumnyira hajóztak, felismerték Jézust a 
tengeren  járva,  és  mikor  a  hajóhoz  közel  ért, 
megféleműltek. 20 Ő azonban így szólt: „Én vagyok! Ne 
féljetek!” 21 Be akarták venni Őt a hajóba, de a hajó 
rögvest a földnél lett, ahová tartottak.
  22 Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állt, látta, 
hogy hajócskából nincs ott több egynél, és hogy Jézus 
nem szállt be a hajóba a tanítványaival együtt, hanem 
csak a tanítványai indultak el.
23 Azonban jöttek hajók Tibériásból, annak a helynek 
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a közelébe, ahol az Úr hálaadásával ették a kenyeret. 
24 Tehát, mikor látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem 
a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajóikba és 
Kafarnaumba mentek Jézust keresve.
25 A tenger túlsó partján rátalálva, megkérdezték Őt: 
„Rabbi, mikor lettél itt?”
  26 Jézus azt felelte nekik: „Legyen, ahogy mondom 
nektek,  nem  azért  kerestek  engem,  mert  jeleket 
láttatok,  hanem  mert  a  kenyerekből  ettetek  és 
jóllaktatok.  27  Ne  az  elpusztuló  élelemért 
munkálkodjatok,  hanem  azért  az  élelemért,  ami 
megmarad  az  öröklétre,  amit  majd  az  Emberfia  ad 
nektek; mert őt az Atyaisten pecsételte le.” 28 Tehát 
mondták  neki:  „Mit  tegyünk,  hogy  az  Isten  művein 
munkálkodjunk?”  29  Válaszolt  neki  Jézus  és  azt 
mondta: „Az Isten műve az, hogy bízzatok abban, akit 
küldött.”
  30 Erre mondták neki: „De milyen jelet teszel, hogy 
lássuk és higgyünk neked? Mit művelsz? 31 Atyáink 
mannát ettek a pusztában, amint írva van:

’Az Égből adott nekik kenyeret enni’ ”
32  Erre  azt  mondta  nekik  Jézus:  „Legyen,  ahogy 
mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az 
Égből, hanem az én Atyám adja nektek az igazi Égből 
a kenyeret. 33 Mert az Isten kenyere az, ami az Égből 
szállt alá, és Életet ad a Világnak.” 34 Erre mondják 
neki: „Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!” 
35 Mondja nekik Jézus: „Én vagyok az Élet kenyere. 
Aki hozzám jő, meg nem éhezik, és aki hisz bennem, 
soha meg nem szomjazik.
  36  Hanem  mondtam  nektek,  bár  láttok  engem, 
mégsem  hisztek.  37  Megérkezik  hozzám  mind,  akit 
nekem ad az Atya, és aki hozzám jő, el nem vetem. 38 
Mert nem azért szálltam le az Égből, hogy a magam 
akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki 
küldött  engem.  39  Ez  pedig  annak  az  akarata,  aki 
küldött engem, hogy mind azt, aki nekem adatott el ne 
veszítsem,  hanem feltámasszam az  utolsó  napon.  40 
Mert az Atyám akarata az, hogy mindnek, aki látja a 
Fiút,  és  hisz  benne,  örökléte  legyen;  és  én 
feltámasztom őt az utolsó napon.”
  41  Zúgolódtak  a  júdeaiak,  hogy  azt  mondta:  „Én 
vagyok  az  Égből  alászállott  kenyér.”  42  és  azt 
mondták: „Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük 
apját  és  az  anyját?  Hogy  mondhatja  hát:  ’Az  Égből 
szállottam alá.’?”  43 Jézus azt  válaszolta  nekik:  „Ne 
zúgolódjatok egymás közt! 44 Senki sem jöhet hozzám, 
ha csak az Atya, aki küldött engem, nem vonja; és én 
feltámasztom őt az utolsó napon. 45 Meg van írva a 
prófétáknál:  ’Mindnyájan  Isten  tanítványai  lesznek.’ 
Mind az, aki az Atyát hallgatta és nála tanult, hozzám 
jő. 46 Nem mintha látta volna valaki az Atyát, csak az 
látta  az  Atyát,  aki  Istentől  való.  47  Legyen,  ahogy 
mondom nektek, aki hisz, annak örökléte van. 48 Én 
vagyok az Élet kenyere. 49 Az atyáitok mannát ettek a 
pusztában  és  meghaltak.  50  Ez  az  Égből  alászálló 
kenyér, hogy aki őbelőle eszik, meg ne haljon.
  51  Én  vagyok  az  Égből  alászálló  Élő  kenyér.  Ha 
valaki ebből a kenyérből eszik örökké Él, és a kenyér, 
amit majd én adok, az én húsom a Világ Életéért.” 52 
Vitatkoznak ezért a júdeaiak egymás közt, mondván: 
„Hogy  adhatja  ez  nekünk  a  húsát  enni?”  53  Azt 
mondta Jézus nekik: „Legyen, ahogy mondom nektek, 

ha nem eszitek az Emberfia húsát és nem isszátok az ő 
vérét,  nem  lesz  Élet  bennetek.  54  Aki  rágja  az  én 
húsomat és issza az én véremet, annak örökléte van, 
és  én  feltámasztom az  utolsó  napon.  55  Mert  az  én 
húsom igazi élelem, és az én vérem igazi ital. 56 Aki 
rágja az én húsomat és issza az én véremet az bennem 
marad  és  én  őbenne.  57  Amint  az  Élő  Atya  engem 
küldött, és én az Atya által Élek, úgy aki engem rág, 
általam  Él.  58  Ez  az  Égből  alászállott  kenyér,  nem 
olyan, mint amit apáitok ettek és meghaltak; aki ezt a 
kenyeret rágja, örökké fog Élni.”
  59 Ezeket  mondta Kafarnaumban,  a  zsinagógában 
tanítva.
  60 A tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, 
ezt mondták: „Kemény ige ez! Ki képes ezt hallgatni?” 
61  Tudta  Jézus  magában,  hogy  tanítványai 
zúgolódnak  emiatt,  ezért  mondta  nekik: 
„Megbotránkoztat  ez  titeket?  62  Hát,  mikor  majd 
látjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol azelőtt volt? 
63 A Szellem az Elevenítő, a hús nem használ semmit. 
A  beszédek,  amiket  elmondtam  nektek:  Szellem  és 
Élet. 64 Azonban vannak köztetek némelyek, akik nem 
hisznek.” Mert Jézus kezdettől tudta,  hogy kik azok, 
akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja. 65 És mondta: 
„Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, 
csak akinek Atyám megadta azt.”
  66 Ettől fogva sok tanítvány elhúzódott és többé nem 
jártak  vele.  67  Tehát  ezt  mondta  Jézus  a 
tizenkettőnek: „Hát, ti is el akartok menni?” 68 Simon 
Péter azt  felelte:  „Uram, kihez mennénk? Az öröklét 
beszédei  vannak  nálad.  69  Mi  elhittük  és 
megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.” 70 Azt 
válaszolta Jézus nekik: „Nem tizenkettőt választottam 
ki közületek? Egy közületek mégis áruló.” 71 Ezt pedig 
Júdásra,  az  iskarióti  Simon  fiára  mondta,  mert  ez 
árulója lett, egy a tizenkettő közül.

Ezek  után  Galileában  járt-kelt  Jézus,  mivel 
Júdeában nem akart járni, mivel keresték őt a 
júdeaiak, hogy valahogy megölhessék.7

  2  Közel  volt  a  júdeaiak  ünnepe,  a  sátorverés.  3 
Testvérei ezt mondták Jézusnak: „Lépj tovább innen, 
eredj Júdeába, hogy tanítványaid meglássák műveidet, 
amiket teszel!  4 Mert senki sem tesz ilyet rejtekben, 
miközben  keresi  a  nyilvános  beszéd  lehetőségét.  Ha 
ezeket  teszed,  mutasd  meg  magadat  a  Világnak!”  5 
Mert  még testvérei  sem hittek benne.  6  Ezt  mondja 
nekik  Jézus:  „Az  én  időm  nincs  jelen,  azonban 
számotokra  az  idő  mindig  kész.  7  Titeket  nem 
gyűlölhet  a  Világ,  azonban  engem  gyűlöl,  mert  én 
tanúskodom  felőle,  hogy  gonoszak  a  művei.  8  Ti 
menjetek fel az Ünnepre, én még nem megyek fel erre 
az Ünnepre, mert az én időm még nem teljesedett be.” 
9 Ezeket mondta és ő maga Galileában maradt.
  10 Amikor azonban a testvérei felmentek az ünnepre, 
ő is felment, nem nyilvánosan, hanem mintegy rejtve. 
11 A júdeaiak keresték az ünnepen és mondták: „Hol 
van ő maga?” 12 Sok pusmogás volt felőle a tömegben. 
Némelyek azt mondták, hogy „Derék”, mások pedig azt 
mondták:  „Nem,  hanem  félrevezeti  a  sokaságot.”  13 
Azonban a júdeaiaktól való félelem miatt,  senki sem 
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beszélt szabadon felőle.
  14 Már az Ünnep közepe volt, amikor Jézus fölment a 
Templomba és tanított.  15 Elcsodálkozva mondták a 
júdeaiak:  „Honnan  ismeri  ez  az  Írásokat,  ha  nem 
tanulta?” 16 Jézus ezt felelte nekik: „Az én tanításom 
nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. 17 Ha 
valaki  az  Ő  akaratát  akarja  tenni,  felismeri  erről  a 
tanításról,  hogy  Istentől  való-e  vagy  magamtól 
beszélek.  18  Aki  maga  által  beszél,  az  a  saját 
dicsőségét  keresi.  Aki  azonban  az  ő  küldőjének 
dicsőségét keresi, az Igaz, és őbenne hamisság nincsen.
  19 Nem Mózes adta nektek a Törvényt? És senki nem 
teszi  közületek  a  Törvényt.  Miért  kerestek,  hogy 
megöljetek?” 20 A tömeg ezt felelte: „Ördögöd van! Ki 
keresi  a  lehetőséget  megölésedre?”  21  Jézus  felelte: 
„Egy  művet  tettem  és  mind  csodálkoztok?  22  A 
körülmetélést  Mózes  adta  nektek  –  bár  az  nem  is 
Mózestől  való,  hanem  az  atyáktól  –  és  Szombaton 
körülmetélitek  az  embert.  23  Ha  valaki 
körülmetélkedhet  Szombaton  anélkül,  hogy  Mózes 
törvényén csorba esne, miért haragszotok rám, amiért 
az egész embert gyógyulttá teszem Szombaton.  24 Ne 
ítéljetek  látszat  szerint,  hanem  igazságos  ítélettel 
ítéljetek!”
  25  A  jeruzsálemiek  közül  némelyek  azt  mondták: 
„Nem ez az, akit halálra keresnek? 26 Lám, szabadon 
beszél  és  semmit  sem  mondanak  neki.  Talán  az 
elöljárók  valóban  felismerték,  hogy  ő  a  Felkent?  27 
Róla azonban tudjuk, hogy honnan való,  a Felkentet 
pedig, amikor eljön, senki sem tudja honnan van.” 28 
Felkiáltott  akkor  az  éppen  a  Templomban  tanító 
Jézus: „Ismertek is és tudjátok is honnan vagyok. Nem 
magamtól  jöttem,  hanem  az  Igaz  az,  aki  küldött 
engem, akit ti nem ismertek. 29 Én ismerem Őt, mert 
tőle vagyok, Ő küldött engem.”
  30 Ekkor keresni kezdték őt, hogy elfogják, de senki 
sem vetette rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.
  31  Azonban  a  tömegből  sokan  hittek  őbenne  és 
mondták:  „A Felkent,  amikor  eljön,  vajon  fog-e  több 
jelet  tenni,  mint  amit  ő  tett?”  32  Meghallották  a 
farizeusok, hogy a tömeg ilyeneket suttog felőle, azért 
a  főpapok  és  a  farizeusok  szolgákat  küldtek  ellene, 
hogy elfogják őt. 33 Akkor ezt mondta Jézus: „Még egy 
kis  ideig  veletek  vagyok,  aztán  elmegyek  az  engem 
küldőhöz. 34 Kerestek engem, de nem találtok, és ahol 
én vagyok, ti nem jöhettek.” 35 A júdeaiak ezért azt 
mondták magukban: „Hová készül ez menni, hogy nem 
fogjuk megtalálni? Talán a görögök közé, a szórványba 
készül,  a  görögöket  tanítani?  36  Mi  beszéd  ez,  amit 
mondott: ’Kerestek engem, de nem találtok, és ahol én 
vagyok, ti nem jöhettek.’?”
  37  Az  Ünnep  utolsó  nagy  napján  Jézus  felállt  és 
felkiáltott:  „Ha  valaki  szomjazik,  jöjjön  hozzám  és 
igyék! 38 Aki hisz bennem, amint az Írás mondja, Élő 
vizek folyamai áradnak majd bensőjéből.” 39 Ezt pedig 
a  Szellemről  mondta,  akit  kapniuk  kellett  azoknak, 
akik  hittek  őbenne.  Mert  még  sehol  sem  volt  a 
Szellem, mivel Jézus még nem dicsőíttetett meg.
  40  Voltak ekkor  a  tömegben,  akik  hallották ezt  a 
beszédet  és  mondták:  „Ez  igazi  próféta!”  41  Mások 
mondták: „Ez a Felkent!” Némelyek pedig így szóltak: 
„Csak nem Galileából érkezik a Felkent?” 42 Nem ezt 
mondta  az  Írás:  Dávid  magvából,  Betlehemből,  ahol 

Dávid hajléka volt, érkezik a Felkent?” 43 És szakadás 
lett  miatta  a  tömegben.  44  Némelyek  jöttek,  hogy 
megfogják Őt, azonban senki sem vetett rá kezet.
  45  A  szolgák  visszamentek  a  főpapokhoz  és  a 
farizeusokhoz és azok mondták: „Miért nem hoztátok 
őt ide?” 46 A szolgák ezt felelték: „Soha sem beszélt így 
ember.” 47 A farizeusok erre ezt felelték: „Csak nem 
lettetek  ti  is  eltérítve?  48  Vajon  az  elöljárók  és  a 
farizeusok közül hitt-e benne valaki? 49 Hanem ez a 
tömeg,  ez  nem  ismeri  a  Törvényt,  átkozott.”  50 
Nikodémosz,  aki  korábban  nála  járt,  és  aki  egy 
közülük,  ezt  mondta nekik:  51 „Vajon a Törvényünk 
elítél-e az embert, ha nem hallotta felőle megelőzőleg, 
mit tett?” 52 Azt felelték neki: „Csak nem vagy te is 
Galileai? Kutass és lásd, mert próféta Galileából nem 
támad!”

[53 És elmentek ki-ki a maga hajlékába.

Jézus  pedig  kiment  az  Olajfák  hegyére.  2 
Azonban  hajnal  hasadtával  ismét  megjelent  a 
Templomba és  mind a nép köréje  jött,  és  őket 

leülve  tanította.  3  Az  írástudók  és  a  farizeusok 
azonban  odavezettek  egy  házasságtörő  asszonyt,  és 
középre  állították.  4  Mondják  neki:  „Tanító,  ezt  az 
asszonyt tetten érték, mikor házasságot tört. 5 Mózes 
a  Törvényben  azt  parancsolta  nekünk,  hogy  az 
ilyeneket  kövezzük meg.  Ugyan,  te  mit  mondasz?”  6 
Ezt  azonban  csak  kísértésképpen  mondták,  hogy 
vádolni  tudják.  Jézus azonban lehajolva az ujjával a 
földre írt. 7 Mikor azonban azok kitartóan kérdezték 
őt, felhajolt, és ezt mondta nekik: „Aki közületek vétek 
nélküli, az vesse rá az első követ.” 8 és ismét lehajolt 
és  írt  a  földre.  9  Azok  pedig  hallván  ezt  elmentek 
egyenként, kezdve a véneken, és hátrahagyták egyedül 
a  középen  levő  asszonnyal.  10  Jézus  fölhajolt  és 
mondta neki: „Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítél 
meg  téged?”  11  Erre  így  szólt:  „Senki,  Uram.”  Erre 
mondta Jézus: „Én sem ítéllek el. Menj, és mostantól 
már ne vétkezz!”]
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  12  Jézus  ekkor  ismét  beszélt  nekik,  mondva:  „A 
Világnak én vagyok a Fény. Nem jár a Sötétségben az 
engem követő, hanem az Élet Fényét fogja bírni.” 13 
Erre a farizeusok azt mondták neki: „Te magad felől 
tanúskodsz, tanúságod tehát nem igaz.” 14 Jézus ezt 
felelte nekik: „Ha magam felől tanúskodom is, igaz az 
én  tanúságom,  mert  tudom,  honnan  jövök  és  hová 
tartok. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök vagy 
hová tartok. 15 Ti a hús szerint ítéltek, én nem ítélek 
meg senkit; 16 ha pedig én ítélek, az én ítéletem igaz, 
mert nem vagyok egyedül,  hanem én, és aki küldött 
engem, az Atya. 17 Márpedig a ti Törvényetekben is 
meg van írva,  hogy két ember tanúsága igaz.  18 Én 
vagyok  az,  aki  maga-magáról  tanúskodik,  és 
tanúskodik felőlem az engem küldő Atya is.” 19 Ekkor 
mondták  neki:  „Hol  a  te  Atyád?”  Jézus  válaszolta: 
„Sem engem nem ismertek, sem az Atyámat, ha engem 
ismernétek, talán Atyámat is ismernétek.” 20 Ezeket a 
dolgokat  beszélte  el  a  Kincstárban,  a  Templomban 
tanítva. És senki sem fogta el, mert még nem jött el az 
ő órája.
  21  Akkor  ismét  szólt  hozzájuk:  „Én  alászállok  és 
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keresni  fogtok  engem,  de  meghaltok  vétkeitekben. 
Ahova én tartok, ti nem jöhettek.” 22 Ekkor a júdeaiak 
azt mondták: „Csak nem öli meg magát? Ezért mondja: 
’Ahová én tartok, ti nem jöhettek.’?” 23 Ő ezt mondta 
nekik: „Ti alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből 
a  Világból  vagytok,  én azonban nem vagyok ebből  a 
Világból.  24 Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok 
vétkeitekben; mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, 
meghaltok vétkeitekben.”  25 Erre mondták neki:  „Ki 
vagy  te?”  Jézus  ezt  mondta:  „Az,  amit  kezdetben  is 
mondtam  nektek.  26  Sokat  kellene  még  felőletek 
mondanom és ítélnem, hanem, aki küldött engem, az 
Igaz,  és  én,  amit  tőle  hallottam  a  Világról,  azokat 
mondom  el.”  27  Azok  nem  ismerték  fel,  hogy  az 
Atyáról  beszélt  nekik.  28  Ekkor  azt  mondta  Jézus: 
„Amikor  majd  felemelitek  az  Emberfiát,  akkor 
ismeritek fel, hogy én vagyok, és magam által semmit 
sem  teszek,  hanem  amint  az  Atya  tanított  engem, 
azokat beszélem. 29 És aki küldött engem, velem van. 
Nem hagyott engem egyedül, mert én mindenkor azt 
teszem, ami kedves neki.”
  30  Mikor  ezeket  mondta,  sokan  hittek  benne.  31 
Aztán  Jézus  így  szólt  azokhoz  a  júdeaiakhoz,  akik 
hittek  benne:  „Ha  ti  megmaradtok  az  én  Igéimben, 
igaz  tanítványaim  vagytok,  32  és  megismeritek  az 
Igazságot, és az Igazság megszabadít titeket.” 33 Ezt 
válaszolták  neki:  „Ábrahám  magja  vagyunk  és  soha 
senkinek nem szolgáltunk. Hogy mondod hát te, hogy 
szabaddá fogsz tenni minket?” 34 Jézus ezt válaszolta 
nekik: „Legyen, ahogy mondom nektek, mert mind ki 
vétkezik,  rabszolgája  a  véteknek.  35  Azonban  a 
rabszolga nem marad örökre a lakásban, a Fiú marad 
örökre  ott.  36  Ha  tehát  a  Fiú  megszabadít  titeket, 
igazán szabadok lesztek.
  37 Tudom, hogy Ábrahám magja vagytok, azonban 
halálra kerestek engem, mert az én Igém nem fér meg 
bennetek. 38 Én azt mondom, amit az Atyánál láttam, 
és  ti  is  azt  teszitek,  amit  apáitoktól  hallottatok.”  39 
Azt felelték neki: „A mi atyánk Ábrahám!” Ezt mondta 
nekik  Jézus:  „Ha  Ábrahám  gyermekei  vagytok, 
Ábrahám műveit tennétek. 40 Azonban most halálra 
kerestek engem, az embert,  aki  nektek az Igazságot 
elbeszéltem, amit az Istentől hallottam. Ábrahám ezt 
nem tette. 41 Ti a ti apáitok műveit teszitek.” Ekkor 
ezt mondták neki: „Mi nem születtünk paráznaságból, 
egy atyánk van, az Isten.” 42 Ezt mondta nekik Jézus: 
„Ha  az  Isten  volna  az  atyátok,  szeretnétek  engem, 
mert én az Istentől jöttem és tőle vagyok; mert nem 
magamtól jöttem, hanem Ő küldött engem. 43 Miért 
nem  ismeritek  fel  beszédemet?  Mert  nem  vagytok 
képesek  hallgatni  Igémet.  44  Ti  az  ördög  atyjától 
vagytok,  és  atyátok  kívánságait  akarjátok  tenni.  Ő 
emberölő  volt  kezdettől,  és  nem  állt  az  Igazságban, 
mert nincs őbenne Igazság. Amikor hamisat beszélt, a 
sajátját mondta; mert Hamis, a Hamisság Atyja. 45 Én 
azonban,  mert  az  Igazságot  szólom,  nem  hisztek 
nekem. 46 Közületek, ki vádolhat engem bűnnel? Ha 
az Igazságot szólom, miért nem hisztek nekem? 47 Aki 
az Istentől  van,  az Isten szavait  hallgatja.  Ezeket  ti 
azért nem hallgatjátok, mert nem az Istentől vagytok.”
  48  A  júdeaiak  ezt  válaszolták  neki:  „Vajon  nem 
helyesen mondjuk, hogy szamaritánus vagy és ördögöd 
van?”  49  Jézus  ezt  felelte  nekik:  „Nincs  ördögöm, 

hanem tisztelem Atyámat, de ti tiszteletlenek vagytok 
velem. 50 Azonban én nem keresem a dicsőségemet, 
van, ki keresi és ítélkezik. 51 Legyen, ahogy mondom 
nektek, ha valaki az én Igéimet megőrzi, soha nem lát 
halált.”  52 Azt mondták erre a júdeaiak neki:  „Most 
felismertük, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt és a 
próféták is, és te azt mondod: ’Ha valaki megőrzi az én 
Igéimet,  nem  ízleli  meg  a  halált  sohasem.’?  53 
Nagyobb vagy tán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? 
És a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?” 54 
Jézus  ezt  válaszolta:  „Ha  én  dicsőítem  magam,  a 
dicsőségem semmi. Atyám az,  aki  megdicsőít  engem, 
akiről  ti  azt  mondjátok  ’Istenünk’,  55  pedig  nem 
ismeritek  őt.  Én  azonban  ismerem  őt.  Ha  azt 
mondanám,  hogy nem ismerem őt,  hozzátok hasonló 
hazug lennék. De én ismerem őt és Igéit megőrzöm. 56 
Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én 
napomat, látta és örvendezett.” 57 Ezt mondták neki a 
júdeaiak:  „Még  ötven  esztendős  sem  vagy  és  láttad 
Ábrahámot?”  58  Jézus  ezt  mondta  nekik:  „Legyen, 
ahogy mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én 
vagyok.”  59  Ekkor  köveket  emeltek,  hogy  hozzá 
vágják.  Azonban  Jézus  elrejtezett  és  kiment  a 
Templomból.

És tovább haladván látott  egy születésétől vak 
embert.  2  Tanítványai  megkérdezték  tőle: 
„Rabbi, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon 

született?”  3  Ezt  válaszolta  Jézus:  „Sem  ő  nem 
vétkezett, sem az ő szülei, hanem Isten műveinek kell 
megmutatkoznia őbenne. 4 Aki engem küldött, annak 
a művein kell  nekünk munkálkodnunk, amíg nappal 
van.  Jő  az  éj,  mikor  senki  sem  munkálkodhatik,  5 
amikor a Világban vagyok, a Világnak a Fény vagyok.” 
6  Ezeket  mondva  a  földre  köpött,  sarat  csinált  a 
köpetből, és felkente a vak szemére. 7 és ezt mondta 
neki: „Eredj, és mosakodj meg Silóé medencéjében!” (ez 
küldöttet  jelent).  Tehát  elment,  megmosdott,  és 
látóként jött meg.
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  8 Ekkor a szomszédok és azok, akik azelőtt látták őt, 
mint koldust, azt mondták: „Nem ez az, aki itt ült és 
koldult?” 9 Egyesek azt mondták: „Ő az.” Mások azt: 
„Nem,  hanem  csak  hasonlít  hozzá.”  Ő  maga  azt 
mondta, hogy „Én vagyok az.” 10 Erre mondták neki: 
„Hogy nyíltak meg a te szemeid?” 11 Ő azt válaszolta: 
„Azaz ember, akit Jézusnak hívnak, sarat készített és 
felkente  a  szemeimet,  és  azt  mondta  nekem:  ’Eredj 
Silóéba  és  mosakodj  meg.’  Tehát  elmentem,  és 
megmosakodván most látok.” 12 Azok mondták neki: 
„Ő maga, hol van?” Erre mondta: „Nem tudom.”
  13 Elvezették őt a farizeusokhoz azt, aki vak volt. 14 
Azon  a  napon  Szombat  volt,  amikor  Jézus  a  sarat 
készítette és megnyitotta az ő szemeit. 15 Tehát ismét 
megkérdezték  őt  a  farizeusok  is,  hogyan  nyílt  fel  a 
szeme.  Ő  pedig  ezt  mondta  nekik:  „Sarat  tett  a 
szemeimre, megmosdottam, és megnyílt.” 16 Erre ezt 
mondták némelyek a farizeusok közül: „Nem Istentől 
való  ez  az  ember,  hogy  a  Szombatot  nem  tartja.” 
Mások  azonban  ezt  mondták:  „Hogyan  képes  bűnös 
ember ilyen jeleket tenni?” És szakadás lett közöttük. 
17 Ismét mondták a vaknak: „Te mit mondasz felőle, 
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mert megnyitotta a te szemeidet?” Ő pedig azt mondta, 
hogy próféta az.
  18 Nem hitték azonban a júdeaiak felőle, hogy vak 
volt  és  megnyíltak  a  szemei,  míg  elő  nem hívták  a 
megnyílt szemű szüleit. 19 Megkérdezték őket: „Ez a ti 
fiatok,  akit  ti  vakon  születettnek  mondotok?  Akkor 
hogy  láthat  most?”  20  Ezt  válaszolták  a  szülei: 
„Tudjuk, hogy ez a mi fiunk és, hogy vakon született. 
21  Azonban,  hogy  most  hogyan  lát,  azt  nem tudjuk 
vagy hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. 
Kérdezzék őt, meg van a kora, hogy magért beszéljen.” 
22 Ezt mondták a szülei, mert féltek a júdeaiaktól. A 
júdeaiak ugyanis már megbeszélték, hogy kiteszik azt 
a  zsinagógából,  aki  a  Felkenthez  hasonlítja  őt.  23 
Ezért mondták a szülei: „Meg van a kora, kérdezzétek 
őt.”
  24 Másodszor is hívták tehát az embert, aki vak volt 
és mondták neki. „Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy 
ez az ember vétkes.” 25 Ő ezt felelte: „Hogy vétkes-e, 
nem tudom.  Egyet  tudok,  hogy vak voltam,  és  most 
látok.”  26  Mondták  neki:  „Mit  tett  veled?  Hogyan 
nyitotta  meg  a  szemedet?”  27  Ezt  felelte  nekik: 
„Mondtam  már  nektek,  de  nem  hallgattatok  meg. 
Miért akarjátok ismét hallani? Csak nem akartok ti is 
a  tanítványaivá  lenni?”  28  Erre  szidalmazták  és 
mondták:  „Te  vagy  az  ő  tanítványa,  mi  Mózes 
tanítványai  vagyunk.  29  Mi  tudjuk,  hogy  Mózeshez 
beszélt az Isten, ezt pedig nem tudjuk, honnan van.” 
30  Az  ember  ezt  felelte  nekik:  „Ebben  éppen  az  a 
csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan van, nekem 
pedig  megnyitotta  a  szememet.  31  Tudjuk,  hogy  az 
Isten  a  vétkeseket  nem  hallgatja  meg,  hanem,  aki 
istenfélő és az ő akaratát megteszi, azt meghallgatja. 
32 Nem volt hallható még soha, hogy valaki egy vakon 
született szemét felnyitotta volna. 33 Ha ez nem volt 
Istentől,  nem  tehetett  volna  semmit.”  34  Azok  ezt 
válaszolták  neki:  „Vétekben  születtél  teljesen,  és  te 
oktatsz minket?” és kidobták őt onnan.
  35  Jézus  meghallotta,  hogy  kidobták  őt  onnan  és 
megkérdezte  őt:  „Hiszel  az  Emberfiában?”  36  Ő  ezt 
felelte: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” 37 Jézus 
azt mondta neki: „Hiszen megláttad őt, az maga, aki 
beszél veled.” 38 Erre az így szólt: „Hiszek, Uram!” És 
leborult előtte.
39 És mondta Jézus: „Én ítélni jöttem ezt a Világot, 
hogy akik nem látnak, lássanak, és a látók vakokká 
legyenek.” 40 A farizeusok, akik vele voltak, hallották 
ezt  és  mondták  neki.  „Csak  nem  vagyunk  mi  is 
vakok?” 41 Jézus pedig ezt mondta nekik: „Ha vakok 
volnátok,  nem  lenne  vétketek.  Azonban  most  azt 
mondjátok, láttok, ezért megmarad vétketek.”

„Legyen, ahogy mondom nektek, aki nem 
az  ajtón  jön  be  a  juhok  aklába,  hanem 
máshol  lép  be,  az  tolvaj  és  rabló.  2  Aki 

azonban az ajtón jön be, az a juhok pásztora. 3 Ajtót 
nyit  ennek  a  kapus,  a  juhok  pedig  hallgatnak  a 
hangjára.  Nevükön szólítja a saját  juhait  és  kivezeti 
őket. 4 Miután sajátjai mind kimennek, előttük megy, 
és  a  juhai  hallgatnak rá,  mert  ismerik  a  hangját.  5 
Másvalakit egyáltalán nem követnek, hanem elfutnak 
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tőle,  mert  másnak a hangját  nem ismerik.”  6  Ezt  a 
példázatot  mondta  nekik  Jézus,  azonban  ők  nem 
értették meg, mit mondott.
  7 Jézus tehát ismét szólt:  „Legyen, ahogy mondom 
nektek: A juhok ajtaja én vagyok. 8 Mind, akik előttem 
jöttek, tolvajok és rablók, és a juhok nem is hallgattak 
rájuk. 9 Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy 
be üdvözül, bejár és kijár, és legelőre talál. 10 A tolvaj 
nem jön, ha csak nem, hogy lopjon, öljön és pusztítson. 
Én azért jöttem, hogy Létük legyen és bővelkedjenek.
  11 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor a lelkét adja a 
juhokért. 12 Azonban a béres, aki nem pásztor, akinek 
a  juhok  nem  sajátjai,  mikor  észleli  a  jövő  farkast, 
elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és 
szétszórja azokat. 13 Mert béres és nem marad a juhok 
körül.
  14 Én vagyok a jó pásztor: ismerem az enyéimet, és 
az enyéim is ismernek engem, 15 amint ismer engem 
az Atya, és én is ismerem az Atyát. Én lelkemet adom 
a  juhokért.  16  De  más  juhaim  is  vannak,  bár  nem 
ebből  az  udvarból;  Azokat  is  nekem  kell  vezetnem. 
Hallgatni  fognak  hangomra  és  egy  nyáj  lesz  és  egy 
pásztor.
  17  Ezért  szeret  engem  az  Atya,  mert  a  lelkemet 
teszem ki, hogy ismét vegyem azt. 18 Senki sem veszi 
el  azt  tőlem,  hanem  én  vetem  azt  el  magamtól. 
Hatalmam  van  elvetni  azt  és  hatalmam  van  ismét 
venni azt. Az Atyámtól ezt a parancsot kaptam.”
  19 Szakadás lett a júdeaiak között ezen szavak miatt. 
20 Sokan ezt mondták ugyanis. „Ördöge van, dühöng! 
Ti  meg hallgatjátok?”  21 Mások ezt  mondták:  „Ezek 
nem egy ördöngösnek a szavai. Vajon az ördög képes-e 
egy vaknak megnyitni a szemeit?”
  22  Jeruzsálemben  elérkezett  a  Templom 
újraszentelésének  ünnepe.  Tél  volt.  23  Jézus  a 
Templomban járkált,  Salamon oszlopcsarnokában. 24 
Körülvették őt a júdeaiak és mondták neki:  „Meddig 
tartod  még  izgalomban  lelkünket?  Ha  te  vagy  a 
Felkent mond meg nekünk nyíltan!” 25 Azt válaszolta 
Jézus:  „Mondom nektek,  de  nem hisztek:  A  művek, 
amiket  az  én  Atyám  nevében  teszek,  tanúskodnak 
felőlem. 26 Hanem ti nem hisztek, mert ti nem vagytok 
az én juhaim közül. 27 Az én juhaim hallgatnak az én 
hangomra, és én ismerem őket, és ők követnek engem, 
28 és én öröklétet adok nekik, és nem vesznek el soha, 
és senki sem fogja őket kiragadni a kezemből. 29 Amit 
az  Atyám  nekem  megadott,  nagyobb  mindennél,  és 
senki sem képes kiragadni azt az Atya kezéből. 30 Én 
és az Atya egy vagyunk.”
  31  A  júdeaiak  ismét  köveket  ragadtak,  hogy 
megkövezzék  őt.  32  Azt  felelte  nekik  Jézus:  „Sok  jó 
tettet mutattam nektek az Atyától, azok közül, melyik 
tettemért  köveztek  meg  engem?”  33  A  júdeaiak  ezt 
felelték  neki:  „Nem  a  jó  tettekért  kövezünk  meg, 
hanem a káromlásért, mert ember vagy, mégis Istenné 
teszed magad.” 34 Jézus ezt felelte nekik: „Vajon nincs 
megírva a Törvényetekben: 
’Én mondtam: Istenek vagytok’?
35  Ha  azokat  mondta  isteneknek,  akikhez  az  Isten 
Igéje  szólt  – márpedig az Írás fel  nem oldatik –,  36 
miként mondhatjátok arról, akit az Atya megtisztított 
és  a  Világba  küldött,  hogy  ’Káromló’,  mert  azt 
mondtam:  Isten  fia  vagyok?  37  Ha  nem  teszem  az 
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Atyám műveit,  ne higgyetek nekem, 38  azonban,  ha 
teszem,  ha  nekem  nem  is  hisztek,  a  műveknek 
higgyetek, hogy megismerjétek és felismerjétek, hogy 
bennem  az  Atya  van  és  én  az  Atyában.”  39  Ekkor 
ismét  keresték,  hogy  elfoghassák,  de  kijött  a  kezeik 
közül.
  40 Ismét elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol 
János először merített be, és ott maradt. 41 És sokan 
jöttek  őhozzá,  és  mondták,  hogy  János  ugyan 
semmilyen  jelet  sem  tett,  de  mindaz,  amit  János 
mondott, igaz volt. 42 És ott sokan hittek benne.

Volt  egy  erejét  vesztett  ember,  Lázár 
Betániából,  Máriának és az ő nővérének, 
Mártának falujából.  2  Mária volt  az,  aki 

az Urat kenettel megkente,  és a hajával törölgette a 
lábát; fivére, Lázár volt az erejét vesztett. 3 A nővérek 
tehát  üzenetet  küldtek  hozzá:  „Uram,  lám,  akit 
kedvelsz,  erejét veszíti.”  4 Jézus ezt hallva így szólt: 
„Az  ő  erővesztése  nem  válik  halálára,  hanem  Isten 
dicsőségére, hogy megdicsőíttessék általa az Isten Fia.” 
5 Jézus szerette Mártát, meg a nővérét, és Lázárt. 6 
Tehát, mikor meghallotta, hogy erejét veszti, két napig 
még  azon a  helyen  maradt,  ahol  volt.  7  Azután így 
szólt a tanítványokhoz: „Eredjünk ismét Júdeába.” 8 A 
tanítványok azt mondták neki: „Rabbi, most kerestek 
téged a júdeaiak,  hogy megkövezzenek, és ismét oda 
mégy?” 9 Jézus azt felelte: „Nemde tizenkét órája van 
a  nappalnak?  Ha  valaki  nappal  jár-kel,  nem  botlik 
meg,  mert  látja  ennek  a  Világnak  a  Fényét.  10 
Azonban, ha valaki az éjszakában jár-kel,  megbotlik, 
mert nincs benne a Fény.
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  11  Ezt  mondta,  azután  így  szólt  nekik:  „A  mi 
barátunk,  Lázár  elaludt,  azonban  megyek,  hogy 
felkeltsem őt az álomból.”  12 A tanítványok erre ezt 
mondták neki: „Uram, ha elaludt, meg fog menekülni?” 
13 Jézus azonban a haláláról szólt, azok pedig az álom 
alvásról beszéltek. 14 Ezért Jézus nyíltan megmondta 
nekik.  „Lázár meghalt,  15 és örülök miattatok,  hogy 
nem voltam ott, hogy majd higgyetek. Eredjünk hát!” 
16  Tamás,  akit  Ikernek  neveznek,  így  szólt  a  többi 
tanítványnak:  „Eredjünk  mi  is,  hogy  vele  együtt 
meghalljunk!”
  17 Amikor Jézus megérkezett, úgy találta, hogy már 
négy napja a sírban van. 18 Betánia pedig Jeruzsálem 
közelében  volt,  mintegy  tizenöt  stádiumnyira.  19  A 
júdeaiak  közül  pedig  sokan  elmentek  Mártához  és 
Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük miatt. 20 
Márta,  amint  meghallotta,  hogy Jézus  érkezik,  eléje 
ment, Mária pedig otthon ült. 21 Márta akkor így szólt 
Jézushoz:  „Uram, ha itt  lettél  volna,  nem halt volna 
meg a testvérem.    22 Azonban most is tudom, hogy 
bármit  kérsz  is  az  Istentől,  megadja  neked  azt  az 
Isten”  23  Jézus  azt  mondja  neki:  „Testvéred  fel  fog 
kelni.” 24 Márta ezt mondja neki: „Tudom, hogy fel fog 
támadni a feltámadáskor, az utolsó napon.” 25 Jézus 
ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az Élet. 
Aki hisz bennem, ha meghalt is, Élni fog, 26 és mind ki 
Él, és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt?” 27 
Ezt mondja neki: „Igen Uram, elhiszem, hogy te vagy a 
Felkent, az Isten Fia, aki a Világba jő.”

  28  Miután ezt  mondta  elment,  és  hívta  a  nővérét 
Máriát és titokban mondta neki: „A Tanító itt van, s 
hív téged.” 29 Mikor az meghallotta ezt, rögtön felkelt, 
és hozzá ment.  30 Ugyanis Jézus még nem ment be 
abba a faluba,  hanem ott  volt  azon a helyen,  ahova 
Márta elébe ment. 31 A júdeaiak pedig, akik a házban 
vele  voltak,  és  őt  vigasztalták,  látván  Máriát,  hogy 
gyorsan  fölkelt  és  kiment,  utánamentek,  mert  azt 
gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon.
  32  Tehát,  amikor  Mária  odaért,  ahol  Jézus  volt, 
látván őt, lábaihoz borult, és azt mondta neki: „Uram, 
ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” 33 
Jézus  pedig,  látván  őt  sírni  és,  hogy  a  vele  együtt 
érkező júdeaiak is sírnak, megrendült szellemében és 
egészen  felkavarodott  magában.  34  Megkérdezte: 
„Hová tettétek őt?” Azt mondták neki: „Uram, jöjj  és 
lásd!” 35 Jézus könnyezett.  36 Ekkor a júdeaiak azt 
mondták: „Lám, hogy szerette őt.” 37 Azonban voltak 
köztük,  akik  így  szóltak:  „Ő,  a  vak  szemének 
megnyitója,  nem tehette volna meg,  hogy ez meg ne 
haljon?”
  38  Jézus,  magában  ismét  megrendülve,  a  sírhoz 
ment. Egy barlang volt az, egy kővel fedve.          39 
Jézus  így  szólt:  „Emeljétek  fel  a  követ!”  Márta,  az 
elhalt  nővére  mondta:  „Uram,  már  szaga  van,  hisz 
negyednapos!”  40  Jézus  ezt  mondta  neki:  „Nem  azt 
mondtam  neked,  hogy  ha  hiszel  meglátod  az  Isten 
dicsőségét?” 41 Tehát felemelték a követ. Jézus pedig 
fölemelte a szemeit és ezt mondta: „Atyám, hálát adok 
neked,  hogy  engem  meghallgattál.  42  Én  ugyan 
tudtam,  hogy  mindenkor  meghallgatsz,  csak  a 
körülálló tömeg miatt mondtam, hogy higgyék, hogy te 
küldtél  engem.”  43  Miután  ezeket  mondta,  nagy 
hanggal  ezt  kiáltotta:  „Lázár,  jöjj  ki!”  44  A meghalt 
kijött, a lába megkötözve és a keze lepelbe kötve, arca 
kendővel  körülkötve.  Jézus  ezt  mondta  nekik: 
„Oldozzátok ki és hagyjátok elmenni!”
45 Sokan a júdeaiak közül, akik Máriához és Mártához 
jöttek, látták, amit tett és hittek benne.   46 Azonban 
néhányan  közülük  elmentek  a  farizeusokhoz,  és 
elmondták, hogy Jézus miket tett.
  47 Tehát,  a  főpapok és a  farizeusok összehívták a 
Főtanácsot és azt mondták: „Mit tegyünk, mert ez az 
ember  sok  jelet  tesz?  48  Ha  hagyjuk  ezt  neki, 
mindnyájan  hinni  fognak  benne,  akkor  eljönnek  a 
rómaiak és elveszik tőlünk a helyet és a nemzetet is.” 
49 Egyikük pedig,  Kaifás,  aki  abban az évben főpap 
volt, azt mondta: „Ti nem tudtok semmit, 50 meg sem 
gondoljátok, hogy jobb nektek, ha egy ember hal meg a 
népért,  mint  ha  az  egész  nemzet  elvész!”  51  Ezt 
azonban  nem  magától  mondta,  hanem  lévén  főpap 
abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg 
fog  halni  a  nemzetért,  52  és  nem  csak  egyedül  a 
nemzetért, hanem hogy egybe gyűjtse Isten szétszórt 
gyermekeit. 53 Attól a naptól fogva tehát elhatározták, 
hogy megölik őt.
  54  Ezért  Jézus  már  nem  járt-kelt  nyilvánosan  a 
júdeaiak  közt.  Elment  onnan  egy  közeli  puszta 
vidékére, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott 
tanítványaival együtt.

55 Közel volt a júdeaiak Pászkája,  és vidékről sokan 
mentek  föl  Jeruzsálembe  a  Pászka  előtt,  hogy 
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megtisztuljanak. 56 Keresték Jézust és a szenthelyen 
állva mondták egymás közt: „Mit gondoltok? Nem jön 
el az Ünnepre?” 57 Azonban a főpapok és a farizeusok 
parancsot  adtak,  hogy  ha  valaki  ismeri,  hol  van, 
jelentse, ahol aztán elfogják őt.

A  Pászka  előtt  hat  nappal,  Jézus 
Betániába érkezett,  ahol  Lázár  volt,  akit 
Jézus  feltámasztott  a  halálból.  2  Ott 

vacsorát  készítettek  neki,  és  Márta  szolgált,  Lázár 
pedig egy volt a velük együtt ülőkből.
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  3  Mária  pedig  fogott  egy  font  igazi,  drága 
nárduszolajat,  megkente  Jézus  lábát  és  hajával 
törölgette  az  ő  lábát.  A  hajlék  megtelt  a  kenet 
illatával. 4 Azonban, iskarióti Júdás, egy a tanítványai 
közül, aki elárulni készült őt, így szólt: 5 „Miért nem 
adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért,  és adták 
oda a szegényeknek?” 6 Ezt pedig nem azért mondta, 
mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem, mert 
tolvaj volt, és nála volt az erszény, és az adományokat 
elemelte. 7 Jézus ezt mondta. „Hagyd őt, mert az én 
temetésem  napjára  tartogatta  azt.  8  Szegények 
ugyanis  mindenkor  lesznek  veletek,  de  én  nem 
mindenkor leszek veletek.”
  9 Ekkor a júdeaiak közül nagy sokaság tudta meg, 
hogy ott van, nem csak Jézus miatt jöttek, hanem hogy 
Lázárt  is  lássák,  akit  feltámasztott  a  halálból.  10 A 
főpapok  pedig  megtanácskozták,  hogy  Lázárt  is 
megölik, 11 mert a júdeaiak közül sokan mentek oda 
miatta, és hittek Jézusban.
  12 Másnap, amikor a nagy tömeg, ami az ünnepre 
jött meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik,
13 pálmaágakat fogott, elé ment, és így kiáltozott:

’Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael 
királya!’

14 Jézus pedig talált egy szamárcsikót, felült rá, amint 
írva van:
15 ’Ne félj Sión leánya! Íme, királyod jön szamárcsikón 
ülve!’
16 Tanítványai először nem ismerték fel ezt, de amikor 
Jézus  megdicsőült,  visszaemlékeztek  arra,  hogy  azt 
tették  vele,  ami  meg  van  írva.  17  Tanúskodott  hát 
felőle  a  sokaság,  amely  vele  volt,  amikor  előhívta 
Lázárt a sírból, és föltámasztotta őt a halálból. 18 A 
tömeg éppen azért ment elé, mert hallotta, hogy ezt a 
jelet  megtette.  19  Akkor  a  farizeusok  így  szóltak 
maguk  között:  „Látjátok,  nem  használtok  semmit! 
Lám, a Világ utána megy!”
  20  Azok  között,  akik  felmentek  az  ünnepre,  hogy 
hódoljanak,  voltak  görögök  is.  21  Ezek  odamentek 
Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából volt, és kérték őt: 
„Uram, Jézust szeretnénk látni!”  22 Fülöp elment és 
szólt  Andrásnak,  mire  András és  Fülöp elmentek és 
szóltak Jézusnak. 23 Jézus ezt felelte nekik: „Eljött az 
óra,  hogy  az  Emberfia  megdicsőüljön.  24  Legyen, 
ahogy mondom nektek, ha a földbe hullott gabonamag 
meg  nem hal,  egymaga  marad,  ha  azonban  meghal, 
sok  termést  hoz.  25  Ki  a  maga  lelkét  kedvelő, 
elpusztítja  azt,  és  aki  a  maga lelkét  gyűlöli  ebben a 
világban,  meg  fogja  azt  őrizni  az  öröklétre;  26  ha 
engem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott 

lesz  az  én  szolgám is;  ha  valaki  nekem szolgál,  azt 
megtiszteli az Atya.”
  27  „Most  megrendült  a  lelkem.  Mit  is  mondjak? 
Atyám,  ments  meg engem ebből  az  órából!  Azonban 
ezért jöttem, ezért az óráért! 28 Atyám, dicsőítsd meg a 
te  nevedet!”  Ekkor  hang  jött  az  Égből:  „Meg  is 
dicsőíttettem, és meg fogom dicsőíteni ismét.” 29 Ekkor 
az  ott  levő  tömeg,  amely  ezt  hallotta,  azt  mondta, 
mennydörgés lett. Mások ezt mondták: „Küldött beszél 
vele.” 30 Jézus ezt felelte: „Maga a hang nem miattam 
lett, hanem miattatok. 31 Most ennek a Világnak az 
ítélete  van,  most  fogják kivetni  ennek  a  Világnak a 
fejedelmét.  32  Én  pedig,  ha  majd  felemeltetem  a 
földről,  mindent  magamhoz  vonok.”  33  Ezt  azért 
mondta, hogy jelezze, mily halállal fog meghalni.
  34  Ekkor  ezt  válaszolta  neki  a  tömeg:  „Mi  azt 
hallottuk a Törvényből, hogy a Felkent örökre marad. 
Hogy mondod te: Az Emberfiának fel kell emeltetnie? 
Ki az, az Emberfia?” 35 Ezt mondta nekik Jézus: „Már 
csak egy kis ideig van köztetek a Fény. Amint a Fényt 
bírjátok,  úgy  járjatok,  hogy el  ne  ragadjon  titeket  a 
Sötétség.  Aki  a  Sötétségben  jár,  nem  tudja,  hol 
igázódik  le.  36  Amint  bírjátok  a  Fényt,  higgyetek  a 
Fényben, hogy a Fény fiai legyetek.” Ezeket beszélte 
Jézus,  és  aztán  elment  és  elrejtezett  előlük.  37  Bár 
ezeket a jeleket tette meg előttük, nem hittek benne, 
38  hogy  teljesedjék  Izajás  próféta  igéje,  aki  ezt 
mondta:
’Uram, ki  hitt annak, amit tőlünk hallott?  És az Úr 
karjától kinek fedettek fel ezek?’
39 Ezért nem voltak képesek hinni, mert ismét Izajás 
mondja: 
40  ’Megvakította  a  szemüket,  megkeményítette  a 
szívüket,  hogy  ne  lássanak  a  szemükkel,  és  ne 
értsenek a szívükkel, és meg ne forduljanak és meg ne 
gyógyítsam őket.’
41 Ezeket mondta Izajás, mert látta az ő dicsőségét, és 
felőle  beszélt.  42  Mégis,  még  az  elöljárók  közül  is 
sokan  hittek  őbenne,  de  a  farizeusok  miatt  nem 
vallották meg, hogy a zsinagógából ki ne vessék őket. 
43  Mert  jobban  szerették  az  emberek  dicsőségét  az 
Isten dicsőségénél.
  44 Jézus pedig kiáltva így szólt: „Aki hisz bennem, 
nem bennem hisz,  hanem abban, aki engem küldött. 
45 És aki  engem lát,  látja  az  engem küldőt.  46 Én, 
mint Világban a Fény, jöttem, hogy mind, aki bennem 
hívő, a Sötétségben ne maradjon. 47 Ha pedig valaki 
hallgatja  a  beszédemet,  és  nem  őrzi  meg,  én  nem 
ítélem  el.  Mert  nem  azért  jöttem,  hogy  elítéljem  a 
Világot, hanem hogy megmentsem a Világot. 48 Van, 
aki  elítéli  azt,  aki  elvet  engem  és  nem  fogadja  el 
beszédemet: az Ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az 
utolsó napon.  49 Mert  én nem beszéltem magamtól, 
hanem az Atya, aki küldött engem, Ő adta nekem a 
parancsot, hogy mit mondjak és mit beszéljek. 50 És 
tudom, hogy az ő parancsa, öröklét. Tehát, amiket én 
beszélek,  úgy  beszélem,  ahogy  az  Atya  mondta 
nekem.”
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Jézus a Pászka ünnepe előtt  tudta,  hogy 
eljött  az  ő  órája,  hogy  átlépjen  ebből  a 
Világból az Atyához, bár sajátjait szerette, 

akik a Világban voltak, mindvégig szerette őket. 2 A 
vacsora  idején,  mikor  az  ördög  már  Júdásnak,  az 
iskarióti  Simon  fiának,  a  szívébe  belévetette,  hogy 
elárulja őt, 3 tudta,  hogy mindent a kezébe adott az 
Atya, és hogy az Istentől jött ki, és az Istenhez tart, 4 
fölkelt a vacsorától, letette köpenyét, fogott egy kendőt 
és körülkötötte. 5 Ezután vizet töltött egy mosdótálba, 
és  elkezdte  a  tanítványok  lábát  mosni,  majd  a 
kendővel, amit körülkötött, megtörölte. 6 Mikor odaért 
Simon Péterhez, az így szólt: „Uram, te mosod meg az 
én  lábamat?”  7  Jézus  ezt  válaszolta  neki:  „Amit  én 
teszek,  te most nem érted, azonban később fel fogod 
ismerni.” 8 Péter erre így szólt: „Az én lábamat ugyan 
meg nem mosod soha!” Jézus ezt felelte neki: „Ha nem 
moslak meg, nem lesz részed velem!” 9 Simon Péter ezt 
mondta: „Uram, ne egyedül csak a lábamat, hanem a 
kezemet és a fejemet is!” 10 Ezt mondja neki Jézus: 
„Aki  megfürdött,  annak  nincs  többre  szüksége, 
minthogy megmossák a lábát, az egészen tiszta. És ti 
tiszták  vagytok,  de  nem  mindenki.”  11  Mert  tudta, 
hogy ki árulja el őt, ezért mondta: Nem vagytok tiszták 
mindnyájan.
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  12 Miután megmosta a lábukat és felvette köpenyét, 
ismét leült és ezt mondta nekik: „Felismertétek, amit 
veletek megtettem? 13 Ti úgy hívtok: A Tanító, és az 
Úr, és jól mondjátok, mert az vagyok. 14 Ha tehát én a 
Tanító és az Úr megmostam a lábatokat, ti is tartoztok 
megmosni  egymás  lábát.  15  Mert  mintát  adtam 
nektek, hogy amint én tettem veletek, úgy tegyetek ti 
is. 16 Legyen, ahogy mondom nektek, nem nagyobb a 
rabszolga  az  uránál,  sem  a  küldött  nem  nagyobb 
annál, aki őt küldte; 17 ha ezeket tudjátok, boldogok 
vagytok, ha meg is teszitek.
  18  Nem  mindnyájatokról  mondom;  tudom  kiket 
választottam ki, hanem hogy az Írás beteljesedjék: ’Aki 
kenyeremet rágja, sarkát emeli ellenem.’ 19 Már most 
mondom nektek, hogy meglesz, hogy higgyétek, amikor 
lesz,  hogy  én  vagyok.  20  Legyen,  ahogy  mondom 
nektek, aki befogadja, akit én küldök, engem fogad be, 
aki  pedig  engem befogad,  azt  fogadja be,  aki  engem 
küldött.”
  21 Jézus, ezeket mondva felkavarodott szellemében, 
és  tanúságot  tett  mondva:  „Legyen,  ahogy  mondom 
nektek, egy közületek elárul engem.” 22 A tanítványok 
egymásra  néztek  zavartan,  hogy ki  felől  mondja.  23 
Volt egy a tanítványok közül, akit Jézus szeretett, és 
aki Jézus keblén feküdt. 24 Simon Péter intett neki, 
hogy érdeklődje meg: Ki az, aki felől beszél? 25 Amaz 
megpihenve Jézus keblén, ezt mondta neki: „Uram, ki 
az?”  26  Azt  felelte  Jézus:  „Az,  akinek  a  bemártott 
falatot adom.” Akkor bemártotta a falatot és odaadta 
Júdásnak, az iskarióti Simon fiának. 27 Akkor a falat 
után belement a Sátán. Ekkor azt mondta neki Jézus: 
„Amit  teszel,  tedd meg gyorsan!”  28 Az asztaltársak 
közül  senki  sem ismerte  fel,  hogy miért  mondta  ezt 
neki. 29 Mivel Júdásnál volt az erszény, egyesek azt 
gondolták, hogy Jézus azt mondja neki: „Vásárold meg 
amire  szükségünk  van  az  Ünnepen!”  vagy,  hogy  a 
szegényeknek adjon valamit.  30 Amaz,  tehát fogta a 
falatot és rögtön kiment. Éjszaka volt.

  31 Mikor kiment, Jézus szólt: „Most dicsőíttetett meg 
az Emberfia, és az Isten megdicsőíttetett benne. 32 Ha 
Isten  megdicsőíttetett  benne,  és  Isten  megdicsőíti  őt 
önmagában,  rögvest  megdicsőíti  őt.  33  Gyermekeim, 
már  csak  kis  ideig  vagyok  veletek,  keresni  fogtok 
engem, de amint a júdeaiaknak mondtam, hogy ahova 
én tartok, oda ti nem jöhettek. 34 Új parancsot adok 
nektek,  szeressétek  egymást,  amint  én  szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 35 Erről ismeri 
fel  mindenki,  hogy  az  én  tanítványaim  vagytok,  ha 
szeretettel vagytok egymáshoz.”
  36 Ekkor Simon Péter mondja: „Uram, hová tartasz?” 
Azt felelte Jézus: „Ahová én tartok, oda most te nem 
követhetsz  engem,  de  később  követni  fogsz.”  37  Azt 
mondja  neki  Péter:  „Miért  nem  követhetlek  most 
téged? A lelkemet  is  kitenném érted!”  38 Ezt  felelte 
Jézus:  „Lelkedet  is  kitennéd  értem?  Legyen,  ahogy 
mondom  neked,  nem  szól  a  kakas  háromszor  és 
megtagadsz engem.

Ne kavarodjék fel a ti szívetek: Higgyetek 
az Istenben és higgyetek énbennem is.  2 
Atyám  hajlékában  sok  helyiség  van,  ha 

azonban  nem  így  van,  mondtam-e  volna,  hogy 
elmegyek és helyet készíteni a számotokra? 3 És, ha 
már  elmentem  számotokra  helyet  készíteni,  ismét 
eljövök, és magamhoz veszlek benneteket, hogy ahol én 
vagyok,  ott  legyetek  ti  is;  4  és  ahova  én  tartok, 
tudjátok az Utat.”
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  5 Tamás ezt mondja neki: „Uram, nem tudjuk, hová 
tartasz,  hogy lehetnénk képesek ismerni az Utat?” 6 
Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az Út, az Igazság 
és  az  Élet.  Senki  sem jut  az  Atyához,  ha csak nem 
általam. 7 Ha engem megismertetek volna, Atyámat is 
ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és láttátok 
Őt.”,
  8  Ekkor  Fülöp  mondja  neki:  „Uram,  mutasd  meg 
nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” 9 Jézus mondja 
neki: „Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél 
fel  engem,  Fülöp?  Aki  engem látott,  az  Atyát  látta. 
Hogyan  mondhatod  hát:  Mutasd  meg  nekünk  az 
Atyát? 10 Nem hiszed, hogy én az Atyában és az Atya 
énbennem van; a szavakat, amiket én mondok nektek, 
nem magamtól szólom, hanem az Atya az, aki bennem 
maradva munkálkodik. 11 Higgyetek nekem, hogy én 
az  Atyában  vagyok  és  az  Atya  énbennem;  ha  nem 
másért, magukért a művekért higgyetek.
  12 Legyen,  ahogy mondom nektek,  a  bennem hívő 
ugyanazokat  a  műveli,  amiket  én  teszek,  sőt 
nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek. 13 
Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy 
az Atya megdicsőüljön a Fiúban, 14 ha valamit kértek 
az én nevemben, megteszem azt.
  15 Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat. 
16 Én pedig kérni fogom az Atyát és más Küldöttet ad 
nektek,  hogy  veletek  legyen  örökre:  17  az  Igazság 
Szellemét,  akit  a  Világ  nem  képes  felfogni,  sem 
megismerni, mert nem látja őt, de ti megismeritek őt, 
mert nálatok marad, és bennetek lesz. 18 Nem foglak 
elengedni titeket árván, eljövök hozzátok. 19 Még egy 
kevés  és  a  Világ  engem  nem  lát,  azonban  ti  láttok 



J Á N O S  K Ö N Y V E

engem, mert én élek és ti élni fogtok. 20 Azon a napon 
fel fogjátok ismerni, hogy én az én Atyámban vagyok, 
és  ti  énbennem,  és  én  is  tibennetek.  21  Aki  ismeri 
parancsaimat  és  megtartja  azokat,  az  szeret  engem. 
Aki  pedig  szeret  engem,  az,  az  én  Atyám  által  is 
szeretve lesz, én is szeretni fogom őt, és megmutatom 
magam neki.”
  22 Júdás azt mondja neki, nem az iskarióti: „Uram, 
miért  nekünk  szándékozol  megmutatni  magadat  és 
nem a Világnak?” 23 Jézus ezt felelte neki: „Ha valaki 
szeret  engem megtartja  Igéimet,  és  az  én  Atyám is 
szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és hajlékot készítünk 
nála.  24  Aki  nem szeret  engem,  Igéimet  sem tartja 
meg,  és  az  Ige  melyet  hallottatok  nem  az  enyém, 
hanem az engem küldő Atyáé.
  25 Ezeket mondtam nektek, veletek maradván.   26 A 
Küldött, pedig a Szent Szellem, akit az Atya küldeni 
fog az én nevemben, az aki majd megtanít benneteket 
mindenre,  emlékeztet  majd  titeket  mindenre,  amit 
nektek mondtam.”
  27 „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. 
Én nem úgy adom nektek, amint a Világ adja, és ne 
nyugtalankodjék  a  szívetek,  és  ne  is  féljetek.  28 
Hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de eljövök 
hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendenétek annak, 
hogy  az  Atyához  megyek,  mert  az  Atya  nagyobb 
nálam.  29  Most  hát  megmondtam  nektek  mielőtt 
megtörténne, hogy mikor meglesz, higgyetek. 30 Nem 
sokat  beszélek  már  veletek,  már  érkezik  a  Világ 
fejedelme;  bennem  azonban  semmije  sincsen,  31 
hanem  hogy  felismerje  a  Világ,  hogy  szeretem  az 
Atyát,  azt teszem, amint az Atya meghagyta nekem: 
keljetek fel, eredjünk innen.”

„Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a 
földműves.  2  Minden  vesszőt,  mely  nem 
hoz  rajtam  termést,  lemetsz,  minden 

terméshozót megtisztít, hogy teljesebbet teremjen. 3 Ti 
már  tiszták  vagytok  az  Ige  által,  amit  nektek 
elbeszéltem. 4 Maradjatok bennem, és én tibennetek, 
amint a vessző sem képes hozni termést magától, ha 
nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok 
bennem. 5 Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a vesszők, aki 
bennem marad és  én őbenne,  az  bő gyümölcsöt  hoz, 
mert nélkülem semmit sem tehettek. 6 Ha valaki nem 
marad  bennem,  azt  kivetik,  mint  a  vesszőt,  és 
elszárad,  összegyűjtik,  tűzre  vetik  és  elég.  7  Ha  ti 
bennem  maradtok,  az  én  beszédeim  is  bennetek 
maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és lesz nektek. 
8 Ebben dicsőül meg az Atyám, hogy sok gyümölcsöt 
hoztok, és a tanítványaim lesztek.”
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  9 „Amint szeretett engem az Atya, úgy szerettelek én 
is  titeket,  maradjatok  meg  a  szeretetemben;  10  ha 
megtartjátok  parancsaimat,  a  szeretetemben 
maradtok,  amint  én  is  megtartottam  Atyám 
parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. 11 Azért 
beszéltem el ezt nektek, hogy az én örömöm bennetek 
legyen,  és  örömötök  teljes  legyen.”  12  „Az,  az  én 
parancsom,  hogy  szeressétek  egymást,  amint  én 
szerettelek  titeket.  13  Nagyobb  szeretete  senkinek 
sincs annál, mint ha valaki lelkét adja a barátaiért. 14 

A  barátaim  vagytok,  ha  megteszitek,  amiket 
parancsolok nektek. 15 Már nem mondalak benneteket 
rabszolgának, mert a rabszolga nem tudja, mit tesz az 
ura,  barátaimnak  mondalak  titeket,  mert  mindent, 
amit hallottam az Atyámtól,  ismertettem veletek. 16 
Nem  ti  választottatok  ki  engemet,  hanem  én 
választottalak ki titeket. Arra rendeltelek benneteket, 
hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok és gyümölcsötök 
megmaradjon,  hogy  bármit  kértek  az  Atyától  az  én 
nevemben,  megadja  nektek.  17  Azt  parancsolom 
nektek: szeressétek egymást!”
  18 „Ha a  Világ  gyűlöl  titeket,  tudjátok meg,  hogy 
engem előbb  gyűlölt,  mint  titeket.  19  Ha a Világból 
volnátok, a Világ kedvelné azt, ami sajátja, azonban, 
mert nem vagytok a Világból, hanem kiválasztottalak 
titeket  a  Világból,  ezért  a  Világ  gyűlöl  titeket.  20 
Emlékezzetek az  Igére,  amit  mondtam nektek:  Nem 
nagyobb  a  rabszolga  uránál.  Ha  engem  üldöztek, 
titeket is üldözni fognak. Ha az én Igémet megtartják, 
a tieteket is meg fogják tartani. 21 Hanem mindezeket 
az  én  nevem  miatt  fogják  tenni  veletek,  mert  nem 
ismerik  az  engem  küldőt;  22  ha  nem  jöttem  és 
beszéltem volna nekik, nem lenne vétkük, így azonban 
nincs mentségük a vétkükre.
  23 Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. 24 Ha nem 
műveltem  volna  közöttük  azokat  a  tetteket,  amiket 
senki nem tett, nem volna vétkük, de most láttak, és 
még  is  meggyűlöltek  engem  is  és  Atyámat  is;  25 
hanem hogy beteljesedjék az Ige, ami meg van írva a 
Törvényükben: mert ’Ok nélkül gyűlöltek engemet’.”
  26 „Amikor eljön a Küldött, akit én küldök nektek az 
Atyától, az Igazság Szellemét, aki az Atyától jön ki, az 
majd  tanúskodik  felőlem.  27  De  ti  is  tanúskodtok 
majd, mert kezdettől velem vagytok.”

„Azért beszéltem el ezt nektek, hogy meg 
ne  botránkozzatok.  2  Ki  fognak  zárni 
benneteket a zsinagógából, sőt eljön az óra, 

hogy mind ki  megöl  titeket,  szolgálatot  vél  tenni  az 
Istennek.  3  Azért  teszik  ezt,  mert  nem ismerték fel 
sem az Atyát, sem engem. 4 Hanem ezt azért beszélem 
nektek,  hogy  amikor  eljön  ezeknek  az  órája, 
emlékezzetek  ezekre,  mert  én  mondtam  nektek. 
Kezdetben  nem  mondtam  még  nektek  ezeket,  mert 
veletek  voltam.  5  Most  azonban  az  engem küldőhöz 
tartok,  és  senki  nem  kérdi  tőlem:  Hová  tartasz?  6 
Hanem, mert ezeket beszéltem, szomorúság töltötte el 
a  szíveteket.  7  Én  azonban  az  Igazságot  mondom 
nektek: Hasznotokra van, hogy elmegyek, mert ha nem 
megyek el, a Küldött nem jön el hozzátok, ha azonban 
elmegyek,  elküldöm  őt  hozzátok.  8  És  az  eljön 
meggyőzni a Világot a vétekről, az igazságosságról, és 
az  ítéletről;  9  vagyis  a  vétekről,  mert  nem  hisznek 
bennem,  10  az  igazságosságról,  hogy  az  Atyához 
tartok, és többé nem láttok engem, 11 és az ítéletről, 
hogy ennek a Világnak fejedelme megítéltetett.”
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  12  „Még  sok  mondandóm lenne  a  számotokra,  de 
most még nem lennétek képesek hordozni.            13 
Amikor pedig eljön az Igazság Szelleme, útmutatótok 
lesz  a  teljes  Igazságban,  mert  nem  magától  fog 
beszélni,  hanem csak amit  hall,  azt  mondja  el,  és  a 
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jövendő dolgokat közli veletek. 14 Az majd engem fog 
dicsőíteni,  mert  az  enyémből  merít  majd,  és  hirdeti 
nektek.  15  Mind  mi  az  Atyáé,  az  enyém;  ezért 
mondtam,  nektek,  hogy az  enyémből  vesz  és  hirdeti 
nektek.
  16 Kevés még és nem láttok engem, és ismét kevés és 
látni  fogtok  engem.”  17  A  tanítványok  közül  ekkor 
néhányan így szóltak egymás közt: „Mit mond nekünk? 
Kevés  és  nem láttok engem, és  ismét kevés  és látni 
fogtok  engem,  és  az  Atyához  megyek?”  18  Aztán 
mondták még:  „Mi az,  amit  mond:  ’egy kevés’?  Nem 
tudjuk, mit beszél!”
  19 Jézus felismerte, hogy kérdezni akarják ezért így 
szólt:  „Azt  kérdezitek  egymás  közt,  hogy  mondtam: 
’kevés és nem láttok, és ismét kevés és látni fogtok’? 20 
Legyen,  ahogy  mondom  nektek,  ti  sírni  és  jajgatni 
fogtok,  a  Világ  pedig  örvendezni  fog;  ti  bánkódni 
fogtok, de szomorúságotok örömmé lesz. 21 Az asszony 
is, mikor szül, bánkódik, mert eljött az ő órája, amikor 
azonban megszületett a gyermek, nem emlékszik már 
a bánkódásra az öröm miatt, hogy ember született a 
Világba. 22 Most ti  bánkódtok, de ismét látlak majd 
titeket,  szívetek  örvendezni  fog,  és  örömötöket  nem 
veszi el senki.
  23  És  azon  a  napon  nem kérdeztek  már  semmit. 
Legyen,  ahogy mondom nektek,  amit  csak kértek az 
Atyától  az  én  nevemben,  megadja  nektek.  24  Eddig 
még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjétek és 
meg  fogjátok  kapni,  hogy  örömötök  beteljesedett 
legyen. 
25 Ezen példázatokban beszéltem nektek, de jövend az 
óra,  mikor  már  nem  példabeszédekben  beszélek 
nektek,  hanem teljes  nyíltsággal  hirdetek  nektek  az 
Atya  felől.  26  Azon  a  napon  kértek  majd  az  én 
nevemben, és én nem mondom majd nektek, hogy én 
fogom kérni az Atyát értetek, 27 mert maga az Atya 
kedvel  titeket,  mert  én kedvessé  lettem tinéktek,  és 
hittétek,  hogy  én  Istentől  jöttem.  28  Eljöttem  az 
Atyától és lejöttem a Világba, most ismét elhagyom a 
Világot, és elmegyek az Atyához.”
  29 Tanítványai ezt mondták neki: „Lám, most nyíltan 
beszélsz,  és  nem  példabeszédet  mondasz.   30  Most 
tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged, hogy 
valaki kérdezzen téged. Emiatt hisszük, hogy Istentől 
jöttél.”  31 Jézus ezt felelte nekik:  „Most hiszitek? 32 
Íme, eljön az óra és már el is jött, hogy szétszóródtok, 
mindenki a sajátjába, engem pedig magamra hagytok. 
De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. 
33  Ezt  azért  mondtam,  hogy  békességetek  legyen 
bennem.  A  Világban  majd  szorongattatások  érnek 
titeket, de bízzatok, én legyőztem a Világot.”

Jézus ezeket beszélte és a szemét az égre 
emelve ezt mondta: „Atyám, eljött az óra, 
dicsőítsd  meg  a  Fiadat,  hogy  a  Fiú  is 

megdicsőítsen  téged.  2  Amint  hatalmat  adtál  neki 
minden  hús  fölött,  hogy  mindnek,  akit  neki  adtál, 
öröklét  adassék.  3  Az  öröklét  pedig  az,  hogy 
felismerjenek  téged,  az  egyedül  igaz  Istent,  és  akit 
küldtél, a Felkent Jézust. 4 Én megdicsőítettelek téged 
a  földön,  bevégeztem  a  műved,  amelyet  rám  bíztál, 
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hogy  megtegyek;  5  és  most  te  dicsőíts  meg  engem, 
Atyám,  önmagadnál,  azzal  a  dicsőséggel,  amely  az 
enyém volt, a Világ kezdete előtt.
  6  Kinyilatkoztattam  a  nevedet  azoknak  az 
embereknek,  akiket  a  Világból  nekem  adtál.  Tieid 
voltak, s te nekem adtad őket, ők pedig megőrizték a te 
Igéidet.  7  Most  már  felismerték,  hogy  minden,  amit 
nekem  adtál,  tőled  van,  8  mert  a  szavakat,  miket 
nekem adtál,  nekik  adtam,  ők elfogadták,  és  igazán 
felismerték,  hogy  tőled  jöttem,  és  elhitték,  hogy  te 
küldtél engem.
  9 Őértük kérlek téged, nem a Világért kérlek, hanem 
akiket  nekem adtál,  mert ők a tieid.  10 Mind mi az 
enyém,  a  tied,  és  ami  a  tied,  az  enyém,  és 
megdicsőültem  őbennük.  11  Én  már  nem  vagyok  a 
Világban, de ők a Világban vannak, én pedig hozzád 
megyek. Szent Atyám, őrizd meg őket a te nevedben, 
melyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi. 12 
Amíg köztük voltam, megőriztem őket a te nevedben, 
akiket nekem adtál.  Vigyáztam és senki sem veszett 
el, csak a kárhozat fia, hogy az Írás beteljesedjék. 13 
Most pedig elmegyek, és a Világban ezeket elbeszélem, 
hogy  az  én  örömöm  teljesedjék  be  bennük.  14  Én 
átadtam nekik a te Igéidet, és a Világ gyűlölte őket, 
mert  nem a Világból  valók,  amint  én sem vagyok a 
Világból. 15 Nem kérem, hogy vedd ki őket a Világból, 
hanem  hogy  óvd  meg  őket  a  gonosztól.  16  Nem  a 
Világból  valók,  amint  én  sem vagyok  a  Világból.  17 
Tisztítsd meg őket az Igazságban; a te Igéd Igazság. 18 
Amint  engem  a  Világba  küldtél,  úgy  küldtem  én  is 
őket a Világba. 19 Értük szentelem magamat, hogy ők 
is meg legyenek szentelve az Igazságban.
  20 De nem csak egyedül értük kérlek, hanem az ő 
Igéjükre bennem hívőkért is, 21 hogy mindnyájan egy 
legyenek,  amint  Te,  Atyám,  bennem  vagy,  és  én 
tebenned,  úgy  ők  is  egy  legyenek  mibennünk,  hogy 
elhiggye a Világ, hogy te küldtél engemet.   22 Azt a 
dicsőséget,  amit  megadtál  nekem,  megadtam  nekik, 
hogy  egy  legyenek,  ahogy  mi  Egy  vagyunk.  23  Én 
őbennük,  te  énbennem,  hogy  beteljesedvén  Egy 
legyenek,  hogy  felismerje  a  Világ,  hogy  te  engem 
küldtél, és szeretted őket, amint engem szerettél.
  24  Atyám,  akarom,  hogy  akiket  nekem  adtál,  ott 
legyenek,  ahol  én vagyok,  hogy lássák dicsőségemet, 
amelyet nekem adtál, mert szerettél engemet a Világ 
teremtése  előtt.  25  Igazságos  Atyám!  A  Világ  nem 
ismert fel téged, de én azonban felismertelek téged, és 
ők  is  megismerték,  hogy  te  küldtél  engem.  26 
Megismertettem  velük  a  te  nevedet,  és  ezután  is 
megismertetem,  hogy  a  szeretet,  amellyel  engem 
szerettél, bennük legyen, és én őbennük.”

Jézus  ezeket  mondva  tanítványaival 
együtt  kiment  a  Kedron  patakon  túlra, 
ahol volt egy gyümölcsös; oda ment be, ő és 

az ő tanítványai.2 Az Őt eláruló Júdás is ismerte ezt a 
helyet,  mert  Jézus  sokszor  gyűlt  ott  össze 
tanítványaival.  3  Júdás,  tehát  vett  egy  csapatot  a 
főpapoktól és a farizeusoktól poroszlókat, és odament 
fáklyákkal,  lámpásokkal,  és  fegyverekkel.  4  Jézus 
pedig,  aki  tudott  mindent,  kiment  eléjük  és 
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megkérdezte őket: „Kit kerestek?” 5 Ők azt felelték: „A 
názáreti Jézust.” Ezt mondta nekik: „Én vagyok.” Ott 
állt velük Júdás is, aki elárulta őt. 6 Mikor azt mondta 
nekik: Én vagyok, meghátráltak és a földre estek.   7 
Tehát  ismét  megkérdezte  őket:  „Kit  kerestek?”  azok 
pedig  mondták:  „A  názáreti  Jézust.”  8  Jézus 
válaszolta:  „Mondtam nektek:  Én vagyok!  Tehát,  ha 
engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni.” 9 Hogy az 
Ige, amit mondott beteljesedjék: Akiket nekem adtál, 
azokból senkit sem vesztettem el. 10 Simon Péternek 
volt  egy  kardja,  kirántotta  és  lesújtott  a  főpap 
rabszolgájára, és levágta a jobb fülét. A rabszolga neve 
Malkusz  volt.  11  Jézus  erre  ezt  mondta  Péternek: 
„Dugd kardodat a hüvelyébe! Ne igyam ki a poharat, 
amit az Atya adott nekem?”
  12 Ekkor, tehát a csapat, az ezredes, és a júdeaiak 
szolgái elfogták Jézust és megkötözték őt.             13 
Annáshoz vitték először, mert ő volt Kaifás apósa, aki 
főpap volt abban az évben. 14 Kaifás volt az, aki azt a 
tanácsot adta a júdeaiaknak, hogy hasznosabb, ha egy 
ember hal meg a népért.
  15  Simon  Péter  és  egy  másik  tanítvány  követték 
Jézust, ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, 
és  bement  Jézussal  a  főpap  udvarába.  16  Azonban 
Péter a kapun kívül állt. Ekkor a másik tanítvány, a 
főpap  ismerőse,  kiment  szólt  a  kapuslánynak,  és 
bevezette  Pétert.  17  Ekkor  ezt  mondta  Péternek  a 
kapuslányka: „Nem vagy te is  ennek az embernek a 
tanítványai közül?” Ezt mondta annak: „Nem vagyok!” 
18 Ott álldogáltak a rabszolgák és a poroszlók,  tüzet 
csináltak, mert hideg volt, és melegedtek. És Péter is 
ott volt közöttük és melegedett.
  19  Ekkor  a  főpap,  tanítása  és  a  tanítványok  felől 
kérdezte Jézust. 20 Jézus ezt felelte neki: „Én nyíltan 
beszéltem  a  Világnak,  én  mindig  a  zsinagógában 
tanítottam és  a  Templomban,  ahol  a  júdeaiak  mind 
összejönnek, és rejtve semmit sem beszéltem. 21 Miért 
kérdezel  engem?  Kérdezd  azokat,  az  engem 
hallgatókat,  mit  beszéltem.  Lám,  ők  tudják,  mit 
mondtam.” 22 Amikor ezeket mondta, egy mellette álló 
szolga arcul ütötte, ezt mondva Jézusnak: „Így felelsz a 
főpapnak?” 23 Jézus ezt felelte:  „Ha rosszul szóltam, 
tanúsítsd a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem?” 24 
Ekkor  Annás  elküldte  őt  megkötözve  Kaifáshoz,  a 
főpaphoz.
  25 Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor 
azt  mondták neki:  „Nem vagy te is  az ő tanítványai 
közül?”  Ő letagadta és  mondta:  „Nem vagyok!”  26 A 
főpap  rabszolgái  közül  egy,  rokona  annak,  akinek 
Péter  levágta  a  fülét,  ezt  mondta:  „Én  nem  téged 
láttalak  a  gyümölcsösben  ővele?”  27  Péter  ismét 
letagadta, és azonnal megszólalt a kakas.
  28  Jézust  Kaifástól  a  laktanyába vezették.  Hajnal 
volt.  Ők  nem  mentek  be  a  laktanyába,  hogy  be  ne 
szennyeződjenek, és megehessék a pászkát.
  29 Akkor kijött Pilátus hozzájuk és kérdezte: „Milyen 
vádat hoztok eme ember ellen?” 30 Azt felelték neki: 
„Ha nem tett volna gonoszat, nem adtuk volna neked 
oda őt.” 31 Ekkor azt mondta nekik Pilátus: „Fogjátok 
meg őt ti, és ítéljétek el a ti Törvényetek szerint.” A 
júdeaiak  ezt  mondták  neki:  „Nekünk  nincs 
megengedve, hogy bárkit is megöljünk.”, 32 hogy Jézus 
Igéje  beteljesedjék,  amit  mondott  jelezve,  hogy  mily 

halállal fog meghalni.
  33  Tehát  ismét  bement  Pilátus  a  laktanyába  és 
hívatta Jézust és mondta neki: „Te vagy-e a júdeaiak 
fejedelme?” 34 Jézus ezt felelte: „Magadtól mondod ezt 
vagy mások mondták ezt neked rólam?” 35 Pilátus ezt 
felelte:  „Hát  júdeai  vagyok  én?  A  te  nemzeted  és  a 
főpapok adtak téged nekem. Mit tettél?” 36 Jézus ezt 
felelte: „Az én Országom nem ebből a Világból van. Ha 
az  én  Országom  ebből  a  Világból  volna,  az  én 
kíséretem küzdene, hogy át ne adassak a júdeaiaknak. 
Így hát  az  én Országom nem innen való.”  37 Ekkor 
Pilátus  ezt  mondta  neki:  „Tehát  fejedelem  vagy?” 
Jézus ezt felelte: „Te mondod, hogy fejedelem vagyok. 
Én  azért  születtem és  azért  jöttem a  Világba,  hogy 
tanúskodjam az  Igazságról.  Mind,  aki  az  Igazságból 
való, hallgat a hangomra.” 38 Pilátus ezt mondta neki: 
„Mi  az  Igazság?”  És  ezt  mondva  ismét  kiment  a 
júdeaiakhoz;  és  ezt  mondta:  „Én  nem  találtam 
semmilyen bűnt sem őbenne.
  39 Szokás pedig nálatok,  hogy szabadon bocsássak 
valakit  a  Pászkán.  Akarjátok-e,  hogy  eloldozzam 
nektek  a  júdeaiak  fejedelmét?”  40  Ekkor  ismét 
kiáltoztak  mondva:  „Nem  ezt,  hanem  Barabást!” 
Barabás pedig rabló volt.

Tehát  ezután  Pilátus  fogta  Jézust  és 
megostoroztatta,  2  és  a  katonák  tövisből 
koszorút  fontak  és  a  fejére  tették,  és 

bíborköpenyt  vetettek  rá.  3  Odaléptek  hozzá  és  így 
szóltak: „Örvendj, júdeaiak fejedelme!” és arcul verték. 
4  Pilátus  ismét  kiment  és  mondta  nekik:  „Lám, 
kivezetem  őt,  hogy  megismerjétek,  hogy  semmiféle 
vétket  sem  találtam  benne.”  5  Ekkor  kijött  Jézus 
töviskoszorút  és  bíborköpenyt  viselve.  Ő  pedig  azt 
mondta: „Lássátok, az ember!”
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  6  Amikor  a  főpapok  és  a  kíséretük  meglátták, 
kiáltozni  kezdtek,  mondva:  „Feszítsd  meg,  feszítsd 
meg!”  Pilátus  így  szólt  nekik:  „Ti  fogjátok  őt  és 
feszítsétek meg, mert én nem találok benne vétket!” 7 
A júdeaiak ezt felelték neki: „Nekünk Törvényünk van, 
és a Törvény szerint meghalni tartozik, mert az Isten 
Fiává  tette  magát!”  8  Amikor  Pilátus  ezeket  a 
szavakat hallotta, még jobban félt,  9 és ismét bement 
a laktanyába, és így szólt Jézushoz: „Honnan vagy te?” 
Jézus  azonban  nem  adott  feleletet  neki.  10  Pilátus, 
tehát  ezt  mondta  neki:  „Nekem nem beszélsz?  Nem 
tudod,  hogy  hatalmam  van  elpusztítani  téged,  és 
hatalmam van keresztre feszíteni téged?” 11 Jézus ezt 
felelte: „Semmi hatalmad sem volna felettem, ha csak 
föntről nem adatott volna az neked. Ezért az engem 
neked  adónak  nagyobb  bűne  van.”  12  Ettől  fogva 
Pilátus  azt  kívánta,  hogy  eloldozhassa  őt.  De  a 
júdeaiak ezt kiáltozták:  „Ha ezt eloldozod,  nem vagy 
barátja  a  Cézárnak!  Mindaz,  ki  uralkodóvá  teszi 
magát,  ellentmond  a  Cézárnak.”  13  Mikor  Pilátus 
meghallotta  ezeket  a  szavakat,  kivezette  Jézust,  és 
azon  a  helyen,  amit  mozaiknak  mondanak,  héberül 
Gabbatának, leült a szónoki emelvényen. 14 A Pászka 
előkészülete  volt,  körülbelül  a  hatodik  óra  volt.  Így 
szólt  a júdeaiakhoz:  „Lám, a ti  fejedelmetek!” 15 De 
azok kiáltoztak: „Vidd el, vidd el, feszítsd meg!” Pilátus 
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ezt mondta nekik: „A fejedelmeteket feszítsem meg?” A 
főpapok  ezt  felelték:  „Nincs  uralkodónk,  csak 
Cézárunk!” 16 Akkor odaadta nekik őt, hogy keresztre 
feszítsék.
  Átvették tehát Jézust.  17 És a keresztet magának 
felemelve kiment a Koponya Helyre, amelyet a héberül 
Golgotának mondanak. 18 Ott őt keresztre feszítették, 
és vele másik kettőt innen is, onnan is, Jézust pedig 
középütt.  19  Pilátus  pedig  feliratot  írt,  amit  a 
keresztre feltett. Ez volt megírva:

Názáreti Jézus, a júdeaiak fejedelme.

20 Ezt a feliratot pedig sokan megismerték a júdeaiak 
közül,  mert  közel  volt  a  városhoz  az  a  hely,  ahol 
keresztre feszítették Jézust. És meg volt írva héberül, 
rómaiul, görögül. 21 A júdeaiak főpapjai ezt mondták 
Pilátusnak: „Ne azt írd: A júdeaiak fejedelme, hanem 
hogy: Ez azt mondta: ’A júdeaiak fejedelme vagyok’!” 
22 Pilátus ezt felelte: „Amit megírtam, azt megírtam!”
  23  A  katonák  pedig,  miután  keresztre  feszítették 
Jézust,  fogták  a  ruháit  és  négy  részre  osztották, 
mindegyik  katonának  egy  rész,  és  a  köntöst  is.  A 
köntös pedig varratlan volt, felülről egyben szőve. 24 
Ekkor  ezt  mondták  egymásnak:  „Ne  hasítsuk  szét, 
hanem vessük sorsot,  hogy kié  legyen.  Hogy az Írás 
teljesedjék, ami így szól: 

„Elosztották  maguk  között  ruháimat,  és 
köntösömre sorsot vetettek! „

A katonák tehát ezeket tették.
  25 A keresztnél ott állt Jézus anyja, az anyja nővére, 
Mária, Kleofás felesége, és a magdalai Mária. 26 Mikor 
Jézus  látta  anyját  és  az  ott  álló  tanítványt,  akit 
szeretett, ezt mondta az anyjának: „Asszony, lásd a te 
fiad!” 27 Aztán ezt mondta a tanítványnak: „Lásd, a te 
anyád!”  és  attól  az  órától  fogva  magához  vette  őt  a 
tanítvány.
  28  Ezután  Jézus,  aki  tudta,  hogy  minden 
beteljesedett,  hogy az Írás beteljesedjék, ezt  mondta: 
„Szomjazom.”  29 Épp ott  volt  egy  ecettel  teli  edény, 
ezért  ecettel  telt  szivacsot  tettek  egy  izsópra,  és  a 
szájához  vitték.  30  Mikor  tehát  Jézus  elfogadta  az 
ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” És odaadta szellemét, 
fejét lehajtva.
  31 A júdeaiak, mivel az előkészület napja volt, hogy a 
testek ne maradjanak a kereszten a Szombatra, kérték 
Pilátust,  hogy  törjék  meg  a  lábszárcsontjaikat  és 
vegyék le őket. 32 Tehát jöttek a katonák és eltörték 
az első lábszárát, majd a másik vele együtt keresztre 
feszítettét,  33  amikor  azonban  Jézust  elérték, 
minthogy látták, hogy már meghalt,  nem törték el a 
lábszárát,  34  hanem  a  katonákból  az  egyik,  a 
lándzsájával megszúrta az oldalát,  és azonnal vér és 
víz jött ki. 35 Aki ezt látta, tanúságot tett, és igaz az ő 
tanúsága, és ő tudja, hogy igazat szól, és ti is higgyetek 
neki. 36 Mert ezek lettek, hogy beteljesedjék az Írás: 

’Csontját ne törjék össze!’
37 És egy másik Írás ismét mondja: 
’Látni fogják azt, akit keresztül szúrtak.’

  38 Ezek után pedig arimateai  József,  aki  titokban 
Jézus  tanítványa volt,  mert  félt  a  júdeaiaktól,  kérte 
Pilátust,  hogy  Jézus  testét  levehesse.  Pilátus 
megengedte.  Elment  tehát  és  levette  a  testet.  39 

Megjött  Nikodémosz  is,  aki  először  éjszaka  ment 
hozzá, és hozott mirha és áloé-keveréket, mintegy száz 
fontot.  40  Fogták  tehát  Jézus  testét,  és  az 
illatszerekkel együtt gyolccsal körülkötötték, ahogy a 
júdeaiaknál  temetni  szokás.  41  Volt  azon  a  helyen, 
ahol  megfeszítették,  egy  gyümölcsös,  és  a 
gyümölcsösben egy új sír, amelyikbe még senkit sem 
helyeztek. 42 A júdeaiak készülete miatt és mert közel 
volt a sír, oda tették Jézust.

A  hét  első  napján,  korán,  még 
szürkületkor,  magdalai  Mária  kiment  a 
sírhoz,  és  látta,  hogy  a  követ  elvitték  a 

sírtól. 2 Tehát futott, és megérkezett Simon Péterhez, 
és  a  másik  tanítványhoz,  akit  szeretett  Jézus,  és 
mondta  nekik:  „Elvitték  az  Urat  a  sírból,  és  nem 
tudjuk,  hova  tették  őt!”  3  Erre  Péter  és  a  másik 
tanítvány kimentek, és megérkeztek a sírba. 4 Ketten 
hasonlóan futottak, de a másik tanítvány gyorsabban 
futott Péternél,  és elsőnek ért a  sírba.  5 Odahajolva 
látta a gyolcsokat letéve, de mégsem ment be. 6 Ekkor 
megérkezett  Simon Péter is  őt követve,  és  bement a 
sírba, a gyolcsot letéve, 7 és a kendőt, ami a fején volt, 
nem a gyolcs mellé helyezve, hanem egy külön helyen 
begöngyölve  látta.  8  Akkor  tehát  bement  a  sírba  a 
másik tanítvány is, aki elsőnek érkezett, látott és hitt. 
9  Mert  még  nem  értették  az  Írást,  hogy  fel  kell 
támadnia a halottak közül. 10 Ezután ismét elmentek 
az tanítványok.
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  11  Mária  sírva  állt  kinn  a  sírnál.  Amint  sírt, 
odahajolt  a  sírba.  12  Látott  két  hírnököt  fehérben 
üldögélni, egy a fejnél, egy a lábaknál, ahol Jézus teste 
feküdt.  13  Azok  ezt  mondták  neki:  „Asszony,  miért 
sírsz?” Azt mondta nekik: mert elvitték az Uramat és 
nem tudom hová tették.  14  Amint  ezeket  kimondta, 
hátrafordult,  és látja Jézust ott állva,  de nem tudta, 
hogy Jézus az. 15 Jézus mondja neki. „Asszony, miért 
sírsz?  Kit  keresel?”  Ő  pedig  azt  gondolta,  hogy  a 
kertész az, így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, 
mond  el  nekem,  hová  tetted,  és  én  elviszem őt.”  16 
Jézus ezt mondta neki: „Mária!” Ő megfordult és ezt 
mondta neki héberül:  „Rabboni!”  (ami tanítót jelent). 
17 Jézus ezt mondja neki: „Ne érints engem, mert még 
nem  mentem  fel  az  Atyához,  hanem  menj  el  a 
testvéreimhez,  és  mond  nekik:  Felmegyek  az  én 
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti 
Istenetekhez.” 18 Magdalai Mária elment küldöttként 
a  tanítványokhoz,  hogy  látta  az  Urat,  és  ezeket 
mondta neki.
  19  Annak  a  hét  első  napjának  estéjén,  ahol  a 
tanítványok voltak, a kapu be volt zárva a júdeaiaktól 
való félelem miatt, Jézus eljött, és középre állt, és ezt 
mondta nekik: „Békességet nektek!” 20 Ezeket mondva 
megmutatta  nekik  a  kezét  és  az  oldalát.  Az  Urat 
látván  megörültek  a  tanítványok.  21  Jézus,  ismét 
mondta  nekik:  „Békességet  nektek!  Amint  küldött 
engem az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 22 Ezeket 
mondva rájuk fújt és mondja nekik: „Fogjátok a Szent 
Szellemet!  23  Akiknek  elbocsátjátok  a  vétkeit, 
elbocsáttatik  nekik,  akiknek  megtartjátok, 
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megtartatik.” 
  24 Azonban Tamás, akit Ikernek mondanak, nem volt 
velük,  mikor  Jézus  eljött.  25  A  többi  tanítvány 
elmondta  neki:  „Láttuk  az  Urat!”  Ő  azonban  ezt 
mondta: „Ha csak nem látom kezében a szegek helyét, 
és nem teszem ujjaimat a szegek helyére,  és teszem 
kezemet az ő oldalába, nem fogok hinni!” 26 Nyolc nap 
múlva ismét együtt voltak az ő tanítványai, Tamás is 
velük volt. Bár a kapuk bezártak voltak, Jézus eljött, 
középre  állt,  és  mondta:  „Békességet  nektek!”  27 
Ezután azt mondja  Tamásnak: „Hozd ide az ujjaidat 
és  nézd  a  kezemet,  hozd  ide  a  kezedet  és  tedd  az 
oldalamba és ne légy hitetlen, hanem hívő!” 28 Tamás 
ezt felelte neki: „Az én Uram (és) az én Istenem!” 29 
Jézus  mondta  neki:  „Mert  megláttál  engem,  hiszel; 
boldogok, akik nem láttak és hisznek.”
  30  Jézus  még  sok  más  jelet  is  tett  a  tanítványai 
szeme  láttára,  amik  nincsenek  megírva  ebben  a 
könyvben.  31  Ezek  pedig  leírattak,  hogy  higgyetek, 
mert Jézus a Felkent, az Isten Fia, és hogy hívőként 
öröklétetek legyen az Ő nevében.

Ezek után ismét megmutatta magát Jézus 
a  tanítványoknak  a  Tibériási  tengernél. 
Így  mutatkozott  meg:  2  Együtt  voltak 

Simon  Péter,  Tamás,  akit  Ikernek  mondanak,  a 
Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és másik kettő a 
tanítványok közül.  3 Simon Péter azt mondta nekik: 
„Halászni  indulok.”  Azok  ezt  mondták  neki: 
„Elmegyünk  mi  is  veled.”  Kijöttek  és  beléptek  a 
hajóba, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. 4 Már 
kora  reggel  volt,  Jézus  a  tengerpartra  állt,  de  a 
tanítványok még nem tudták, hogy Jézus az. 5 Jézus 
azt  mondta  nekik:  „Gyermekeim,  nincs  valami 
harapnivalótok?” Ezt felelték neki: „Nincs” 6 Ő pedig 
ezt mondta nekik: „Dobjátok be a hajó jobb részén a 
hálót, és találni fogtok!” Tehát bedobták, de már nem 
volt erejük bevonni a halakkal való telítettsége miatt. 
7 Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt 
Péterhez:  „Az  Úr  az!”  Amikor  Simon  Péter  hallotta, 
hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mivel neki volt 
vetkőzve,  és  bevetette  magát  a  tengerbe.  8  A  többi 
tanítvány  pedig  a  hajóval  jött  ki,  mert  nem  voltak 
messze a földtől, csak mintegy kétszáz könyöknyire, a 
hálót  húzván  a  halakkal.  9  Amint  a  földre  léptek, 
meglátták  az  égő  parazsat,  ráhelyezve  halat  és 
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kenyeret.  10  Jézus  mondja  nekik:  „Hozzatok  a 
halakból,  amit  most  fogtatok!”  11  Tehát  visszalépet 
Simon Péter  és  a  földre húzta  a hálót,  ami  teli  volt 
százötvenhárom  nagy  hallal  és  bár  ennyi  volt,  nem 
szakadozott  a  háló.  12  Ezt  mondta  nekik  Jézus: 
„Nosza, reggelizzetek!” a tanítványok közül senki sem 
merte őt megkérdezni: Ki vagy? Mert tudták, hogy az 
Úr. 13 Jézus odament és fogta a kenyeret és odaadta 
nekik  és  hasonlóan  a  halat  is.  14  Már  harmadszor 
mutatkozott meg a tanítványoknak Jézus, azóta, hogy 
felkelt a halálból.
  15 Miután ettek, Jézus ezt mondja Simon Péternek: 
„János fia  Simon,  inkább szeretsz-e engem ezeknél?” 
Az  ezt  mondja  neki:  „Igen,  Uram!  Te  tudod,  hogy 
kedvellek  téged.”  Ezt  mondja  neki:  „Legeltesd  a 
bárányaimat!”  16  Majd  másodszor  is  mondja  neki: 
„János fia Simon, szeretsz-e engem?” Az mondja neki: 
„Igen  Uram!  Te  tudod,  hogy  kedvellek  téged.”  Erre 
mondja neki: „Pásztorold a juhaimat!” 17 Harmadszor 
is  mondja  neki:  „János  fia  Simon,  kedvelsz  engem?” 
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is mondta neki: 
„Kedvelsz  engem?”  És  így  szólt  hozzá:  „Uram,  te 
mindent  tudsz,  te  ismered,  hogy  kedvellek  téged!” 
Jézus  ezt  mondja  neki:  „Legeltesd  juhaimat!  18 
Legyen, ahogy mondom neked, amikor fiatalabb voltál, 
felövezted  magadat,  és  oda  mentél,  ahova  akartál. 
Mikor  megöregszel,  kinyújtod  kezedet,  más  övez  fel 
téged  és  oda  visz  majd,  ahova  nem akarod.”  19  Ezt 
pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja 
megdicsőíteni az Istent. És ezt mondta neki: „Kövess 
engem!”
  20 Péter látta visszafordulva őket követőként azt a 
tanítványt,  akit  Jézus  szeretett,  aki  a  vacsorán 
odahajolt őhozzá és mondta: „Uram, ki az, aki elárul 
téged?”  21  Tehát  mikor  meglátta  ezt  Péter,  így  szól 
Jézushoz: „Uram, és ő hogy?” 22 Jézus így szól neki: 
„Ha  azt  akarom,  hogy  maradjon  míg  eljövök,  mit 
törődsz  vele?  Te  kövess  engem!”  23  Kiment  tehát  a 
testvérek közé a beszéd, hogy az a tanítvány nem hal 
meg; pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal 
meg,  hanem:  ’Ha  azt  akarom,  hogy  maradjon  míg 
eljövök, mit törődsz vele?’
  24 Ez az a tanítvány, aki tanúskodik ezek felől, és aki 
ezeket  leírta.  Tudjuk,  hogy  igaz  az  ő  tanúsága.  25 
Azonban van még sok más is,  amiket Jézus tett,  ha 
azokat egyenként megírnánk, azt gondolom, az egész 
Világ sem tudná befogadni a megírandó könyveket.
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MÁTÉ KÖNYVE

A FELKENT JÉZUS nemzetségének könyve, ő Dávid 
fia, Ábrahám fia. 2 Ábrahám Izsákot nemzette, 
Izsák pedig Jákobot, Jákob Júdát és testvéreit, 3 

Júda  nemzette  Támártól  Fáreszt  és  Zárát,  Fáresz 
Ezrómot nemzette,  Ezróm Arámot nemzette,  4 Arám 
nemzette  Aminádábot,  Aminádáb  nemzette, 
Naasszont,  Naasszon nemzette  Szalmont,  5  Szalmón 
nemzette  Boázt  Ráchábtól,  Boáz  Obédet  nemzette 
Rúttól,  Obéd  Jesszét  nemzette,  6  Jessze  Dávidot 
nemzette, a Fejedelmet.
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  Dávid  Salamont  nemzette  attól,  aki  Úriásé,  7 
Salamon pedig nemzette Roboámot, Roboám nemzette 
Abiát,  Abia  nemzette  Aszáfot,  8  Aszáf  nemzette 
Jószafátot,  Jószafát  nemzette  Jórámot,  9  Jórám 
nemzette  Oziját,  Ozija  nemzette  Jóatámot,  Jóatám 
nemzette Áházt, Áház nemzette Ezékiást, 10 Ezékiás 
nemzette  Manasszét,  Manasszé  nemzette  Ámószt, 
Ámósz nemzette Jósiát, 11 Jósia nemzette Jekoniát és 
annak testvéreit a babilóni áttelepítéskor.
  12  A  babilóni  áttelepítés  után  Jekonia  Szalatiélt 
nemzette, Szalatiél nemzette Zorobábelt, 13 Zorobábel 
nemzette Abiudot, Abiud nemzette Eljákimot, Eljákim 
nemzette  Azórt,  14 Azór  nemzette  Szádókot,  Szádók 
nemzette  Ákimot,  Ákim  nemzette  Eliúdot,  15  Eliúd 
nemzette Eleázárt, Eleázár nemzette Mattánt, Mattán 
nemzette  Jákobot,  16  Jákob  nemzette  Józsefet, 
Máriának  a  férjét,  akitől  Jézus  született,  akit 
Felkentnek mondanak.
  17  Tehát  minden  nemzetség  Ábrahámtól  fogva 
Dávidig  tizennégy  nemzetség,  Dávidtól  fogva  a 
Babilonba  viteletiglen  tizennégy  nemzetség,  és  a 
Babilonba  vitelettől  fogva  a  Felkentig  tizennégy 
nemzettség.

  18 A Felkent Jézusnak pedig így történt a születése: 
Anyja Mária, Józseffel volt eljegyezve, de egybekelésük 
előtt a Szent Szellemtől találtatott foganni a méhében. 
19 Mivel pedig a férje József igaz volt és nem akarta őt 
megszégyeníteni, tanácsosnak tartotta rejtve eloldozni. 
20  Míg  ezeken  felindulván volt,  lám,  az  Úr  hírnöke 
jelent  meg  neki  álmában,  így  szólva  hozzá:  „József, 
Dávid fia,  ne félj  Máriát, a te asszonyodat odavenni, 
mert ami őbenne születik az a Szent Szellemtől van. 
21  Fiút  szül,  és  Jézusnak  fogod  nevezni,  mert  ő 
szabadítja  meg  népét  a  vétkeiktől.”  22  Ez  az  egész 
pedig  azért  lett,  hogy  teljesedjék,  ami  mondatott  az 
Úrtól a próféta által:

23 „Lám a szűz fiút vall a méhében, és
szül, és Emmánuelnek neveztetik,

 ami magyarázva: velünk az Isten.” 24 József pedig az 
álmából  felkelve,  úgy  tett,  amint  az  Úr  hírnöke 
parancsolta neki,  és odavette a feleségét. 25 És nem 
ismerte meg őt, míg meg nem szülte az elsőszülött fiát; 
és a nevét Jézusnak hívta. 

Amikor,  tehát  megszületett  Jézus  a  júdeai 
Betlehemben,  a  Júdeabeli  Heródes  fejedelem 
napjaiban,  lám,  mágusok  jöttek  napkeletről 

Jeruzsálembe,  2  mondván:  „Hol  van,  a  Júdeaiak 
született  fejedelme?  Mert  láttuk  napkeleten  az  ő 
csillagát,  és  hódolni  jöttünk  neki.”  3  A  fejedelem, 
Heródes, pedig ezt hallva felkavarodott, és vele egész 
Jeruzsálem  is,  4  és  a  nép  minden  főpapját  és 
írástudóját  együvé  vezetve  tudakozódott  tőlük,  hogy: 
„A Felkent hol születik?” 5 És azok ezt mondták: „A 
júdeai  Betlehemben;  mert  meg  van  írva  a  próféták 
által:
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6 „És te Betlehem, Júdea földje, semmiképp sem vagy 
a legkisebb Júda vezérei között, mert tebelőled jő ki a 
vezér, aki az én népemet, Izraelt legelteti.”
  7  Ekkor  Heródes  titkon  hívatta  a  mágusokat,  és 
pontosan  megtudakolta  tőlük  a  csillag  feltűnésének 
idejét,  8  és  Betlehembe  küldte  őket,  mondva: 
„Menjetek és kérdezzetek pontosan a gyermek felől, és 
mikor  meglelitek  adjátok  hírül,  és  én  is  hódolni 
megyek  neki.”.  9  Ők  pedig  hallván  a  fejedelmet, 
elindultak, és lám, a csillag,  amit napkeleten láttak, 
előttük megy mindaddig, amíg odaérve, megállt azon 
hely  fölött,  ahol  a  gyermek  volt.  10  Amikor  pedig 
meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. 
11  És  bemenve  a  házba,  meglátták  a  gyermeket  az 
anyjával,  Máriával;  és  leesve,  hódoltak  neki;  majd 
kincstartóikat  felnyitva,  ajándékokat  adtak  neki: 
aranyat,  tömjént  és  mirhát.  12  És  mivel  értesültek 
álmukban,  hogy vissza  ne térjenek Heródeshez,  más 
úton tértek vissza vidékükre.
  13 Mikor pedig azok visszatértek, lám, megjelent az 
Úr hírnöke Józsefnek az álmán át, mondván: „Kelj fel, 
vedd  a  gyermeket  és  az  anyját,  fuss  Egyiptomba  és 
maradj  ott,  amíg  mondom  neked,  mert  Heródes 
keresni  fogja  a  gyermeket,  hogy  elveszejtse.”  14  Ő 
pedig fölkelve, vette a gyermeket és annak anyját, és 
Egyiptomba  távozott.  15  Ott  volt  egészen  Heródes 
haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  szónokolt  a 
próféta által, aki így szólt:
„Egyiptomból hívtam ki fiamat.”
  16  Ekkor  Heródes  látva,  hogy  a  mágusok 
megcsúfolták  őt,  szerfölött  felindult,  és  kiküldetve, 
megölette Betlehemben és annak egész környékén az 
összes gyermeket, két esztendőstől és az alatt, az idő 
szerint, amit pontosan megtudakolt a mágusoktól. 17 
Tehát  beteljesedett  a  szózat,  amit  Jeremiás  próféta 
mondott:

18 „Hang hallatszott Rámában:
 nagy sírás és jajgatás;
 Ráhel siratta a gyermekeit,
 és nem akart megvigasztaltatni,
 mert nincsenek.”

  19 Mikor pedig Heródesnek bevégeztetett, lám az Úr 
hírnöke  megjelent  álomban  Józsefnek  Egyiptomban, 
20 mondva: „Kelj fel,  és vedd a gyermeket, és annak 
anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a 
gyermek lelkét keresték.” 21 Ő pedig felkelve magához 
vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael 
földjére.
  22  Mikor  pedig  hallja,  hogy  Júdeában  Archelaosz 
uralkodik,  Heródesnek,  az  apjának  helyén,  félt  oda 
menni,  hanem,  mivel  álomban  értesült,  Galilea 
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vidékére költözött. 23 És oda érkezve, a Názáret nevű 
városban  lakott,  hogy  beteljesedjék,  amit  a  próféták 
szónokoltak, hogy Názáretinek fogják hívni.

Azokban  a  napokban,  pedig  megjelent  a 
Bemerítő János, aki Júdea pusztájában hirdette, 
2  így  szólva:  „Alakítsátok  át  elméteket,  mert 

elközelített  az  Egek  Országa!  3  Mert  ez  az,  akiről 
Izajás próféta szólott, mondván: 

3
„A pusztában kiáltónak  hangja: 
készítsétek az Úr útját,
 és egyengessétek az ösvényeit!’ ”

4 Ennek a Jánosnak a ruhája, pedig teveszőrből volt és 
bőr övezte a derekát, élelme pedig sáska és erdei méz 
volt. 5 Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem és egész Júdea 
és  a  Jordán  egész  vidéke,  6  és  a  Jordán  folyóban, 
vétkeiket megvallva, bemeríttettek általa.
  7 Látva, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül 
sokan mennek hozzá, a bemerítés miatt,  ezt mondta 
nekik:  „Viperák  nemzettjei!  Kicsoda  mutatta  meg 
nektek, hogy az eljövendő haragtól meneküljetek? 8 A 
teljes átértelmezéshez méltó gyümölcsöket teremjetek! 
9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: 
Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek,  az Isten 
eme kövekből is támaszthat Ábrahámnak gyermeket. 
10  A  fejsze,  pedig  már  a  fák  gyökerén  van.  Ezért 
minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik 
és tűzre vettetik.
  11  Én  ugyan  a  vízben  merítelek  be  titeket,  hogy 
mindent  átelmélkedjetek,  de  aki  utánam jő,  erősebb 
nálam, akinek saruszíját hordozni sem vagyok méltó; ő 
a Szent Szellemben és tűzben merít be majd titeket. 12 
Akinek  szórólapát  van  a  kezében,  és  megtisztítja  a 
szérűjét; és a gabonáját a csűrbe takarítja, a polyvát 
pedig megégeti olthatatlan tűzzel.”
  13  Akkor  eljött  Jézus  Galileából  a  Jordán  mellé 
Jánoshoz,  hogy  általa  bemeríttessék.  14  János 
azonban visszatartja őt, mondva: „Nekem kell általad 
bemerítkeznem és te jössz én hozzám?” 15 Jézus pedig 
ezt  felelte  neki:  „Engedj  most,  mert így illik nekünk 
minden  igazságosságot  beteljesítenünk.”  Ekkor 
engedett neki.  16 Jézus pedig bemeríttetvén, rögvest 
kilépett a vízből; és lám, az Egek megnyíltak neki, és 
látta az Isten Szellemét alászállni,  mint galambot és 
őrá érkezni; 17 és lám egy hang az Égben így szól: „Ez 
az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.”

Jézus  ekkor  a  Szellem  által  felvezettetett  a 
pusztába,  hogy  az  ördög  megkísértse.  2  És 
amikor  negyven  nap  és  negyven  éjjel  böjtölt, 

végül  megéhezett.  3  A  kísértő  hozzá  menve,  ezt 
mondta  neki:  „Ha  az  Isten  fia  vagy,  mond,  hogy  e 
kövek  legyenek  kenyerekké.”  4  Ő  pedig  felelve,  ezt 
mondta: „Írva van: Nem csak kenyér által él az ember, 
hanem minden szózattal, amely Isten szájából jön ki.” 

4
  5  Ekkor  az  ördög  odaviszi  őt  a  szent  városba,  és 
odaállítja a Templom tetejére; 6 és mondja neki: „Ha 
Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva: 
’Az  ő  hírnökeinek  parancsol  felőled,  és  kézen 

hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.’
7  Ezt  mondja  neki  Jézus:  „Ez  is  meg  van  írva:  ’Ne 
kísértsd a te Uradat, Istenedet!’
8 Ismét odaviszi őt az ördög egy igen magas hegyre, és 
megmutatja  neki  a  Világ  minden  országát  és  azok 
dicsőségét, 9 és mondja neki: „Mindezeket neked adom, 
ha leborulva hódolsz nekem.”  10 Ekkor mondja neki 
Jézus: „Eredj Sátán, mert írva van: ’Az Uradnak, a te 
Istenednek hódolj, és egyedül neki szolgálj!’ 11 Ekkor 
elhagyta őt az ördög. És lám, hírnökök jöttek elé,  és 
szolgáltak neki.
  12  Mikor  pedig  meghallotta  Jézus,  hogy  János 
átadatott,  visszatért  Galileába,  13  és  odahagyva 
Názáretet,  elment  a  tengerparti  Kafarnaumban, 
Zebulon  és  Naftali  határán,  14  hogy  beteljesedjék, 
amit Izajás próféta mondott, így szólva: 
15  ’Zebulon  földje  és  Naftali  földje,  a  tenger  felé,  a 
Jordánon túl, a nemzetek Galileája. 
16 A nép, amely sötétségben ül, nagy Fényt lát, és akik 
a halál vidékén és árnyékában ülnek, azoknak Fény 
támad!’
  17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni és ezt mondani: 
„Értelmezzetek át  mindent,  mert  közel  van az  Egek 
Országa!” 
  18 Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, 
látott két testvért,  Simont,  akit Péternek mondanak, 
és Andrást, ennek a testvérét, amint a tengerbe hálót 
vetnek;  merthogy  halászok  voltak.  19  Ezt  mondja 
nekik:  „Gyertek  utánam,  majd  emberek  halászává 
teszlek  titeket!”  20  Azok  pedig  a  hálóikat  azonnal 
odahagyva,  követték  őt.  21  És  onnan  tovább  menve 
látott két másik testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és 
Jánost  annak testvérét,  amint a  hajóban apjukkal  a 
hálóikat kötözgetik; és őket is hívta. 22 Azok pedig a 
bárkát és apjukat azonnal otthagyva, követték őt.
  23 És megkerülte Jézus az egész Galileát, tanítva a 
zsinagógáikban,  hirdetve  az  Ország  örömhírét,  és 
gyógyítva a nép között minden betegséget és minden 
erőtlenséget.
  24 És elterjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték 
mindazokat,  akik  rosszul  voltak,  a  különféle 
betegségekben  és  gyötrelmekkel  foglaltakat,  az 
ördöngösöket,  a  holdkórosokat,  a  gutaütötteket;  és 
meggyógyította  őket.  25  És  nagy  sokaság  követte  őt 
Galileából  és  a  Tízvárosból  és  Jeruzsálemből  és 
Júdeából és a Jordánon túlról.

Mikor pedig látta Jézus a sokadalmat, felment a 
hegyre,  és  amit  leült,  hozzámentek  a 
tanítványai.  2  És  száját  megnyitva,  tanította 

őket,  ezt mondván:  3 „Boldogok a Szellem koldusai, 
mert övék az Egek Országa.

5
4 Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak.
5  Boldogok  a  szelídek,  mert  ők  örökségül  kapják  a 
földet.
6  Boldogok,  akik  éhezik  és  szomjúhozzák  az 
igazságosságot, mert ők megelégíttetnek.
7  Boldogok  az  irgalmasok,  mert  ők  irgalmasságot 
nyernek.
8  Boldogok  a  tisztaszívűek,  mert  ők  látni  fogják  az 
Istent.
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9 Boldogok a békeszerzők, mert majd az Isten fiainak 
mondatnak.
10  Boldogok,  akik  háborúságot  szenvednek  az 
igazságosságért, mert övék az Egek Országa.
11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak 
titeket  és  minden  gonosz  hazugságot  mondanak 
ellenetek érettem. 12 Örüljetek és ujjongjatok, mert a 
ti jutalmatok bőséges a Égben, mert így háborgatták a 
prófétákat is, akik előttetek voltak.
  13 Ti vagytok a föld sója! De, ha a só megízetlenűl, 
mivel  sózzák  meg?  Nem  jó  azután  már  semmire, 
hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. 
  14 Ti vagytok a Világnak a Fény. Nem rejthetik el a 
hegyen  épített  várost.  15  Gyertyát  sem  azért 
gyújtanak,  hogy  a  véka  alá,  hanem  hogy  a 
gyertyatartóba tegyék és világítson mindazoknak, akik 
a házban vannak. 16 Így világítson a ti Fényetek az 
emberek  előtt,  hogy  lássák  a  ti  jó  műveiteket  és 
dicsőítsék a ti Égi Atyátokat. 
  17  Ne  gondoljátok,  hogy  a  Törvény  és  a  próféták 
eltörlésére jöttem. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem 
inkább, hogy betöltsem. 18 Mert mondom nektek: amíg 
az Ég és Föld el nem múlik, a Törvényből egy ióta vagy 
egy vessző el nem vész, amíg minden meg nem lesz. 19 
Valaki  ezért  csak  egyet  is  elold  e  legkisebb 
parancsolatok közül  és  úgy tanítja  az  embereket,  az 
Égi Országban a legkisebb lesz; valaki pedig teszi és 
úgy tanítja,  azt az Egek Országában nagynak fogják 
hívni.
  20 Mert mondom nektek, ha igazságosságotok nem 
múlja  felül  az  írástudók  és  a  farizeusok 
igazságosságát, semmiképp sem mehettek be az Egek 
Országába.
  21 Hallottátok, hogy megmondatott az ősöknek: Ne 
ölj!  Mert  aki  öl,  méltó  az  ítéletre!  22  Én  pedig  azt 
mondom,  hogy  mind,  aki  ok  nélkül  haragszik  a 
testvérére,  méltó az ítéletre;  Aki pedig azt mondja a 
testvérének:  Ráká!,  méltó  a  főtanács  ítéletére;  aki 
pedig ezt mondja: Balga!, méltó az alvilág tüzére.   23 
Ezért, ha az ajándékodat az oltárra viszed, és eszedbe 
jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, 
24 hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, és eredj el, 
előbb  békélj  meg,  és  azután  eljővén,  vidd  fel  az 
ajándékodat.   25  Légy  jóakarója  az  ellenségednek 
hamar,  amíg  az  úton  jársz  vele,  hogy  az  ellenséged 
valamiképpen a bíró kezére ne adjon téged, és a bíró 
oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen. 
26 Bizony mondom neked,  ki  nem jössz onnét,  amíg 
meg nem adod az utolsó fillérig.
  27  Hallottátok,  hogy  megmondatott:  ’Ne 
paráználkodj!’ 28 Én pedig azt mondom nektek, hogy 
mind  ki  asszonyra  tekint  azt  megkívánva,  már 
paráználkodott is azzal a szívében. 29 Ha pedig a jobb 
szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el 
magadtól;  mert  jobb  neked,  hogy  egy  vesszen  el  a 
tagjaid  közül,  sem  hogy  egész  tested  az  alvilágba 
vettessék.  30  És  ha  a  jobb  kezed  botránkoztat  meg 
téged,  vágd  le  azt  és  vesd  el  magadtól;  mert  jobb 
neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy 
az egész tested az alvilágra vettessék.
  31 Megmondatott továbbá: Valaki eloldozza feleségét, 
adjon  neki  az  elválásról  levelet.  32  Én  pedig  azt 
mondom neked: Valaki eloldozza feleségét, paráznaság 

oka  nélkül,  paráznává  teszi  azt,  és  aki  eloldozott 
asszonyt vesz el, paráználkodik.
  33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott az ősöknek: 
Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett 
esküidet! 34 Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán 
ne esküdjetek, se az Égre, mert az, az Isten trónja, 35 
se  a  földre,  mert  az,  az  ő  lábainak  zsámolya;  se 
Jeruzsálemre, mert az a nagy Uralkodó városa. 36 Se a 
fejedre  ne  esküdjél,  mert  egyetlen  hajszálat  sem 
tehetsz fehérré vagy feketévé.  37 Hanem a szavatok 
legyen: Igen, igen; nem, nem. Ami pedig ezeken felül 
van, a gonosztól való.
  38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, 
fogat  fogért!  39  Én  pedig  azt  mondom  nektek:  Ne 
álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged 
jobb  felöl,  fordítsd  felé  a  másikat  is.  40  Aki  pedig 
ítélkezni akar rajtad, és elvenni az alsó ruhádat, add 
oda  neki  a  felsőt  is.  41  És  aki  téged  egy  mérföldre 
kényszerít, menj vele még egyet. 42 Aki tőled kér, adj 
neki; és aki tőled kölcsönt akar kérni, el ne fordulj.
  43  Hallottátok,  hogy  megmondatott:  Szeresd 
felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! 44 Én pedig azt 
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat,  akik  titeket  átkoznak  és  imádkozzatok 
azokért,  akik  üldöznek  titeket,  45  hogy  az  Égi 
Atyátoknak legyetek a fiai,  aki  felhozza az ő  Napját 
mind  a  gonoszokra,  mind  a  jókra,  és  esőt  ad  az 
igazaknak és a hamisaknak. 46 Mert ha csak azokat 
szeretitek,  akik  titeket  szeretnek,  micsoda  jutalmat 
kaptok? Avagy a vámosok is nem ugyanezt teszik-e? 47 
És ha csak egyedül a ti testvéreiteket köszöntitek, mi 
többet  tesztek  másoknál?  Nemde  a  vámosok  is  e 
képpen cselekszenek? 48 Legyetek ezért ti tökéletesek, 
miképpen a ti Égi Atyátok is tökéletes.

Ügyeljetek,  hogy igazvoltotokat  ne  az  emberek 
előtt  szemléltessétek,  hogy  lássanak  titeket, 
mert  különben  nem  lesz  érdemetek  az  Égi 

Atyátoknál.  2  Ezért  amikor  adakozol,  ne  kürtöltess 
magad  előtt,  ahogy  a  képmutatók  tesznek  a 
zsinagógákban  és  az  utcákon,  hogy  az  emberektől 
dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek: már el is 
vették a jutalmukat. 3 Te pedig, amikor adakozol ne 
tudja a balod, mit tesz a jobbod, 4 hogy az adományod 
rejtekben legyen, és az Atyád, aki rejtekben lát, majd 
megadja neked.

6

  5  Mikor  imádkoztok  ne  legyetek  olyanok,  mint  a 
képmutatók,  akik  a  zsinagógában  és  az  utcák 
szegletein fennállva kedvelnek imádkozni, hogy lássák 
őket  az  emberek.  Bizony  mondom nektek:  már  el  is 
vették a jutalmukat. 6 Te viszont, amikor imádkozol, 
menj be a legbelsőbb szobádba, és az ajtódat bezárva 
imádkozzál az Atyádhoz,  aki rejtekben van, és aki a 
rejtekben is lát, megadja azt neked.
  7 És amikor imádkoztok ne legyetek fecsegők, mint a 
nemzetek,  akik  azt  gondolják,  hogy  a  bőbeszédűek 
hallgattatnak  meg.  8  Ne  legyetek  tehát  ezekhez 
hasonlók,  mert  jól  tudja  a  ti  Atyátok,  mire  van 
szükségetek, mielőtt még kérnétek.
  9 Ti tehát így imádkozzatok:

Mi Atyánk, ki vagy az Egekben,
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szenteltessék meg a te neved,
10  jöjjön  el  az  Országod  és  legyen  meg  az 
akaratod, amint az Égben, úgy a

Földön is;
11 És a mi mindennapi kenyerünket,  ad meg 
nekünk ma,
12 és engedd el a tartozásainkat, amiként mi is 
elengedtük azokat, a nekünk

tartozóknak,
13 és ne vigyél be minket a kísértésbe, hanem 
szabadíts meg minket a

Gonosztól.
  14  Ha  ugyanis  elbocsátjátok  az  embereknek 
esendőségeiket, akkor nektek is elbocsátja azokat a ti 
Égi  Atyátok;  15  de,  ha  ti  nem  bocsátjátok  el  az 
embereknek,  akkor  nektek  sem  fogja  elbocsátani  az 
Égi Atyátok, esendőségeiteket.
  16 Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyanok, mint a 
szomorkodó  képmutatók,  akik  tettetik  az  arcukat, 
hogy böjtölőként tűnjenek fel az emberek előtt. Bizony 
mondom  nektek:  megkapták  a  jutalmukat.  17  Te 
pedig, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg 
az arcodat, 18 hogy az embereknek ne tűnjön fel, hogy 
böjtölsz, hanem csak a te rejtekben levő Atyádnak; és 
Atyád, a rejtekben látó, majd megadja neked. 
  19 Ne szerezzetek magatoknak kincseket  a  földön, 
ahol a moly és az enyészet eltünteti,  ahol a tolvajok 
kiássák  és  ellopják.  20  Szerezzetek  kincset 
magatoknak  a  Égben,  ahol  sem  az  enyészet,  sem  a 
moly el nem tünteti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem 
el nem lopják, 21 mert ahol a kincsed van, ott van a te 
szíved is.
  22 A test világítója a szem, ha a szemed egyszerű, 
egész tested fényes lesz; 23 ha pedig a szemed gonosz, 
az egész tested sötét lesz; ha pedig a benned lévő Fény, 
Sötét, mekkora lesz a Sötétség?
  24 Senki sem lehet alávetve két úrnak; mert vagy 
egyiket  gyűlöli  és a másikat  szereti,  vagy az egyiket 
tűri  és  a  másikat  utálja.  Nem  lehettek  Istennek 
alávetve és Mammonnak is!
  25  Ezért  mondom  nektek:  Ne  aggódjatok  a 
lelketekért,  hogy  mit  egyetek,  mit  igyatok,  se  a 
testetekért,  hogy  mibe  öltöztessétek.  Nemde  több  a 
lélek az ételnél, és a test a ruhánál? 26 Nézzétek meg 
az ég szárnyasait, nem vetnek, sem nem aratnak, sem 
nem gyűjtenek a csűrökbe; és a ti Égi Atyátok élteti 
azokat.  Nemde ti  többet  értek azoknál?  27 Magatok 
közül pedig ki toldhat az életkorához egy könyöknyit 
is?  28  És  az  öltözet  felöl,  mit  aggodalmaskodtok? 
Nézzétek  a  mezők  liliomait,  miképpen  nőnek,  nem 
munkálkodnak,  sem nem fonnak.  29  Mondom pedig 
nektek,  Salamon  minden  dicsőségében  sem volt  úgy 
felöltöztetve,  minként egy ezek közül. 30 Ha pedig a 
mező  szénáját,  ki  ma  van,  és  holnap  a  kemencébe 
vetik,  Isten  így  öltözteti,  mennyivel  inkább  titeket 
kicsinyhitűeket?  31  Ne  legyetek  ezért 
aggodalmaskodók, mondván, mit  eszünk,  mit iszunk, 
mibe öltözködünk? 32 Mert mind ezeket  a nemzetek 
keresik.  Mert tudja a ti  Égi Atyátok, hogy mindezek 
nélkül  szűkölködtök.  33  Keressétek ezért  először  [az 
Isten]  Országát  és  az  ő  Igazságát,  és  mindezek 
megadatnak  tinéktek.  34  Ne  akarjatok  ezért 
aggodalmaskodni  a  holnap  miatt,  a  holnap  majd 

aggódik önmagáért. Elég a napnak az ő baja.”

„Ne  akarjatok  ítélni  és  meg  nem  ítéltettek.  2 
Mert amilyen ítélettel ítéltek, úgy ítéltettek. És 
amely mértékkel mértek, azzal mérnek titeket. 3 

Miért látod meg a kalászt a testvéred szemében, míg a 
gerendát  a  saját  szemedben  nem  észleled.  4  Vagy 
miképpen  mondod  a  testvérednek:  Testvérem,  hadd 
vegyem ki szemedből a kalászt, miközben gerenda van 
a  te  szemedben?  5  Képmutató!  Vesd  ki  először  a 
gerendát  a  magad  szeméből,  és  azután  meglátod 
kivenni a kalászt a testvéred szeméből.
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  6  Ne  adjátok  a  tiszta  dolgokat  kutyáknak,  és  ne 
vessétek  gyöngyeiteket  disznók  eleibe,  netalán 
megtapodják  azokat  lábaikkal,  és  visszafordulva 
megszaggatnak titeket.
  7 Kérjetek és adatik nektek, keressetek és meglelitek, 
kopogtassatok és megnyittatik tinéktek. 8 Mert mind, 
aki  kér,  kap; és aki keres,  az lel;  és a kopogtatónak 
megnyittatik.  9  Avagy melyik  az,  az emberek közül, 
akitől, ha a fia kenyeret kér, követ nyújt neki? 10 Vagy 
ha  halat  kér,  kígyót  nyújt  neki?  11  Ha,  tehát  ti 
gonoszvoltotokban  tudtok  jó  adományokat  adni 
gyermekeiteknek,  mennyivel  inkább  ad  jót  a  ti 
Atyátok, aki az Égben van, a tőle kérőknek?
  12 Tehát mindent, amit akartok, hogy megtegyenek 
nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Mert ez a 
Törvény és a próféták.
  13 Menjetek be a szoros kapun át, mert széles az a 
kapu és bő, ami visz a veszedelemre, és sokan vannak, 
akik átmennek rajta. 14 Mily igen szoros az a kapu, és 
keskeny az út, amely visz az Életre, és milyen kevesen 
vannak, akik meglelik azt.
  15 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik tihozzátok 
érkeznek  juhok  ruhájában,  belül  pedig  ragadozó 
farkasok.  16  A  gyümölcseikről  ismeritek  meg  őket. 
Mert szednek-e tövisekről szőlőt, avagy kóróról fügét? 
17 Így minden jó fa, jó gyümölcsöt terem; a gonosz fa 
pedig,  gonosz gyümölcsöt terem. 18 A gonosz fa nem 
teremhet jó gyümölcsöt, és a jó fa nem teremhet gonosz 
gyümölcsöt.  19  Minden fa  ezért,  mely  nem terem jó 
gyümölcsöt, kimetszetik és a tűzbe vettetik. 20 Ezért 
az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
  21 Nem mind, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! 
megy be  az Egek Országába;  de  aki  megteszi  az  én 
Atyám akaratát, aki az Égben van, az bemegy az Egek 
Országába. 22 Sokan mondják majd énnekem azon a 
napon: ’Uram! Nemde a te nevedben prófétáltunk, és a 
te  nevedben  űztünk  ördögöket,  és  a  te  nevedben 
tettünk  sok  jót?’  23  Akkor  tehát  megvallok  majd 
azoknak,  hogy  soha  nem  ismertelek  titeket: 
Távozzatok tőlem mind, kik törvénytelent műveltetek! 
  24 Ezért mind, aki hallgatja ezeket az Igéimet és meg 
is teszi, hasonlít a bölcs emberhez, aki a házát sziklára 
rakja. 25 És szállott le az eső, és jöttek a folyamok, és 
fújtak a szelek, és ráomlottak arra a házra, de az nem 
omlott össze,  mert a sziklán van.    26 És mind, aki 
hallgatja  ezeket  az  Igéimet,  és  nem  teszi  azokat, 
hasonlít a balga emberhez, ki a házát fövenyre rakta. 
27 És szállott le az eső, és jöttek a folyamok, és fújtak 
a szelek,  és  ráomlottak arra a házra,  és nagy lett  a 
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romlása.”
  28 És úgy lett, hogy amikor Jézus bevégezte ezeket a 
beszédeket,  csodálkoztak  a  tömegek  a  tanításán.  29 
Mert olyan volt az őket tanító, mint akinek hatalma 
van, nem úgy, mint az írástudóik.

Mikor pedig Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság 
követte  őt.  2  És  lám,  egy  leprás  jött  elébe, 
leesvén  elé  ezt  mondja:  „Uram,  ha  akarsz, 

megtisztíthatsz  engemet.”  3  És  Jézus,  kezét 
kinyújtván megérintette őt, mondva: „Akarom, tisztulj 
meg!”  És  legott  megtisztult  a  leprától.  4  Jézus  ezt 
mondta neki: „Vigyázz, senkinek ne szólj! Hanem eredj 
és  mutasd meg magadat a papoknak,  és  add azt  az 
ajándékot, amelyet Mózes rendelt, azok tanúságára. 

8
  5  Amikor  bement  Kafarnaumba,  hozzálépet  egy 
százados, kérve őt: 6 „Uram, a legényem köszvényes és 
az  ágyamban  fekve  gonoszul  gyötretik.”  7  Ő  ezt 
mondja  neki:  „Elmegyek  és  meggyógyítom.”  8  A 
százados ezt  felelte  neki:  „Uram, nem vagyok méltó, 
hogy  hajlékomba  jöjj,  hanem  csak  egyet  szólj  és 
meggyógyul  az  én  legényem.  9  Mert  én  is  hatalom 
alatt  álló  ember vagyok,  és  katonák állnak alattam. 
Egynek mondom: Menj! És elmegy; a másiknak: Jöjj! 
És jön; és a rabszolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.” 10 
Ezt  hallván  Jézus  elcsodálkozott  és  követőinek  ezt 
mondta:  „Bizony,  mondom nektek,  nem leltem ennyi 
hitet  Izraelben.  11  Mondom  pedig  nektek,  sokan 
jönnek napkeletről és napnyugatról és megnyugszanak 
Ábrahámmal  és  Izsákkal  és  Jákobbal  az  Egek 
Országában.  12  Az  ország  fiai  pedig  kivettetnek  a 
külső sötétségbe; lesz ott sírás és fogak csikorgatása.” 
13 És mondja Jézus a századosnak: „Eredj, és amint 
hitted,  úgy lesz.”  És meggyógyult  a legény abban az 
időben.
  14 És amikor Péter házába érkezett Jézus látta, hogy 
annak anyósa fekszik és a hideg leli.  15 Megérinti a 
kezét,  mire elhagyta őt a hideglelés.  És az felkelt és 
szolgált neki.
  16 Mikor beesteledett, odavittek hozzá sok ördögtől 
megszállottat,  és Igével kivetette a szellemeket,  és a 
rosszul  levőket  mind  meggyógyította.  17  Hogy 
beteljesedjék, ami Izajás próféta által mondatott:
Ő,  a  mi  gyengeségeinket  magára  vette  és 
betegségeinket viselte.
  18  Látva  pedig  Jézus  a  sokaságot  körülötte, 
megparancsolta   tanítványainak,  hogy  menjenek  a 
túlpartra.  19  Egy  írástudó  hozzálépve  mondja  neki: 
„Tanító,  ahová csak mégy,  követlek téged!” 20 Jézus 
ezt mondja neki:  „A rókáknak odvaik vannak, az égi 
szárnyasoknak fészkeik,  az Emberfiának pedig nincs 
hova  a  fejét  lehajtania.”  21  Tanítványai  közül  egy 
másik ezt mondta neki: „Uram, eresszél engem előbb 
elmennem  és  eltemetnem  apámat.”  22  Jézus  ezt 
mondta annak: „Kövess engem, hagyd a holtakra, hogy 
eltemessék halottaikat!”
  23 És ő belépett a hajóba, a tanítványai követték. 24 
És lám, nagy rengés lett a tengeren, úgyhogy a hajót 
csaknem  befedték  a  hullámok;  de  ő  aludt.  25  És 
hozzáléptek  a  tanítványai,  felköltötték,  mondva: 
„Uram, ments meg! Elveszünk!” 26 Ezt mondja nekik: 

„Miért féltek, ti kicsinyhitűek?” Felkelve parancsolt a 
szeleknek és a tengernek, majd nagy csendesség lett. 
27 Az emberek pedig csodálkoztak, mondván: „Kicsoda 
ez, hogy még a tenger és a szelek is engednek neki?”
 28 Mikor a gadaraiak vidékére, a túlpartra értek, két 
ördöngösnek elébe kerültek, akik a sírokból jöttek ki, 
igen szörnyűek, úgyhogy miattuk senki sem mehetett 
arra  az  úton.   29  És  lám,  üvöltenek,  mondva:  „Mi 
közünk hozzád, Isten fia; Miért jöttél ide, időnek előtte 
gyötreni minket?” 30 Volt pedig, nem messze mellettük 
egy nagy disznócsorda. 31 Az ördögök kérték őt: „Ha 
kivetsz minket innen, eresz minket a disznócsordába.” 
32 És mondja azoknak: „Eredjetek!” És azok kimentek 
a disznókba. És a csorda lement nagy hirtelenséggel a 
meredeken bele a tengerbe és meghaltak a vízben. 33 
A pásztorok pedig elfutottak és a városban hírül adtak 
mindent, az ördöngösökkel történteket is. 34 És ment 
az egész város Jézus elébe és őt meglátva, kérték, hogy 
menjen el az ő vidékükről.

És  a  hajóba  belépve  a  túlpartra  ment,  és 
megérkezett  a  saját  városába.  2  És  lám, 
eléhoztak egy ágyban fekvő köszvényest.  Jézus 

látván  a  hitüket,  azt  mondta  a  köszvényesnek: 
„Reménykedj, gyermekem, megbocsáttattak a vétkeid!” 
3  És  némelyek  az  írástudók  közül  azt  mondták 
magukban:  „Ez  káromló!”  4  És  mikor  látta  Jézus 
indulatukat, azt mondja: „Miért van gonosz indulat a 
szívetekben?  5  Mert  mit  könnyebb  mondani: 
megbocsátattak a vétkeid vagy azt mondani, hogy kelj 
fel  és  járj?  6  Hogy  pedig  lássátok,  az  Emberfiának 
hatalma van a vétket megbocsátani,”  -  ezt mondta a 
köszvényesnek:  „Kelj  fel,  vedd  ágyadat,  és  menj  a 
házadba!” 7 Az felkelt és elment a házába. 8 Látván 
pedig  ezt  a  sokaság,  félelem  töltötte  el  őket  és 
dicsőítették  az  Istent,  aki  ilyen  hatalmat  adott  az 
embereknek.

9

  9  Mikor  elindult  volna  Jézus,  látott  egy  embert  a 
vámon ülve, akinek Máté volt a neve, és mondta neki: 
„Kövess engemet!” És az felkelvén követte őt.
  10  És  lett,  hogy  este,  a  házban  az  étkezéshez 
telepedtek; és lám, sok vámos és jeles vétkes érkezett, 
és együtt ettek Jézussal és tanítványaival. 11 Látták 
ezt  a  leviták,  és  mondták  a  tanítványainak:  „Miért 
eszik  a  ti  tanítótok  az  itt  lévő  vétkesekkel  és 
vámosokkal?” 12  Meghallva ezt, mondta nekik: „Nem 
az  erősnek  szükséges  az  orvos,  hanem  a  rosszul 
lévőknek. 13 Menjetek és tanuljátok meg, amint van: 
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Mert nem az 
igazakat jöttem hívni, hanem a vétkeseket.”
  14 Ekkor  hozzálépnek János  tanítványai,  mondva: 
„Miért  böjtölünk mi  és  a  leviták gyakorta,  míg  a te 
tanítványaid  nem  böjtölnek?”  15  Ezt  mondja  nekik 
Jézus: „Csak nem sírhatnak a vő fiai, amíg a vő velük 
van? Jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vő, és 
akkor  böjtölnek.  16  Senki  sem  ereszti  az  új  nyers 
posztó foltját a régi ruhába, mert kiszakítja az magát a 
régi ruhából és a szakadat nagyobb lesz. 17 És nem 
eresztenek új  bort  régi  tömlőkbe,  mert  így  a tömlők 
megszakadoznak,  a  bor  elfolyik  és  a  tömlők  is 
elvesznek;  hanem  új  bort  új  tömlőbe  teszik,  és 
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mindkettő megtartatik.”
  18 Amíg ezt azoknak elbeszélte,  egy elöljáró lépett 
hozzá, aki hódolván előtte, ezt mondta: „Uram, az én 
leányom  ma  meghalt,  de  jöjj,  vesd  rá  kezedet,  és 
megelevenedik.”  19  És  Jézus  felkelve  követte  őt 
tanítványaival.
  20  És  lám,  egy  asszony,  aki  tizenkét  esztendeje 
vérfolyásban szenvedett, a háta mögül hozzá lépett és 
a ruhájának peremét megérintette.  21 Mert így szólt 
magában:  „Ha  én  az  ő  ruháját  csak  megérintem is, 
meggyógyulok.”  22  Jézus  pedig  megfordulva,  őt 
meglátta és ezt mondta: „Reménykedjél lányom, mert 
a hited meggyógyított téged.” És az asszony abban a 
pillanatban meggyógyult.
  23 És mikor Jézus az elöljáró házába érkezett, látta 
ott  a  fuvolásokat  és  a  zajongó  sokaságot.  24  Ezt 
mondta:  „Távozzatok,  mert  nem halt  meg ez a lány, 
hanem  csak  alszik.”  Azok  meg  kinevették.  25  És 
amikor  a  sokadalom  onnan  kiküldetett,  bement, 
megfogta a kezét és ezt mondta: „Kelj fel!” és a lány 
felkelt.  26  És  e  hírt  megvitték  mind  ezen  az  egész 
területen.
  27  Amikor  Jézus  innen  elmenőben  volt,  két  vak 
követte [őt] kiáltozva utána: „Irgalmazz nekünk, Dávid 
fia!”  28  Mikor  pedig  egy  házba  érkezett,  a  két  vak 
odament,  Jézus megszólította  őket:  „Hiszitek-e,  hogy 
ezt megtehetem?” Ezt mondták neki: „Igen, Uram.” 29 
Ekkor megérintette az szemeiket, mondva: „Legyen a 
ti  hitetek  szerint.”  30  És  megnyíltak  a  szemeik. 
Azonban rájuk förmedvén Jézus így szólt.  „Lássatok, 
de  senki  se  ismerje!”  31  Azok  pedig  kimenve, 
elhíresztelték mind e földön.
  32  Mikor  ezek  elmentek,  hoztak  hozzá  egy  néma 
ördöngöst.  33  Az  ördögöt  belőle  kivetve,  beszélni 
kezdett a néma. És csodálkozott a sokadalom, mondva: 
„Soha se tűnt fel ilyen Izraelben.” 34 A leviták pedig 
ezt  mondták:  „Az  ördögök  fejedelmével  veti  ki  az 
ördögöket.”

  35 És megkerülte Jézus mind e városokat és falvakat, 
tanítva  a  zsinagógákban  és  hirdetve  az  Ország 
örömhírét,  és  meggyógyított  minden  betegséget  és 
minden ernyedtséget.
  36  Látva  pedig  a  sokaságot  megkönyörült  rajtuk, 
mert  nyúzottak és levertek voltak,  miként a pásztor 
nélküli juhok. 37 Ekkor mondta a tanítványainak: „Az 
aratni való sok, a munkás meg kevés. 38 Kérjétek az 
aratás Urát, hogy eresszen munkásokat az aratásába.”

s  odahívta  a  tizenkét  tanítványát,  és 
hatalmat  adott  nekik  a  tisztátalan 
szellemek felett, hogy kivethessék őket, és 

meggyógyíthassanak  minden  gyengeséget  és 
betegséget.

10
  2 A tizenkét apostolnak pedig ez volt a neve: az első 
Simon, kit Péternek mondanak; András az ő testvére; 
és Jakab, Zebedeus fia és János az ő testvére; 3 Fülöp 
és Bertalan, Tamás és Máté a vámos; Jakab Alfeus fia; 
és  Tádé,  4  a  kánaáni  Simon,  és  iskarióti  Júdás,  aki 
elárulta őt.
  5 Jézus ezt a tizenkettőt küldte, utasítván őket, ezt 

mondta:  „A  nemzetek  útjára  ne  menjetek  és  a 
szamaritánusok városaiba be ne menjetek, 6 menjetek 
inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! 7 Menjetek 
és hirdessétek mondván: Elközelgett az Egek Országa! 
8  Az  erőtleneket  gyógyítsátok,  támasszátok  fel  a 
halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, vessétek ki 
az  ördögöket;  adományként  kaptátok,  adományként 
adjátok.  9  Ne szerezzetek  se  aranyat,  se  ezüstöt,  se 
pénzt az övetekbe, 10 se tarsolyt az útra, se két inget, 
se sarut, se botot, mert méltó a munkás a táplálékára. 
11  Ha  valamely  városba  vagy  faluba  érkeztek, 
kérdjétek, ki az, aki méltó benne, lakjatok nála amíg ki 
nem mentek.  12  Bemenvén  egy  házba,  köszöntsétek 
azt! 13 Ha pedig méltó az a ház, a békétek száll rá; ha 
azonban nem méltó, a békétek visszaszáll róla. 14 Ha 
pedig valaki nem fogad be titeket és nem hallgatja az 
igéiteket,  menjetek  ki  abból  a  házból  és  abból  a 
városból és rázzátok le a porát a lábatokról. 15 Bizony 
mondom  nektek,  Szodoma  és  Gomorra  földjének 
könnyebb  lesz  az  ítélet  napján,  mint  annak  a 
városnak.
  16  Lám,  elküldelek  én  titeket,  mint  juhokat,  a 
farkasok  közé.  Legyetek  okosak,  mint  a  kígyó  és 
egyszerűek, mint a galambok.
  17 Őrizkedjetek az emberektől, mert a főtanácsnak 
fognak  átadni  titeket,  és  a  zsinagógáikban 
megostoroznak titeket. 18 A vezetők és az fejedelmek 
elé  vitettek  énértem  az  ő  tanúságukra  és  a 
nemzetekére.  19  Mikor  pedig  odaadnak  titeket,  ne 
tanakodjatok, hogy miként vagy mit beszéljetek; mert 
megadatik nektek abban az órában, mit is beszéljetek. 
20  Mert  nem  ti  lesztek,  akik  beszéltek,  hanem  az 
Atyátok Szelleme lesz, a bennetek beszélő.
  21 Mert testvér a testvért adja majd a halálra, és apa 
a gyermeket;  a gyermekek felkelnek szüleik ellen és 
halálra gyötrik őket. 22 És az én nevemért mindenek 
által  meggyűlöltettek,  aki  azonban  állhatatos  marad 
végig, az üdvözül.
  23  Amikor  üldöznek  az  egyik  városban  titeket, 
fussatok a másikba, mert mondom nektek, nem értek 
végére Izrael városainak, míg el nem jön az Emberfia.
  24  Nem nagyobb a  tanítvány a  tanítójától,  sem a 
rabszolga  az ő  urától.  25 Elég  a tanítványnak,  hogy 
olyan legyen, mint a tanítója, és a rabszolgának, hogy 
olyan legyen, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak 
nevezték, mennyivel inkább a házbelieket?
   26  Ezért,  tehát  ne  féljetek  azoktól;  mert  semmi 
sincsen eltakarva, ami fel ne táratna, és semmi rejtett 
nincs, ami ki ne tudódna. 27 Amit pedig a Sötétségben 
szólok nektek, azt a Fényben mondjátok, és amit fülbe 
súgva hallotok, hirdessétek az épületek tetejéről. 
28  Ne  féljetek  azoktól,  akik  a  testeteket  megölik, 
azonban a lelketeket nem ölhetik meg; inkább azoktól 
féljetek,  akik a lelket  is  és  a  testet  is  elveszejtik az 
alvilágban. 29 Nemde két verebet adnak fél pénzért? 
És  azok  közül  egy  sem  esik  a  földre  a  ti  Atyátok 
nélkül.  30 A ti  fejetek hajának,  pedig  minden fürtje 
megszámláltatott.  31  Ezért  ne  féljetek  azoktól,  mert 
jobbak vagytok ti azoktól a verebektől.
  32 Ezért mind, aki megvall engem az emberek előtt, 
megvallom én is őt, az Égi Atyám előtt. 33 Aki pedig 
megtagad  engem  az  emberek  előtt,  azt  én  is 
megtagadom az Égi Atyám előtt.
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  34 Ne gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre; 
nem békét vetni jöttem, hanem szablyát. 35 Mert azért 
jöttem, hogy szétválasszam a fiút az apjától, leányt az 
anyjától, menyet az anyósától: 36 és saját háznépe lesz 
az ember ellensége.
  37  Aki  pedig  apját  vagy  anyját  inkább  kedveli, 
mintsem engem, nem méltó hozzám; és aki a fiát vagy 
a lányát inkább kedveli,  mintsem engem, nem méltó 
hozzám.  38  És  aki  nem  veszi  keresztjét  és  követ 
engem, nem méltó hozzám. 39 És, aki megleli a lelkét, 
elveszejti azt, és aki elveszejti a lelkét érettem, megleli 
azt.
  40 Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem 
befogad,  az,  az  engem  küldőt  fogadja  be.  41  Aki 
prófétát fogad be a próféta nevében, a próféta érdemét 
veszi, és aki igazat fogad be igaz nevében, az igaznak 
érdemét  veszi.  42  Aki  megitat  egy  pohár  hűsítővel, 
egyedül  tanítványi  voltára  egyet  ezen  kicsinyekből, 
mondom nektek: nem veszíti el érdemét.”

És  úgy  lett,  hogy  amikor  végzett  Jézus 
elrendezve  mindent  a  tizenkét 
tanítványával,  a  városaikba  ment  onnan 

tanítani és hirdetni.
11
  2 János pedig a megkötözöttségben hallván a Felkent 
műveiről,  két  tanítványát  küldte  el,  3  és  mondta 
nekik: „Te vagy-e az Eljövendő, avagy mást várjunk?” 
4 És Jézus felelt, ezt mondva: „Eredjetek és vigyétek 
hírül Jánosnak, amit hallottatok és láttatok. 5 A vakok 
látnak,  a  süketek  hallanak,  a  leprások 
megtisztíttatnak, és a halottak felkelnek, a szegények 
pedig az örömhírt hirdetik. 6 és boldog, aki meg nem 
botránkozik bennem.”
  7  Mikor  pedig  azok  elmentek,  Így  kezdett  Jézus 
beszélni a sokasághoz Jánosról: „Miért mentetek ki a 
pusztába? Széltől lengedező nádat látni? 8 Avagy mit 
mentetek  ki  látni?  Finoman  öltözött  embert  látni? 
Lám, a finom ruhákat hordók, a fejedelmek házaiban 
laknak.  9  Hanem,  mit  mentetek  ki  látni?  Prófétát? 
Igen,  mondom  nektek,  prófétánál  is  nagyobbat.  10 
Mert felőle van megírva: 
’Íme,  a  Küldöttemet  küldöm  az  arcod  előtt,  aki 
elkészíti a te utadat előtted.’
  11 Bizony mondom nektek: Nem támadott nagyobb a 
Bemerítő  Jánostól  asszonyok  szülöttei  közül.  Mégis, 
aki legkisebb az Egek Országában, nagyobb őnála.” 12 
A  Bemerítő  János  napjaitól  fogva  máig 
erőszakoskodnak  az  Egek  Országán,  és  erőszakosak 
ragadják  magukhoz.   13  Mert  minden  próféta  és  a 
Törvény  Jánosig,  erről  jövendölt.  14  És,  ha  el 
akarjátok ismerni, ő Illés, aki eljövendő. 15 Akinek van 
füle, hallja meg!”
  16  „Kihez  hasonlítsam  én  ezt  a  nemzedéket? 
Hasonlítanak  a  vásárt  ülő  gyermekekhez,  akik 
üvöltenek a többieknek. 17 szólván: 
’Furulyáztunk  és  nem  szökkentetek,  gyászéneket 
énekeltünk és nem gyászoltatok.’
18  Mert  jött  János,  nem  evett  és  nem  ivott,  és 
mondták:  ördöge  van.  19  Jött  az  Emberfia,  evett  és 
ivott,  és  mondják:  Lám,  falánk  és  borissza  ember, 
vámosok  és  vétkesek  barátja.  De  az  ő  művei  által 

igazolást nyer a bölcsessége.”
  20 Ekkor elkezdte szidalmazni azokat a városokat, 
ahol a legteljesebb csodáit tette, mert nem alakították 
át  gondolkodásukat.  21  „Jaj  neked  Korazim,  és  jaj 
neked Betszaida, mert ha Tíruszban vagy Szidónban 
lettek volna ezek a csodák, amelyek bennetek lettek, 
már régen hamuban és vezeklőövben tartottak volna 
bűnbánatot. 22 De bizony mondom nektek: Tírosznak 
és  Szidónnak  könnyebb  lesz  az  ítélet  napján,  mint 
nektek. 23 És te Kafarnaum, talán az égig magasodsz? 
Leszállsz  majd  az  alvilágba!  Mert  ha  Szodomában 
lettek volna ezek a csodák, amik benned lettek, talán 
mind  e  napiglan  megmaradtak  volna.  24  Bizony 
mondom  nektek,  hogy  könnyebb  lesz  Szodoma 
földjének az ítélet napján, mint neked.”
  25  Abban  az  időben  felelvén,  mondta  Jézus: 
„Megvallak téged, Atyám, Égnek és Földnek Ura, mert 
elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és feltártad 
a kicsinyeknek. 26 Igen, Atyám! Mert így tetszett ez 
neked!  27 Mindenek nekem adattak az Atyámtól,  és 
senki sem ismerte a Fiút, hanem csak az Atya; és az 
Atyát senki sem ismerte, hanem csak a Fiú, és akinek 
a Fiú ki akarja jelenteni.
  28 Jöjjetek énhozzám mind, akik fáradtak vagytok és 
megterheltettek,  és  én  megnyugtatlak  titeket.  29 
Vegyétek  az  én  igámat  magatokra,  és  tanuljatok 
tőlem, mert én kegyes vagyok és szívből alázatos,  és 
nyugalmat leltek a lelketeknek.  30 Mert az én igám 
édes, az én terhem könnyű.”

Abban az időben, Jézus a Szombaton, egy 
vetésen keresztül ment át; a tanítványai, 
pedig  megéhezve,  gabonafőket  kezdtek 

szaggatni  és  enni.  2  A  farizeusok  pedig  ezt  látva, 
mondják neki: „Lám, a te tanítványaid olyat tesznek, 
amit nem illendő tenniük Szombaton.” 3 Ő ezt mondta 
nekik:  „Nem  ismeritek,  mit  tett  Dávid,  mikor 
megéhezett, ő és akik vele voltak? 4 Hogy bement az 
Isten házába és megette  a kitett kenyereket,  amiket 
nem  illet  volna  megennie,  sem  azoknak,  akik  vele 
voltak,  hanem  csak  a  papoknak.  5  Avagy  nem 
olvastátok a Törvényben, hogy a papok Szombaton a 
Templomban  megtörik  a  Szombatot,  és  vétlenek?  6 
Mondom pedig nektek: nagyobb ez itt a Templomtól. 7 
Ha  pedig  felismernétek,  hogy  mi  ez:  Irgalmasságot 
akarok és nem áldozatot, soha ezeket az ártatlanokat 
nem kárhoztattátok volna. 8 Mert az Emberfia ura a 
Szombatnak.”

12

  9 És onnan elmenve az ő zsinagógájába érkezett. 10 
És volt  ott  egy aszú kezű ember.  És  kérdezték tőle: 
„Szabad-e  Szombaton  gyógyítani?”  Hogy 
bevádolhassák. 11 Ő pedig ezt mondta nekik: „Ki azaz 
ember közületek, akinek van egy juha és az Szombaton 
esik verembe, nem ragadja-e meg és emeli ki azt? 12 
Mennyivel  hasznosabb  az  ember  a  juhoknál.  Tehát 
szabad jót tenni Szombaton.” 13 Akkor azt mondja az 
embernek: „Nyújtsd ki a kezed!” kinyújtotta és olyan 
egészséges  lett  mint  a  másik.  14  Kimenve  pedig  a 
farizeusok tanácsot tartottak ellene, hogy elveszejtsék.
  15  Jézus  pedig  ezt  ismerve  elment  onnan.  Nagy 
sokadalom követte őt, és meggyógyította őket mind. 16 
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És megparancsolta nekik, hogy ne jelentsék a tetteit. 
17  Hogy beteljesedjék,  ami  mondatott  Izajás  próféta 
által:

18 Lám, a gyermek, akit választottam,
a szerettem, akiben kedvét leli a lelkem;
Ráhelyezem a szellemem,
és ítéletet hirdet a nemzeteknek;
19 Nem vitázik és nem kiált,
senki sem hallja a tereken az ő hangját;
20 A megroppant nádat nem töri meg,
a füstölő mécsest nem oltja be,
míg győzelemre nem viszi az ítéletet;
21 és az ő nevében reménykednek a nemzetek.

  22  Ekkor  odahoztak  neki  egy  ördöngös  vakot  és 
némát; és meggyógyította őt, úgy hogy szólt és látott. 
23 És mind az egész sokaság csodálkozott és mondták: 
„Nemde  ez  Dávid  fia?”  24  A  farizeusok  pedig  ezt 
hallván, mondták: „Ez nem vet ki ördögöket, ha csak 
nem  Belzebubbal,  az  ördögök  fejedelmével.”  25 
Ismervén,  pedig  a  indulataikat,  azt  mondta  nekik: 
„Minden ország, ami önmagában megoszlik, elpusztul, 
és minden város vagy ház,  mi önmagával  megoszlik, 
nem  állhat  fenn.  26  És  ha  a  Sátán  a  Sátán  által 
kivettetik,  megoszttatik  önmaga  által;  akkor  hogy 
állhat fenn az ő országa? 27 Ezért, ha én Belzebubbal, 
az ördögök fejedelmével vetek ki ördögöket, a ti fiaitok 
kivel vetnek ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. 28 Ha 
pedig  én  az  Isten  Szellemével  vetek  ki  ördögöket, 
akkor eljött közétek az Isten Országa. 29 Avagy, hogy 
mehet valaki az erős házába, és elragadja az ő edényét, 
hacsak előtte meg nem kötözi az erőst, és csak akkor 
mehet bevenni a házát.  30 Aki nincs velem, ellenem 
van, és aki nem gyűjt énvelem, az szétszór.
  31 Azért mondom nektek: minden vétek és káromlás 
elbocsáttatik  az  embereknek,  azonban  a  Szellem 
káromlása  nem  bocsáttatik  meg.  32  Ha  valaki  az 
Emberfia  ellen  mond  igét,  megbocsáttatik  neki; 
azonban,  aki  a  Szent  Szellem ellen  mond  igét,  nem 
bocsáttatik meg neki sem ebben a létben, sem pedig a 
következőben.
  33 Avagy tegyetek jó fát és annak jó a gyümölcse is, 
avagy tegyetek rothadt fát és rothadt a gyümölcse is. 
Mert  a  fa  gyümölcséről  ismerszik  meg.  34  Viperák 
nemzettei!  Hogy  beszélhetnétek  tisztákat, 
gonoszvoltúakként? Mert a szívnek bőségéből beszél a 
száj. 35 A tiszta ember tiszta kincséből hoz tisztát, és a 
gonosz ember a gonosz kincséből hoz ki gonoszat. 36 
Mondom pedig én nektek, hogy minden hiú szólásról, 
amit az emberek beszélnek, számot kell adni az ítélet 
napján. 37 Mert az igéid által igazulsz meg, és az igéid 
által jutsz az elítéltetésre.”
  38 Ekkor feleltek neki az írástudók és a farizeusok, 
mondván:  „Tanító,  jelet  akarunk  látni  tőled!”  39  Ő 
pedig  mondta  felelve:  „A  gonosz  és  házasságtörő 
nemzedék jelet kíván, de nem adatik neki jel, ha csak 
nem  Jónás  prófétáé:  40  Mert  amint  Jónás  a  cet 
gyomrában  három  nap  és  három  éjjel,  úgy  lesz  az 
Emberfia a föld szívében három nap és három éjjel. 41 
A  ninivei  férfiak  felállnak  az  ítélet  napján  ezzel  a 
nemzedékkel, és megítélik őket, mert ők átalakították 
értelmüket Jónás hirdetésére, és most teljesebb van itt 
Jónásnál.  42 Dél  úrnője  feláll  majd  az  ítélet  napján 
ezzel   a  nemzedékkel  és  megítéli  őket,  mert  a  föld 

végéről  jött  hallgatni  Salamon  bölcsességét,  s  most 
nagyobb van itt Salamonnál.
  43 Amikor a tisztátalan szellem kijön az emberből, 
aszú helyen jár,  megnyugvást keresve,  de nem lelve. 
44 Ekkor mondja: ’Visszafordulok a házamba, ahonnan 
kijöttem.’ És megérkezve üresen találja, kisöpörve és 
felékesítve. 45 Ekkor megyen és magához vesz még hét 
szellemet,  nálánál  gonoszabbakat,  és  bemenve  ott 
laknak. Annak az embernek, pedig ez utóbbi állapota 
gonoszabb  lesz,  mint  a  megelőző.  Így  lesz  ezzel  a 
gonosz nemzedékkel is.”
  46  Míg  ő  beszélt  a  sokaságnak,  lám,  az  anyja  és 
testvérei kint megálltak, kérvén, hogy beszélhessenek 
vele. 47 Tehát mondta neki az egyik: „Lám, a te anyád 
és  a  testvéreid,  kint  állnak  és  kérik,  hogy 
beszélhessenek veled.” 48 És ő a neki szólónak felelte, 
ezt mondva: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” 
49 És kezét kiterjesztve tanítványai fölé, így szólt: „Ím, 
az én anyám és az én testvéreim! 50 Mert mind, aki 
megteszik az én Égi Atyám akaratát, az én testvérem 
és testvérnőm, és anyám.”

Azon a napon, Jézus kiment a házból és a 
tenger  mellé  ült.  2  És  nagy  sokaság 
gyülekezett  köréje,  úgyhogy  ő  a  hajóba 

ment leülni, míg a sokaság a parton állt.
13
  3 És számos példázatban beszélt hozzájuk, mondván: 
„Lám,  kiment  a  magvető  vetni.  4  És  amikor  vetett, 
egynémely mag az útra esett, s jöttek a szárnyasok és 
megették azokat.  5  Mások sziklás helyre estek,  ahol 
nem sok  föld  volt;  és  hamar  kikelt,  mivel  nem volt 
mély  a  föld.  6  Azonban  a  Nap  felkelt  és 
megperzselődtek,  mivel  nem  volt  gyökerük, 
elszáradtak. 7 Némelyik a tövisek közé esett, a tövisek 
felnőttek és megfojtották őket. 8 Némelyik viszont jó 
földbe  esett,  és  megadta  a  gyümölcsét,  némelyik 
százszorosát,  némelyik  hatvanszorosát,  némelyik 
harmincszorosát. 9 Akinek van füle, hallja meg.”
  10 A tanítványok, pedig hozzá menve, mondták neki: 
„Miért  példabeszédekben  beszélsz  hozzájuk?”  11  Ő 
pedig mondta nekik, felelve: „Mert nektek megadatott 
ismerni az Egek Országának titkait, ezeknek meg nem 
adatott meg. 12 Mert, akinek van, annak még adatik 
és bővelkedik; azonban, akinek nincs, attól még az is 
elvétetik,  amije  van.  13  Azért  szólok  nekik 
példázatokban,  mert  látván  nem  látnak  és  hallván 
nem hallanak,  sem nem értenek.  14  És  beteljesedik 
rajtuk Izajás jövendölése, amely ezt mondja: 

Hallván hallotok majd, de nem értetek,
és látván látjátok, de nem értitek.

15 Mert meghízott ennek a népnek a szíve,
és a fülükkel nehezen hallottak,
és szemeiket pedig behunyták,
nehogy lássanak szemeikkel;
és füleikkel ne halljanak,
és szívükkel ne értsenek,
és megtérjenek és meggyógyítsam őket.

16  A  ti  szemeitek,  pedig  boldogok,  hogy  látnak,  a 
füleitek, hogy hallanak. 17 Mert mondom nektek, hogy 
sok próféta és igaz kívánta látni,  amiket ti  láttok és 
nem láthatták; és hallani, amiket ti hallotok és nem 
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hallhatták.”
  18 „Ti, tehát halljátok meg a magvető példázatát. 19 
Mind,  aki  hallja  az  Igét  az  Országról  és  nem  érti, 
érkezik  a  gonosz  és  elragadja,  ami  annak  szívébe 
vettetett. Ez az, ami az útra szóródott. 20 Ami pedig 
köves helyre esett, az, aki meghallja az Igét, és rögtön 
örömmel fogadja,  21 de nincs benne gyökere,  hanem 
csak  ideiglenes,  s  mihelyt  üldözés  és  nyomorgatás 
támad az Ige miatt,  rögtön megbotránkozik.  22 Ami 
pedig a tövisek közé esett,  az,  aki  hallja  az Igét,  de 
[ennek] a létnek a gondjai és a gazdagság csalárd volta 
elfojtja az Igét és nem terem gyümölcsöt. 23 Ami pedig 
a jó földbe esett, az, az, aki hallja és érti az Igét, aki 
gyümölcsöt  is  terem,  és  terem  százszorost, 
hatvanszorost, harmincszorost.”
  24 Más példázatot is adott nekik, mondva: „Hasonlít 
az Egek Országa, ahhoz az emberhez, aki a földjébe jó 
magot vetett. 25 De amikor az emberek aludtak, eljött 
az ellensége és konkolyt vetett a búza közé és elment. 
26  Mikor  pedig  felnövekedett  a  vetemény,  és 
gyümölcsöt termett, meglátszott a konkoly. 27 A gazda 
rabszolgái pedig előállván, mondták neki: ’Uram, nem 
jó  magot  vetettél  a  földbe?  Honnan  van  akkor  a 
konkoly?’ 28 Ő pedig mondta nekik: ’Ellenséges ember 
tette ezt.’ A rabszolgák pedig mondták neki: ’Akarod-e, 
hogy elmenjünk és összeszedjük azokat?’  29 Ő pedig 
mondja: „Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, 
azzal  együtt  netalán  a  búzát  is  kiszeditek.  30 
Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, 
az  aratás  idején  majd  azt  mondom  az  aratóknak: 
Szedjétek össze a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy 
megégessétek;  a  búzát  pedig  takarítsátok  az  én 
csűrömbe.”
  31  Más  példázatot  is  mondott:  „Hasonló  az  Egek 
Országa  a  mustármaghoz,  amelyet  vesz  az  ember, 
elvet  a  mezejében.  32  Ami  kisebb  ugyan  minden 
magnál,  de  amikor  felnő,  nagyobb a  veteménynél  és 
fává  lesz,  és  eljönnek  az  égi  szárnyasok  és  sátrat 
vernek ágain.”
  33 Más példázattal is beszélt nekik: „Hasonló az Egek 
Országa  a  kovászhoz,  amit  vesz  az  asszony,  három 
mérő  lisztbe  elegyíti,  mígnem  az  egész  megkel.”  34 
Mindezeket  a  példázatokat  mondta  Jézus  a 
sokaságnak, és példázat nélkül nem szólt hozzájuk. 35 
Hogy beteljesedjék, amit a próféta szólt, mondva: 
Megnyitom  az  én  számat  példázatokra,  és  kitárom, 
amik e világ alapítása óta elrejtettek.”
  36  Ekkor  elbocsátva  a  sokaságot,  bement  Jézus  a 
házba.  A  tanítványai  hozzámentek,  mondván: 
„Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról való 
példázatot.” 37 Ő pedig felelve, mondja nekik: „Aki a jó 
magot veti, az Emberfia. 38 A szántóföld, pedig a világ, 
a  jó  mag  az  Országának  a  fiai,  a  konkoly  pedig  a 
gonosz fiai. 39 Az ellenség pedig az ördög. Az aratás a 
világ vége, az aratók pedig a hírnökök. 40 Amint azért 
összegyűjtik  a konkolyt  és  megégetik,  úgy lesz a  lét 
beteljesedésében. 41 Az Emberfia elküldi a küldötteit 
és  össze  fogja  gyűjteni  az  Országának  minden 
csapdáját és a törvénytelenséget tevőket, 42 és a tüzes 
kemencébe  vetik  őket,  ott  lesz  kiáltozás  és  fogak 
csikorgatása. 43 Akkor az igazságosak kitűnnek, mint 
a Nap az ő Atyjuk Országában. Hallja meg, akinek van 
füle.”

  44  „Hasonló  az  Egek  Országa  a  szántóföldben 
elrejtett  kincshez,  amit  a  meglelő  ember  elrejt  és  e 
feletti örömében elmegy és minden vagyonát eladja és 
megvásárolja azt a szántóföldet.
  45  Szintén  hasonlít  az  Egek  Országa  a  kereskedő 
emberhez,  aki  nemes  gyöngyöket  keres.  46  Meglelve 
egy  értékes  gyöngyöt,  megy  és  mindenét  eladja  és 
megvásárolja azt.
  47  Ismét  hasonlít  az  Egek  Országa  egy  tengerbe 
vetett  varsához,  amibe  együvé  vezettetik  minden 
nemből  levő;  48  ami,  mikor  megtelik,  felvonatik  a 
partra  és  ülve  összegyűjtik  edénybe  a  jókat,  a 
romlottakat  pedig  kivetik.  49  Így  lesz  ezen  korszak 
végeztével:  kijönnek  a  hírnökök  és  elhatárolják  az 
igazakat a gonoszaktól,  50 és tüzes kemencébe vetik 
azokat, és lesz ott kiáltozás és fogak csikorgatása.”
  51 „Megértettetek-e mindent?” Mondták neki: „Igen.” 
52 Tehát mondta nekik: „Ezért minden írástudó, aki az 
Egek Országára oktattatott, hasonló a gazdaemberhez, 
aki a kincsei közül kivesz újat és régit.”
  53 Történt pedig, mikor Jézus ezen példázatoknak a 
végére ért, elment innen. 54 És a hazájába  jutva, úgy 
tanította őket a zsinagógájukban, hogy magukon kívül 
kérdezgették  és  mondták:  „Honnan  van  ennek  a 
bölcsessége és az erői? 55 Nemde ez az ács fia? Nemde 
az ő anyját mondják Máriának és testvérei Jakab és 
József, Simon és Júdás? 56 És lánytestvérei is  mind 
nálunk vannak? Honnak vannak ezek, tehát mind?” 57 
És megbotránkoztak benne. Jézus azonban ezt mondta 
nekik: „Egy prófétának sincs tisztelet nélkül, ha csak 
nem  hazájában  és  az  ő  házában.”  58  És  a 
hitetlenségük miatt, nem is tette sok jelét hatalmának.

Abban az időben hallott Heródes negyedes 
fejedelem  Jézusról.  2  Azt  mondta  róla 
szolgáinak: „Ez a Bemerítő János. Ő kelt 

fel  a  halottak közül  és  benne ez által  működnek az 
erők.”

14
  3 Mert Heródes fogatta el Jánost, ő bilincseltette meg 
s  vetette  tömlöcre,  saját  testvérének,  Fülöpnek 
feleségéért,  Heródiásért.  4  Mert  János  azt  mondta 
neki:  “Nem  szabad  őt  megtartanod.”  5  Mikor  meg 
akarta őt ölni, megijedt a sokaságtól, mert prófétának 
tartották.
  6  Mikor  azonban  Heródesnek  születésnapja  lett, 
Heródiás  lánya  táncolni  kezdett  középen  és 
megtetszett  Heródesnek,  7  amiért  esküvel  fogadta, 
hogy  odaad  neki,  amit  csak  kér.  8  Akit  az  anyja 
meggyőzött: “Add nekem egy tálban a Bemerítő János 
fejét!” 9 A fejedelem elszomorodott, de esküje miatt s a 
vendégekért megparancsolta, hogy adják meg neki, 10 
és  elküldött  és  lefejeztette  Jánost  a  tömlöcben.  11 
Aztán a fejét egy tálban elhozták, odaadta a lánynak, 
az  meg  elvitte  anyjának.  12  Erre  odamentek  az  ő 
tanítványai,  elvitték a holttestet  és  eltemették őt  és 
elmentek ezt Jézusnak hírül adni.
  13 Mikor meghallotta, Jézus hajón elköltözött onnan 
egy  puszta  helyre  magában.  És  a  sokaság  ezt 
meghallva a városból gyalog utánament. 14 És kijőve 
nagy  sokaságot  látott  és  megkönyörült  rajtuk,  s 
meggyógyította, akik betegek voltak.
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  15  Kora  este  hozzáléptek  a  tanítványok  mondva: 
“Puszta ez a hely, az óra is elmúlt már, old el hát a 
sokaságot,  hogy  elmenjenek  a  falvakba,  és 
vásároljanak maguknak ennivalót.” 16 Jézus azonban 
ezt  felelte  nekik:  “Nincs  szükségük  arra,  hogy 
elmenjenek,  adjatok nekik  ti  enni.”  17 Ezt  mondták 
neki: “Nincs egyéb nálunk, mint öt kenyér és két hal” 
18  Ezt  felelte:  “Hozzátok  ide!”  19  Aztán  parancsot 
adott,  hogy  ültessék  le  a  sokaságot  a  fűbe.  Azután 
fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett s 
megáldotta  azokat,  majd  megtörve  a  kenyereket, 
odaadta a tanítványoknak, azok meg a sokaságnak.
20 Mindannyian ettek és jóllaktak, végül tizenkét tele 
kosárral gyűjtötték össze a fennmaradt darabokat. 21 
Az étkező férfiak mintegy ötezren voltak, asszonyokon 
és gyermekeken kívül.
  22 És rögvest  kényszerítette  Jézus a tanítványait, 
hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó 
partra,  míg  ő  eloszlatja  a  sokaságot.  23  És  amint 
eloszlatta a sokaságot, felment a hegyre, magányosan 
imádkozni. Mikor, pedig beesteledett, egyedül volt ott. 
24  A hajó  pedig  immár  számos sztadionnyira  volt  a 
parttól,  a  haboktól  háborgattatva;  mivelhogy  a  szél 
szembe fújt. 25 Az éjszaka negyedik őrségekor, pedig 
hozzájuk ment Jézus, a tengeren járva. 26 És mikor 
látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, felindulva 
mondták,  hogy  ez  kísértet;  és  a  félelem  miatt 
kiáltoztak.  27  De  [Jézus]  azonnal  beszélt  hozzájuk, 
mondván: „Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!” 28 Péter 
pedig  felelve  neki,  mondta:  „Uram,  ha  te  vagy, 
parancsold, hogy hozzád mehessek a vízen. 29 Ő pedig 
mondta: „Jöjj!”  És Péter kilépett a hajóból,  és járt a 
vízen,  hogy  Jézushoz  menjen.  30  De  látva  az  erős 
szelet, megrémült; és amikor kezdett merülni, kiáltott, 
mondva:  „Uram,  ments  meg engem!”  31 Jézus pedig 
azonnal  kinyújtva  a  kezét,  megfogta  őt,  és  mondta 
neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” 32 És a mikor 
beléptek  a  hajóba,  elállt  a  szél.  33  A hajóban levők 
pedig hozzámenve leborultak előtte, mondva: „Bizony, 
Isten Fia vagy!”
  34 És általkelve, eljutnak Genezáret földjére. 35 És 
mikor  felismerték  őt  annak  a  helynek  férfiai, 
elküldettek  arra  az  egész  környékre,  és  minden 
beteget  hozzá  hoztak;  36  És  kérték  őt,  hogy  csak  a 
ruhájának  peremét  érinthessék.  És  akik  érintették, 
mind megszabadíttattak.

Akkor  írástudók  és  farizeusok  érkeztek 
Jézushoz,  Jeruzsálemből,  mondva:  2 
„Miért lépnek át a te tanítványaid a vének 

hagyományán?  Mert  nem  mossák  meg  a  kezeiket, 
mikor kenyeret esznek.” 3 Ő pedig ezt feleli nekik: „Ti 
meg  miért  lépitek  át  az  Isten  parancsolatát  a  ti 
hagyományaitok által?  4  Mert  Isten parancsolta ezt, 
mondva: Tiszteld apádat és anyádat, és: Aki apját vagy 
anyját  szidalmazza,  halállal  végezze.  5  Ti  pedig  ezt 
mondjátok:  Aki  apjának  vagy  anyjának  ezt  mondja: 
Templomi  ajándék  az,  amivel  megsegíthetlek,  6  az 
akár  ne  is  tisztelje  az  apját  vagy  az  anyját.  És 
érvénytelenné  tettétek  az  Isten  parancsolatát  a 
hagyományaitok  által.  7  Képmutatók,  jól  prófétált 
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felőletek Izajás, szólva:
8 Ez a nép ajkával  tisztel engemet;
szívüket, pedig messze távol tartják tőlem.
9 Pedig hiába tisztelnek engem, 
ha emberek parancsolatait tanulva tanítanak.”

10 És odahívva a sokaságot, mondta nekik: „Halljátok 
és  értsétek  meg:  11  Nem  az  teszi  közönségessé  az 
embert,  a  mi  a  szájon  bemegy,  hanem  ami  kijön  a 
szájból, az teszi közönségessé az embert.”
  12 Akkor hozzámenve a tanítványai, mondják neki: 
„Tudod-e,  hogy  a  farizeusok  e  beszédet  hallván, 
megbotránkoztak?”  13  Ő  pedig  felelve  mondta: 
„Minden  növény,  amelyet  nem  az  én  Égi  Atyám 
növesztett,  gyökerestől  kitépetik.  14  Hagyjátok  őket; 
vakoknak vak útmutatói  ők,  ha pedig vaknak a vak 
mutatja az utat, mind a ketten a verembe esnek.”
  15 Péter pedig felelve, ezt mondta neki: „Magyarázd 
meg nekünk ezt a példázatot.” 16 Ő pedig ezt mondta: 
„Még most is értetlenek vagytok? 17 Nem értitek, hogy 
minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az 
árnyékszékbe vettetik? 18 Amik pedig a szájból jönnek 
ki, a szívből jönnek elő, és azok teszik közönségessé az 
embert.  19  Mert  a  szívből  jönnek  elő  a  gonosz 
gondolatok,  gyilkosságok,  házasságtörések, 
paráznaságok,  lopások,  hamis  tanúbizonyságok, 
káromlások. 20. Ezek teszik közönségessé az embert; 
de  a  mosdatlan  kézzel  való  evés  nem  teszik 
közönségessé az embert.”
  21  És  onnan  elmenve  Jézus,  Tűrosz  és  Szidón 
vidékeire tért.  22 És íme egy kánaánita asszony jött ki 
annak a határáról, kiáltva mondja: „Könyörülj rajtam! 
Uram,  Dávidnak  fia,  az  én  lányom  gonoszul 
gyötörtetik  egy  ördögtől.”  23  Ő  pedig  egy  szót  sem 
felelt  neki.  És  a  tanítványai  hozzá  menve,  kérik  őt, 
mondva: „Küld el őt, mert utánunk kiált.” 24 Ő pedig 
felelve, mondta: „Nem küldettem, csak Izrael házának 
elveszett  juhaihoz.”  25  Az  asszony  pedig  odaérve, 
leborult előtte,  mondva:  „Uram, segíts nekem!” 26 Ő 
pedig mondta felelve: „Nem jó a gyermekek kenyerét 
elvenni,  és  az  ebeknek  vetni.”  27  Az  pedig  mondta: 
„Úgy  van,  Uram;  de  hiszen  az  ebek  is  esznek  a 
morzsalékokból,  amik  az  ő  uruknak  az  asztaláról 
aláhullnak.” 28 Ekkor felelvén Jézus, azt mondta néki: 
„Ó asszony, nagy a te hited! Legyen neked az akaratod 
szerint.” És meggyógyult a lánya abban az órában.
  29 És onnan elment Jézus a Galilea tengere mellé; és 
felmenve  leült  ott  egy  hegyre.  30  És  nagy  sokaság 
ment  hozzá,  hozva  magukkal  sántákat,  vakokat, 
némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezték 
őket a Jézus lábai elé; és meggyógyította őket, 31 Úgy 
hogy  a  sokaság  csodálkozott,  látván,  hogy  a  némák 
beszélnek, a csonkák meggyógyulnak, a sánták járnak, 
a vakok látnak: és dicsőítik Izrael Istenét.
  32  Jézus  pedig  odahívta  a  tanítványait  és  azt 
mondta:  „Sajnálom  e  sokaságot,  mert  három  napja 
immár,  hogy  velem maradnak,  és  nincs  mit  enniük. 
Éhen  pedig  nem  akarom  őket  eloszlatni,  nehogy 
kimerüljenek az úton.” 33 És a tanítványai mondják 
neki:  „Honnét  volna  e  pusztában  annyi  kenyerünk, 
hogy  megelégítsünk  ilyen  nagy  sokaságot?”  34  És 
mondja nekik Jézus: „Hány kenyeretek van?” Ők pedig 
mondának:  „Hét,  és  egy  kevéske  halunk.”  35  És 
megüzente  a  sokaságnak,  hogy  telepedjenek  le  a 



M Á T É  K Ö N Y V E

földön.  36  És  vette  a  hét  kenyeret  és  a  halakat,  és 
hálát  adva,  megtöri,  és  a  tanítványainak  adta,  a 
tanítványok  pedig  a  sokaságnak.  37  És  mindnyájan 
ettek, és megelégedtek; és összegyűjtötték a maradék 
darabokat  hét  teli  kosárral.  38  Akik  pedig  ettek, 
négyezren  voltak,  férfiak,  az  asszonyokon  és 
gyermekeken kívül.
  39 És eloszlatva a sokaságot,  beszállt  a hajóba, és 
elment Magadan határaiba.

És  hozzámenve  a  farizeusok  és  a 
szadduceusok,  kísérteni,  kérték  őt,  hogy 
mutasson nekik Égi jelet. 2 Ő pedig felelve, 

mondta nekik: „Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép 
idő lesz; mert tüzes az ég, 3 reggel pedig: Ma zivatar 
lesz;  mert  az  ég  borús  és  tüzes.  Az  ég  arcát 
megtudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? 4 
E  gonosz  és  házasságtörő  nemzetség  jelet  kíván;  de 
nem adatik neki jel, ha csak nem Jónás próféta jele.” 
És ott hagyva őket, elment.
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  5 És a tanítványai a túlsó partra menve, elfelejtettek 
kenyeret vinni magukkal. 6 Jézus pedig mondta nekik: 
„Vigyázzatok  és  óvakodjatok  a  farizeusok  és 
szadduceusok  kovászától.”  7  Ők  pedig  tanakodtak 
maguk között,  mondván:  „Nem hoztunk kenyeret.”  8 
Jézus  pedig  tudva  ezt,  mondta:  „Mit  tanakodtok 
magatok között, kicsinyhitűek, hogy kenyeret nincs?! 9 
Hát  nem  értitek,  nem  is  emlékeztek  az  ötezer  öt 
kenyerére,  és  hogy  hány  kosarat  szedtetek  meg?  10 
Sem a négyezer, hét kenyerére, és hogy hány kosarat 
szedtetek meg? 11 Hogy-hogy nem értitek, hogy nem a 
kenyérről  mondtam  nektek,  hogy  óvakodjatok  a 
farizeusok  és  szadduceusok  kovászától?”  12  Ekkor 
értették meg, hogy nem a kenyér kovászáról mondta, 
hogy  óvakodjanak,  hanem  a  farizeusok  és 
szadduceusok tanításától.
  13 Mikor pedig Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére 
ment,  megkérdezte  tanítványait,  mondva:  „Kinek 
mondják  az  emberek  az  Emberfiát?”  14  Ők  pedig 
mondták:  „Némelyek  a  Bemerítő  Jánosnak,  mások 
Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a 
próféták  közül.”  15  Mondja  nékik:  „Ti  pedig  kinek 
mondotok  engem?”  16  Simon  Péter  pedig  felelve, 
mondta: „Te vagy a Felkent, az élő Isten Fia.” 17 És 
felelve Jézus, mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás 
fia, mert nem a hús és a vér tárta fel ezt neked, hanem 
az én Égi Atyám. 18 De én is mondom neked, hogy te 
Péter (szikla) vagy, és ezen a kősziklán építem fel az 
én egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek rajta 
erőt. 19 És neked adom az Egek Országának kulcsait; 
és amit  megkötsz a földön,  az Egekben is   meg lesz 
kötve; és amit megoldasz a földön, az Egekben is meg 
lesz  oldva.”  20  Akkor  megparancsolta  a 
tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a 
Felkent.
  21  Ettől  fogva  kezdte  Jézus  kijelenteni  a 
tanítványainak,  hogy  neki  Jeruzsálembe kell  menni, 
és sokat fog szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az 
írástudóktól,  és  megöletik,  és  harmadnapon  föl  fog 
támadni. 22 De Péter félrevonja őt és szemrehányást 
téve neki mondta: „Mentsen Isten, Uram! Nem lehet ez 

meg veled.” 23 Ő pedig megfordulva, mondta Péternek: 
„Távozz  tőlem Sátán!  Botránkozásomra vagy nekem; 
mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi 
dolgokra.”
  24  Ekkor  mondta  Jézus  az  ő  tanítványainak:  „Ha 
valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye 
fel a keresztjét, és kövessen engem. 25 Mert aki meg 
akarja menteni a lelkét, elveszti azt; aki pedig elveszti 
a lelkét értem, megtalálja azt. 26 Mert, mit használ az 
embernek,  ha  az  egész  világot  megnyeri  is,  de  a 
lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az 
ember  a  lelkéért?  27  Mert  az  Emberfia  eljön  az 
Atyjának  dicsőségében,  az  ő  küldötteivel;  és  akkor 
megfizet mindenkinek a gyakorolt viselkedése szerint. 
28  Bizony  mondom  nektek:  Azok  között,  akik  itt 
állnak,  vannak némelyek,  akik nem kóstolják meg a 
halált amíg meg nem látják az Emberfiát eljönni az ő 
Országában.”

És  hat  nap  múlva  magához  vette  Jézus 
Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, 
és  felvitte  őket  magukban  egy  magas 

hegyre.  2 És átalakult  előttük, és az arca ragyogott, 
mint a Nap, ruhája pedig fehér volt, mint a Fény. 3 És 
lám,  megjelent  nekik  Mózes  és  Illés,  akik  mintegy 
beszélnek  ővele.  4  Péter  pedig  válaszolva,  mondta 
Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, 
építünk  itt  három  sátrat,  neked  egyet,  Mózesnek  is 
egyet, Illésnek is egyet.” 5 Mikor ő még beszélt, lám, 
fényes felhő borítja be őket; és íme hang jön a felhőből, 
mondva: „Ez az én szeretet Fiam, akiben én örömöm 
lelem: őt hallgassátok.”
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6 És a tanítványok amint ezt hallották, arcra estek és 
igen  megrémültek.  7  Jézus  pedig  hozzájuk  menve 
megérintette  őket,  és  mondta:  „Keljetek  fel  és  ne 
féljetek!” 8  Mikor pedig szemeiket  fölemelték,  senkit 
sem láttak, csak Jézust egyedül. 
9  Amikor  a  hegyről  lejöttek,  megparancsolta  nekik 
Jézus,  mondva:  „Senkinek  se  mondjátok  el  amit 
láttatok, míg fel nem támadt az Emberfia a halálból.” 
10 És megkérdezték őt a tanítványai, mondva: „Miért 
mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell 
eljönnie?”  11  Ő  pedig  felelve,  mondta  nekik:  „Illés 
bizony  eljön  előbb,  és  mindent  helyreállít;  12  De 
mondom nektek, hogy Illés már eljött, és nem ismerték 
meg  őt,  hanem  azt  tették  vele,  amit  akartak. 
Ezenképpen az Emberfiának is  szenvednie kell  majd 
általuk.” 13 Ekkor megértették a tanítványok, hogy a 
Bemerítő Jánosról szólt nekik.
  14  És  mikor  a  sokasághoz  értek,  egy  ember  jött 
hozzá, térdre esve előtte, 15 és mondta: „Uram, mentsd 
meg  az  én  fiamat,  mert  holdkóros  és  kegyetlenül 
szenved; gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. 16 
Elvittem őt a tanítványaidhoz,  és nem volt erejük őt 
meggyógyítani.” 17 Jézus pedig ezt felelte, mondva: „Ó 
hitetlen  és  elfajzott  nemzetség!  Vajon  meddig  leszek 
még  veletek?  Vajon  meddig  tűrjelek  még  titeket? 
Hozzátok őt ide nekem.” 18 Akkor megfeddte Jézus és 
kiment  belőle  az  ördög;  és  meggyógyult  a  gyermek 
azon órától fogva.
  19  Ekkor  a  tanítványok  Jézushoz  mentek,  külön 
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megkérdezték tőle: „Nekünk miért nem volt erőnk azt 
kivetni?”  20  Jézus  pedig  mondta  nekik:  „A 
kicsinyhitűségetek  miatt.  Mert  bizony  mondom 
nektek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, 
azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, 
és  elmenne;  és  semmihez  sem  lennétek  erőtlenek.. 
(21)1

  22  Mikor  pedig  Galileában  összegyűltek,  mondta 
nekik Jézus: „Az Emberfia emberek kezére adatik; 23 
megölik  őt,  de  harmadnapon  föl  fog  támadni.”  Erre 
igen elszomorodtak.
  24  Mikor  pedig  eljutottak  Kafarnaumba,  a 
kétdrachma-szedők Péterhez mentek és mondták neki: 
„A tanítótok nem teljesíti a kétdrachmát?” 25 Mondja: 
„Igen.” És amikor bement a házba, megelőzte őt Jézus, 
mondva: „Mit gondolsz Simon? A föld uralkodói kiktől 
szednek  vámot  vagy  adót?  A  fiaiktól  vagy  az 
idegenektől?” 26 Mondta neki Péter: „Az idegenektől.” 
Mondja neki Jézus: „Tehát a fiak szabadok. 27 De hogy 
őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be 
a horgot, és vond ki az első halat, amely rá akad: és 
felnyitva  a  száját,  egy  sztatért  találsz  benne:  azt 
kivéve, add oda nekik értem és érted.”

Abban az órában odajöttek a tanítványok 
Jézushoz, mondván: „Vajon ki nagyobb az 
Egek Országában?” 2 És odahívott egy kis 

gyermeket és  közéjük állította  3 és  mondta:  „Bizony 
mondom  nektek,  ha  meg  nem  fordultok  és  olyanok 
nem lesztek,  mint  a  gyermekek,  nem mentek be  az 
Egek Országába. 4 Aki, tehát megalázza magát, mint 
ez a kis gyermek, az a nagyobb az Egek Országában. 5 
És  aki  egy  ilyen  kis  gyermeket  befogad  az  én 
nevemben, engem fogad be.
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  6 Aki  pedig megbotránkoztat  egyet  e bennem hívő 
kicsinyek közül, hasznosabb annak, hogy malomkövet 
kössenek a nyakára, és a tenger mélyébe vessék. 7 Jaj 
a  világnak  a  botránkozások  miatt!  Mert  szükséges, 
hogy botrányok jöjjenek; de jaj annak az embernek, aki 
által a botrány érkezik.    8 Ha pedig a kezed vagy a 
lábad  megbotránkoztat,  vágd  le  azokat  és  vesd  el 
magadtól;  jobb neked az életre sántán vagy csonkán 
bemenned, mint két kézzel vagy két lábbal vettetned 
az  örök tűzre.  9  És  ha  a  szemed botránkoztat  meg, 
vájd  ki  és  vesd  el  magadtól;  jobb  neked  félszemmel 
bemenned  az  életre,  mint  két  szemmel  vettetned  a 
gyehenna tüzére.
  10 Vigyázzatok, hogy eme kicsinyek közül egyet  is 
meg  ne  vessetek;  mert  mondom  nektek,  hogy  az  ő 
őrzőik  a  Égben  mindenkor  látják  az  én  Égi  Atyám 
arcát.  [11  Mert  az  Ember  Fia  azért  jött,  hogy 
megtartsa, ami elveszett.]
  12 Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha 
van,  és  egy  azok  közül  elkószált:  vajon  a 
kilencvenkilencet  nem  hagyja-e  ott,  és  a  hegyekre 
menve, nem keresi-e azt, amelyik elkószált? 13 És ha 
történetesen megkerül, bizony mondom nektek, inkább 
örvend azon, mint a kilencvenkilencen, amely el nem 
kószált.  14  Ekképpen  a  ti  Égi  Atyátok  sem  akarja, 

1   Ez a vers néhány görög kéziratban szerepel: (Ez a nemzetség, pedig 
nem megy ki csak imádság és böjt által.)

hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.
  15 Ha pedig a testvéred vétkezik ellened,  eredj  és 
dorgáld meg négy szem közt, egyedül: ha hallgat rád, 
megnyerted  a  testvéredet;  16  Ha pedig  nem hallgat 
rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két 
vagy  három  tanú  vallomásával  erősíttessék  minden 
szó.  17  Ha  azokra  nem  hallgat,  mondd  meg  a 
közösségnek;  ha  a  közösségre  sem  hallgat,  legyen 
előtted olyan, mint a nemzetekből való és a vámszedő.
18 Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, 
az  Égben  is  meg  lesz  kötve;  és  amit  megoldotok  a 
földön, az Égben is meg lesz oldva.
  19 Ismét, mondom nektek, hogy ha ketten közületek 
egyhangúlag lesznek a földön minden dolog felől, amit 
csak  kérnek,  meglesz  nekik  az  én  Égi  Atyámtól.  20 
Mert  ahol  ketten  vagy  hárman  egybegyűlnek  az  én 
nevemben, ott vagyok közöttük.”
  21  Ekkor  hozzámenve  Péter,  mondta:  „Uram, 
hányszor  vétkezhet  ellenem  a  testvérem,  azt  neki 
elhagyva? Talán hétszer?” 22 Ezt mondta neki Jézus: 
„Nem  mondom  neked,  hogy  hétszer,  hanem  még 
hetvenhétszer is.
  23 Ezért  hasonlatos  az  Egek Országa az  uralkodó 
emberhez,  aki  számot akar vetni  a  rabszolgáival.  24 
Mikor pedig számot kezd vetni, odahoznak eléje egyet, 
aki  tízezer  talentummal  tartozó.  25  Azonban  nem 
tudván azt megadni, hivatta őt az úr, hogy adják el, és 
a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és 
adják  meg.  26  Leborult  ezért  a  rabszolga  előtte, 
mondva: ’Uram, légy jóindulattal hozzám, és mindent 
megadok  néked.’  27  Az  úr  pedig  megszánva  azt  a 
rabszolgát,  eloldozza őt,  és az adósságot is  elengedte 
neki.  28  Kimenve  pedig  az  a  rabszolga,  találkozott 
eggyel  a  rabszolgatársai  közül,  aki  száz  dénárral 
tartozott neki; és megragadva azt, fojtogatta, mondva: 
’Add meg nekem, amivel tartozol.’ 29 Leborult ezért a 
rabszolgatársa az lábai elé, könyörgött neki, mondva: 
’Légy  jóindulattal  hozzám,  és  mindent  megadok 
neked.’ 30 De ő nem akarta; hanem elmenve, börtönbe 
veti őt, míg meg nem adja, amivel tartozik. 31 Látva 
pedig  a  rabszolgatársai,  amik  történtek,  felettébb 
elszomorodtak; és elmenve, mindent megjelentettek az 
uruknak,  amik történtek.  32  Akkor  előhivatva  őt  az 
ura,  monda  neki:  ’Gonosz  rabszolga,  minden 
tartozásodat  elengedtem  neked,  mivel  könyörögtél 
nekem: 33 Nem kellett volna-e neked is megszánnod a 
rabszolgatársadat, amiképpen én is megszántalak?’ 34 
És megharagudva az ura, átadta őt a hóhéroknak, míg 
meg nem adja mind, amivel tartozik. 35 Így tesz az én 
Égi Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátja 
mindegyiktek a testvére vétkeit.”

És történt, hogy amikor bevégezte Jézus e 
beszédeket,  elment  Galileából,  és  Júdea 
határába ment a Jordánon túl; 2 és nagy 

sokaság  követte  őt  és  meggyógyította  ott  őket.  3  És 
hozzá mentek a farizeusok, megkísérteni őt, mondva: 
„Szabad-e  az  embernek  a  feleségét  bármely  okért 
elbocsátani?”  4  Ő  pedig  felelvén,  mondta:  „Nem 
ismertétek  fel,  hogy  aki  kezdettől  fogva  Teremtő 
’férfivá és asszonnyá tette őket, 5 és ezt mondta: ’Ezért 
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elhagyja a férfi az apját és az anyját; és ragaszkodik 
feleségéhez, és ketten egy hússá lesznek.’ 6 Úgy hogy 
többé nem kettő, hanem egy hús. Amit ezért az Isten 
egybekötött,  ember el  ne válassza.”  7  Mondták neki: 
„Miért  rendelte  tehát  Mózes,  hogy  váló  levelet  kell 
adni, és úgy oldozni el?” 8 Mondta nekik: „Mózes a ti 
keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy 
asszonyaitokat  eloldozzátok;  de  kezdettől  fogva  nem 
így volt. 9 Mondom pedig nektek, hogy aki eloldozza 
asszonyát,  ha  csak  nem  paráznaság  miatt,  és  mást 
vesz el, házasságtörő;” [és aki eloldozottat vesz el, az is 
házasságtörő.]
  10 Mondták neki a tanítványai: „Ha így van a férfi 
dolga az asszonnyal, nem hasznos megházasodni.” 11 
Ő pedig azt mondta nekik: „Nem mindenki érti ezt a 
beszédet, hanem akinek megadatott. 12 Mert vannak 
heréltek,  akik  anyjuk  méhéből  születtek  így;  és 
vannak  heréltek,  akiket  az  emberek  heréltek  ki;  és 
vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat az 
Egek Országáért. Aki képes megérteni, értse meg.”
  13 Akkor gyermekeket vittek oda hozzá, hogy tegye 
rájuk  a  kezét  és  imádkozzon,  de  a  tanítványok 
megszidták  őket.  14  Jézus  azonban  azt  mondta: 
„Engedjétek  a  gyerekeket  és  ne  akadályozzátok 
hozzám jönni őket, mert az ilyeneké az Egek Országa.” 
15 Rájuk tette a kezét, és továbbment onnan.
  16 Ekkor lám, valaki odament hozzá és azt mondta: 
„Tanító!  Mi jót tegyek, hogy elnyerjem az öröklétet?” 
17  Ő  azt  válaszolta  neki:  „Miért  kérdezel  engem  a 
jóról? Csak egyvalaki a jó. Ha pedig be akarsz menni 
az  Létbe,  tartsd  meg  a  parancsokat.”  18  Az 
megkérdezte: „Melyeket?” Jézus ezt felelte: „Ne ölj, ne 
törj  házasságot,  ne  lopj,  ne  tanúskodj  hamisan,  19 
tiszteld  apádat és  anyádat,  és  szeresd felebarátodat, 
mint  tenmagadat”.  20  Az  ifjú  erre  azt  mondta  neki: 
„Mindezeket megtartottam, mi hiányzik még nekem?” 
21 Erre Jézus így szólt hozzá: „Ha teljes akarsz lenni, 
eredj, add el,  amid van, add oda a szegényeknek, és 
kincsed lesz az Égben. Azután jöjj, kövess engem.” 22 
E szó hallatára az ifjú szomorúan elment, mert nagy 
vagyona volt.
  23  Ekkor  Jézus  így  szólt  tanítványaihoz:  „Bizony, 
mondom nektek: a gazdag ember bosszúsan megy be 
az  Egek  Országába.  24  Ismét  mondom  nektek: 
Könnyebb  a  tevének  átmenni  a  tű  fokán,  mint  a 
gazdagnak  bemenni  az  Isten  Országába.”  25  Ennek 
hallatára  a  tanítványok  nagyon  elcsodálkoztak  és 
megkérdezték:  „Akkor  hát  ki  üdvözülhet?”  26  Jézus 
rájuk tekintett és így szólt: „Embereknek ez lehetetlen, 
azonban Istennek minden lehetséges”.
  27 Ekkor megszólalt Péter és azt mondta neki: „Lám, 
mi elhagytunk mindent,  és követtünk téged. Mi lesz 
hát  velünk?”  28  Jézus  azt  felelte  nekik:  „Bizony, 
mondom  nektek:  ti,  akik  követtetek  engem,  az 
újjászületéskor,  amikor  az  Emberfia  helyet  foglal 
dicsősége trónján, ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és 
ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét. 29 És mindenki, 
aki elhagyta házát, fivéreit vagy nővéreit, apját vagy 
anyját,  gyermekeit  vagy  földjét  az  én  nevemért, 
százannyit  kap  majd  és  öröklétet  fogja  örökölni.  30 
Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.”

„Mert  hasonló  az  Egek  Országa  a  gazda 
emberhez,  aki  korán  reggel  kiment 
munkásokat  felfogadni  a  szőlőjébe.  2 

Miután  napi  egy  dénárban  összhangra  jutottak  a 
munkásokkal,  elküldte  őket  a  szőlőjébe.  3  Amikor  a 
harmadik  óra  körül  is  kiment,  látott  másokat  ott 
állván  tétlenül  a  piactéren.  4  Azt  mondta  nekik: 
’Eredjetek ti is a szőlőbe, és ami igazságos, meg fogom 
adni nektek.’ 5 Azok elmentek. Azután a hatodik és a 
kilencedik óra körül ismét kiment és ugyanígy tett. 6 
Mikor a tizenegyedik óra körül kiment és megint talált 
ott  ácsorgókat,  azt  mondta  nekik:  ’Miért  álltok  itt 
egész  nap munkátlanul?’  7  Azt  mondták neki:  ’Mert 
senki sem fogadott fel minket.’ Erre azt mondta nekik: 
’Eredjetek  ti  is  a  szőlőbe.’  8  Amikor  beesteledett,  a 
szőlő ura így szólt intézőjéhez: ’Hívd a munkásokat, és 
add  ki  nekik  a  jutalmukat,  kezdve  az  utolsóktól  az 
elsőkig.’ 9 Jöttek azok, akik a tizenegyedik óra körül 
kezdtek, és kaptak egy dénárt. 10 Mikor az elsők sorra 
kerültek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is 
csak  egy  dénárt  kaptak.  11  Amikor  megkapták, 
zúgolódni kezdtek a gazda ellen, 12 mondva: ’Ezek az 
utolsók  csak  egy  órát  tevékenykedtek,  és  egyformán 
kezelted  őket  velünk,  akik  viseltük  a  nap  terhét  és 
hevét.’  13  Ő  azonban  így  válaszolt  az  egyiküknek: 
’Barátom! Nem vagyok hozzád igazságtalan. Nem egy 
dénárban egyeztél meg velem? 14 Vedd, ami a tiéd, és 
eredj!  Én ennek az utolsónak is  annyit  akarok adni, 
mint  neked.  15  Vagy  nem  szabad  azt  tennem  az 
enyémmel, amit akarok? Gonosz szemmel nézed talán, 
hogy én jó vagyok?’ 16 Így lesznek az utolsókból elsők 
és az elsőkből utolsók.”
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  17  Jézus  ezután  fölment  Jeruzsálembe.  Útközben 
külön  magához  vette  a  tizenkét  [tanítványt],  és  azt 
mondta nekik: 18 „Lám, felmegyünk Jeruzsálembe, és 
az  Emberfiát  át  fogják  adni  a  főpapoknak  és  az 
írástudóknak  és  halálra  ítélik  őt,  192 és  átadják  a 
nemzeteknek,  hogy  kicsúfolják,  megostorozzák  és 
keresztre feszítsék, de harmadnapon föltámad.”
  20 Ekkor Zebedeus fiainak az anyja odament hozzá a 
fiaival  együtt,  és  leborult  előtte,  hogy  kérjen  tőle 
valamit. 21 Ő pedig ezt mondta neki: „Mit akarsz?” Az 
ezt mondta: „Mond, hogy az én két fiam közül az egyik 
a jobbodon, a másik a balodon üljön az Országodban.” 
22  Jézus  ezt  válaszolta:  „Nem  tudjátok,  mit  kértek. 
Van-e  erőtök  inni  a  kehelyből,  amelyből  én 
szándékozom inni?” Azt felelték neki: „Van erőnk!” 23 
Ő erre azt mondta nekik:  „A kelyhemből  ugyan inni 
fogtok, de hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, 
ezeket nem én fogom adni, hanem, akiknek azt Atyám 
készítette.”
  24  Amikor  a  többi  tíz  meghallotta  ezt,  nagyon 
felháborodott  a  két  testvérre.  25  Jézus  azonban 
odahívta őket, és így szólt: „Tudjátok, hogy a nemzetek 
vezetői  uralkodnak  azokon,  és  a  nagyok 
hatalmaskodnak rajtuk.  26  Köztetek azonban ne így 
legyen, hanem aki nagy akar lenni köztetek, legyen a 
szolgálótok,  27  és  aki  első  akar  lenni  köztetek,  az 
legyen a ti  rabszolgátok.  28 Aminthogy az  Emberfia 
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
2    Mt. 20,19 Az itt található eredeti ’nemzetek’ kifejezés különös erőt 
nyer  a  történelem  ismeretének  fényében,  már  ami  a  jézusi  tanítás 
sorsát illeti.
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szolgáljon, és lelkét adja váltságul sokakért.”
  29 Amikor kimentek Jerikóból, nagy sokaság követte 
őt.  30  És  lám,  ott  ült  az  út  mellett  két  vak  és 
meghallotta,  hogy  Jézus  arra  halad,  felkiáltottak: 
„Könyörülj  rajtunk,  [Uram],  Dávid  Fia!”  31  A 
sokadalom  rájuk  parancsolt,  hogy  hallgassanak,  de 
azok még hangosabban kiáltották: „Könyörülj rajtunk, 
Uram,  Dávid  Fia!”  32  Jézus  megállt  és  fennhangon 
hívta  őket  és  így  szólt:  „Mit  akartok,  hogy  tegyek 
veletek?”  33  Azok  azt  felelték  neki:  „Uram!  Hogy 
megnyíljon a szemünk.” 34 Jézusnak megesett rajtuk a 
szíve  és  megérintette  a  szemüket.  Azonnal  látni 
kezdtek és követték őt.

Amikor már Jeruzsálem közelében jártak 
és odaértek Betfagéhoz az Olajfák hegyén, 
Jézus  elküldött  két  tanítványt.  2  Azt 

mondva nekik: „Menjetek be a veletek szemközt lévő 
faluba. Rögtön találni fogtok egy szamarat megkötve, 
és  vele  egy  csikót;  oldjátok  el,  és  vezessétek  ide 
hozzám. 3 Ha pedig valaki szólna valamit, mondjátok, 
hogy az Úrnak van rájuk szüksége, és azonnal el fogja 
küldeni  őket.”  4  Ez  pedig  azért  történt,  hogy 
beteljesedjék a beszéd, amit a próféta mondott:

21

5 „Mondjátok Sion leányának:
Lám, fejedelmed jön hozzád;
szelíd ő, s szamárháton ül,
csikón, az igaalattinak fián”

6  A  tanítványok  elmentek  és  megtették,  amint  azt 
Jézus parancsolta nekik. 7 Odavezették a szamarat és 
a csikót, rájuk tették ruháikat, ő pedig felült rájuk. 8 A 
hatalmas sokadalom pedig leterítette ruháit  az útra, 
mások  meg  ágakat  vagdostak  a  fákról  és  az  útra 
szórták.  9 A sokadalom, amely előtte haladt  és akik 
követték, így kiáltoztak: 

 „Hozsanna Dávid fiának!
 Áldott, aki az Úr nevében jön!
 Hozsanna a magasságban!”

  10  Amikor  bement  Jeruzsálembe,  az  egész  város 
megmozdult  mondva:  „Kicsoda  ez?”  11  A  sokadalom 
ezt  mondta:  „Ez  Jézus,  a  próféta,  a  galileai 
Názáretből.”
  12 Jézus bement a Templomba és  kivetette  onnan 
mindazokat,  akik  vásároztak  a  Templomban,  a 
pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig 
felforgatta. 13 Azt mondta nekik: „Írva van: 

„Az  én  házamat  az  imádság  házának 
fogják hívni',
ti pedig rablók barlangjává teszitek azt”

14 A Templomban vakok és sánták jöttek hozzá, s ő 
meggyógyította  őket.  15  A  főpapok  és  az  írástudók 
látván a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, 
akik így kiáltoztak a Templomban: „Hozsanna Dávid 
Fiának!”, felháborodtak. 16 Azt mondták neki: „Hallod, 
hogy ezek miként szólnak?” Jézus ezt mondta nekik: 
„Igen. De sohasem olvastátok:
Kisdedek  és  csecsemők szájából  rendeltél  magadnak 
dicséretet?”
17  Aztán  otthagyta  őket,  kiment  a  városon  kívülre 
Betániába, és ott maradt.
  18  Hajnalban,  amikor  visszatért  a  városba, 

megéhezett.  19  Meglátott  egy  fügefát  az  út  mellett, 
odament  hozzá,  de  semmit  nem  lelt  rajta,  csupán 
leveleket.  Azt  mondja  neki:  „E  létben  már  soha  ne 
legyen  gyümölcs  belőled!”  Erre  a  fügefa  azonnal 
kiszáradt.
  20  Ennek  láttán  a  tanítványok  elcsodálkoztak  és 
megkérdezték: „Miért száradt ki a fügefa azonnal?” 21 
Jézus azt felelte  nekik:  „Bizony,  mondom nektek: ha 
volna  hitetek  és  nem kételkednétek,  nem egyedül  a 
fügefával  tehetnétek  meg  ezt,  hanem  ha  azt 
mondanátok ennek a hegynek:  ’Emelkedj  fel  és vesd 
magad  a  tengerbe’,  megtörténne.  22  Mindazt,  amit 
hittel, imádságban kértek, megkapjátok.”
  23  Amikor  bement  a  Templomba  és  tanított, 
odajöttek  hozzá  a  főpapok  és  a  nép  vénei,  mondva: 
„Milyen hatalommal teszed mindezt? És ki adta neked 
ezt  a  hatalmat?”  24  Jézus  így  válaszolt  nekik: 
„Kérdeznék tőletek én is  egy szót,  ha megmondjátok 
nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal 
teszem ezeket.  25 János bemerítése honnan volt? Az 
Égből  vagy  az  emberektől?”  Azok  így  tanakodtak 
egymás  közt:  26  „Ha  azt  mondjuk:  ’az  Égből’,  azt 
mondja majd nekünk: ’Akkor miért nem hittetek neki?’ 
Ha pedig  azt  mondjuk:  ’Az  emberektől’,  félhetünk  a 
sokadalomtól,  mert  mindnyájan  prófétának  tartják 
Jánost.” 27 Azt felelték tehát Jézusnak: „Nem tudjuk.” 
Erre  ő  azt  mondta  nekik:  „Én  sem  mondom  meg 
nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.”
  28 „Vajon erről mit gondoltok? Egy embernek két fia 
volt. Odament az elsőhöz és így szólt: ’Fiam! Eredj ma, 
dolgozz a szőlőben!’ 29 Az így válaszolt: ’Nem akarok’, 
de később megbánta és kiment. 30 Akkor odament a 
másikhoz is, és ugyanúgy szólt neki. Az ezt felelte: ’Én, 
Uram!’ De nem ment ki. 31 A kettő közül melyik tette 
meg  az  apa  akaratát?”  Azt  felelték:  „Az  első.”  Erre 
Jézus azt mondta nekik:  „Bizony, mondom nektek: a 
vámszedők és  az  utcanők előbb  mennek be  az  Isten 
Országába, mint ti. 32 Eljött ugyanis hozzátok János 
az  igazságosság  útján  és  nem  hittetek  neki.  A 
vámszedők és az utcanők azonban hittek neki, s ti még 
ennek  láttán  sem  bántátok  meg  később,  hogy 
higgyetek neki.”
  33 „Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy 
gazda: szőlőt ültetett,  kerítéssel  körbekerítette,  prést 
ásott  benne  és  tornyot  épített.  Aztán  kiadta  azt 
fölműveseknek,  és  külföldre  utazott.  34  Amikor 
elközelgett  a  szüret  ideje,  elküldte  rabszolgáit  a 
földművesekhez,  hogy szedjék be a gyümölcsét.  35 A 
földművesek  azonban  megfogták  a  rabszolgáit;  az 
egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat 
megkövezték.  36  Ekkor  ismét  küldött  más 
rabszolgákat,  az  előzőknél  többet,  de  azok  éppúgy 
tettek  velük  is.  37  Végül  elküldte  hozzájuk  a  fiát, 
mondván:  ’A  fiamat  majd  tisztelni  fogják.’  38  De  a 
földművesek, mihelyst meglátták a fiút, azt mondták 
egymás között:  ’Itt  az örökös,  gyertek,  öljük meg,  és 
szerezzük  meg  az  örökségét.’  39  Megfogták  őt, 
kivetették  a  szőlőn  kívülre  és  megölték.  40  Amikor 
tehát  eljön  a  szőlő  ura,  mit  fog  tenni  ezekkel  a 
földművesekkel?” 41 Azt mondták neki: „A gonoszokat 
gonoszul  el  fogja  pusztítani,  a  szőlőt  pedig  más 
földműveseknek  adja,  akik  megadják  neki  a 
gyümölcsöt a maga idejében.”
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  42  Jézus  ekkor  azt  mondta  nekik:  „Hát  sohasem 
ismertétek fel az Írásokban:

„A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett;
az Úr tette azzá,
és ez csodálatos a mi szemünkben?”

43  Ezért  mondom  nektek,  hogy  elveszik  tőletek  az 
Isten  Országát,  és  olyan  nemzetnek  adják,  amely 
meghozza  annak  gyümölcseit.  [44  Aki  ráesik  erre  a 
kőre, összezúzza magát, akire pedig ez ráesik, azt szét 
fogja zúzni.”]
  45 Példabeszédeit hallva a főpapok és a farizeusok 
felismerték, hogy róluk beszél. 46 Ekkor keresték őt, 
hogy hatalmukba kerítsék, de féltek a sokaságtól, mert 
az emberek prófétának tartották őt.

Ezután  Jézus  újra  beszélni  kezdett,  és 
ismét  példázatokban  szólt  hozzájuk:  2 
„Hasonló  az  Egek  Országa  egy 

fejedelemhez,  aki  menyegzőt  készített  fiának.  3 
Elküldte rabszolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a 
menyegzőre,  de  azok  nem  akartak  eljönni.  4  Ekkor 
más  rabszolgákat  küldött  ezekkel  a  szavakkal: 
’Mondjátok  meg  a  meghívottaknak:  Íme,  a  lakomát 
elkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat levágtam, 
minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre.’ 5 De azok 
nem szándékozván odamenni, az egyik elment a saját 
mezejére,  a  másik  a  kereskedése  után,  6  a  többiek 
pedig hatalmukba kerítették a rabszolgáit és gőgösen 
gyalázva és megölték őket.  7 Haragra gerjedt erre a 
fejedelem,  s  elküldte  katonáit.  A  gyilkosokat 
elpusztította, a városukat pedig felégette. 8 Azután azt 
mondta a rabszolgáinak: ’A menyegző ugyan kész, de a 
meghívottak nem voltak rá méltók. 9 Menjetek hát ki 
útkereszteződésekre,  s  akit  csak  találtok,  hívjátok  a 
menyegzőre.’ 10 A rabszolgák kimentek az utakra és 
összegyűjtöttek mindenkit, akit találtak, gonoszokat és 
jókat  egyaránt,  s  a  menyegzős  ház  megtelt 
vendégekkel.  11  Amikor  a  fejedelem  bement,  hogy 
megnézze  az asztalnál  ülőket,  látott  ott  egy  embert, 
aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. 12 Azt mondta 
neki:  ’Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzős ruha 
nélkül?’ Az nem szólt semmit. 13 Ekkor a fejedelem azt 
mondta a szolgálóknak: ’Kötözzétek meg kezét és lábát 
és vessétek ki őt a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás 
és  fogcsikorgatás!’  14  Mert  sokan  vannak  a 
meghívottak, de kevesen a választottak.”
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  15 Ekkor a farizeusok elmentek és megtanácskozták, 
hogy hogyan ejthetnék tőrbe őt igével. 16 Odaküldték 
hozzá  tanítványaikat  a  Heródes-pártiakkal  és  azt 
mondták neki: „Tanító! Tudjuk, hogy Igaz vagy és az 
Isten  útját  az  Igazság  szerint  tanítod,  nem  törődsz 
senkivel,  mert  nem nézed az emberek személyét.  17 
Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz: Szabad-e adót 
fizetni  a  Cézárnak,  vagy  nem?”  18  Jézus  azonban 
felismerte  gonoszságukat  és  így  szólt:  „Miért 
kísértetek engem, ti képmutatók! 19 Mutassátok meg 
nekem  a  census  érmét!”  Azok  odahoztak  neki  egy 
dénárt. 20 Ekkor így szólt nekik: „Kié ez a képmás és a 
felirat?”  21  Azt  mondták  neki:  „A Cézáré.”  Erre  azt 
mondta nekik: „Adjátok meg tehát a Cézárnak, ami a 

Cézáré,  és  az  Istennek,  ami  az  Istené.”  22 Azok ezt 
hallva elcsodálkoztak, otthagyták őt és elmentek.
  23 Azon a napon odamentek hozzá a szadduceusok, 
akik  azt  mondják,  hogy  nincs  feltámadás. 
Megkérdezték őt: 24 „Tanító! Mózes azt mondta: ’Ha 
valaki  meghal  gyermekek  nélkül,  akkor  a  testvére 
vegye  magához  a  feleségét,  és  támasszon  utódot 
testvérének’ 25 Nos, volt nálunk hét testvér. Az első 
megnősült, de meghalt, és nem lévén utóda, ráhagyta a 
asszonyát a testvérére. 26 Hasonlóan a második és a 
harmadik  is,  sőt,  mind  a  hét.  27  Mindnyájuk  után 
pedig  meghalt  az  asszony  is.  28  A  feltámadáskor 
melyiknek  lesz  az  asszonya  a  hét  közül?  Hiszen 
mindegyiké  volt.”  29  Jézus  így  válaszolt  nekik: 
„Tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az 
Isten  erejét.  30  A  feltámadottak  ugyanis  nem 
nősülnek,  és  férjhez  sem  mennek,  hanem  olyanok 
lesznek,  mint  a  hírnökök  az  Égben.  31  A  halottak 
feltámadásáról  nem  ismertétek  meg  amit  Isten 
mondott  nektek:  32  `Én  vagyok  Ábrahám  Istene  és 
Izsák Istene és Jákob Istene?' Ő nem a halottak Istene, 
hanem  az  élőké.”  33  Mikor  a  sokadalom  ezt 
meghallotta, csodálkozott a tanításán.
  34  Mikor  a  farizeusok  meghallották,  hogy  a 
szaddúceusokat  elnémította,  összegyűltek  maguk 
között,  35  és  az  egyikük,  egy  törvénytudó,  hogy 
próbára tegye, megkérdezte tőle: 36 „Tanító, melyik a 
legnagyobb parancs a Törvényben?” 37 Ő azt mondta 
neki: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes értelmedből. 38 Ez a legnagyobb, az 
első  parancs.  39  A  második  hasonló  ehhez:  Szeresd 
felebarátodat,  mint  tenmagadat  40  Ezen  a  két 
parancson függ az egész Törvény és a próféták.”
  41  Mivel  a  farizeusok  együtt  voltak,  Jézus 
megkérdezte  őket:  42  „Mit  gondoltok  a  Felkentről? 
Kinek a  fia  ő?”  Azt  felelték  neki:  „Dávidé.”  43  Erre 
megkérdezte  tőlük:  „Akkor  Dávid  miért  hívja  őt  a 
Szellem által Úrnak, amikor így szól:

44 Így szól az Úr az én Uramhoz:
Jobbom felől foglalj helyet,
míg lábaid alá vetem ellenségeidet 

45 Ha tehát Dávid Úrnak hívja őt, hogyan lehet az ő 
fia?” 46 Senki sem tudott felelni neki egy szót sem, és 
attól a naptól fogva senki nem merte őt többé kérdezni.

Jézus ezután így beszélt a tömeghez és a 
tanítványaihoz,  2  mondva:  „Az  írástudók 
és  farizeusok  Mózes  székében  ülnek.  3 

Tehát mindazt, amit mondanak nektek, tegyétek meg 
és tartsátok meg, de a tetteiket ne kövessétek, mivel 
mondják, de nem teszik. 4 Súlyos [és elviselhetetlen] 
terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára, 
de ők maguk egy ujjukkal sem akarják megmozdítani 
azokat.  5 Minden művüket azért  teszik,  hogy lássák 
őket  az  emberek.  Imaszíjaikat  szélesre  szabják, 
bojtjaikat megnagyobbítják. 6 Kedvelik a főhelyeket a 
lakomákon,  az  első  helyeket  a  zsinagógákban,  7  a 
üdvözléseket  a  tereken,  s  ha  az  emberek  rabbinak 
hívják őket.
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  8 Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti 
Tanítótok,  ti  pedig  mind  testvérek  vagytok.  9 
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Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti 
Atyátok,  az  Égi.  10  Ne  hívassátok  magatokat 
Vezetőnek se,  mert egy a ti  vezetőtök, a Felkent.  11 
Aki  közületek  a  legnagyobb,  legyen  a  szolgátok.  12 
Mert  aki  önmagát  felmagasztalja,  azt  megalázzák,  s 
aki megalázza önmagát, azt felmagasztalják.
  13 Jaj  nektek,  képmutató  írástudók és  farizeusok, 
mert bezárjátok az Egek Országát az emberek előtt. Ti 
magatok  nem  mentek  be,  azonban  azokat  sem 
hagyjátok bemenni, akik pedig bemennének. (14)
15  Jaj  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok, 
mert  bejártok  tengert  és  szárazföldet,  hogy  egy 
jövevényt  szerezzetek,  s  amikor  megszereztétek, 
magatoknál kétszeresen a gyehenna fiává teszitek.
16 Jaj nektek, vak útmutatók, akik azt mondjátok: ’Ha 
valaki  megesküszik  a  Szentélyre,  az  semmi,  de  aki 
megesküszik a Szentély aranyára, az tartozik.’  17 Ti 
oktalanok és vakok! Mi a nagyobb, az arany, vagy a 
Szentély,  amely  megszenteli  az  aranyat?  18  És  azt 
mondjátok: ’Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, 
de aki a rajta levő adományra esküszik, az tartozik.’ 19 
Ti  vakok! Mi a nagyobb,  az adomány, vagy az oltár, 
amely  megszenteli  az  adományt?  20  Hiszen  aki  az 
oltárra esküszik, megesküszik az oltárra és mindenre, 
ami  rajta  van.  21  S  aki  a  Szentélyre  esküszik, 
megesküszik a Szentélyre, és arra, aki benne lakik. 22 
Aki pedig az Égre esküszik, Isten trónjára esküszik, és 
arra, aki azon ül.
23  Jaj  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok, 
mert tizedet adtok mentából, kaporból és köményből, 
de  elhagyjátok  a  Törvény  komolyabb  parancsait,  a 
ítéletet, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene 
tenni, s azokat sem elhagyni. 24 Vak útmutatók, akik 
kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek.
25  Jaj  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok, 
mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül 
tele vagytok rablással és mértéktelenséggel. 26 Te vak 
farizeus! Tisztítsd meg előbb a kehely belsejét, hogy a 
külseje is tiszta legyen!
27  Jaj  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok, 
mert hasonlítotok a bemeszelt sírhalmokhoz, amelyek 
kívülről  szépnek  látszanak,  de  belül  tele  vannak  a 
holtak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. 28 
Így  ti  is  kívülről  ugyan  igazságosnak  látszotok  az 
emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és 
törvénytelenséggel.
29  Jaj  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok, 
mert sírhalmokat építetek a prófétáknak, és rendben 
tartjátok az igazak emlékhelyeit, 30 s azt mondjátok: 
’Ha  atyáink  napjaiban  éltünk  volna,  nem 
közösködtünk  volna  a  próféták  vérében.’  31  De  ti 
magatok tanúsítjátok, hogy fiai vagytok azoknak, akik 
a  prófétákat  megölték.  32  Ti  is  betöltitek  apáitok 
mértékét!  33  Kígyók,  viperák  nemzetségei!  Hogyan 
menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől?
  34 Ezért íme, küldök hozzátok prófétákat, bölcseket 
és  írástudókat.  Közülük egyeseket  megöltök majd és 
keresztre  feszítetek,  másokat  megostoroztok 
zsinagógáitokban és üldöztök városról városra. 35 Így 
rátok  száll  minden  igaz  vér,  amelyet  kiontottak  a 
földön  az  igaz  Ábel  vérétől  Zakariásnak,  Barakiás 
fiának véréig,  akit megöltetek a Szentély és az oltár 
között. 36 Bizony, mondom nektek: rászáll mindez erre 

a nemzedékre.
  37  Jeruzsálem,  Jeruzsálem,  te  halálra  kínzod  a 
prófétákat,  és  megkövezed  azokat,  akiket  hozzád 
küldtek!  Hányszor  akartam  egybegyűjteni  fiaidat, 
mint  ahogy  a  madár  a  szárnyai  alatt  összegyűjti  a 
csibéit, de ti nem akartátok! 38 Íme, elhagyott puszta 
lesz a házatok! 39 Mert mondom nektek: Nem láttok 
engem mostantól, amíg azt nem mondjátok: 

Áldott, aki az Úr nevében jön!”

Jézus  kijött  a  Templomból  és  elindult. 
Tanítványai  odamentek  hozzá,  hogy 
megmutassák neki a Templom épületeit. 2 

Ekkor így szólt hozzájuk: „Ugye, látjátok ezeket mind? 
Bizony, mondom nektek: Nem marad itt kő kövön, ami 
el ne pusztulna.”
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  3 Mikor az Olajfák hegyén leült, a tanítványok külön 
odamentek  hozzá  és  kérték:  „Mondd  meg  nekünk, 
mikor lesznek ezek? és mi lesz a jele eljövetelednek és 
a végidők beteljesedése?”
  4 Jézus azt válaszolta nekik: „Óvakodjatok, nehogy 
valaki félrevezessen titeket. 5 Mert sokan fognak jönni 
az én nevemben és azt mondják: Én vagyok a Felkent; 
és  sokakat  félre  fognak  vezetni.  6  Harcokról  és 
háborús  hírekről  fogtok  majd  hallani.  Óvakodjatok 
majd, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell történni, de 
ez még nem a vég. 7 Mert nemzet nemzet ellen támad 
és  ország  ország  ellen.  Sokfelé  éhínség  lesz  és 
földrengés. 8 De mindez csak a fájdalmak kezdete lesz.
  9 Akkor majd szorongattatásra adnak benneteket és 
megölnek  titeket  és  gyűlöletesek  lesztek  minden 
nemzet  előtt  az  én  nevemért.  10  Sokan 
megbotránkoznak  majd,  elárulják  és  gyűlölni  fogják 
egymást.  11  Sok  hamis  próféta  támad  és  sokakat 
félrevezetnek. 12 Mivel beteljesedik a törvénytelenség, 
sokak  szeretete  kihűl  majd.  13  De  aki  kitart 
mindvégig,  az  üdvözül.  14  Az  Országnak  ezt  az 
örömhírét pedig hirdetni fogják az egész lakott világon, 
tanúságot  tesznek  róla  minden  nép  előtt  és  akkor 
elérkezik majd a vég.
  15 Amikor tehát látjátok, hogy a pusztító gyalázat, 
amelyről Dániel próféta beszélt, ott áll a szent helyen, 
-  aki  felismeri,  értse  meg!  -  16  akkor  azok,  akik 
Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe, 17 aki a tetőn 
van, ne szálljon le, hogy elvigyen valamit a házából, 18 
aki pedig a mezőn, vissza ne forduljon, hogy elvigye a 
köntösét!  19  Jaj  a  várandós  és  szoptatós  anyáknak 
azokban a napokban!
  20 Imádkozzatok azért, hogy menekülésetek ne télen, 
és  ne  Szombaton  legyen.  21  Mert  olyan  nagy 
szorongattatás  lesz  akkor,  amilyen  még  nem  volt  a 
világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. 22 Ha 
meg  nem  rövidítenék  azokat  a  napokat,  nem 
menekülne meg egyetlen hús sem; de a választottakért 
megrövidítik azokat a napokat.
  23 Akkor,  ha valaki azt mondja nektek: ’Íme, itt a 
Felkent’;  vagy  ’Ott’;  ne  higgyétek.  24  Mert  hamis 
felkentek és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és 
csodákat adnak, hogy ha lehet, még a választottakat is 
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tévedésbe ejtsék. 25 Lám, előre megmondtam nektek. 
26 Ha tehát azt mondják nektek:  Lám, a pusztában 
van,  ne  menjetek  ki;  lám,  a  belső  szobákban,  ne 
higgyétek. 27 Mert amint a villám napkeleten támad 
és  napnyugatig  látszik,  olyan  lesz  az  Emberfiának 
eljövetele  is.  28  Ahol  ugyanis  a  holttest  van,  oda 
gyűlnek a keselyűk.
  29 E napok szorongattatásai után

a Nap elsötétedik,
a Hold nem adja fényét,
a csillagok lehullnak az égről,
s az Ég erői megrendülnek.

  30 Aztán feltűnik az égen az Emberfia jele, s akkor 
mellét veri majd a föld minden törzse. Látni fogják az 
Emberfiát,  amint  eljön az Ég felhőin  hatalommal és 
nagy  dicsőséggel.  31  Elküldi  hírnökeit  nagy 
harsonaszóval, s azok összegyűjtik választottait a négy 
égtáj  felől,  az  ég  egyik  szélétől  a  másik  végéig.  32 
Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága 
és a levelei kihajtottak, megismeritek, hogy közel van 
a nyár.  33 Így ti  is, amikor mindezeket meglátjátok, 
tudjátok meg, hogy közel van, az ajtóban. 34 Bizony, 
mondom nektek,  nem megy el  ez  a  nemzedék,  amíg 
mindezek  meg  nem  lesznek.  35  Az  Ég  és  a  föld 
elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.
  36  Azt  a  napot  azonban és  azt  az  órát  senki  sem 
ismeri: sem az Ég hírnökei, sem a Fiú, csak egyedül az 
Atya.
 37 Mert amint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának 
eljövetele is. 38 Mert amint a vízözön előtti napokban 
csak  ettek  és  ittak,  nősültek  és  férjhez  mentek, 
egészen  addig  a  napig,  amelyen  Noé  bement  a 
bárkába,  39  és  nem is  sejtették,  amíg el  nem jött  a 
vízözön és el nem ragadta mindnyájukat:  így lesz az 
Emberfia eljövetele is. 40 Ha akkor ketten a szántón 
lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 41 
S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, 
a másikat otthagyják.
  42 Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely 
napon érkezik el Uratok. 43 Azt pedig értsétek meg, 
hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor érkezik 
a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. 
44 Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában 
nem gondoljátok, eljön az Emberfia.
  45 Mit gondolsz, ki az a hűséges és okos rabszolga, 
akit az úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az 
ételt kellő időben? 46 Boldog az a rabszolga, akit ura, 
amikor megérkezik, ebben a tevékenységben talál. 47 
Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli 
őt. 48 De ha az a rossz rabszolga azt mondja szívében: 
’Késik  az  én  uram’,  49  és  elkezdi  verni 
rabszolgatársait,  eszik  és  iszik  a  részegekkel:  50 
megjön  majd  az  ura  annak  a  rabszolgának  azon  a 
napon,  amelyen  nem  várja,  és  abban  az  órában, 
amelyet nem ismer. 51 Elkergeti őt, és a képmutatók 
sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!”

„Akkor hasonló lesz az Egek Országa a tíz 
szűzhöz,  akik  fogták  lámpásaikat  és 
kimentek  a  vőlegény  elé.  2  Öt  közülük 

oktalan volt,  öt  pedig  okos.  3  Az oktalanok ugyanis, 
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amikor vették a lámpásaikat,  nem vettek magukhoz 
olajat. 4 Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat 
is  vittek  edényeikben.  5  Mivel  a  vőlegény  késett, 
mindnyájan  elálmosodtak  és  elaludtak.  6  Az  éj 
közepén aztán kiáltás lett: ’Itt a vőlegény, gyertek ki 
elébe!’  7  Ekkor  a  szüzek  mindnyájan  fölkeltek  és 
rendbe hozták lámpásaikat. 8 Az oktalanok ekkor így 
szóltak az okosakhoz: ’Adjatok nekünk az olajotokból, 
mert  lámpásaink  kialszanak.’  9  Az  okosak  ezt 
válaszolták:  ’Nehogy  ne  legyen  elég  se  nekünk,  se 
nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vásároljatok 
magatoknak.’  10  Amíg  azok  elmentek  vásárolni, 
megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek 
vele  a  menyegzőre  és  az  ajtót  bezárták.  11  Később 
megjött  a  többi  szűz  is.  Azt  mondták:  ’Uram,  uram! 
Nyiss  ki  nekünk!’  12  De  ő  így  válaszolt:  Bizony, 
mondom  nektek,  nem  ismerlek  titeket.  13  Legyetek 
tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az 
órát.
  14  Úgy  lesz  akkor,  mint  amikor  egy  ember  arra 
készült, hogy külföldre menjen. Hívta a rabszolgáit és 
átadta nekik vagyonát. 15 Az egyiknek öt talentumot 
adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, 
mindegyiknek ereje szerint; és elment külföldre. Ekkor 
rögtön  16  elment  az,  aki  öt  talentumot  kapott, 
befektette azokat, és szerzett másik ötöt. 17 Éppígy az 
is,  aki  kettőt  kapott,  szerzett  másik  kettőt.  18  Az 
viszont,  aki  egyet  kapott,  elment,  a  földbe  ásva 
elrejtette ura pénzét.
19 Sok idő múltán megjött ezeknek a rabszolgáknak az 
ura és számadást tartott velük. 20 Előállt ekkor az, aki 
öt talentumot kapott,  hozott másik öt talentumot,  és 
így  szólt:  ’Uram,  öt  talentumot  adtál  nekem,  nézd, 
másik  öt  talentumot  nyertem  rajta.’  21  Az  ura  azt 
mondta  neki:  ’Jól  van,  derék  és  hű  rabszolga!  A 
kicsiben  hű  voltál,  sokat  bízok  rád:  menj  be  urad 
örömébe.’  22 Ezután jött az is,  aki a két  talentumot 
kapta és így szólt: ’Uram, két talentumot adtál nekem, 
nézd, másik két talentumot nyertem rajta.’ 23 Az ura 
azt  mondta  neki:  ’Jól  van,  derék  és  hű  szolga,  a 
kicsiben  hű  voltál,  sokat  bízok  rád:  menj  be  urad 
örömébe.’  24 Végül  odajött az is,  aki egy talentumot 
kapott,  és  azt  mondta:  ’Uram,  ismerlek  téged,  hogy 
kemény  ember  vagy,  aratsz,  ahol  nem  vetettél,  és 
gyűjtesz onnan is, ahová nem szórtál. 25 Mivel féltem 
tőled,  elmentem  és  elrejtettem  a  talentumodat  a 
földbe. Lásd, ami a tied!’ 26 Az ura azt válaszolta neki: 
’Te  gonosz  és  lusta  rabszolga!  Tudtad,  hogy  aratok, 
ahol  nem  vetettem  és  gyűjtök  onnan,  ahová  nem 
szórtam. 27 Éppen ezért el kellett volna helyezned a 
ezüstömet  a  pénzváltóknál,  hogy  amikor  megjövök, 
kamatostul  kapjam  vissza  a  magamét.  28  Vegyétek 
hát el tőle a talentumot és adjátok annak, akinek tíz 
talentuma van! 29 Mert mindannak, akinek van, még 
adnak  és  bővelkedni  fog.  Attól  pedig,  akinek  nincs, 
még  azt  is  elveszik,  amije  van.  30  A  haszontalan 
rabszolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Lesz 
majd ott sírás és fogcsikorgatás!’
  31 Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, és vele 
együtt  a  hírnökök  mindnyájan,  akkor  leül  majd 
dicsőséges  trónjára.  32  Összegyűjtenek  eléje  minden 
nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan 
a  pásztor  elválasztja  a  juhokat  a  kecskéktől.  33  A 
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juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. 
34 Akkor a fejedelem így szól a jobbja felől állóknak: 
’Jöjjetek,  Atyám  áldottai,  vegyétek  birtokba  az 
Országot, amely nektek készült a világ kezdete óta. 35 
Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom 
adtatok,  idegen  voltam  és  befogadtatok  engem,  36 
mezítelen voltam és  felöltöztettetek,  beteg voltam és 
meglátogattatok,  fogságban  voltam  és  eljöttetek 
hozzám.’  37 Akkor az igazak megkérdezik majd tőle: 
’Uram,  mikor  láttunk  téged  éhezni,  és  tápláltunk 
téged, vagy szomjazni és inni adtunk neked? 38 Mikor 
láttunk  mint  idegent,  és  befogadtunk,  vagy 
mezítelenül, és felöltöztettünk téged? 39 Mikor láttunk 
betegen vagy fogságban, és meglátogattunk téged?’ 40 
A fejedelem így válaszol majd nekik: ’Bizony, mondom 
nektek,  amikor  megtettétek  ezt  egynek  e  legkisebb 
testvéreim közül, nekem tettétek.’ 41 Ezután a balján 
levőknek  ezt  fogja  mondani:  ’Mennyetek  tőlem, 
átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő 
hírnökeinek készült. 42 Mert éheztem és nem adtatok 
enni,  szomjaztam  és  nem  adtatok  inni,  43  idegen 
voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem 
öltöztettetek  föl,  beteg  voltam és  fogságban,  és  nem 
látogattatok meg engem.’ 44 Erre azok is megkérdezik: 
’Uram,  mikor  láttunk  téged  éhezni  vagy  szomjazni, 
mint  idegent  vagy  mezítelenül,  betegen  vagy  a 
fogságban, és nem szolgáltunk neked?’ 45 Akkor ő így 
felel majd nekik: ’Bizony, mondom nektek, amikor nem 
tettétek meg ezt  egynek e  legkisebbek közül,  nekem 
nem tettétek meg.’ 46 És elmennek majd, ezek az örök 
gyötrelemre, az igazak pedig az öröklétbe.”

Történt,  hogy  amikor  Jézus  bevégezte 
mindezeket  a  beszédeket,  így  szólt 
tanítványaihoz: 2 „Tudjátok, hogy két nap 

múlva a Pászka lesz,  és  az  Emberfiát  átadják,  hogy 
keresztre feszítsék.”
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  3  Akkor  a  főpapok és  a  nép  vénei  összegyűltek  a 
főpap  udvarában,  akit  Kaifásnak  hívtak.  4 
Megtanácskozták,  hogy  Jézust  csellel  elfogják  és 
megölik.  5  Azonban  azt  mondták:  „Ne  az  Ünnepen, 
nehogy zavargás támadjon a nép között!”
  6  Amikor  Jézus  Betániában  volt  a  leprás  Simon 
házában,  7  odajött  hozzá  egy  asszony  alabástrom 
edényben igen drága kenettel  és  kiöntötte  azt  Jézus 
fejére,  aki  éppen  az  étkezéshez  telepedett.  8  Ennek 
láttán a tanítványok így méltatlankodtak: „Mire ez a 
veszteség? 9 Hisz sokért el lehetett volna ezt adni és 
odaadni a koldusoknak.” 10 Jézus észrevette ezt és azt 
mondta  nekik:  „Miért  bántjátok  ezt  az  asszonyt? 
Hiszen  jót  művelt  velem.  11  Mert  koldusok  mindig 
lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek, 12 
amikor  ő  kiöntötte  ezt  a  kenetet  a  testemre,  a 
temetésemre  tette.  13  Bizony,  mondom  nektek,  az 
egész  világon,  ahol  csak  hirdetni  fogják  ezt  az 
örömhírt,  az  ő  emlékezetére  elbeszélik  majd  azt  is, 
amit tett.”
  14  Ekkor  egy  a  tizenkettő  közül,  akit  iskarióti 
Júdásnak  hívtak,  elment  a  főpapokhoz  15  mondva: 
„Mit  adtok  nekem,  ha  átadom  őt  nektek?”  Azok 
megígértek  neki  harminc  ezüstöt.  16 Attól  fogva 

kereste, hogy átadja őt.
  17  A  kovásztalanok  első  napján  odamentek  a 
tanítványok Jézushoz,  és  azt  mondták:  „Hol  akarod, 
hogy elkészítsük neked a pászkát?”  18 Ő azt felelte: 
„Eredjetek el a városba ehhez és ehhez, és mondjátok 
meg neki:  ’A Tanító üzeni: Az időm közel van, nálad 
fogom megtartani a pászkát a tanítványaimmal.” 19 A 
tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, 
és elkészítették a pászkát.
  20 Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkettővel. 
21 Miközben ettek, így szólt: „Bizony, mondom nektek: 
egy  közületek  átad  engem.”  22  Erre  nagyon 
elszomorodtak  és  egyenként  elkezdték  kérdezgetni: 
„Csak nem én vagyok az, Uram?” 23 Ő így válaszolt: 
„Aki  velem  együtt  mártja  kezét  a  tálba,  az  ad  át 
engem. 24 Az Emberfia ugyan elmegy, amint meg van 
írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát 
átadja.  Jobb  lett  volna  annak az  embernek,  ha  meg 
sem születik.” 25 Ekkor megszólalt Júdás, aki átadta 
őt: „Csak nem én vagyok az, Rabbi?” azt felelte neki: 
„Te mondtad.”
  26 Miközben ettek,  Jézus  fogta  a kenyeret,  áldást 
mondott,  megtörte  és  odaadta  tanítványainak  e 
szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem.” 27 
Aztán  fogta  a  kelyhet,  hálát  adva  odaadta  nekik 
ezekkel  a  szavakkal:  „Igyatok  ebből  mindnyájan,  28 
mert  ez  az  én  vérem,  a  szövetségé,  amely  sokakért 
kionttatik a vétkek bocsánatára. 29 Mondom nektek: 
mostantól  nem iszom a  szőlőnek  ebből  a  terméséből 
addig a napig, amíg az újat nem iszom veletek Atyám 
Országában.”,  30  és  énekelve,  kimentek  az  Olajfák 
hegyére.
  31 Akkor Jézus azt mondta nekik: „Ezen az éjszakán 
ti mind megbotránkoztok bennem, mert írva van: 
`Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai'
32  De  miután  feltámadtam,  előttetek  megyek 
Galileába.”  33  Erre  Péter  megszólalt  és  azt  mondta 
neki: „Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha 
meg  nem  botránkozom.”  34  Jézus  azt  felelte  neki: 
„Bizony,  mondom neked: ezen az éjszakán,  mielőtt  a 
kakas hangja szól,  háromszor is megtagadsz engem.” 
35  Péter  erre  így  fogadkozott:  „Még  ha  meg  is  kell 
veled együtt halnom, akkor sem tagadlak meg téged.” 
Hasonlóan beszéltek a tanítványok mind.
  36 Akkor Jézus elment velük egy birtokra, amelyet 
Getszemáninak  hívnak,  és  azt  mondta  a 
tanítványoknak: „Üljetek le itt, amíg én elmegyek oda 
és  imádkozom.”  37  Maga  mellé  vette  Pétert  és 
Zebedeus  két  fiát,  s  elszomorodott  és  szorongani 
kezdett. 38 Akkor azt mondta nekik: „Bánatos az én 
lelkem  mindhalálig.  Maradjatok  itt,  és  virrasszatok 
velem.” 39 Egy kissé előbbre ment, arcra borult és így 
imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vitessék el tőlem ez 
a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem 
ahogy  te.”  40  Ezután  odament  a  tanítványokhoz,  és 
álomba esve találta őket. Azt mondta Péternek: „Hát 
nem  tudtatok  egy  órát  sem  virrasztani  velem?  41 
Virrasszatok  és  imádkozzatok,  hogy  kísértésbe  ne 
jöjjetek! A szellem ugyan buzgó, de a hús erőtlen.” 42 
Aztán  újra  elment  másodszor  is,  és  így  imádkozott: 
„Atyám,  ha  nem  lehet,  hogy  elvétessen  ez  anélkül, 
hogy kiigyam, legyen meg a te akaratod.” 43 Megint 
visszatért,  és  újra  álomba  esve  találta  őket,  mert  a 
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szemük  elnehezedett.  44  Erre  otthagyta  őket,  ismét 
elment  és  harmadszor  is  imádkozott  újra, 
ugyanazokkal  a  szavakkal.  45  Aztán  odament  a 
tanítványokhoz és azt mondta nekik: „Aludjatok már 
és  nyugodjatok!  Lám,  elközelgett  az  óra,  és  az 
Emberfiát  a  vétkesek  kezébe  adják.  46  Keljetek  föl, 
menjünk! Lám, közel van már, aki átad engem.”
  47 Még beszélt, amikor lám, Júdás, egy a tizenkettő 
közül megérkezett és vele nagy sokaság kardokkal és 
botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. 48 Aki elárulta 
őt, jelt adott nekik: „Akit megcsókolok, ő az, fogjátok 
el!”  49  Mindjárt  odajött  Jézushoz  és  azt  mondta: 
„Üdvözlégy,  rabbi!”  És  megcsókolta  őt.  50  Jézus  ezt 
mondta  neki:  „Barátom,  ezért  vagy  itt?”  Akkor 
odamentek, kezet emeltek Jézusra és megragadták őt. 
51 És lám, az egyik azok közül, akik Jézussal voltak, 
kinyújtotta a kezét, kihúzta a kardját, lesújtott a főpap 
rabszolgájára,  és  levágta  a  fülét.  52  Jézus  erre  azt 
mondta neki: „Tedd vissza a kardodat a helyére. Mert 
mindaz, aki kardot fog, kard által vész el. 53 Vagy azt 
hiszed,  nem  kérhetném  Atyámat,  hogy  azonnal 
küldjön  nekem több,  mint  tíz  légió  hírnököt?  54  De 
akkor hogyan teljesednének be az Írások, hogy ennek 
így kell lennie?” 55 Abban az órában Jézus azt mondta 
a sokaságnak: „Mint valami rabló ellen, úgy jöttetek ki 
kardokkal  és  botokkal,  hogy  elfogjatok  engem. 
Mindennap  a  Templomban  ültem  és  tanítottam,  és 
nem  fogtatok  el.”  56  Mindez  azért  történt,  hogy 
beteljesedjenek  a  próféták  írásai.    Akkor  a 
tanítványok mindnyájan otthagyták őt és elfutottak.
  57  Azok  pedig  megragadták  Jézust  és  elvitték 
Kaifáshoz,  a  főpaphoz,  ahol  az  írástudók  és  vének 
összegyűltek.  58  Péter  pedig  messziről  követte  őt  a 
főpap udvaráig. Bement oda és leült a szolgákkal, hogy 
lássa a dolog végét.
   59  A  főpapok  pedig,  és  az  egész  főtanács  hamis 
tanúságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adják, 60 
de nem találtak, noha sok hamis tanú jött oda. Végül 
előjött kettő 61 és mondták: „Ez azt mondta: Le tudom 
bontani  az  Isten  Szentélyét,  és  három  nap  alatt 
fölépítem.”  62  Ekkor  a  főpap  fölkelt  és  azt  mondta 
neki: „Semmit sem felelsz arra, amit ezek tanúsítanak 
ellened?” 63 De Jézus hallgatott. A főpap ezt mondta 
neki:  „Megesketlek téged az Élő Istenre: mondd meg 
nekünk, te vagy-e a Felkent, az Isten Fia?” 64 Jézus 
ezt  mondta  neki:  „Te  mondtad.  De  mondom nektek: 
most  már  látni  fogjátok  az  Emberfiát  az  Erősnek 
jobbján ülni, és eljönni az ég felhőin”. 65 Ekkor a főpap 
megszaggatta  ruháit  és  így  szólt:  „Káromkodott!  Mi 
szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok a 
káromkodást.  66  Mit  gondoltok?”  Azok  ezt  felelték: 
„Átadható a halálra!” 
   67 Azután az arcába köptek, ököllel verték, mások 
pedig  arcul  ütötték  68  és  azt  mondták:  „Prófétálj 
nekünk, Felkent, ki az, aki megütött téged?”
  69 Péter pedig kint ült az udvaron. Odament hozzá 
egy szolgálólány és így szólt: „Te is a galileai Jézussal 
voltál!”  70  Ő  azonban  mindenki  előtt  letagadta  ezt: 
„Nem tudom, mit szólsz.” 71 Amikor kiment a kapuba, 
meglátta őt egy másik, és így szólt az ott lévőkhöz: „Ez 
is  a  Názáreti  Jézussal  volt!”  72  Ő  ismét  esküvel 
tagadta:  „Nem  ismerem  azt  az  embert!”  73  Kis  idő 
múltán  odamentek  az  ott  állók  és  azt  mondták 

Péternek:  „Biztosan  te  is  közülük  vagy,  hiszen  a 
beszéded is elárul téged.” 74 Erre ő elkezdett átkozódni 
és  esküdözni:  „Nem ismerem azt  az  embert.”  Akkor 
mindjárt megszólalt a kakas hangja.
  75 Péter pedig emlékezett Jézus szavára, aki mondta: 
„Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.” 
Kiment onnan és keserves sírásra fakadt.

Hajnalban,  a  főpapok  mindnyájan,  és  a 
nép vénei,  tanácsot tartottak Jézus ellen, 
hogy  halálra  adják  őt.  2  Megkötözték, 

elvezették  és  átadták  Pilátus  helytartónak.  3  Akkor 
Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánva 
tettét, visszavitte a harminc ezüstpénzt a főpapoknak 
és véneknek. 4 Azt mondta: „Vétkeztem, elárultam az 
igaz vért.” Azok azt felelték: „Mi közünk hozzá? A te 
dolgod!”  5  Erre  beszórta  az  ezüstöket  a  Szentélybe, 
aztán eltávozott,  elment és  fölakasztotta magát.  6 A 
főpapok pedig fölszedték az ezüstöket és azt mondták: 
„Nem szabad  ezeket  betenni  a  kincstárba,  mert  vér 
díja.” 7 Miután tanácsot tartottak, megvásárolták rajta 
a  fazekas  földjét  az  idegenek  számára  temetőnek.  8 
Ezért  hívják  azt  a  földet  Vérmezőnek  mind  a  mai 
napig.  9  Akkor  beteljesedett,  amit  Jeremiás  próféta 
mondott:  „Fogták  a  harminc  ezüstöt  ez  volt  az  ára, 
ennyire  becsülték  őt  Izrael  fiai  ,  10  és  odaadták  a 
fazekas földjéért, amint az Úr megparancsolta nekem”.
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11 Jézus pedig ott állt  a helytartó előtt.  A helytartó 
megkérdezte  tőle:  „Te  vagy  a  Júdeaiak  fejedelme?” 
Jézus azt felelte: „Te mondod.” 12 Amikor a főpapok és 
vének  vádolták,  semmit  sem  válaszolt.  13  Akkor 
Pilátus  azt  mondta  neki:  „Nem  hallod,  mi  mindent 
tanúsítanak  ellened?”  14  Ő  azonban  nem  válaszolt 
neki  egyetlen  szóval  sem,  a  helytartó  pedig  nagyon 
csodálkozott ezen.
  15  Az  Ünnep  alkalmával  szokásban  volt,  hogy  a 
helytartó  eloldoz  a  sokadalomnak  egy  foglyot,  akit 
kérnek.  16  Volt  akkor  egy  híres  foglyuk,  akit 
Barabásnak  hívtak.  17  Pilátus  összehívta  őket  és 
megkérdezte  tőlük:  „Kit  akartok,  hogy  eloldozzak 
nektek,  Barabást  vagy  Jézust,  akit  Felkentnek 
mondanak?” 18 Tudta ugyanis, hogy irigységből adták 
őt a kezébe.
  19 Miközben az ítélőszéken ült, a felesége üzenetet 
küldött neki: „Semmi dolgod se legyen azzal az Igazzal, 
mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta.”
  20 De a főpapok és vének rávették a sokaságot, hogy 
Barabást  kérjék,  Jézust  pedig  veszejtsék  el.  21  A 
helytartó  tehát  megkérdezte  tőlük:  „Melyiket 
akarjátok,  hogy  a  kettő  közül  eloldozzam  nektek?” 
Azok  azt  felelték:  „Barabást!”  22  Pilátus  erre  azt 
kérdezte:  „És  mit  tegyek  Jézussal,  akit  Felkentnek 
mondanak?”  23  Azok  mindnyájan  ezt  felelték: 
„Kereszteltessék meg!” Ő újra megkérdezte: „De hát mi 
rosszat tett?” Azok erre még hangosabban kiáltoztak: 
„Keresztre vele!”
  24 Pilátus, látva, hogy semmire sem megy, sőt inkább 
zavargás  támad,  vizet  hozatott,  megmosta a kezét  a 
sokaság előtt és így szólt: „Én ártatlan vagyok ennek a 
vérétől. Ti lássátok!” 25 Az egész nép azt felelte: „Az ő 
vére rajtunk és gyermekeinken!” 26 Erre eloldoztatta 
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nekik  Barabást,  Jézust  pedig  megostoroztatta  és 
átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.
  27  Ekkor  a  helytartó  katonái  bevitték  Jézust  a 
helytartóságra,  és  összegyűjtötték  köréje  az  egész 
csapatot.  28  Levetkőztették,  vörös  katonaköpenyt 
adtak  rá,  29  tövisekből  koszorút  fontak,  rátették  a 
fejére, egy nádszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet 
hajtva  előtte  így  gúnyolták:  „Üdvözlégy,  Júdeaiak 
fejedelme!” 30 Leköpdösték, elvették a nádat és a fejét 
verték. 31 Miután így gúnyt űztek belőle, levették róla 
a katonaköpenyt, ráadták saját ruháit, és elvezették, 
hogy keresztre feszítsék.
32  Miközben  kifelé  mentek,  találtak  egy  cirenei 
embert, név szerint Simont. Ezt kényszerítették, hogy 
vigye az ő keresztjét.
  33  Amikor  elérkeztek  arra  a  helyre,  amelyet 
Golgotának  neveznek,  ami  Koponyahelyet  jelent,  34 
epével kevert bort adtak neki inni. Amikor megízlelte, 
nem  akart  belőle  inni.     35  Miután  felfeszítették, 
sorsot vetve megosztoztak a ruháin. 36 Azután leültek 
és ott őrizték őt.  37 A feje fölé föltették elítélésének 
okát. Ez volt ráírva: 

„Ez Jézus, a Júdeaiak fejedelme”.

  38 Két rablót is megfeszítettek vele együtt, az egyiket 
jobbról,  a  másikat  balról.  39  Az  arra  járók  pedig  a 
fejüket csóválva káromolták, 40 és ezt mondták: „Te, 
aki lebontod a Szentélyt és három nap alatt fölépíted, 
mentsd  meg  magadat!  Ha  Isten  Fia  vagy,  lépj  le  a 
keresztről!”  41  Ugyanígy  a  főpapok  is  csúfolódva 
mondogatták az írástudókkal és a vénekkel együtt: 42 
„Másokat  megmentett,  magát  meg  nem  tudja 
megmenteni.  Izrael  uralkodója  ő,  lépjen  le  most  a 
keresztről,  és  hiszünk  neki!  43  Az  Istenben  bízott, 
szabadítsa  hát  meg  most,  ha  akarja!  Hiszen  azt 
mondta: 'Az Isten Fia vagyok'.” 44 Így gyalázták őt a 
rablók is, akiket vele együtt feszítettek keresztre.
  45 A hatodik órától sötétség lett az egész földön a 
kilencedik  óráig.  46  A  kilencedik  óra  körül  Jézus 
hangosan felkiáltott: 

„Élí, Élí, lemá szabaktáni!”
 azaz: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?” 47 
Ennek hallatára egyesek az ott állók közül így szóltak: 
„Ez  Illést  hívja.”  48  Az  egyikük  mindjárt  elszaladt, 
hozott  egy  szivacsot,  ecetbe  mártotta,  és  nádszálra 
tűzve inni adott neki. 49 A többiek pedig így szóltak: 
„Hagyd  csak,  lássuk,  eljön-e  Illés,  hogy 
megszabadítsa?”  50  Ekkor  Jézus  ismét  nagy hangon 
felkiáltva elbocsátotta a szellemét.
  51 És lám, a Szentély függönye kettészakadt felülről 
az aljáig, a föld megrendült, a sziklák meghasadtak, 52 
a síremlékek megnyíltak, és sok  elszenderült szentnek 
föltámadt  a  teste.  53  Föltámadása  után  előjöttek  a 
sírokból,  bementek  a  szent  városba,  és  sokaknak 
megjelentek.
  54  A  százados  pedig,  és  akik  vele  együtt  őrizték 
Jézust, látván a földrengést és a történteket, nagyon 
megrémültek és  azt  mondták:  „Ez valóban Isten Fia 
volt.”
  55  Volt  ott  sok  asszony  is,  akik  messziről  nézték, 
azok,  akik  Galileából  követték  Jézust,  és  szolgáltak 
neki. 56 Köztük volt a magdalai Mária, Mária, Jakab 

és József anyja, és Zebedeus fiainak anyja.
  57 Mikor este lett, jött egy Arimateából való gazdag 
ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt 
Jézusnak.  58  Odament  Pilátushoz,  és  elkérte  Jézus 
testét; akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják oda 
neki.  59  József  fogta  a  testet,  begöngyölte  tiszta 
gyolcsba,  60  és  betette  sziklába  vágott,  saját,  új 
síremlékébe.  A  sír  bejáratához  egy  nagy  követ 
hengerített és elment.
61  Magdalai  Mária  és  a  másik  Mária  ott  voltak,  és 
ültek a sírral szemben.
  62  Másnap  pedig,  azaz  a  készületnap  után, 
Pilátusnál összegyűltek a főpapok és a farizeusok 63 és 
azt mondták: „Uram! Emlékszünk, hogy ez a csaló még 
életében azt mondta: `Három nap múlva föltámadok.' 
64  Parancsold  meg  tehát,  hogy  biztosítsák  a  sírt  a 
harmadik napig,  nehogy odamenjenek a tanítványai, 
ellopják,  és  azt  mondják  a  népnek:  ’Feltámadt  a 
halálból’.  Ez  az  utóbbi  csalás  rosszabb  lenne  az 
előzőnél!” 65 Pilátus ezt mondta nekik: „Van őrségetek, 
eredjetek  és  biztosítsátok  magatoknak,  ahogy 
tudjátok.”  66  Azok  pedig  elmentek,  lepecsételték  a 
követ, és őrséggel biztosították maguknak a sírt.

Szombat  este,  abban az  órában,  amely  a 
hét első napjára virrad, Magdalai Mária és 
a másik Mária elment megnézni a sírt. 2 

És lám, nagy földrengés lett: az Úr hírnöke leszállt az 
Égből,  odament,  elhengerítette  a  követ  és  ráült.  3 
Olyan volt a képzete, mint a villám, és a ruhája fehér 
volt,  mint  a  hó.  4  Az  őrök  megrettentek  tőle  való 
félelmükben,  és  mint  a  holtak,  olyanok  lettek.  5  A 
küldött megszólalt és azt mondta az asszonyoknak: „Ti 
ne  féljetek!  Hiszen  tudom,  hogy  Jézust,  a 
megkereszteltet keresitek. 6 Nincs itt, mert feltámadt, 
amint  megmondta.  Jöjjetek,  lássátok  a  helyet,  ahol 
feküdt.  7  Menjetek  gyorsan,  mondjátok  meg 
tanítványainak:  ’Föltámadt  a  halálból,  és  előttetek 
megy  Galileába.  Ott  majd  meglátjátok  őt!’  Íme, 
megmondtam nektek!”
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  8 Rögtön el is mentek a síremléktől. Nagy félelemmel 
és  nagy  örömmel  futottak,  hogy  megvigyék  a  hírt 
tanítványainak.  9  Lám, Jézus jött velük szemben és 
így  szólt:  „Üdv nektek!”  Ők pedig  odamentek hozzá, 
átkarolták a lábát és leborultak előtte. 10 Akkor Jézus 
azt  mondta  nekik:  „Ne  féljetek!  Eredjetek,  vigyétek 
hírül a testvéreimnek, hogy menjenek el Galileába, ott 
majd meglátnak engem.”
  11 Amikor elmentek, az őrségből néhányan a városba 
mentek  és  hírül  vittek  a  főpapoknak  mindent,  ami 
történt.  12  Erre  azok  összegyűltek  a  vénekkel, 
tanácsot  tartottak,  majd  sok  ezüstöt  adtak  a 
katonáknak, 13 és azt mondták nekik: „Mondjátok azt: 
’A  tanítványai  éjjel  eljöttek  és  ellopták  őt,  amíg  mi 
aludtunk.’  14 Ha a helytartó meghallja ezt,  mi majd 
meggyőzzük  őt,  és  kimentünk  titeket.”  15  Azok 
átvették  az  ezüstöt  és  úgy  tettek,  ahogy  kioktatták 
őket.  Ez  a  szóbeszéd  el  van  terjedve  a  júdeaiaknál 
mind a mai napig.
  16 A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra 
a hegyre, ahova rendelte őket Jézus. 17 És meglátván 
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őt,  leborultak,  bár  egyesek  kételkedtek.  18  Jézus 
odament és azt mondta nekik: „Nekem adatott minden 
hatalom az Égben és a Földön. 19 Menjetek tehát, és 
tegyetek  tanítvánnyá  minden  nemzetet,  bemerítvén 
őket az Atya és a Fiú és a Szent Szellem nevében, 20 
és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, 
amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok 

minden nap e létnek a végeztéig!”
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MÁRK KÖNYVE

A FELKENT JÉZUS,  [Isten  Fia]  örömhírének 
kezdete. 2 Amint Izajás próféta megírta: „Íme, 
elküldöm küldöttemet  arcod  előtt,  aki  elkészíti  

utadat;  3  a pusztában kiáltónak hangja:  „Készítsétek 
az Úr útját,  tegyétek egyenessé ösvényeit'”,

1
4 A Bemerítő János a pusztában lett, hirdetve a teljes 
átértelmezés bemerítkezését a vétkek elengedésére. 5 
Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a Jeruzsálemiek 
mind.  Bemerítette  őket  a  Jordán  folyóban,  miután 
megvallották  vétkeiket.  6  János  öltözete  teveszőrből 
volt,  és  bőröv a dereka körül,  sáskákat  és  vadmézet 
evett.
  7 És hirdette így szólva: „Érkezik, aki erősebb nálam, 
akinek  nem  vagyok  méltó  leborulva  megoldani  a 
saruja szíját sem. 8 Én a vízbe merítelek be titeket, ő 
pedig a Szent Szellembe fog titeket bemeríteni.”
  9 És történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a 
galileai  Názáretből,  és  János  bemerítette  őt  a 
Jordánban. 10 Amint feljött a vízből, látta megnyílni 
az Eget, és a Szellemet, mint galambot leszállni rá; 11 
és hang jött az Égből: „Te vagy az én szeretett fiam, 
benned gyönyörködöm!”
  12 Ezután a Szellem azonnal kivetette őt a pusztába. 
13 A pusztában volt negyven napig; a Sátán kísértette. 
A vadállatokkal volt és a hírnökök szolgáltak neki.

  14 Miután János átadatott,  Jézus Galileába ment, 
hogy hirdesse Isten örömhírét. 15 Azt mondta: „Betelt 
az idő, és elközelgett az Isten Országa. Alakítsátok át 
az értelmeteket és higgyetek az örömhírben.”
  16 Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta 
Simont  és  testvérét  Andrást,  amint  hálót  vetettek a 
tengerbe, mert halászok voltak. 17 Jézus azt mondta 
nekik:  „Jöjjetek  utánam,  és  én  emberek  halászaivá 
teszlek titeket!”  18 Ők rögtön elhagyták hálóikat,  és 
követték őt. 19 Továbbmenve kissé meglátta Jakabot, 
Zebedeus  fiát,  és  testvérét,  Jánost,  amint  ők  is  a 
hálóikat javították a hajóban, 20 és azonnal hívta őket, 
azok pedig apjukat,  Zebedeust a béresekkel együtt a 
hajóban hagyták, és követték őt.
  21  Bementek  Kafarnaumba.  Szombaton  rögtön 
bement a zsinagógába és tanított.  22 Álmélkodtak a 
tanításán,  mert  úgy  tanította  őket,  mint  akinek 
hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
  23 Volt a közeli zsinagógában egy ember tisztátalan 
szellemtől  megszálltan  és  kiáltozott:  24  „Mi  közünk 
hozzád,  názáreti  Jézus!  Azért  jöttél,  hogy  elveszejts 
minket?  Tudom ki  vagy:  az Isten Szentje!”  25 Jézus 
megparancsolta neki: „Némulj el, és menj ki belőle.” 26 
A tisztátalan szellem erre megrángatta őt, majd igen 
nagy  hanggal  kiment  belőle.  27  Erre  mindnyájan 
elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: „Mi ez? Új 
tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan szellemeknek 
is  parancsol,  és  azok  engedelmeskednek  neki.”  28 
Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.
  29 És mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek 
Simon  és  András  házába  Jakabbal  és  Jánossal.  30 
Simon  anyósa  lázasan  feküdt,  mindjárt  szóltak  is 

Jézusnak  felőle.  31  Odament  hozzá,  és  felemelte  a 
kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és szolgált 
nekik.
  32  Amikor  este  lett  és  a  Nap lement,  odahordták 
hozzá az összes beteget és az ördöngösöket: 33 az egész 
város  odagyűlt  az  ajtóhoz.  34  Meggyógyított  sok, 
különféle  bajokban  gyötrődő  beteget,  és  sok  ördögöt 
vetett ki, de nem hagyta őket beszélni, mert ismerték 
őt.
  35 Másnap kora hajnalban fölkelt, kiment, és elment 
egy puszta helyre, hogy ott imádkozzék. 36 És követte 
őt Simon, és akik vele voltak. 37 Amikor meglelték, azt 
mondták neki: „Mindenki téged keres.” 38 Azt felelte: 
„Eredjünk máshova,  a szomszédos  helységekbe,  hogy 
ott is hirdessek, mert azért jöttem.”
  39  És  bejárta  egész  Galileát,  tanított  a 
zsinagógáikban,  és  ördögöket  vetett  ki.  40  Akkor 
odajött hozzá egy leprás odahívva őt, [s térdre esve] így 
kérlelte:  „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.”  41 Jézus 
megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s 
azt  mondta neki:  „Akarom; tisztulj  meg!” 42 Amikor 
ezt  kimondta,  azonnal  eltűnt  róla  a  lepra,  és 
megtisztult.  43  És  rádörrenve  azonnal  elküldte  őt  e 
szavakkal: 44 „Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem 
eredj,  mutasd meg magadat  a  papnak,  és  ajánld föl 
tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.” 
45  De  az,  elmenve,  híresztelni  kezdte  a  dolgot, 
úgyhogy  Jézus  már  nem  mehetett  nyilvánosan  a 
városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; 
és hozzá gyülekeztek mindenhonnan.

Néhány nap múlva ismét bement Kafarnaumba 
és hallották már, hogy a házban van. 2 Sokan 
összegyűltek,  úgyhogy  már  az  ajtóhoz  sem 

fértek, és hirdette nekik az Igét.  3 Közben odajöttek 
hozzá néhányan, akik egy köszvényest hoztak, négyen 
cipelték. 4 Mivel nem tudták eléje vinni a tömeg miatt, 
kibontották a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyukasztva 
azt,  lebocsátották  az  ágyat,  amelyen  a  köszvényes 
feküdt.  5  Jézus  látva  a  hitüket  így  szólt  a 
köszvényeshez: „Fiam! Vétkeid bocsánatot nyertek.” 6 
Ültek  ott  néhányan  az  írástudók  közül  is  és  azt 
gondolták  szívükben:  7  „Hogyan  beszélhet  ez  így? 
Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a vétkeket, ha csak 
nem  egy,  az  Isten?”  8  Jézus  rögtön  felismerte 
szellemével, hogy így vélekednek magukban, ezért azt 
mondta nekik: „Miért fontoljátok ezeket szívetekben? 9 
Mi  könnyebb,  azt  mondani  a  köszvényesnek: 
’Elbocsáttattak a vétkeid’, vagy azt mondani: ’Kelj föl, 
vedd ágyadat és járj’? 10 Hogy pedig lássátok, hogy az 
Emberfiának  hatalma  van  a  földön  a  vétkeket 
elbocsátani  -  mondja  a  köszvényesnek:  11  szólok 
neked,  kelj  föl,  vedd  ágyadat  és  menj  haza!”  12  Az 
felkelt,  fogta  az  ágyát,  és  elment  mindenki  szeme 
láttára, úgyhogy mind csodálkoztak, és dicsőítették az 
Istent. Ezt mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”
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  13 És ismét kiment a tenger mellé. Az egész tömeg 
hozzá jött, és tanította őket. 
14  És  továbbmenve,  meglátta  Lévit,  Alfeus  fiát  a 
vámnál  ülni,  és  megszólította:  „Kövess  engem!”.  Az 
fölkelve követte őt.
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  15 És történt, hogy asztalhoz ültette őt a házában, 
ahol  sok  vámos  és  vétkes  telepedett  le  Jézussal  és 
tanítványaival  együtt;  sokan  voltak  ugyanis,  akik 
követték őt. 16 Az írástudók és a farizeusok, azt látva, 
hogy  a  vétkesekkel  és  vámosokkal  eszik,  szóltak  a 
tanítványainak: „Miért eszik a ti tanítótok vámosokkal 
és bűnösökkel?” 17 Jézus meghallotta és azt mondta 
nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem 
a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a 
vétkeseket.”
  18  János  tanítványai  és  a  farizeusok  böjtöltek. 
Odajöttek néhányan, és megkérdezték Jézustól: „Miért 
böjtölnek  János  és  a  farizeusok  tanítványai,  a  te 
tanítványaid pedig nem böjtölnek?” 19 Jézus így felelt: 
„Vajon  böjtölhet-e  a  násznép,  amíg  velük  van  a 
vőlegény?  Amíg  náluk  van  a  vőlegény,  nem 
böjtölhetnek.  20  Eljönnek  azonban  a  napok,  amikor 
elveszik  tőlük  a  vőlegényt:  azon  a  napon  majd 
böjtölnek.  21  Senki  sem  varr  régi  ruhára  nyers 
szövetből  foltot,  mert  elszakítja  az  ép  részt  is,  és  a 
szakadás még nagyobb lesz. 22 Senki sem tölt új bort 
régi tömlőbe, ha mégis, a bor szétszakítja a tömlőt és 
elveszejti  a bort és a tömlőt is. Az új bor új tömlőbe 
való.”
  23 És lett,  hogy amikor Szombaton a vetések közt 
járt,  tanítványai  útközben  tépdesni  kezdték  a 
kalászokat. 24 A farizeusok azt mondták neki: „Nézd, 
azt  teszik  Szombaton,  amit  nem  szabad.”  25  Ő  így 
felelt  nekik:  „Sohasem  olvastátok,  mit  tett  Dávid, 
amikor  szükséget  szenvedett,  és  éhezett?  ő,  és  akik 
vele  voltak?  26  Hogyan  ment  be  az  Isten  házába 
Abjatár főpap idejében, és evett a kitett kenyerekből, 
amelyeket  nem  szabad  másnak  megenni,  csak  a 
papoknak,  és  adott  a  vele  lévőknek  is?”  27  Aztán 
mondta nekik: „A Szombat lett az emberért, és nem az 
ember  a  Szombatért.  28  Ezért  az  Emberfia  ura  a 
Szombatnak is.”

És  ismét  bement  a  zsinagógába.  Volt  ott  egy 
aszú  kezű  ember.  2  Lesték  őt,  vajon 
meggyógyítja-e  Szombatnapon,  hogy 

vádolhassák.  3  Akkor  ő  ezt  mondta  az  aszú  kezű 
embernek:  „Állj  középre.”  4  Aztán  mondta  nekik: 
„Szabad-e  Szombaton  jót  vagy  rosszat  tenni,  lelket 
megmenteni  vagy  veszni  hagyni?”  Azok  csak 
hallgattak. 5 Ekkor haragosan körülnézett rajtuk, és 
elszomorodott  szívük  keménységén,  és  így  szólt  az 
emberhez:  „Nyújtsd ki  a kezedet!”  Az kinyújtotta,  és 
meggyógyult  a  keze.  6  A  farizeusok,  mihelyst 
kimentek, azonnal tanácsot tartottak ellene a Heródes-
pártiakkal, hogy hogyan veszítsék el őt.
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  7  Jézus  pedig  tanítványaival  együtt  átköltözött  a 
tengerhez.  Nagy  tömeg  [követte]  őt  Galileából, 
Júdeából, 8 Jeruzsálemből, Idúmeából, sőt a Jordánon 
túlról, valamint Tírusz és Szidón környékéről is nagy 
tömeg jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. 
9 Mondta a tanítványainak, hogy egy hajócska álljon 
készen  számára  a  sokadalom  miatt,  hogy  ne 
szorongassák  őt.  10  Mert  sokakat  meggyógyított, 
nekiestek,  hogy  megérinthessék,  akiket  valami 
kínzott.  11  A  tisztátalan  szellemek  pedig,  amikor 

meglátták, eléestek és így kiáltoztak: 12 „Te vagy az 
Isten  Fia.”  Ő  azonban  keményen  rájuk  parancsolt, 
hogy ne tegyék őt feltűnővé.
  13 Azután fölment  a hegyre  és  odahívta,  akiket  ő 
akart,  és  azok  odamentek  hozzá.  14  Megtett 
tizenkettőt [akiket küldötteknek neveznek], hogy vele 
legyenek,  és  hogy  elküldje  őket  hirdetni,  15  és 
hatalmat nekik, hogy kivessék az ördögöket. 16 [Ezt a 
tizenkettőt  tette meg]:  Simont,  akinek a Péter  nevet 
adta; 17 ezenkívül Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, 
Jakab  testvérét,  akiket  Boanergesznek,  azaz 
mennydörgés  fiainak  nevezett  el;  18  és  Andrást; 
Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus 
fiát,  Tádét,  a  kánaáni  Simont,  19  és  az  iskarióti 
Júdást, aki eladta őt.
  20 És haza érkeztek; és velük együtt érkezett ismét a 
sokaság  is,  úgyhogy  még  csak  kenyeret  sem  voltak 
képesek enni. 21 És meghallván ezt az övéi, kijöttek, 
hogy erővel vigyék őt, mert azt mondták: kivan.
  22 Az  írástudók,  akik  Jeruzsálemből  jöttek le,  azt 
mondták,  hogy  Belzebub  szállta  meg,  és  az  ördögök 
feje által veti ki az ördögöket.
  23  Ekkor  odahívta  őket,  és  példabeszédekben  ezt 
mondta nekik: „Hogy vetheti ki a sátán a sátánt? 24 
Ha  valamely  ország  megoszlik  önmagával,  az,  az 
ország nem állhat  fenn; 25 és ha egy ház megoszlik 
önmagával, az a ház nem állhat fenn. 26 Ha a sátán 
önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat 
fenn,  hanem  vége  van.  27  Senki  nem  mehet  be  az 
erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha 
előbb  meg  nem  kötözi  az  erőst,  csak  akkor  tudja 
kirabolni a házát.
   28 Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és 
káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az 
emberek  fiainak;  29  de  aki  a  Szent  Szellem  ellen 
káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem örök 
vétkesség  fogja  terhelni.”  30  Mert  azt  mondták: 
„Tisztátalan szellem van benne.”
  31 Ekkor az anyja és a testvérei érkeztek,  és kint 
megállva  üzentek neki,  hívva  őt.  32  A körülötte  ülő 
sokaságból szóltak is  neki:  „Íme, anyád és testvéreid 
keresnek téged odakinn!” 33 Ő így felelt nekik: „Ki az 
én  anyám,  és  kik  az  én  testvéreim?”  34  Aztán 
végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, így szólt: 
„Lám, az én anyám és testvéreim. 35 Mert aki Isten 
akaratát  teszi,  az,  az  én  testvérem,  nővérem  és 
anyám.”

És ismét tanítani kezdett a tenger mellett. Nagy 
sokaság  gyülekezett  köré,  ő  pedig  a  hajóba 
belépve leült a tengeren, a sokaság pedig mind a 

parton  maradt.  2  És  sok  példabeszédben  tanította 
őket, és így szólt a tanításában nekik:

4
  3 „Halljátok! Lám, kiment a magvető magot vetni. 4 
A magvetés közben volt, ami az út mellé esett, jöttek a 
szárnyasok és megették. 5 És más, sziklás helyre esett, 
ahol nem sok földje volt. Hamar kikelt, mert nem volt 
a földnek mélysége, 6 és amikor felkelt a Nap, elégett, 
s mivel nem volt gyökere, elszáradt. 7 Ismét másik a 
tövisesbe  esett  és  amikor  felnőttek  a  tövisek, 
elfojtották,  és  nem adott  gyümölcsöt.  8  És mások jó 
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földbe estek és felnövekedve megadták a gyümölcsöt, 
az  egyik  harmincszorost,  a  másik  hatvanszorost,  a 
harmadik pedig százszorost.” 9 És ezt mondta: „Akinek 
van füle a hallásra, hallja meg.”
  10  És  mikor  egyedül  maradt,  a  vele  lévők  és  a 
tizenkettő,  megkérdezte  őt  a  példabeszédről.  11  Ezt 
mondta  nekik:  „Az  Isten  országának  titka  nektek 
adatott,  azoknak  pedig,  akik  kívül  vannak,  mindez 
példabeszédekben lesz meg,

12 hogy nézvén nézzenek és ne lássanak,
hallván halljanak és ne értsenek;
hogy  meg  ne  térjenek  és  el  ne  hagyassanak 
nekik”.

  13 És ezt mondta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? 
Hát hogyan ismertek rá mind a többi példázatra? 14 
Az Igét veti a magvető. 15 Akiknél az Ige az út mellé 
esik, azok, amikor hallják azt, rögtön érkezik a Sátán, 
és elviszi a beléjük szórt Igét. 16 És eképpen vannak a 
sziklás  helyre  vetődők,  azok,  mikor  hallják  az  Igét, 
mindjárt  befogadják  örömmel,  17  de  nem  ereszt 
bennük gyökeret, hanem csak ideiglenes, s amikor az 
Ige  miatt  gyötrelem  és  üldözés  támad,  hamar 
megbotránkoznak.  18  És  mások  a  tövisek  közé 
vetődők, azok, akik az Igét hallják, 19 de a lét gondjai, 
a  csalóka  gazdagság  és  más  dolgok  megkívánása 
betölti  őket,  s  ezek  elfojtják  az  Igét,  így  az, 
gyümölcstelen lesz. 20 A jó földbe vetett magok pedig 
azok,  akik  az  Igét  meghallják,  befogadják  és 
gyümölcsöt hoznak, az egyik harmincszorost, a másik 
hatvanszorost, a harmadik pedig százszorost.”
  21 Aztán mondta nekik:  „Vajon arra való a lámpa, 
hogy  véka alá  tétessék vagy  az  ágy alá?  Nem arra, 
hogy  a  lámpatartóra  tétessék?  22  Mert  nincs  rejtett 
dolog,  amely  meg  ne  nyilvánulna,  és  nincs  elrejtett, 
amely nyilvánosságra ne jutna. 23 Akinek van füle a 
hallásra, hallja meg!” 24 Majd ezt mondta: „Figyeljetek 
arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, azzal 
mérettek ti is, és még hozzá is tesznek nektek. 25 Mert 
akinek van, annak még adnak; akinek pedig nincsen, 
attól még azt is elveszik, amije van.”
  26 És szólt: „Az Isten országa olyan, mint amikor az 
ember magot vet a földbe. 27 Azután már akár alszik, 
akár fölkel, éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, 
maga sem tudja, hogyan. 28 Mert a föld magától hozza 
meg először a hajtást, aztán a kalászt, majd a szemet a 
kalászban. 29 Mikor pedig megadja a termést, azonnal 
sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás”.
  30  És  szólt:  „Mihez  hasonlítsuk  az  Isten  országát 
vagy  milyen  példabeszéddel  láttassuk?  31  Mint  a 
mustármag,  mikor  a  földbe  szórják,  kisebb  minden 
magnál,  amely a földön van;  32 és  mikor elvetették, 
felszáll  és  nagyobb  lesz  minden  veteménynél.  Olyan 
nagy ágakat hajt, hogy árnyékában sátrat verhetnek 
az ég szárnyasai.”
  33 Sok ilyen példabeszédben beszélte el nekik az Igét, 
ahogyan  képesek  voltak  meghallani.  34  Példabeszéd 
nélkül,  pedig  nem  beszélt  hozzájuk;  a  sajátjainak, 
azonban saját tanítványaiként oldotta fel mindet.
  35  Amikor  aznap  beesteledett,  így  szólt  hozzájuk: 
„Menjünk  át  a  túlsó  partra!”  36  Erre  azok 
elbocsátották  a  sokaságot,  őt  magukkal  vitték  úgy, 
ahogy  a  hajóban  volt.  Azonban  más  hajók  is  voltak 
velük. 37 Nagy szélvihar lett, s a hullámok becsaptak 

a hajóba,  úgy,  hogy már-már  megtelt.  38 Ő pedig  a 
hajó  hátsó  végében  volt  egy  vánkoson  aludva. 
Felkeltették, s ezt mondták neki: „Tanító! Nem törődsz 
vele,  hogy elveszünk?” 39 Ő fölkelt,  megfenyegette a 
szelet,  és  azt  mondta  a  tengernek:  „Csendesedj  és 
némulj el!” Erre elállt a szél és nagy csendesség lett. 
40 Azután hozzájuk fordult:  „Miért  vagytok gyávák? 
Még mindig nem bíztok?” 41 Erre nagy félelem fogta el 
őket, és így szóltak egymáshoz: „Ki ez, hogy a szél és 
tenger is meghallgatja?”

Nemsokára  átjutottak  a  tengeren  túlra  a 
gerázaiak  földjére.  2  És  kijőve  a  hajóból, 
mindjárt  elébe  ment  egy  ember  a  síremlékek 

közül,  aki  tisztátalan  szellemben  volt  3  és 
síremlékekben lakott, és lánccal soha senki sem tudta 
megkötözni.  4  Mert  bár  sokszor  béklyóba  és  láncra 
kötözték,  de  lehúzta  a  láncokat,  összetörte  a 
bilincseket, és senki sem tudta őt megfékezni. 5 Éjjel-
nappal  mindig  a  síremlékekben  és  a  hegyekben 
tanyázott,  kiáltozott  és  kövekkel  ütötte  magát.  6  És 
meglátva messziről Jézust, odafutott és leborult előtte, 
7 és nagy hangon kiáltotta, szólván: „Mi közöm hozzád, 
Jézus,  a  magasságbeli  Isten  Fia?  Az  Istenre 
kényszerítlek, ne gyötörj engem!” 8 Mert ő azt mondta 
neki:  „Tisztátalan  szellem,  menj  ki  az  emberből!”  9 
Ekkor megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Az így válaszolt 
neki:  „Legió  a  nevem,  mert  sokan  vagyunk.”  10  És 
könyörögve kérte őt, hogy ne űzze ki arról a vidékről. 
11  Volt  ott  a  hegy  körül  a  legelőn  egy  nagy 
disznócsorda.  12  Azt  kérték  tőle:  „Küldj  minket  a 
disznókba,  hadd  menjünk  beléjük.”  13  Jézus 
megengedte nekik.  A tisztátalan szellemek kimentek 
és  megszállták  a  disznókat.  Erre  a  csorda  a 
meredekről  a  tengerbe  rohant,  mintegy  kétezer,  és 
belefulladt a tengerbe.
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  14 Akik legeltették őket, elfutottak, s hírül vitték ezt 
a városba és a falvakba. Az emberek kimentek, hogy 
lássák, mi történt. 15 Jézushoz érkezve látták, hogy az 
ördögöktől  megszállott  felöltözve,  ép  ésszel  ül,  és 
félelem fogta el őket. 16 Az ezt látók pedig elbeszélték 
nekik, hogy mi történt az ördöngössel és a disznókkal. 
17  Ezért  kérni  kezdték  őt,  hogy  távozzék  el  a 
határukból.
  18  Amikor  beszállt  a  hajóba,  az  ember,  aki 
megszállott volt, kérte őt, hogy vele mehessen. 19 De 
Jézus nem engedte meg neki, hanem így szólt: „Eredj 
házadba és a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy 
dolgot tett meg veled az Úr, és hogyan könyörült meg 
rajtad!”  20  Az  el  is  ment,  és  elkezdte  hirdetni  a 
Tízvárosban,  hogy  Jézus  milyen  nagy  dolgot 
cselekedett vele. És mindenki csodálkozott.
  21 És Jézus ismét áthajózott  a  túlsó partra,  nagy 
sokadalom gyülekezett  oda köré,  ahol ő  a  tó partján 
volt.  22  Ekkor  odajött  hozzá  egy  zsinagógai  elöljáró, 
akit Jairusnak hívtak. Amikor meglátta őt, a lábaihoz 
esett,  23  és  magához  hívja,  sokat  szólván:  „A 
kislányom a végén van,  jöjj,  s tedd rá kezedet,  hogy 
meggyógyuljon  és  éljen!”  24  El  is  ment  vele.  Nagy 
tömeg követte és szorongatta.
  25 Egy asszony, aki tizenkét esztendő óta vérfolyásos 



M Á R K  K Ö N Y V E

volt,  26  és  sokat  szenvedett  a  számtalan  orvostól, 
elköltötte  mindenét,  de  semmi  hasznát  nem  látta, 
hanem még rosszabbul lett, 27 amint Jézusról hallott, 
hátulról  odament  a  tömegben  és  megérintette  a 
ruháját. 28 Azt mondta: „Ha csak a ruháját érintem is, 
megmenekülök.” 29 És valóban mindjárt a vérfolyása 
kiszáradt,  és  érezte  testében,  hogy  meggyógyult  az 
ostortól. 30 És Jézus, aki azonnal felismerte magában, 
hogy  erő  ment  ki  belőle,  a  sokasághoz  fordult  és 
megkérdezte:  „Ki  érintette  meg  a  ruhámat?”  31 
Tanítványai azt felelték neki: „Látod, hogy mennyire 
szorongat téged a sokadalom, és mégis azt mondod, ki 
érintett engem?” 32 Erre körültekintett, hogy lássa, ki 
volt az. 33 Az asszony pedig, aki tudta, hogy mi történt 
vele, félve és remegve előjött, leesett elé, és elmondta 
neki  a teljes igazságot.  34 Ő pedig ezt mondta neki: 
„Leányom!  A  bizalmad  megmentett  téged.  Eredj 
békével, és légy gyógyult az ostorodtól.”
  35  Még  beszélt,  amikor  jöttek  a  zsinagóga 
elöljárójától, és azt mondták: „A lányod már meghalt. 
Minek  fárasztanád  tovább  a  Tanítót?”  36  Jézus 
meghallotta,  hogy  mit  fecsegtek,  és  így  szólt  a 
zsinagóga elöljárójához:  „Ne félj,  csak bízz!”  37 Nem 
hagyta egynek sem, hogy más kövesse őt, mint Péter, 
Jakab  és  János,  Jakab  testvére.  38  Odaérkeztek  a 
zsinagóga elöljáró házához, ahol látta a tolongást, s a 
hevesen  sírókat  és  jajgatókat.  39  Bement,  és  azt 
mondta nekik:  „Miért  zajongtok és  sírtok?  Nem halt 
meg a gyermek, csak alszik.” 40 De azok kinevették. 
Ekkor  elküldte  onnan  mindet,  maga  mellé  vette  a 
gyermek apját és anyját és a vele lévőket, és bement 
oda, ahol a  gyermek feküdt.  41 Megfogta a gyermek 
kezét,  és  azt  mondta  neki:  „Talíta,  kúmi!”,  ami  azt 
jelenti: „Kislány, mondom neked, kelj fel!” 42 A lányka 
azonnal fölkelt és járkálni kezdett. Tizenkét esztendős 
volt  ugyanis.  Mindenki  nagyon  csodálkozott.  43  Ő 
pedig szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki 
meg  ne  tudja;  majd  szólt  nekik,  hogy  adjanak  a 
lánynak enni.

És kijött onnan, és elment a saját hazájába, és  a 
tanítványai  követték  őt.  2  És  Szombat  lett, 
amikor  elkezdett  a  zsinagógában  tanítani.  És 

sokan  hallgatták  csodálkozva,  így  szólva:  „Honnan 
vette ezeket? És ez a bölcsesség, amely neki adatott? 
És ezek a keze által lett erőhatások? 3 Nem az ács ez, 
Mária fia, Jakab és József és Júdás és Simon testvére? 
Nem  az  ő  nővérei  vannak  itt  nálunk?”  És 
megbotránkoztak  benne.  4  Jézus  pedig  azt  mondta 
nekik,  hogy nem vetik  meg a prófétát,  csak a maga 
hazájában, a rokonai között és a házában. 5 És egyszer 
sem volt képes ott erőit működtetni, csak kevés beteget 
gyógyított  meg,  rájuk  téve  kezét.  6  És  csodálkozott 
hitetlenségükön (bizalmatlanságukon). Ezután bejárta 
a  helységeket  a  környéken  és  tanított.  7  Aztán 
odahívta  a  tizenkettőt,  és  elkezdte  őket  kettesével 
elküldeni. És megadta nekik a hatalmat a tisztátalan 
szellemek felett.  8 És utasítást adott nekik,  hogy az 
útra  vándorboton  kívül  semmit  ne  vigyenek;  se 
tarisznyát, se kenyeret, se pénzt az övükben. 9 Hanem 
szandált kössenek, de ne kössenek két köntöst. 10 És 
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így szólt hozzájuk: „Ha valahol bementek egy házba, 
maradjatok ott, amíg el nem jöttök onnan. 11 És, ha 
valahol  nem  fogadnak  be  és  nem  hallgatnak  meg 
titeket, menjetek ki, rázzátok le lábatokról a port is, 
tanúságul ellenük.” 12 Azok elmentek, és hirdették az 
átelmélkedést. 13 Sok ördögöt kivetettek, sok beteget 
megkentek olajjal, és azok meggyógyultak.
  14  Heródes  fejedelem is  hallott  róla,  mert  a  neve 
ismert  volt  már és  azt  mondták:  „A Bemerítő  János 
támadt fel a halálból, azért működnek benne az erők.”. 
15 Mások pedig így szóltak: „Illés ő.” Ismét mások azt 
mondták:  „Próféta  ez;  mintha  egy  lenne  a  próféták 
közül.” 16 Ezeket hallva Heródes így szólt: „János, akit 
lefejeztem, az támadt fel.”
  17  Mert  Heródes  maga  küldött  János  elfogására. 
Megkötöztette  őt  a  börtönben  Heródiás  miatt,  aki  a 
testvérének,  Fülöpnek volt  a  felesége,  de  ő  feleségül 
vette. 18 János ugyanis azt mondta Heródesnek, hogy 
nem  szabad  a  testvére  feleségét  elvennie.  19  Ezért 
aztán Heródiás megneheztelt, és meg akarta őt ölni, de 
nem volt képes rá. 20 Heródes ugyanis félt Jánostól, 
tudta róla, hogy igaz és szent férfiú, ezért védelmébe 
vette,  és  őt  hallgatva  sokszor  kétkedés  fogta  el,  és 
szívesen hallgatta.
  21 És történt, hogy amikor Heródes a születésnapján 
lakomát rendezett országa nagyjainak, ezredeseinek és 
Galilea előkelőségeinek, 22 bement Heródiás lánya és 
táncolt nekik és ez nagyon tetszett Heródesnek és az 
asztaltársaságnak.  A  fejedelem  erre  azt  mondta  a 
lánynak: „Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom 
neked.” 23 Meg is esküdött neki, hogy: „Bármit kérsz, 
megadom neked,  akár  az  országom  felét  is!”.  24  Az 
kiment és megkérdezte anyjától:  Mit kérjek?”  Az így 
szólt:  „A Bemerítő Jánosnak a fejét.”  25 Erre rögtön 
bement a fejedelemhez és mondta: „Azt akarom, hogy 
rögtön add nekem egy tálon a Bemerítő János fejét.” 26 
A fejedelem szomorú lett, de az eskü és az asztaltársak 
miatt nem akarta kedvét szegni. 27 Rögtön elküldte a 
hóhért,  megparancsolta,  hogy  hozzák  el  a  fejét  egy 
tálon. Az lefejezte a tömlöcben, 28 elhozta a fejét egy 
tálon,  és  átadta a lánynak,  a lány pedig odaadta az 
anyjának. 29 Amikor a tanítványai meghallották ezt, 
eljöttek, elvitték a testét és egy síremlékbe helyezték.
  30 Az apostolok ismét összegyűltek Jézushoz, és mind 
hírül adták, hogy mi mindent tettek és mit tanítottak. 
31  Ő  ekkor  azt  mondta  nekik:  „Gyertek  külön  egy 
puszta  helyre,  és  pihenjetek  meg  egy  kicsit.”  Mert 
sokan jöttek-mentek és még enni sem volt idejük.
  32 És elmentek hajóban egy puszta helyre külön. 33 
És látták őket elvonulni és felismervén, sok városból 
odafutottak gyalog, és megelőzték őket.
  34  Amikor  kiszállt,  Jézus  meglátta  a  hatalmas 
tömeget,  és  megsajnálta  őket,  mert  olyanok  voltak, 
mint a pásztor nélküli juhok, és sok mindenre kezdte 
őket tanítani.
  35 És már kései  óra lett,  mikor  odamentek hozzá 
tanítványai, és azt mondták neki: „Puszta ez a hely és 
kései az óra.  36 Bocsásd el őket,  hogy a környékbeli 
majorokba  és  falvakba  menjenek  és  élelmet 
vásároljanak  maguknak.”  37  Ő  azonban  ezt  felelte 
nekik:  „Adjatok nekik ti  enni.”  Azok így válaszoltak: 
„Menjünk el és vásároljunk kétszáz dénárért kenyeret, 
hogy  enni  adhassunk  nekik?”  38  Erre  megkérdezte 
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tőlük:  „Hány  kenyeretek  van?  Eredjetek,  nézzétek 
meg.”  Mikor megszámolták, azt  mondták:  „Öt darab, 
és  két  halunk.”  39  Ő  megparancsolta  nekik,  hogy 
telepítsék le mindnyájukat csoportokban a zöld füvön. 
40  Letelepedtek,  tehát  rendezett  csoportonként 
százasával  és  ötvenesével.  41  Akkor  fogta  az  öt 
kenyeret  és  a  két  halat,  föltekintett  az  Égre,  áldás 
mondott,  és  megtörte  a  kenyereket.  Aztán  odaadta 
tanítványainak,  hogy  eléjük  tegyék.  A  két  halat  is 
elosztotta valamennyiük között. 42 Mindnyájan ettek 
és jóllaktak. 43 A megmaradt kenyérdarabokkal és a 
halakkal tizenkét kosarat töltöttek meg. 44 Akik ettek 
a kenyerekből, ötezren voltak, csak a férfiak.
  45 És mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy 
szálljanak  hajóba,  és  menjenek  előre  a  túlpartra, 
Betszaidába,  amíg  ő  eloszlatja  a  sokadalmat.  46 
Miután elküldte őket, felment a hegyre imádkozni. 47 
És  este  lett,  a  hajó  a  tenger  közepén  volt,  ő  meg 
egymaga  a  földön.  48  Látta  őket  küszködni  az 
evezéssel,  mert ellenszelük volt. Az éjszaka negyedik 
őrváltása  körül  érkezett  hozzájuk  a  tengeren  járva, 
majd el akart mellettük haladni. 49 Azok pedig látva 
őt  tengeren  járóként,  kísértetnek  nézték  és 
fölkiáltottak,  50  mivel  mindnyájan  látták  őt,  és 
zavarba estek. De ő mindjárt beszélt hozzájuk, és azt 
mondta nekik: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” 51 
Majd belépett hozzájuk a hajóba, a szél pedig elállt. Ők 
erre még jobban magukon kívül lettek. 52 Mert nem 
értettek  ugyanis  a  kenyerekből,  s  a  szívük  még 
érzéketlen volt.
  53 És átkelve a tavon, és Genezáret földjére jutottak 
és  kikötöttek,  54  de  mihelyst  kijöttek  a  hajóból,  az 
emberek  rögtön  felismerték  őt,  55  és  körbefutva  az 
egész  környéken  elkezdték  a  betegeket  ágyastól 
összehordani oda, ahol hallották, hogy ott van. 56 És 
ahol  csak  bement  a  falvakba,  majorokba  vagy 
városokba, az utcákra tették a betegeket, és kérték őt, 
hogy  legalább  a  ruhája  szegélyét  érinthessék. 
Mindazok, akik megérintették őt, megszabadultak.

És  eljött  Jeruzsálemből  néhány  farizeus  és 
írástudó,  akik  Jézus  köré  gyűltek.  2  Látták, 
hogy  egynémely  tanítványa  közönséges  kezű, 

azaz  mosdatlanul  esznek a kenyeret.  3  A farizeusok 
ugyanis,  és  mind  a  júdeaiak,  hacsak  kezüket  egy 
maréknyi  vízzel  meg  nem  mossák,  nem  esznek, 
követve az öregek hagyományát. 4 Ha a piacról jönnek, 
nem esznek, amíg be nem merítkeznek; és sok egyéb 
dolog  van,  amit  hagyományaik  szerint  meg  kell 
tartaniuk: a poharak és korsók, a rézedények és ágyak 
bemerítését. 5 Megkérdezték tehát őt a farizeusok és 
az  írástudók:  „Miért  nem  járnak  a  tanítványaid  a 
régiek  hagyománya  szerint,  miért  esznek  kenyeret 
közönséges kézzel?”
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  6  Ő  ezt  felelte  nekik:  „Helyesen  jövendölt  rólatok 
Izajás, képmutatók, amint írva van:

„Ez a nép, ajkával tisztel engem,
de a szíve távol van tőlem,
7 pedig hiába tisztelnek,
ha emberi tanítást és parancsokat tanítanak”.

8  Mert  Isten  parancsát  elhagyva  az  emberek 
hagyományát  tartjátok,  [a  korsók  és  poharak 

bemerítését,  és  sok  egyéb  ezekhez  hasonló  dolgot 
tettek.]” 9 És ezt mondta nekik: „Szépen kijátsszátok 
Isten  parancsolatát,  hogy  a  magatok  hagyományát 
megtartsátok.  10  Mert  Mózes  ezt  mondta:  `Tiszteld 
apádat  és  anyádat';  és:  `Aki  apjára  vagy  anyjára 
rosszat szól, haljon meg'. 11 Ti azonban azt mondjátok: 
`Ha  az  ember  azt  mondja  apjának  vagy  anyjának: 
korbán, azaz adomány az, amivel neked tartoznék', 12 
azontúl  már nem hagyjátok,  hogy valamit  tegyen az 
apjáért vagy anyjáért, 13 s így érvénytelenítitek Isten 
Igéjét  a  ti  hagyományotok  kedvéért,  melyet  tovább 
adtok; és sok más effélét tesztek.”
  14 És ismét magához hívta a tömeget és azt mondta 
nekik: „Hallgassatok mind és értsétek meg: 15 Semmi, 
ami  kívülről  megy  be  az  emberbe,  nem  teheti  őt 
közönségessé, hanem ami az emberből kijön, az teszi 
az  embert  közönségessé.  [16  Akinek  füle  van  a 
hallásra, hallja meg.]”
  17 Amikor bement a házba a tömegtől, megkérdezték 
őt  tanítványai  a  példázatról.  18  Ezt  mondta  nekik: 
„Hát, ti is ilyen értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy 
mindaz, ami kívülről megy be az emberbe, nem teheti 
közönségessé őt, 19 mert nem a szívébe jut, hanem a 
gyomrába, aztán pedig az árnyékszékbe kerül?” Ezzel 
megtisztított  minden  ételt.  20  „Hanem,  amint 
mondtam,  ami  az  emberből  kijön,  az  teszi 
közönségessé az embert. 21 Mert belülről, az emberek 
szívéből  erednek  a  gonosz  meggondolások, 
paráznaságok,  lopások,  gyilkosságok,  22 
házasságtörések,  kapzsiság,  gonoszság és  csalárdság, 
kicsapongások, gonosz szemek, káromkodás, kevélység 
és  esztelenség.  23  Mindezek  a  gonoszságok  belülről 
származnak, és ez közönségessé teszi az embert.”
  24  Onnan  pedig  továbbállt  és  Tírusz  és  Szidón 
vidékére  ment.  Bement  egy  házba,  de  nem  akarta, 
hogy felismerje valaki; mégsem maradhatott rejtve. 25 
Hanem rögtön  meghallotta  egy  asszony  is,  akinek a 
lányában tisztátalan szellem volt; odajött és a lábaihoz 
esett.  26  Az  asszony  görög  volt,  szír-föníciai 
nemzetségű,  s  kérte  őt,  hogy  vesse  ki  lányából  az 
ördögöt.  27  Ő  azt  mondta  neki:  „Hadd  lakjanak  jól 
először  a  gyermekek;  mert  nem  való  elvenni  a 
gyerekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetni.” 28 De az 
válaszolt  neki  és  így  szólt:  „Uram!  A  kiskutyák  is 
esznek  az  asztal  alatt  a  gyermekek  morzsáiból!”  29 
Erre  ő  azt  mondta  neki:  „Mivel  ezt  mondtad,  eredj, 
kiment  az  ördög  lányodból.”  30  Amikor  hazaért,  a 
kislányt  az  ágyon  fekve  találta,  és  az  ördög  már 
kiment belőle.
  31 És ismét elment Tírusz vidékéről. Szidónon át a 
Galileai tengerhez ment, a Tízváros határába. 32 Ott 
odavittek  hozzá  egy  siketnémát,  és  kérték  őt,  hogy 
tegye rá a kezét. 33 Félrevonta őt külön a sokaságtól, a 
füleibe dugta ujjait, köpött, megérintette a nyelvét, 34 
és  föltekintve  az  Égre,  fohászkodott,  és  azt  mondta 
neki:  „Effata!”,  azaz  „Nyílj  meg!”  35  És  azonnal 
megnyíltak a fülei a hallásra, megoldódott nyelvének 
köteléke,  és  helyesen  beszélt.  36  Ekkor 
megparancsolta nekik,  hogy senkinek se mondják el, 
de minél jobban tiltotta nekik, annál inkább hirdették. 
37  Szerfölött  csodálkoztak  és  mondták:  „Mindent  jól 
tett  meg;  a  süketeket  hallókká  tette  és  a  némákat 
beszélőkké!”
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Ezekben  a  napokban,  amikor  ismét  nagy 
sokadalom volt együtt és nem volt mit egyenek, 
magához  hívta  tanítványait  és  azt  mondta 

nekik:  2  „Szánom  ezt  a  sokaságot,  mert  lám,  már 
három napja velem vannak és nincs mit egyenek; 3 ha 
étlen oszlatom el őket haza, ellankadnak az úton, mert 
egyesek messziről jöttek közülük.” 4 Tanítványai azt 
felelték  neki:  „Hogyan  is  lehetne  jóllakatni  ezeket 
kenyérrel a pusztában?” 5 Ő pedig megkérdezte őket: 
„Hány kenyeretek van?” Azok azt mondták:  „Hét.”  6 
Erre megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjen le a 
földre. Fogta a hét kenyeret, hálát adott, megszegte és 
odaadta tanítványainak, hogy eléjük tegyék; és azok a 
sokaság elé tették. 7 Egy kevés haluk is volt; azokat is 
megáldotta,  és  szólt,  hogy ezeket  is  tegyék eléjük.  8 
Aztán ettek és jóllaktak, végül a fölös darabokból hét 
kosárral  szedtek  össze.  9  Akik  ettek,  mintegy 
négyezren voltak. Majd elbocsátotta őket.
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  10 És azonnal  belépett  a  hajóba tanítványaival  és 
Dalmanuta vidékére ment.
  11  Ekkor  kijöttek  a  farizeusok,  elkezdtek  vele 
vitatkozni, és kísértve őt, Égi jelet kérve tőle. 12 Ekkor 
szelleméből felsóhajtva, így szól: „Miért kér jelet ez a 
nemzedék? Bizony, mondom nektek: nem adatik jel e 
nemzedéknek.”  13  Azután  otthagyta  őket,  ismét  a 
hajóba szállt, és átkelt a túlsó partra.
  14 Közben elfelejtettek kenyeret venni, és nem volt 
több, mint egy kenyér náluk a hajóban. 15 Ekkor így 
intette  őket:  „Vigyázzatok,  óvakodjatok  a  farizeusok 
kovászától  és  Heródes  kovászától.”  16  Azok  pedig 
tanakodtak  egymás  közt,  arra  gondolva,  hogy: 
„Nincsen  kenyerünk.”  17  Jézus  ismerte  ezt,  és  azt 
mondta  nekik:  „Mit  tanakodtok  azon,  hogy  nincsen 
kenyeretek? Hát nem tudjátok, sem nem értitek? Meg 
van keményedve a szívetek? 
18 Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem 
hallotok;
és  nem  emlékeztek  arra,  19  hogy  amikor  az  öt 
kenyeret  ötezernek  megtörtem,  hány  tele  kosár 
töredéket  szedtetek  össze?  Azt  mondták  neki: 
„Tizenkettőt.”  20  „És  amikor  a  hét  kenyeret 
négyezernek, hány kosár maradékot szedtetek össze?” 
Azt mondták neki: „Hetet.” 21 Erre így szólt hozzájuk: 
„Mégsem értitek?”
  22 Azután Betszaidába érkeztek. Egy vakot hoztak 
neki, és odahívták őt, hogy érintse meg. 23 És kézen 
fogta  a  vakot,  kivezette  a  helységből,  és  a  szemére 
köpve rátette a kezeit,  aztán megkérdezte tőle,  hogy 
lát-e valamit. 24 Az fölnézett és azt mondta: „Látom az 
embereket,  mintha  a  fák  járkálnának.”  25  Azután 
ismét a szemére tette a kezét,  mire az látni kezdett, 
meggyógyult,  és  tisztán látott  mindent.  26 S ő  ezzel 
küldte őt haza: „A faluba ne menj be!”

  27  Jézus  ezután  elment  tanítványaival  Fülöp 
Cézáreájának  falvaiba.  Az  úton  megkérdezte 
tanítványait:  „Kinek mondanak engem az emberek?” 
28 Ők azt felelték neki: „A Bemerítő Jánosnak, mások 
Illésnek,  mások  pedig  egynek  a  próféták  közül.”  29 
Erre megkérdezte őket: „És ti kinek mondotok engem?” 
Péter felelt  neki:  „Te vagy a Felkent.”  30 Ő ekkor a 
meghagyta, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
  31  Ezután  elkezdte  őket  tanítani  arra,  hogy  az 

Emberfiának  sokat  kell  szenvednie.  El  kell,  hogy 
vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, 
hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. 32 
És nyíltan beszélte el ezt. Ekkor Péter félrehívta őt, és 
kezdte dorgálni.  33 De ő megfordult, a tanítványaira 
tekintett,  és  megfeddte  Pétert  ezekkel  a  szavakkal: 
„Eredj  mögülem,  Sátán,  mert  nem az  Isten  dolgaira 
gondolsz, hanem az emberek dolgaira.”
  34 És odahívta a sokaságot a tanítványaival együtt, 
és azt mondta nekik: „Aki utánam akar jönni, tagadja 
meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. 
35 Mert, aki meg akarja menteni a lelkét, elveszíti azt, 
aki  pedig  elveszíti  a  lelkét  értem  és  az  örömhírért, 
megmenti azt. 36 Mert mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? 
37 Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? 38 Mert 
aki  szégyell  engem  és  az  én  Igéimet,  ebben  a 
házasságtörő és  bűnös  nemzedékben,  az Emberfia  is 
szégyellni  fogja  azt,  amikor  eljön  Atyjának 
dicsőségében a szent hírnökökkel.”

És ezt mondta nekik: „Bizony, mondom nektek, 
vannak  egyesek  az  itt  állók  közül,  akik  nem 
ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy 

eljön az Isten országa erőben.”  2 Hat nap múlva Jézus 
maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön 
fölvitte  egy  magas  hegyre,  és  átalakult  előttük,  3  a 
ruhái  szerfölött  ragyogó  fehérek  lettek,  mint  a  hó, 
ahogy  semmiféle  ruhafestő  a  földön  nem  tudná 
megfehéríteni. 4 Egyszerre megmutatkozott nekik Illés 
Mózessel  együtt;  és  Jézussal  beszélgettek.  5  Ekkor 
Péter  válaszolva  azt  mondta  Jézusnak:  „Rabbi,  jó 
nekünk itt  lennünk!  Hadd készítsünk három sátrat: 
neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” 6 Nem 
is tudta, mit felel, mert teljesen meg voltak rettenve. 7 
Erre  felhő  szállt  alá,  beborította  őket,  és  a  felhőből 
hang  hallatszott:  „Ez  az  én  szeretett  Fiam,  őt 
hallgassátok.”  8  Mire  körülnéztek,  már  senki  mást 
nem láttak a közelükben, csak Jézust magát.
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  9 Amikor lefelé lépdeltek a hegyről, meghagyta nekik, 
hogy amit láttak, senkinek el ne beszéljék mindaddig, 
amíg az Emberfia fel nem támad a halálból. 10 Ők a 
dolgot magukban is tartották, de egymás között arról 
kérdezgettek, hogy mit jelent az: `feltámad a halálból'.
  11  Aztán  megkérdezték  tőle:  „Miért  mondják  az 
írástudók, hogy Illésnek előbb el kell jönnie?” 12 Ő így 
felelt  nekik:  „Illés,  amikor  eljön,  először  helyreállít 
mindent. És, miért van megírva az Emberfiáról, hogy 
sokat  kell  szenvednie  és  gyalázatot  kell  tűrnie?  13 
Hanem mondom nektek, hogy Illés már eljött, és azt 
tették vele, amit akartak, amint írva volt felőle.”
  14  És  visszajőve  a  tanítványokhoz,  nagy  tömeget 
láttak  körülöttük,  és  írástudókat,  akik  vitatkoztak 
velük.  15  És  rögtön,  az  egész  sokaság  látván  őt, 
egyszerre mindnyájan elcsodálkoztak, majd odasiettek 
hozzá  és  köszöntötték  őt.  16  És  megkérdezte  őket: 
„Miről vitatkoztok egymással?” 17 A tömegből valaki 
ezt felelte: „Tanító! Elhoztam hozzád a fiamat, akiben 
néma szellem van, 18 ha valahol megfogja őt, a földhöz 
vágja,  ő  pedig  tajtékzik,  a  fogait  csikorgatja  és 
megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy vessék 
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ki, de nem volt erejük.” 19 Ő így szólt hozzájuk: „Ó, te 
hitetlen  nemzedék!  Meddig  legyek  még  veletek? 
Meddig tűrjelek még titeket? Hozzátok őt hozzám!” 20 
Erre  odavitték  hozzá.  Amint  meglátta  őt,  a  szellem 
azonnal rángatni kezdte, és a földre esve tajtékozott és 
fetrengett. 21 Ő megkérdezte az apját: „Mennyi ideje, 
hogy így lett?” Az ezt válaszolta: „Gyermekkorától. 22 
Sokszor tűzbe és a vízbe vetette őt, hogy elveszejtse. 
De ha valamit tehetsz, légy a segítségünkre, könyörülj 
rajtunk.”  23  Jézus  így  szólt  hozzá:  „Ha  valamit 
tehetsz?  Minden  lehetséges  annak,  aki  hisz!”  24  A 
gyermek  apja  azonnal  felkiáltott,  és  könnyeket 
hullatva azt mondta: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” 
25  Amikor  Jézus  látta,  hogy  a  tömeg  összefut, 
megfenyegette a tisztátalan szellemet, és azt mondta 
neki: „Te süket és néma szellem! Parancsolom neked, 
menj  ki  belőle,  és  többé  bele  ne  menj!”  26  Erre  az 
elkezdett kiáltozni, és össze-vissza rángatva őt, kiment 
belőle. A gyermek pedig olyan lett, mint a halott, mire 
sokan  azt  mondták,  hogy  meghalt.  27  Jézus  pedig 
kézen fogva fölemelte őt; az pedig fölkelt.
  28 Mikor aztán bement a házba, külön megkérdezték 
őt a tanítványai: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” 29 Azt 
felelte  nekik:  „Ez  a fajzat  nem megy ki  másképpen, 
mint imádsággal.”
  30 Ezután eltávoztak onnan és átmentek Galileán; ő 
azonban  nem  akarta,  hogy  valaki  felismerje.  31 
Tanította  ugyanis  tanítványait,  és  elmondta  nekik, 
hogy az Emberfiát az emberek kezébe adják, megölik 
őt,  de  miután  megölték,  harmadnapra  feltámad.  32 
Azok  nem  értették  ezt  a  beszédet,  de  féltek  őt 
megkérdezni.
  33  És  megérkeztek  Kafarnaumba.  Amikor  már  a 
házban volt, megkérdezte őket: „Mit tanakodtatok az 
úton?”  34  Azok  csak  hallgattak,  mert  az  úton  arról 
tanakodtak,  hogy  ki  a  nagyobb.  35  Ekkor  leült, 
odahívta  a  tizenkettőt,  és  azt  mondta  nekik:  „Ha 
valaki  első  akar  lenni,  legyen  mindenki  közül  az 
utolsó,  és  mindet  szolgálja.”.  36  Majd  odahívott  egy 
gyermeket,  közéjük  állította,  magához  ölelte  és  azt 
mondta nekik: 37 „Aki egy ilyen gyermeket befogad az 
én nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, 
nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött.”.
  38 Ekkor János azt mondta neki:  „Tanító! Láttunk 
valakit,  aki  a te nevedben ördögöt  űz,  de nem követ 
minket és megtiltottuk neki.” 39 Jézus azt felelte: „Ne 
akadályozzátok  meg  őt!  Mert  senki,  aki  az  én 
nevemben  csodát  tesz,  nem  fog  engem  egyhamar 
átkozni. 40 Hiszen, aki nincs ellenünk, az velünk van.
  41 Mert, aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az 
én nevemben, azért, mert a Felkentéi vagytok, bizony, 
mondom nektek: nem veszíti el jutalmát.
  42 Aki pedig megbotránkoztat egyet e bennem bízó 
kicsik  közül:  jobb  volna  annak,  ha  malomkövet 
kötnének  a  nyakára  és  a  tengerbe  vetnék.  43  Ha a 
kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked 
csonkán az életre bemenned, mint két kezeddel együtt 
az alvilágba jutnod, az olthatatlan tűzre. (44, lásd: a 
48. verset)
45 Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt; jobb 
neked  sántán  az  öröklétre  bemenned,  mintha  két 
lábaddal  együtt  az  alvilágba vetnek.  (46,  lásd:  a  48. 
verset)

47 Ha a szemed megbotránkoztat  téged, vájd ki azt; 
jobb neked fél szemmel az Isten országába bemenned, 
mintha  két  szemmel  az  alvilágba  vetnek,  48  ahol  a 
férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.
  49 Mindenkit tűzzel fognak megsózni. 50 Jó a só; de 
ha a só sótlanná válik, mivel adtok ízt neki? Legyen 
bennetek só, és legyen békesség köztetek.”

És felállt onnan, és a Jordán túlsó partján 
Júdea  határába  ment,  és  ismét  sokaság 
jött össze köréje, és ahogy szokása, ismét 

tanította  őket.  2  A  farizeusok  odajöttek  hozzá,  s 
megkérdezték  tőle  kísértésképpen:  „Szabad-e  a 
férfinak eloldoznia az asszonyát?” 3 Ő így felelt nekik: 
„Mit  parancsolt  nektek  Mózes?”  4  Ők  azt  mondták: 
„Mózes  megengedte,  hogy  válólevelet  írjunk  és 
eloldozzuk.”  5  Erre Jézus azt  válaszolta nekik:  „A ti 
keményszívűségetek miatt írta nektek e parancsot. 6 A 
teremtés  kezdetén  azonban  férfivá  és  nővé  alkotta 
őket.  7  Ezért  az  ember  elhagyja  apját  és  anyját,  az 
asszonyához ragaszkodik, 8 és a kettő egy hússá lesz. 
Így már nem ketten vannak, hanem egy hús. 9 Amit 
tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!”
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  10  Odahaza  a  tanítványai  ismét  megkérdezték  őt 
erről a dologról. 11 Azt mondta nekik: „Aki eloldozza 
az asszonyát és másik feleséget vesz, házasságtöréssel 
vét  ellene.  12  És  ha  az  asszony  elhagyja  férjét  és 
máshoz megy, házasságot tör.”
  13 Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse 
meg őket;  de a tanítványok megszidták őket.  14 Ezt 
látva  Jézus  haragra  gerjedt,  és  azt  mondta  nekik: 
„Engedjétek  hozzám  jönni  a  gyermekeket,  és  ne 
akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. 
15  Bizony,  mondom  nektek,  aki  nem  fogadja  Isten 
országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.” 
16 Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és 
megáldotta őket.
  17 Amikor kiment az útra,  odafutott hozzá valaki, 
térdre  esett  előtte  és  megkérdezte:  „Jó  Tanító!  Mit 
tegyek,  hogy  örököljem  az  öröklétet?”  18  Jézus  azt 
mondta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem 
jó, egyedül csak az Isten. 19 Tudod a parancsokat: ’Ne 
ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, 
ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!’” 20 Az illető azt 
felelte  neki:  „Tanító!  Ezeket  mind  megtartottam 
ifjúságom  óta.”  21  Akkor  Jézus  rátekintett, 
megszerette őt, és azt mondta neki: „Egynek vagy még 
híjával:  eredj,  add  el  vagyonodat,  s  add  a 
szegényeknek,  akkor  kincsed  lesz  az  Égben.  Azután 
jöjj, s kövess engem!” 22 Erre a szóra az elkomorult és 
szomorúan távozott, mert sok szerzeménye volt.
  23  Jézus  pedig  körültekintett  és  azt  mondta 
tanítványainak:  „Milyen  nehezen  jutnak  Isten 
országába  azok,  akiknek  szükségleteik  megvannak!” 
24  A  tanítványok  csodálkoztak  szavain.  Jézus  pedig 
ismét  felelt  és  ezt  mondta  nekik:  „Gyermekeim! 
Bizony, nehéz az Isten országába bejutni! 25 Könnyebb 
a  tevének  átmenni  a  tű  fokán,  mint  a  gazdagnak 
bemenni az Isten országába.” 26 Azok pedig szerfölött 
csodálkoztak, és egymást kérdezgették: „Akkor hát ki 
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üdvözülhet?” 27 Jézus azonban rájuk tekintett és így 
szólt:  „Embereknek  lehetetlen  ez,  de  Istennek  nem; 
mert Istennek minden lehetséges.”
  28 Ekkor szólni kezdett Péter: „Lám, mi elhagytunk 
mindent  és  követtünk  téged!”  29  Jézus  ezt  mondta: 
„Bizony,  mondom  nektek:  mindenki,  aki  elhagyta 
házát  vagy  testvéreit,  nővéreit  vagy  apját,  anyját,  a 
gyermekeit,  vagy földjeit  értem és  az  örömhírért,  30 
százannyit  kap  már  most,  ebben  a  létben:  házakat, 
testvéreket,  nővéreket,  anyákat,  gyermekeket  és 
földeket, bár üldözések között; és az eljövendő létben, 
az  öröklétet.  31  Sokan  lesznek  elsőkből  utolsók,  és 
utolsókból elsők.”
  32  Mikor  útban  voltak,  hogy  fölmenjenek 
Jeruzsálembe,  Jézus  előttük  haladt.  Az  emberek 
megcsodálták,  ők  pedig  félve  követték.  Ekkor  újra 
maga  mellé  vette  a  tizenkettőt,  és  elkezdett  nekik 
beszélni mindarról, ami rá vár: 33 „Lám, fölmegyünk 
Jeruzsálembe,  és  az  Emberfiát  át  fogják  adni  a 
főpapoknak és  az írástudóknak.  Halálra  ítélik  őt,  és 
átadják  a  nemzeteknek.  34  Kicsúfolják,  leköpdösik, 
megostorozzák és megölik; de harmadnapra föltámad.”
  35 Ekkor elémentek Zebedeus fiai, Jakab és János, és 
így szóltak:  „Tanító!  Azt akarjuk,  hogy amit  kérünk, 
tedd  meg  nekünk.”  36  Ő  megkérdezte  tőlük:  „Mit 
akartok,  hogy  megtegyek  nektek?”  37  Azt  mondták 
neki:  „Tedd meg nekünk,  hogy egyikünk a jobbodon, 
másikunk  pedig  a  bal  oldaladon  ülhessen  a  te 
dicsőségedben.” 38 Jézus erre azt mondta nekik: „Nem 
tudjátok,  mit  kértek.  Képesek  vagytok-e  inni  a 
kehelyből, amelyből én iszom? Vagy képesek vagytok-e 
bemerítkezni  azzal  a  bemerítéssel,  amellyel  én 
meríttetem  be?”  39  Ők  azt  felelték  neki:  „Képesek 
vagyunk” Ekkor Jézus azt mondta nekik: „A kehelyből, 
amelyből  én  iszom,  inni  fogtok  ugyan,  és  a 
bemerítéssel, amellyel én bemeríttetem, ti is be fogtok 
meríttetni. 40 De, hogy a jobbomon vagy a balomon ki 
üljön,  az nem az én dolgom megadni,  az azoké lesz, 
akiknek készítették.”
  41 Amikor a tíz meghallotta ezt, haragudni kezdtek 
Jakabra és Jánosra. 42 Jézus azonban magához hívta 
őket,  és  azt  mondta nekik:  „Tudjátok,  hogy akiket  a 
nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak 
rajtuk,  és  a  nagyok  hatalmaskodnak  felettük.  43 
Köztetek  azonban  ez  nem így  van,  hanem aki  nagy 
akar lenni, az legyen a szolgálótok; 44 aki pedig első 
akar  lenni  köztetek,  az  a  rabszolgája  lesz 
mindenkinek. 45 Hiszen az Emberfia sem azért jött, 
hogy neki  szolgáljanak,  hanem hogy ő  szolgáljon,  és 
lelkét adja váltságul sokakért.”
  46  És  megérkeztek  Jerikóba.  Amikor  kiment 
Jerikóból  tanítványaival  és  a  nagy sokadalommal,  a 
vak  Bartímeus,  Tímeus  fia  az  út  mellet  ült  és 
kéregetett.  47  Amint  meghallotta,  hogy  a  Názáreti 
Jézus  az,  elkezdett  kiáltozni:  „Jézus,  Dávid  Fia! 
Könyörülj  rajtam!”  48  Sokan  feddték  őt,  hogy 
hallgasson. Ő azonban annál jobban kiáltozott: „Dávid 
Fia! Könyörülj rajtam!” 49 Jézus megállt és mondva: 
„Hívjátok  őt!”.  Erre  odahívták  a  vakot,  ezekkel  a 
szavakkal: „Bátorság! Kelj föl, hív téged!” 50 Mire az 
ledobta a felső ruháját, lábára állt és odament hozzá. 
51 Jézus megszólította és  megkérdezte:  „Mit  akarsz, 
mit tegyek neked?” A vak azt felelte neki: „Rabbúni! 

Hogy lássak!” 52 Jézus erre azt mondta neki: „Eredj, a 
hited meggyógyított téged.” Erre azonnal látni kezdett, 
és követte őt az úton.

És  amikor  közeledtek  Jeruzsálemhez, 
Bétfagéba  és  Betániához,  az  Olajfák 
hegyénél  előre  küldött  kettőt  a 

tanítványaiból.  2  Azt  mondta  nekik:  „Eredjetek  be 
ebbe  a  faluba,  amelyik  veletek  átellenben  van,  és 
mindjárt,  amint  bementek,  egy  szamarat  találtok 
megkötve, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el, és 
hozzátok  ide.  3  Ha pedig  valaki  megkérdezi  tőletek, 
’Miért teszitek ezt?’ mondjátok, hogy ’Az Úrnak van rá 
szüksége.’ és azonnal elengedi ide.” 4 Azok elmentek, 
megtalálták  a  szamarat  az  ajtóhoz  kötve,  kinn  a 
keresztúton, és eloldották. 5 Az ott állók közül egyesek 
azt mondták nekik: „Miért oldjátok el a szamarat?” 6 
Ők  azt  felelték,  amit  Jézus  parancsolt  nekik  és 
hagyták  őket.  7  A  szamarat  elvitték  Jézushoz. 
Rávetettették ruháikat, ő pedig felült rá. 8 Sokan az 
útra  szórták  ruhájukat,  mások  meg  lombokat 
vagdaltak a fákról  a földre.  9 Akik előtte mentek és 
akik követték, így kiáltoztak: 
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„Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!
10 Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, 
amely lám, eljön!
Hozsanna a magasságban!”

  11  Ő  pedig  bement  Jeruzsálembe,  a  Templomba, 
mindent körbenézve, de mivel már estére járt az óra, 
kiment Betániába a tizenkettővel.
  12  Másnap,  amikor  kimentek  Betániából, 
megéhezett.  13  Látott  messziről  egy  lombos  fügefát. 
Elindult  feléje,  hátha  talál  rajta  valamit,  mikor 
azonban odaért, semmit sem talált rajta, ha csak nem 
leveleket;  mert még nem volt itt  a füge ideje.  14 És 
felelve mondta neki: „Senki ne egyen rólad többé soha 
gyümölcsöt!” A tanítványai hallották ezt.
  15  Azután  Jeruzsálembe  értek.  Bement  a 
Templomba, és kezdte kidobni azokat,  akik adtak és 
vettek a Templomban, és a pénzváltók asztalait és a 
galambárusok  székeit  fölforgatta,  16  s  nem  hagyta, 
hogy  valaki  bármilyen  edényt  átvigyen  a 
Templomtéren.  17  És  tanítva  mondta  nekik:  „Nincs 
talán megírva, hogy:

az  én  házam  az  imádság  háza  lesz  minden 
nemzet számára?
Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.”

  18 És hallották a főpapok és az írástudók ezt, és azt 
kérdezték, hogy mi módon veszejthetnék el őt. Féltek 
ugyanis tőle, mert az egész tömeg magán kívül volt a 
tanításától.
  19 Amikor beesteledett, kiment a városon kívülre.
  20 Másnap reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, 
látták,  hogy  gyökerestől  kiszáradt.  21  Péter 
visszaemlékezve  azt  mondta  neki:  „Rabbi,  nézd,  a 
fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.” 22 Jézus ezt 
felelte  nekik:  „Bízzatok  az  Istenben!  23  Bizony, 
mondom  nektek:  ha  valaki  azt  mondja  ennek  a 
hegynek: `Emelkedj fel és vesd magad a tengerbe!', és 
nem  kételkedik  szívében,  hanem  hiszi,  hogy 
megtörténik,  amit  mond,  akkor  az  meg  is  lesz.  24 
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Azért  mondom  nektek:  Mindazt,  amit  imádkozva 
kértek,  higgyétek,  hogy már  elnyertétek,  és  meglesz 
nektek. 
25  Amikor  azonban  felálltok,  hogy  imádkozzatok, 
bocsássátok  meg,  hogy  ha  valami  van  valaki  ellen, 
hogy  a  ti  égi  Atyátok  is,  megbocsássa  nektek 
vétkeiteket.”  [26 Mert,  ha ti  nem hagytok el semmit 
sem, akkor a ti  égi  Atyátok sem hagyja el nektek a 
mulasztásaitokat.]
  27  Ezután  ismét  Jeruzsálembe  mentek.  Amint  a 
Templomban  járt,  odamentek  hozzá  a  főpapok,  az 
írástudók és a vének, 28 és azt mondták neki: „Milyen 
hatalommal  teszed  mindezt?  Ki  adta  neked  a 
hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?” 29 Jézus ezt mondta 
nekik: „Kérdezek tőletek én is egy szót. Feleljetek meg 
nekem,  s  akkor  én  is  megmondom  nektek,  milyen 
hatalommal teszem mindezt.  30 János bemerítése az 
Égtől volt vagy az emberektől? Feleljetek nekem!” 31 
Azok így tanakodtak egymás közt: „Ha azt mondjuk, 
az Égből, azt mondja majd: akkor miért nem hittetek 
neki?  32  Ha  pedig  azt  mondjuk:  `Az  emberektől'?” 
Féltek a sokadalomtól, mert mindnyájan azt tartották 
Jánosról,  hogy  valóban  próféta  volt.  33  Azt  felelték 
tehát Jézusnak: „Nem tudjuk.” Jézus erre azt mondta 
nekik:  „Én  sem  mondom  meg  nektek,  milyen 
hatalommal teszem mindezt.”

És példázatokban kezdett szólni hozzájuk: 
„Egy  ember  szőlőt  ültetett,  kerítést 
készített  köréje,  présgödröt ásott,  tornyot 

épített és kiadta azt földműveseknek és idegen földre 
utazott. 2 És eljött az idő és elküldött egy rabszolgát a 
földművesekhez,  hogy  hozzon  tőlük  a  szőlő 
gyümölcséből. 3 Azok megragadták azt, megverték, és 
üres  kézzel  bocsátották  el.  4  Erre  másik  rabszolgát 
küldött  hozzájuk;  ennek  még  a  fejét  is  betörték,  és 
gyalázattal illették. 5 Majd ismét másikat küldött, de 
azt is megölték, azután még sok másikat is. Ezek közül 
némelyeket megvertek, a többieket pedig megölték. 6 
Volt  neki  egy  igen  kedves  fia,  utoljára azt  küldte el 
hozzájuk.  Azt  gondolta  ugyanis:  ’A  fiamat  tisztelni 
fogják.’  7  A  földművesek  azonban  így  szóltak 
egymáshoz:  ’Itt  az  örökös!  Gyertek,  öljük  meg,  és 
miénk  lesz  az  örökség!’  8  Megfogták,  megölték  és 
kidobták a  szőlőn  kívülre.  9  Mit  fog  ezután  tenni  a 
szőlő  ura?  Eljön,  megöli  a  földműveseket,  a  szőlőt 
pedig másoknak adja. 10 Vagy nem ismeritek az Írást:

12

„A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett;
11 az Úr tette azzá,
és ez csodálatos a szemünkben'.”

12 Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokadalomtól. 
Felismerték  ugyanis,  hogy  róluk  mondta  ezt  a 
példázatot. Otthagyták hát őt, és elmentek.
  13 Később odaküldtek hozzá a farizeusok és Heródes-
pártiak  közül  néhányat,  hogy  megfogják  őt 
beszédében.  14  Odajöttek  és  azt  mondták  neki: 
„Tanító! Tudjuk, hogy igazmondó vagy, és nem nézed 
az emberek személyét, hanem az Isten útját az Igazság 
szerint  tanítod.  Szabad-e  adózni  a  Cézárnak,  vagy 
nem?  Adjunk  vagy  ne  adjunk?”  15  Ő  azonban  látta 

képmutatásukat,  ezért  azt  mondta  nekik:  „Miért 
kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd 
lássam!”  16  Azok  hoztak  egyet.  Ekkor  megkérdezte 
tőlük: „Kié ez a kép és a felirat?” Azt felelték neki: „A 
Cézáré.”  17  Erre  Jézus  azt  mondta  nekik:  „Adjátok 
meg tehát a Cézárnak, ami a Cézáré, és az Istennek, 
ami az Istené.” És csodálkoztak rajta.
  18 Ekkor odamentek hozzá a szadduceusok, akik azt 
mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: 19 
„Tanító! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a 
testvére  meghal  és  hátrahagyja  feleségét  gyermek 
nélkül, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és 
támasszon  utódot  testvérének  magjából.  20  Volt 
egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és 
meghalt, nem hagyva magot. 21 Akkor a második vette 
el azt, de ez is meghalt, és nem hagyott magot. Éppúgy 
a  harmadik.  22  Elvette  az  asszonyt  hasonlóképpen 
mind  a  hét,  és  nem hagytak magot.  Mindezek után 
végül meghalt az asszony is. 23 A feltámadáskor tehát, 
amikor  feltámadnak,  ezek  közül  melyiknek  lesz  a 
felesége?  Mert  hétnek volt  a  felesége.”  24  Jézus  azt 
mondta nekik:  „Nyilván azért tévelyegtek, mert nem 
ismeritek az Írásokat, sem az Isten erejét! 25 Hiszen 
amikor a halottak föltámadnak, nem házasodnak, sem 
férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint a 
hírnökök az Égben. 26 A halottak felől pedig, mármint 
hogy feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a 
csipkebokornál,  hogy  miként  mondta  neki  Isten, 
amikor  szólt:  `Én  vagyok  Ábrahám  Istene  és  Izsák 
Istene és Jákob Istene?' 27 Ő nem a halottak Istene, 
hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek.”
  28 Ekkor odajött hozzá az egyik írástudó, aki hallotta 
őket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, 
megkérdezte  őt:  „Melyik  a  legelső  az  összes  parancs 
közül?”  29  Jézus  így  felelt  neki:  „Az  összes  parancs 
közül  a  legelső  ez:  `Halld,  Izrael!  A  mi  Urunk, 
Istenünk az egyetlen Úr! 30 Szeresd Uradat, Istenedet 
teljes  szívedből,  teljes  lelkedből,  teljes  elmédből  és 
minden erődből!' Ez az első parancsolat. 31 A második 
pedig  ez:  `Szeresd  felebarátodat,  mint  tenmagadat!'. 
Ezeknél  nincs  nagyobb  parancsolat.”  32  Az  írástudó 
azt mondta neki: „Jól van, Tanító! Helyesen mondtad, 
hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; 33 és hogy 
őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes 
lélekből  és  teljes  erőből,  a  felebarátot  pedig  úgy 
szeretni, mint tenmagunkat, többet ér minden égő és 
egyéb áldozatnál.” 34 Amikor Jézus látta, hogy milyen 
okosan felelt, azt mondta neki: „Nem vagy messze az 
Isten  országától.”  Ezután  senki  sem  merte  őt  többé 
kérdezni.   35 Jézus azonban, amikor a Templomban 
tanított,  megkérdezte:  „Hogyan  mondhatják  az 
írástudók, hogy a Felkent Dávid Fia? 36 Hiszen maga 
Dávid mondja a Szent Szellemben:

„Így szól az Úr az én Uramhoz:
Jobbom felől ülj,
míg lábaid alá vetem ellenségeidet.”

37 Ha maga Dávid Urának nevezi  őt,  akkor hogyan 
lehet a fia?”
  S a nagy sokaság szívesen hallgatta őt.

  38  És  ő  pedig  tanítás  közben  ezt  mondta  nekik: 
„Óvakodjatok az  írástudóktól,  akik  szeretnek hosszú 
köntösökben járni, és a piacon a köszöntéseket fogadni, 
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39  a  zsinagógákban  az  első  helyeken  ülni,  a 
lakomákon pedig a főhelyeken. 40 Felélik az özvegyek 
házait,  és  színleg  nagyokat  imádkoznak.  Ezeket 
súlyosabban ítélik majd meg!”
  41 Jézus ezután leült a templomkincstárral szemben, 
és nézte, hogyan dob a tömeg érmet a kincstárba: sok 
gazdag  sokat  dobott  be.  42  Aztán  jött  egy  szegény 
özvegy,  és  bedobott  két  leptont,  ami  egy  negyed.  43 
Akkor  odahívta  tanítványait,  és  azt  mondta  nekik: 
„Bizony, mondom nektek: ez a szegény özvegy többet 
adott mindazoknál, akik érmet dobtak a kincstárba. 44 
Mert azok mind a fölöslegükből vetettek, ez pedig az ő 
szegénységéből  bedobta  mindenét,  egész 
megélhetését.”

És  kimenve  a  Templomból,  az  egyik 
tanítványa ezt mondta neki: „Tanító! Nézd, 
milyen  kövek,  és  micsoda  épületek!”  2 

Jézus  azt  mondta  neki:  „Látod-e mindezeket  a  nagy 
építményeket? Nem marad itt kő kövön, amelyet le ne 
rombolnának.

13
  3  Ezután  az  Olajfák  hegyén  leült  a  Templommal 
ellenben.  Péter  és  Jakab,  János  és  András  külön 
megkérdezték  tőle:  4  „Mondd  el  nekünk,  mikor 
történnek ezek, és mi lesz a jele annak, amikor mindez 
teljesedni  készül?”  5  Jézus  így  válaszolt  nekik: 
„Vigyázzatok,  nehogy  valaki  félrevezessen  titeket.  6 
Mert  sokan  jönnek  majd  az  én  nevemben,  és  azt 
mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek. 7 
Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, 
ne rémüldözzetek. Ennek be kell következni, hanem ez 
még nem a vég. 8 Mert nemzet nemzet ellen támad és 
ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és 
éhínség. Ez a vajúdás kezdete.
  9 Ti azonban vigyázzatok magatokra. Átadnak majd 
benneteket a főtanácsba, megvernek a zsinagógákban, 
helytartók  és  fejedelmek  elé  állítanak  benneteket 
érettem,  hogy  tanúságot  tegyetek  előttük.  10  Előbb 
azonban  minden  nemzet  számára  hirdetni  kell  az 
örömhírt. 11 Amikor bíróság elé hurcolnak titeket, ne 
aggódjatok, hogy mit beszéljetek. Mondjátok azt, ami 
abban az  órában megadatik  nektek beszélni.  Hiszen 
nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szent Szellem. 
12 Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét, az 
apa  a  fiát;  a  gyermekek  szüleik  ellen  támadnak,  és 
halálra  juttatják  őket.  13  Gyűlöletesek  lesztek 
mindenki  előtt  az  én  nevemért,  de  aki  kitart 
mindvégig, az üdvözül.
  14 Amikor látjátok,  hogy a pusztító irtózat  ott áll, 
ahol nem kellene - aki olvassa, értse meg -, akkor azok, 
akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe! 15 Aki 
pedig a tetőn van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy 
elvigyen valamit a házából, 16 aki pedig a mezőn van, 
ne forduljon vissza, hogy elvigye a köntösét! 17 Jaj a 
várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!
  18  Imádkozzatok  azért,  hogy  mindez  ne  télen 
történjék! 19 Mert olyan szorongattatás napjai lesznek 
ezek,  amilyen  még  nem  volt  mostanáig  a  teremtés 
kezdetétől, amit Isten teremtett, és nem is lesz többé. 
20 És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, 
nem  menekülne  meg  egyetlen  hús  sem;  de  a 

választottakért, akiket kiválasztott, megrövidíti azokat 
a napokat.
  21 Akkor,  ha valaki azt mondja nektek: ’Íme, itt a 
Felkent,  íme,  amott’,  ne  higgyétek.  22  Mert  hamis 
felkentek  és  hamis  próféták  támadnak,  jeleket  és 
erőket művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat 
is  tévedésbe  ejtsék.  23  Ti  tehát  vigyázzatok;  íme, 
mindent előre megmondtam nektek.
  24 Azokban a napokban, a szorongattatás után 

a Nap elsötétedik,
a Hold nem adja a fényét,
25 a csillagok lehullnak az égről,
és  az  Erők,  amelyek  az  Egekben  vannak, 
megrendülnek.

26 És akkor meglátják majd az Emberfiát, amint eljön 
a  felhőkben,  nagy  erővel  és  dicsőséggel.  27  Elküldi 
hírnökeit, és egybegyűjti választottait az ég négy széle 
felől, a föld végétől az ég határáig.

  28 Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az 
ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a 
nyár. 29 Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek 
megtörténnek,  ismerjétek  fel,  hogy  közel  van,  az 
ajtóban.
  30  Bizony,  mondom  nektek,  nem  megy  el  ez  a 
nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. 31 Ég 
és föld elmúlnak, de az én Igéim el nem múlnak.
  32 Azt a napot és az órát azonban senki sem tudja, 
sem a hírnökök az Égben, sem a Fiú, ha csak nem az 
Atya.
  33  Vigyázzatok  tehát,  legyetek  éberek,  mert  nem 
tudjátok, mikor van az az idő! 34 Mint az ember, aki 
idegenbe  készült:  mikor  elhagyta  házát,  hatalmat 
adott  rabszolgáinak,  mindenkinek  a  maga 
munkájában,  az  ajtónállónak  pedig  megparancsolta, 
hogy ébren legyen.  35 Őrizkedjetek tehát;  mert  nem 
tudjátok, mikor érkezik a ház ura, este-e vagy éjfélkor, 
kakasszókor vagy reggel;  36 hogy amikor váratlanul 
eljön,  alva ne találjon benneteket.  37 S amit  nektek 
mondok, azt mindenkinek mondom: Őrizkedjetek!”

Két  nappal  ezután  volt  a  Pászka  és  a 
kovásztalanok  ünnepe.  A  főpapok  és  az 
írástudók  azt  kérdezgették,  miképpen 

foghatnák el őt csellel, és hogyan ölhetnék meg. 2 Azt 
mondták  ugyanis:  Ne  az  ünnepen,  nehogy  zavargás 
támadjon a nép között.

14
  3  Amikor  Jézus  Betániában  volt  a  leprás  Simon 
házában és asztalnál ült, odament hozzá egy asszony, 
alabástrom  edényben  valódi,  drága  nárduszolajat 
hozva. Eltörte az alabástromot, és a fejére öntötte. 4 
Voltak,  akik  bosszankodtak  ezen,  és  így  beszéltek 
maguk  között:  „Mire  volt  jó  így  elpazarolni  ezt  a 
kenetet?  5  Ezt  az olajat  el  lehetett  volna  adni  több, 
mint háromszáz dénárért, és odaadni a szegényeknek!” 
És megharagudtak az asszonyra. 6 Jézus azonban így 
szólt: „Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett 
velem. 7 Szegények mindig lesznek veletek, és amikor 
akartok, jót tehettek velük; de én nem leszek mindig 
veletek.  8 Ő megtette  azt,  amit bírt:  előre megkente 
testemet  a  temetésre.  9  Bizony,  mondom nektek:  az 
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egész  világon,  ahol  csak  hirdetni  fogják  ezt  az 
örömhírt,  elbeszélik  majd  azt  is,  amit  ő  tett,  az  ő 
emlékezetére.”
  10 Az  iskarióti  Júdás pedig,  a  tizenkettő  közül  az 
egyik,  elment a főpapokhoz, hogy eladja őt nekik.  11 
Mikor  azok  meghallották  ezt,  megörültek,  és 
megígérték, hogy ezüstöt adnak neki. Ő pedig kereste 
az alkalmat, hogy átadhassa őt.
  12  A  kovásztalanok  első  napján  pedig,  mikor  a 
pászkát  feláldozzák,  tanítványai  mondták neki:  „Mit 
akarsz,  hová menjünk előkészíteni,  hogy megehesd a 
pászkát?”  13  Akkor  elküldött  kettőt  a  tanítványai 
közül,  ezekkel  a  szavakkal:  „Eredjetek  a  városba. 
Találkoztok  ott  egy  emberrel,  aki  vizeskorsót  visz, 
kövessétek  őt,  14  és  ahova  bemegy,  mondjátok  a 
házigazdának,  hogy  a  Tanító  kérdezi:  `Hol  van  a 
szállásom,  ahol  a  pászkát  tanítványaimmal 
megehetem?' 15 Mutatni fog nektek egy nagy emeleti 
szobát készen, megterítve. Ott készítsétek el nekünk.” 
16  Tanítványai  elindultak  és  bementek  a  városba. 
Mindent  úgy  találtak,  ahogy  megmondta  nekik,  és 
elkészítették a húsvéti vacsorát.
  17 Amikor este lett, odaérkezett a tizenkettővel. 18 
Amikor  letelepedve  ettek,  Jézus  így  szólt:  „Bizony, 
mondom nektek: közületek az egyik, aki velem eszik, 
elárul  engem”.  19  Erre  azok  elszomorodtak,  és 
egyenként  kérdezgetni  kezdték  tőle:  „Csak  nem  én 
vagyok az, Uram?” 20 Ő azt felelte nekik: „A tizenkettő 
közül az egyik, aki velem egyszerre márt a tálból. 21 
Az Emberfia  ugyan elvezetődik,  ahogy meg van írva 
róla,  de  jaj  annak  az  embernek,  aki  az  Emberfiát 
elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg 
sem születik!”
  22 Miközben ettek,  Jézus fogta a kenyeret,  áldást 
mondott,  megtörte,  és  odaadta  nekik  ezekkel  a 
szavakkal:  „Vegyétek,  ez  az  én  testem.”  23  Azután 
fogta  a kelyhet,  hálát  adott,  odaadta nekik,  és  ittak 
belőle  mindnyájan.  24  Ő  pedig  így  szólt:  „Ez  az  én 
vérem, az új szövetségé, amely sokakért kionttatik. 25 
Bizony,  mondom  nektek:  többé  már  nem  iszom  a 
szőlőnek  ebből  a  terméséből  addig  a  napig,  amíg  az 
újat nem iszom Isten országában.”

  26  És  énekelve  kimentek  az  Olajfák  hegyére.  27 
Jézus  azt  mondta  nekik:  „Mindnyájan 
megbotránkoztok bennem, mert írva van: 
`Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok'.
28  De  miután  feltámadtam,  előttetek  megyek 
Galileába.”  29  Péter  erre  azt  mondta  neki:  „Ha 
mindenki  megbotránkozik  is  benned,  én nem fogok!” 
30 Jézus azt felelte neki: „Bizony, mondom neked, te 
még ma éjszaka,  mielőtt  a  kakas  kétszer  megszólal, 
háromszor is megtagadsz engem.” 31 Ő még erősebben 
beszélt:  „Még  ha  veled  együtt  meg  is  kell  halnom, 
akkor sem tagadlak meg téged!” Ugyanígy beszéltek a 
többiek is valamennyien.
  32  Odaértek  a  birtokra,  amelyet  Getszemáninak 
hívnak. Akkor azt mondta tanítványainak: „Üljetek le 
itt,  amíg  imádkozom.”  33  Maga  mellé  vette  Pétert, 
Jakabot és Jánost, és elkezdett remegni és szorongani. 
34 Azt mondta nekik: „Bánatos a lelkem. Maradjatok 
itt és virrasszatok.” 35 Egy kissé előbbre ment, a földre 
leesett és imádkozott: „Hogyha lehetséges, távozzék el 

tőlem  ez  az  óra.”  36  Ezt  mondta:  „Abba,  Atyám! 
Minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! 
De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te.” 37 
Ezután  visszajött,  és  alva  találta  őket.  Így  szólt 
Péterhez: „Simon, alszol? Nem tudtál virrasztani egy 
órát?  38  Virrasszatok  és  imádkozzatok,  hogy 
kísértésbe ne jöjjetek! A szellem ugyan kész, de a hús 
erőtlen.”  39  Aztán  újra  elment  és  imádkozott, 
ugyanazokkal a szavakkal. 40 És ismét visszajött, és 
alva találta őket, mert a szemük elnehezedett; nem is 
tudták,  mit  feleljenek  neki.  41  Majd  harmadszor  is 
odaérkezett, és azt mondta nekik:  „Aludjatok már és 
nyugodjatok! Elég! Eljött az óra! Lám, az Emberfiát a 
vétkesek kezébe  adják át.  42  Keljetek föl,  menjünk! 
Íme, közel van már, aki elárul engem.”
  43  Még  beszélt,  amikor  megérkezett  az  iskarióti 
Júdás,  egy  a  tizenkettő  közül,  és  vele  nagy  sokaság 
kardokkal és botokkal a főpapoktól, írástudóktól és a 
vénektől. 44 Aki elárulta őt, jelt adott nekik mondva: 
„Akit megcsókolok, ő az, ragadjátok meg, és biztosítva 
vigyétek  el.”  45  Amint  odajött,  mindjárt  hozzáment 
mondva:  „Rabbi!”  És  megcsókolta  őt.  46  Azok  pedig 
kezet emeltek rá, és megragadták őt. 47 Az ott lévők 
közül  az  egyik  kardot  rántott,  rásújtott  a  főpap 
szolgájára, és levágta a fülét.
  48 Jézus így felelt nekik szólva: „Mint valami rabló 
ellen,  úgy  jöttetek  ki  kardokkal  és  botokkal,  hogy 
elfogjatok.  49  Mindennap  veletek  voltam,  a 
Templomban  tanítva,  mégsem  fogtatok  el.  Hanem 
hogy az Írások beteljesíttessenek.” 50 És őt elhagyva 
elfutottak  mind.  51  Egy  ifjú  azonban  követte, 
mezítelen testén egy szál  gyolcsingben.  Elkapták, 52 
de az, ingét otthagyva, mezítelenül elfutott.
  53 Jézust a főpaphoz vitték. Összegyűlt nála minden 
főpap,  írástudó  és  vén.  54  Péter  pedig  messziről 
követte  őt,  be  egészen  a  főpap  udvaráig,  és  a 
szolgálókkal a fénynél leülve melegedett.
  55  A  főpapok  pedig,  és  az  egész  főtanács,  tanút 
kerestek  Jézus  ellen,  hogy  halálra  adják,  de  nem 
leltek.  56  Sokan  tettek  ugyanis  hamis  tanúságot 
ellene,  de  tanúságaik  nem  egyeztek  egymással.  57 
Végül  néhányan felálltak,  és  hamis  tanúságot  tettek 
ellene ezekkel a szavakkal: 58 „Hallottuk, hogy ez azt 
mondta:  `Lebontom  ezt  a  kéz  alkotta  Szentélyt,  és 
három  nap  alatt  másikat  építek,  amelyet  nem  kéz 
alkotott'.” 59 De a vallomásuk így sem volt egyenlő. 60 
Ekkor  a  főpap  középre  állt,  és  megkérdezte  Jézust: 
„Semmit sem felelsz mindarra, amit ezek tanúsítanak 
ellened?” 61 Ő csak hallgatott, és semmit sem felelt. A 
főpap ismét megkérdezte őt: „Te vagy-e a Felkent, az 
Áldott Fia?” 62 Jézus azt mondta neki: „Én vagyok. És 
látni  fogjátok  az  Emberfiát  a  Hatalmasnak  jobbján 
ülni,  és  eljönni  az  ég  felhőiben”.  63  Ekkor  a  főpap 
megszaggatta ruháit, és így szólt: „Mi szükségünk van 
még  tanúkra?  64  Hallottátok  a  káromkodást.  Mit 
gondoltok?”  Erre  azok  mind  elítélték őt,  méltónak  a 
halálra.
  65  Ezután  egyesek  elkezdték  őt  leköpdösni, 
körültakarták az arcát, ököllel verték, és azt mondták 
neki: „Prófétálj!” S a szolgálók is arcul verték őt.
  66 És  Péter  lent  volt  az  udvarban.  Odaérkezett  a 
főpap  egyik  szolgálója,  67  látta  Pétert  melegedni, 
megnézve őt, azt mondta: „Te is a Názáreti Jézussal 
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voltál!” 68 Ő azonban letagadta: „Nem tudom ki, és azt 
sem  értem,  mit  beszélsz.”  Aztán  kiment  az 
előcsarnokba; ekkor megszólalt a kakas.
  69  A  szolgálólány  megint  meglátta  őt,  újra 
mondogatni kezdte a ott álldogálóknak, hogy ez is azok 
közül való. 70 Ő megint csak letagadta. Kis idő múltán 
az ott állók ismét így szóltak Péterhez: „Igazán közéjük 
tartozol,  hiszen galileai  vagy.”  71 Ő pedig átkozódni 
kezdett  és  esküdözni:  „Nem ismerem azt  az  embert, 
akiről beszéltek!” 72 Erre mindjárt megszólalt a kakas, 
másodszor. Péternek pedig eszébe jutott Jézus szava, 
amit  mondott  neki:  „Mielőtt  a  kakas  kétszer  szól, 
háromszor tagadsz meg engem.” És sírni kezdett.

És rögtön reggel a főpapok a vénekkel, az 
írástudókkal  és  az  egész  főtanáccsal 
tanácskoztak,  aztán  megkötözték  Jézust, 

majd elvezették és átadták Pilátusnak.
15
  2 És Pilátus megkérdezte őt: „Te vagy-e a Júdeaiak 
fejedelme?”  Ő  azt  felelte  neki:  „Te  mondod.”  3  A 
főpapok  sok  mindennel  vádolták  őt.  4  Pilátus  ezért 
ismét megkérdezte őt: „Semmit sem felelsz? Lásd, mi 
mindennel vádolnak téged!” 5 De Jézus egy szót sem 
szólt többé, Pilátus pedig csodálkozott ezen.
  6 Ünnep alkalmával el szokta nekik oldozni a foglyok 
közül azt, akit kérnek. 7 Volt akkor egy Barabás nevű, 
akit  a  lázadókkal  együtt  fogtak  el,  s  aki  a  lázadás 
során  gyilkosságot  követett  el.  8  Felvonult  tehát  a 
sokaság,  és  kérni  kezdte  azt,  amit  mindig  megtett 
nekik.  9 Pilátus azt felelte nekik:  „Akarjátok-e,  hogy 
eloldozzam  nektek  a  Júdeaiak  fejedelmét?”  10  Mert 
felismerte,  hogy  a  főpapok  irigységből  adták  őt  a 
kezébe.  11 A főpapok azonban felizgatták a tömeget, 
hogy  inkább  Barabást  bocsássa  el  nekik.  12  Pilátus 
újra megkérdezte tőlük: „Mit akartok tehát, mit tegyek 
a  júdeaiak  fejedelmével?”  13  Azok  ismét  csak  azt 
kiáltozták: „Kereszteld meg őt!” 14 Pilátus ezt mondta 
nekik:  „De  hát  mi  rosszat  tett?”  Azok  erre  még 
hangosabban kiáltoztak: „Kereszteld meg őt!”
  15  Pilátus  ekkor,  mivel  eleget  akart  tenni  a 
tömegnek,  eloldozta  a  kedvükért  Barabást,  Jézust 
pedig  megkorbácsoltatta,  és  átadta,  hogy  feszítsék 
keresztre.
  16  Ekkor  a  katonák  odavezették  őt  az  udvarba, 
vagyis  a  helytartóságra,  és  összehívták  az  egész 
csapatot.  17  Felöltöztették  bíborruhába,  tövisből 
koszorút fontak és a fejére tették, 18 azután elkezdték 
őt így köszöntgetni: „Üdvözlégy, Júdeaiak fejedelme!” 
19  És  náddal  verték  a  fejét,  leköpdösték,  és  térdet 
hajtva  hódoltak  előtte.  20  És  miután  csúfot  űztek 
belőle, levették róla a bíbort, feladták rá saját ruháit.
  És kivitték, hogy keresztre feszítsék.
21  Cirenei  Simont,  Sándor  és  Rúfusz  apját,  aki  a 
szántóföldről  jövet  éppen  arra  járt,  arra 
kényszerítették, hogy vigye a keresztjét.
  22 Kivitték a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti, 
hogy `Koponyahely', 23 és mirhával kevert bort adtak 
neki inni, de nem vette el.
24 És keresztre feszítették, a ruháit pedig elosztották, 
sorsot vetve rájuk, hogy ki mit kapjon. 25 A harmadik 
óra volt,  amikor keresztre feszítették. 26 És volt egy 

felirat, az ítélet oka: 
„A júdeaiak fejedelme.”

  27 Keresztre feszítettek vele két rablót is, az egyiket 
jobbról, a másikat balról.
  29 Az arra járók pedig a fejüket mozgatva káromolták 
őt, s ezt mondták: „Hé! Te, aki lebontod a Szentélyt és 
három nap alatt  felépíted,  30 mentsd meg magadat, 
lépj  le  a  keresztről!”  31  Ugyanígy  a  főpapok  is  az 
írástudókkal  együtt  gúnyolódva  ezt  mondták 
egymásnak:  „Másokat  megmentett,  magát  meg  nem 
képes  megmenteni!  32  A  Felkent,  Izrael  fejedelme 
lépjen le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk!” 
Gyalázták őt a vele együtt keresztre feszítettek is.
  33 És a hatodik órában sötétség lett az egész földön a 
kilencedik  óráig.  34  A  kilencedik  órakor  Jézus 
felkiáltott nagy hanggal: 

„Éloí,  Éloí,  lemá 
szabaktáni?”

ez  magyarázva:  „Istenem,  Istenem,  miért  hagytál  el 
engem?”  35  Az  ott  állók  közül  egyesek,  ezt  hallván 
mondták: „Íme, Illést hívja.” 36 Az egyikük odafutott, 
egy szivacsot ecetbe mártott, és nádszálra tűzve inni 
adott  neki,  és  így  szólt:  „Hagyjátok!  Lássuk,  eljön-e 
Illés, hogy levegye őt!” 37 Azonban Jézus nagy hangon 
kiszellent.

38  Ekkor  a  Szentély  függönye  kettészakadt  fölülről 
egészen  az  aljáig.  39  Mikor  a  százados,  aki  vele 
szemben  állt,  látta,  hogy  így  kiáltva  kiszellent,  ezt 
mondta: „Ez az ember valóban Isten Fia volt.”
  40  Asszonyok  is  voltak,  akik  messziről  figyelték. 
Köztük volt magdalai Mária és Mária, az ifjabb Jakab 
és  József  anyja,  és  Szalómé,  41  akik,  amikor  még 
Galileában járt,  követték őt és  szolgálták őt;  és még 
sok más, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe.
  42  Mikor  este  lett,  mivel  a  készület  napja,  azaz 
Szombatelő volt, 43 jött arimateai József, egy előkelő 
tanácsos, aki maga is várta az Isten országát, bátran 
bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 44 Pilátus 
csodálkozott, hogy már meghalt és hívatta a századost, 
és megkérdezte, hogy valóban meghalt-e. 45 Amikor a 
századostól  megbizonyosodott  erről,  Józsefnek 
ajándékozta a testet. 46 József pedig gyolcsot vásárolt, 
levette  őt,  és  begöngyölte  a  gyolcsba.  Azután  egy 
sziklába  vágott  síremlékbe  helyezte,  és  a  sírbolt 
bejáratához egy követ hengerített. 47 Magdalai Mária, 
pedig és Mária, József anyja nézték, hogy hová tették.

Mikor elmúlt a Szombat, magdalai Mária 
és  Mária,  Jakab  anyja  és  Szalóme 
illatszereket  vásároltak,  hogy elmenjenek 

és megkenjék Jézust. 2 A hét első napján korán reggel, 
amikor a Nap felkelt, a sírhoz érkeztek. 3 Azt mondták 
magukban: „Ki hengeríti el nekünk a követ a síremlék 
ajtajából?” 4 És körülnézve látták, hogy a kő már el 
van hengerítve. Mert igen nagy volt.

16
  5  Bementek a  síremlékbe.  Jobb  kéz  felől  egy  ifjút 
láttak  ülni  hosszú  fehér  ruhába  öltözve,  és 
megdöbbentek.  6  De  az  így  szólt  hozzájuk:  „Ne 
rémüldözzetek!  A  keresztre  feszített  Názáreti  Jézust 
keresitek? Feltámadt, nincs itt. Íme, itt a hely, ahová 
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tették  őt.  7  Hanem  eredjetek,  s  mondjátok  meg 
tanítványainak  és  Péternek:  ’Előttetek  megy 
Galileába, ott majd meglátjátok őt, amint megmondta 
nektek.’”
  8 Azok kimentek és elfutottak a sírtól, mert remegés 
és önkívület fogta el őket, és nem mondtak senkinek 
semmit, mert féltek.

[1. Azonban mindazt amire utasítást kaptak 
hírül  adták  azoknak,  akik  Péterrel  voltak.  Ezután 
Jézus  maga  is  elküldte  általuk  napkelettől 
napnyugatig  az  örök  üdvösségről  szóló  szent  és 
romolhatatlan híradást. Ámen.]

[2.   9  Azonban  a  hét  első  napján  reggel  feltámadt, 
először  magdalai  Máriának  jelent  meg,  akiből  hét 
ördögöt vetett ki. 10 Az elment és hírül vitte azoknak, 
akik vele voltak, most pedig gyászoltak és siránkoztak. 
11 Amazok meghallván tőle, hogy él és hogy ő látta, 
nem hitték.
  12  Ezután,  pedig  kinyilvánította  magát  közülük 

kettőnek  más  alakban  útközben,  amikor  vidékre 
mentek.  13  Emezek  is  elmentek  és  hírt  adtak  a 
többieknek, de nekik sem hittek.
  14 Végül megjelent a tizenegynek, amikor asztalhoz 
telepedve voltak. Szemükre vetette hitetlenségüket és 
szívük keménységét, hogy nem hittek azoknak, akik őt 
feltámadása után látták. 15 Azután ezt mondta nekik: 
„Menjetek  el  az  egész  világra,  és  hirdessétek  az 
örömhírt  minden  teremtménynek.  16  Aki  hisz  és 
bemerítkezik,  az  üdvözül;  aki  pedig  nem  hisz, 
elítéltetik.  17  A  hívőket  ezek  a  jelek  követik:  a 
nevemben  ördögöket  vetnek  ki,  új  nyelveken 
beszélnek, 18 [és a kezükbe] kígyókat vesznek fel, és 
ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre 
teszik kezüket, és azok meggyógyulnak és jól lesznek.”
  19  Az  Úr  Jézus,  miután  beszélt  hozzájuk, 
fölemeltetett  a  Égbe, és az Istennek jobbjára ült.  20 
Azok pedig elmentek és hirdették az Igét mindenütt és 
az  Úr  velük  együtt  munkálkodott,  s  az  Igét 
megerősítette az azt követő jelekkel.]
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LUKÁCS KÖNYVE

MIVEL sokan  nekifogtak  már  elsorolni  az 
elbeszélendőket,  a  köztünk  betöltetett 
eseményeket, 2 amint előadták azt nekünk azok, 

akik  kezdet  óta  szemtanúi  és  szolgálói  voltak  az 
Igének,  3  nekem is  úgy  látszott,  miután mindennek 
elejétől  fogva  rendben  utána  jártam,  hogy  neked, 
kegyelmes  Teofil,  sorban  leírjam,  4  hogy  felismerd 
azon  Igéknek  szilárdságát,  amelyek  felől  téged 
oktattak.

1

  5  Történt  pedig  Heródes,  Júdea  fejedelmének 
napjaiban, hogy volt egy Zakariás nevű pap, az Ábia 
papi  osztályából  és  az  asszonya  Áron  leányai  közül, 
akit Erzsébetnek hívtak. 6 Mindketten igazak voltak 
Isten  előtt,  feddhetetlenül  jártak  az  Úr  minden 
parancsa  és  rendelése  szerint.  7  De  nem  volt 
gyermekük,  minthogy  Erzsébet  meddő  volt,  és  már 
mindketten előrehaladott korban voltak.
  8 Történt pedig, hogy amikor osztályának rendjében 
papi  szolgálatot  teljesített  az  Isten  előtt,  9  s  a  papi 
szokás  rendje  szerint  sorsvetéssel  rá  került  a 
tömjénezés sora, bement az Úr Szentélyébe, 10 a nép 
egész teljessége, pedig kívül imádkozott az illatáldozat 
órájában. 11 Akkor megjelent neki  az Úr hírnöke és 
megállt  a  tömjénoltár  jobb  oldalán.  12  Ezt  látván 
Zakariás  megrendült,  és  félelembe  esett  őtőle.  13  A 
hírnök ezt mondta neki:

„Ne félj, Zakariás,
mert meghallgatást nyert ügyed;
És asszonyod, Erzsébet fiút szül neked,
és a nevét Jánosnak fogod hívni.

14 Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésén.

15 Mert nagy lesz az Úr előtt;
bort és részegítő italt nem iszik
és eltöltekezik a Szent Szellemmel,
már anyja méhétől fogva.

16 Izrael fiai közül sokakat fog
Urukhoz, Istenükhöz visszafordítani.

17 Illés szellemében és erejében fog előtte járni,
hogy az apák szívét a fiakhoz visszafordítsa,
az  engedetleneket,  pedig  az  igazak 

okosságára,
és így alkalmas népet szerezzen az Úrnak.”

18  És  Zakariás  ezt  mondta  a  hírnöknek:  „Hogyan 
győződjem meg  erről?  Hiszen  én  öreg  vagyok,  és  az 
asszonyom  is  előrehaladott  már  napjaiban.”.  19  A 
hírnök ezt felelte  neki:  „Én Gábriel vagyok,  az Isten 
színe előtt álló, és azért küldtek, hogy szóljak hozzád, 
és  ezt  az  örömhírt  meghozzam  neked.  20  De  lám, 
megnémulsz,  és  nem  tudsz  beszélni  addig  a  napig, 
amikor ezek megtörténnek, mivel nem hittél igéimnek, 
amelyek a maguk idejében beteljesednek.”
  21 Ezalatt  a  nép várta Zakariást,  és  csodálkozott, 
hogy  a  Szentélyben  időzik.  22  Amikor,  pedig  kijött, 
nem  tudott  szólni  hozzájuk,  és  felismerték,  hogy 
látomást látott a Szentélyben; ő pedig intett nekik és 
néma  maradt.  23  És  amikor  beteltek  szolgálatának 

napjai,  visszament  a  házába.  24  E  napok  után 
Erzsébet, az asszonya, méhében fogant, s elrejtőzött öt 
hónapig, mondván: 25 „Mert ezeket tette velem az Úr a 
napokban, amelyekben rám tekintett,  hogy elvegye a 
gyalázatomat az emberek között.”
  26  A hatodik  hónapban,  pedig  elküldetett  Gábriel 
hírnök  az  Istentől  Galilea  városába,  aminek  a  neve 
Názáret;  27  egy  szűzhöz,  aki  a  Dávid  házából  való 
József  nevű férfiúnak volt  eljegyezve  és  a  szűz  neve 
Mária. 28 És a hírnök bemenve hozzá, mondta: „Üdvöz 
légy,  kegyelemmel  teljes!  Az  Úr van teveled.  [Áldott 
vagy az asszonyok között.]” 29 Az pedig felkavarodott 
ez igék által és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés 
ez. 30 A hírnök ezt mondta neki:

   „Ne félj  Mária!  Mert  kegyelmet találtál  az 
Istennél.
31 És lám, méhedben fogansz és fiat szülsz,
     és a nevét Jézusnak fogod hívni.
32  Ez  nagy  lesz  és  a  Magasságos  fiának 
hivattatik,
     és neki fogja adni az Úr Isten az ő atyjának,
     Dávidnak trónját.
33 És uralkodik Jákob házán mindörökké,
     és az ő uralmának nem lesz vége soha.”

34  Mária  pedig  ezt  mondta  a  hírnöknek:  „Miként 
válhat ez valóra, hiszen én férfit nem ismerek?” 
35 A hírnök így felelt neki: 

A Szent Szellem száll te reád,
és a Magasságos ereje árnyékoz be téged;
Ezért is a megszülető szentnek hivatik, az Isten 
Fiának.

36  És  lám,  Erzsébet,  a  te  rokonod,  ő  is  fiút  fogant 
vénségére,  és  ez  már  a  hatodik  hónapja  neki,  akit 
meddőnek  neveztek.  37  Mert  Istennél  semmi  sem 
lehetetlen.”  38  Mária  pedig  így  szólt:  „Lám,  az  Úr 
rabszolgája.  Legyen  nekem  a  te  Igéd  szerint.”  És  a 
hírnök eltávozott tőle.
  39 Azokban a napokban, pedig fölkelt Mária és nagy 
sietséggel elment a hegységbe, Júdea városába. 40 És 
bement Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. 41 
És  lett,  hogy  amikor  Erzsébet  meghallotta  Mária 
köszöntését,  megmozdult  a  magzat  a  méhében  és 
Erzsébet  eltelve  a Szent Szellemmel,  42 fennhangon 
nagyot kiáltott és mondta:

„Áldott vagy az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse.

43 És honnan van az nekem, hogy az Uramnak anyja 
jön énhozzám? 44 Mert  lám, mihelyst  a  köszöntésed 
hangja  a  füleimbe  jutott,  a  magzat  örömében 
ugrándozni kezdett a méhemben; 45 és boldog a bízó, 
mert beteljesedtek azok, amiket az Úr neki beszélt.”
46 És Mária így szólt:

   „Magasztalja lelkem az Urat,
47  és  az  én  megmentő  Istenemben  ujjong  a 
szellemem,
48  mert  rátekintett  az  ő  szolgálóleányának 
alázatosságára.
     Mert lám, mostantól boldognak mond engem 
minden nemzetség,
49 mert nagyot tett velem az Erős 
     és akinek a neve Szent.
50 És irgalma az istenfélőkre száll 
     nemzedékről, nemzedékre.
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51 Nagyot tett karjának erejével, 
     és szétszórta a szívük
     gondolatában felfuvalkodottakat.
52 Hatalmasokat letaszított trónjukról
     és alázatosokat felemelt,
53 Az éhezőket javakkal töltötte be,
     a gazdagokat üresen küldte el,
54 pártfogásába vette gyermekét, Izraelt,
     irgalmáról megemlékezve.
55 amint atyáinkhoz beszélt,
    Ábrahámnak és magjának mindörökké.”

56  Mária  pedig  Erzsébettel  maradt  mintegy  három 
hónapig és utána hazatért.
 57 Erzsébetnek pedig betelt szülése ideje, és fia lett. 
58  És  meghallották  a  szomszédai  és  rokonai,  hogy 
irgalmában  mennyire  magasztalta  az  Úr,  vele 
örvendeztek.  59  És  lett  a  nyolcadik  napon,  hogy 
eljöttek a gyermeket körülmetélni és az apja nevéről 
Zakariásnak akarták nevezni.  60 De felelte nekik az 
anyja, mondva: „Nem, hanem Jánosnak neveztessék!” 
61 Ezt mondták neki: „Senki sincs a te rokonságodban, 
akit  így hívnának.”  62 És intettek az apjának,  hogy 
akarja nevezni. 63 Az pedig táblát kért és ráírta: János 
a neve. És mind elcsodálkozott. 64 Ekkor megnyílt a 
szája  és  a  nyelve  azonnal,  és  áldást  mondott  az 
Istenre. 65 És a szomszédokat mind elfogta a félelem 
és  elterjedtek  Júdea  egész  hegyvidékén  ezek  a 
beszédek.  66  És  mind  a  hallottakat  a  szívükben 
hordozták mondva: „Vajon mi lesz e gyermekből, mert 
az Úr keze van rajta.”
  67 És az apja, Zakariás, eltelt a Szent Szellemmel és 
így prófétált: 

68 „Áldott az Úr Izrael Istene,
      mert megszemlélte és megváltotta a népét,
69 és az üdvösség szarvát támasztotta nekünk, 
     Dávid házának gyermekében.
70 Amint beszélt a szent prófétáinak szájával 
öröktől.
71 hogy megszabadít minket az ellenségeinktől 
     és mindazoknak a kezéből, akik minket 
gyűlölnek.
72 Hogy irgalmat tegyen atyáinkkal,
     és hogy megemlékezzék szent szövetségéről.
73 Az esküről, amellyel Ábrahámnak, a mi 
atyánknak esküdött,
     hogy megadja nekünk, 74 hogy 
megszabadulva ellenségeink kezéből,
     félelem nélkül szolgáljunk neki. 
75 Szentségben és Igazságban járjunk előtte,
     minden napunkon.
76 Te pedig, gyermek, a magasságos 
prófétájának hivattatól, 
     mert az Úr előtt készíted az ő útját.
77 És az üdvösség ismeretét adod az ő népének, 
a vétkeik elengedésére.
78 Könyörülő Istenünk irgalmáért, 
     amellyel meglátogat minket a napkelet a 
magasságból.
79 hogy megjelenjen azoknak, akik a 
Sötétségben 
     és a halál árnyékában ülnek,
     hogy lábainkat a béke útjára vezesse.”

  80  A  gyermek  pedig  erősödött  és  növekedett 

szellemben, és a pusztában volt mind a napig, amelyen 
megmutatta magát Izraelnek.

És  lett  azokban  a  napokban,  hogy  Augustus 
Cézártól parancs jött, hogy mind az egész lakott 
világ összeirattassék. 2 Ez az összeírás  először 

Quirinius, Szíria helytartójának idejében volt. 3 Ezért 
mindenki a maga városába ment, hogy összeirattassék. 
4 Fölment József  is  Galilea Názáret  nevű városából, 
Júdeába,  Dávid  városába,  ami  Betlehemnek 
neveztetik,  mivel  Dávid  házából  és  hazájából 
származott, 5 hogy beírattassék Máriával együtt, akit 
eljegyzett, és aki várandós volt. 6 És lett, hogy amikor 
ott  voltak,  beteltek  a  szülésének  napjai.  7  És 
megszülte  a  fiát,  az  elsőszülöttet,  bepólyálta  és 
jászolba  helyezte,  mert  nem  volt  nekik  helyük  a 
fogadóban.
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  8 És kinn a mezőn pásztorok voltak azon a vidéken, 
és éjszaka a nyájuk mellett őrködtek. 9 És lám, az Úr 
hírnöke odajött és az Úr dicsősége körülvette őket; és 
nagy félelembe estek. 10 A hírnök pedig ezt mondta 
nekik:  „Ne féljetek!  Mert  lám, nagy örömöt hirdetek 
nektek, mely az egész népnek az öröme lesz. 11 Mert 
megszületett ma nektek a Szabadító, aki a Felkent Úr, 
Dávid városában. 12 És ez a jel nektek: egy magzatot 
találtok bepólyálva a jászolban feküdni.” 13 És tüstént 
a  hírnökkel  együtt  lett  az  Égi  seregek  teljessége 
dicsérve az Istent, így szólva: 

14 „Dicsőség a magasságban Istennek,
és béke a földön
a jóakaratú embereknek!”

  15 És történt, hogy amikor a hírnökök elmentek tőlük 
az  Égbe,  ezt  beszélték  egymás  között  a  pásztorok: 
„Menjünk  Betlehembe  és  lássuk  ezt  a  valóra  vált 
beszédet,  amit  az  Úr  megismertetett  velünk.”  16 
Elmentek  ezért  sietősen  és  megtalálták  Máriát  és 
Józsefet,  és  a  magzatot  a  jászolban  fekve.  17  Ezt 
látván,  elbeszélték  a  nekik  mondott  beszédet  eme 
gyermek  felől.  18  És  mind,  akik  ezt  hallották, 
elcsodálkoztak  ezeken,  amiket  a  pásztorok mondtak. 
19 Mária pedig megjegyezte e beszédeket és szívében 
megtanácskozta.  20  A  pásztorok  pedig  visszatértek 
dicsőítve és dicsérve az Istent mind azok felől, amiket 
hallottak és láttak, amint nekik elbeszélték.
  21 Amikor betelt a nyolcadik nap körülmetélték őt, és 
Jézusnak hívták a nevét,  amint a hírnök nevezte őt, 
még mielőtt az anyja méhében megfogant volna.
  22  Amikor  pedig  betöltettek  Mária  tisztulásának 
napjai  Mózes  törvénye  szerint,  felvitték  őt 
Jeruzsálembe az  Úrnak bemutatni.  23  Amint  az  Úr 
törvényében az meg volt írva: Minden elsőszülött fiú az 
Úr  szentjének  hivattassék.  24  És  hogy  áldozatott 
adjanak,  amint  az  Úr  törvénye  mondja:  Egy  pár 
gerlicét vagy két galambfiat. 
  25 És lám, volt  Jeruzsálemben egy ember,  akinek 
Simeon volt a neve, és ez az ember igaz és jámbor volt, 
várta Izrael megmenekülését és a Szent Szellem volt 
rajta. 26 És feltáratott neki a Szent Szellem által, hogy 
nem lát halált, mielőtt nem látta az Úr Felkentjét. 27 
És  a  Templomba  jött  a  Szellemben,  és  amikor  a 
gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy őérte a Törvény 
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szokása  szerint  tegyenek,  28  ő  a  karjaiba  vette  és 
áldotta az Istent, mondva: 

29 „Oldozd el most gazdám, rabszolgádat,
szavaid szerint békében;
30  mert látták szemeim az üdvösségedet,
31  amit minden nép arca elé készítettél.
32  A Fény kinyilatkoztatására a nemzeteknek,
és a te néped, Izrael dicsőségére.”

33  És  az  ő  anyja  és  apja  elcsodálkoztak  azon,  amit 
felőle beszéltek. 34 Megáldotta őt Simeon és mondta 
Máriának: „Sokak romlására és feltámadására lesz ő 
Izraelben,  jel,  aminek  ellentmondanak;  35  és  a  te 
lelkedet  is  tőr  járja  át,  hogy  sok  szív  gondolata 
nyilatkozzon meg.”
  36  Volt  egy  prófétaasszony,  Anna,  Áser  törzséből, 
Fánuel lánya, aki már igen öreg volt, s hét évig élt a 
férjével  szüzessége  után.  37  Mintegy  nyolcvannégy 
éves  özvegy volt.  Soha sem hagyta  el  a  Templomot, 
mindig  böjtölt  és  imádkozott  és  könyörgött  éjjel  és 
nappal.  38  Ő  is  odament  abban  az  órában  és  hálát 
adott az Istennek, és beszélt felőle mindenkinek, akik 
Jeruzsálemben voltak várva a megváltást.
  39  Amikor  mindent  elvégeztek  az  Úr  törvénye 
szerint,  visszafordultak  Galilea  felé  a  városukba, 
Názáretbe.  40  A  gyermek  pedig  növekedet  és 
erősödött, teljesedett bölcsességben és Isten kegyelme 
volt rajta.
  41 A szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe, a 
Pászka ünnepre. 42 És amikor tizenkét esztendős lett, 
felvitték őt is az ünnep szokása szerint. 43 És a napok 
eltelvén,  amikor  visszatértek,  a  gyermek  Jézus 
fennmaradt Jeruzsálemben. Nem ismerték őt a szülei; 
44 hanem gondolván, hogy az utazótársaságban van, 
egy  napi  járóföldet  mentek,  s  a  rokonok,  ismerősök 
között keresték őt. 45 És nem találván, visszafordultak 
Jeruzsálembe,  hogy  megkeresni  őt.  46  És  lett,  hogy 
harmadnapra  megtalálták  a  Templomban,  a  tanítók 
között  ülve,  hallgatva  és  kérdezve  őket.  47  Hanem 
mind  megdöbbentek  őt  hallgatva,  az  értelmén  és 
feleletein. 48 És meglátva őt meglepődtek és így szólt 
az anyja: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lám, 
apád  és  én  is  bánatban  kerestünk téged.”  49  és  így 
szólt hozzájuk: „Mi dolog, hogy kerestek engem? Nem 
tudjátok,  hogy  az  Atyám  dolgaiban  szükséges 
lennem?”  50  De  ők  nem  értették  a  nekik  szóló 
beszédet.  51  És  elment  velük  Názáretbe,  és 
engedelmes volt nekik. De az anyja szívében tartotta 
ezeket  a  beszédeket.  52  És  Jézus  előrehaladt  a 
bölcsességben, életkorban és kegyességben, az Isten és 
az emberek előtt.

Tiberius  Cézár  uralkodásának  tizenötödik 
esztendejében,  pedig  amikor  Júdeában Pontius 
Pilátus  volt  a  helytartó,  és  Galilea  negyedes 

fejedelme Heródes, Iturea és Trakhonitis vidékének a 
negyedes fejedelme pedig, az ő testvére Fülöp, Abiléné 
negyedes  fejedelme  Lizániás,  2  Annás  és  Kajafás 
főpapsága  alatt,  szólt  az  Isten  szava  Jánoshoz, 
Zakariás  fiához,  a  pusztában.  3  És elment a  Jordán 
körül fekvő minden vidékre hirdetvén az átelmélkedés 
bemerítkezését a vétkek elhagyására. 4 Amint Izajás 

3

próféta beszédeinek könyvében írva van: 
„A pusztában kiáltónak hangja:
készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé az ösvényeit.
5 Minden völgy betöltetik,
és minden hegy és domb megalacsonyíttatik,
és a kanyarok egyenesekké lesznek,
és a göröngyök sima úttá.
6  és  meglátja  az  Isten  szabadítását  minden 
hús.”

  7  Tehát  mondta  a  hozzá  bemerítkezni  kijött 
sokaságnak:  „Viperák  nemzetsége!  Ki  intett  titeket, 
hogy a bekövetkező harag elől fussatok? 8 Teremjétek 
hát  méltó  gyümölcseit  az  átértelmezésnek!  Ne 
mondogassátok  magatokban:  Ábrahám a  mi  atyánk! 
Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is 
támaszthat gyermeket Ábrahámnak. 9 Immár pedig a 
fejsze a fák gyökerére vettetett, minden fa ezért, amely 
jó  gyümölcsöt  nem  terem,  kivágattatik  és  a  tűzre 
vettetik.”
  10  És  megkérdezte  őt  a  sokadalom:  „Tehát  mit 
tegyünk? 11 Ő ezt felelte nekik: „Akinek két köténye 
van, adja annak, akinek nincs; és akinek élelme van, 
tegyen hasonlóképp”. 12 Azonban jöttek a vámosok is 
bemerítkezni és kérdezték őt: „Tanító,  mit tegyünk?” 
13  Ő  pedig  ezt  mondta  nekik:  „Semmi  többet  ne 
szedjetek a nektek megszabottnál.” 14 De kérdezték őt 
a katonák is, szólva: „És mi mit tegyünk"? Ezt mondta 
nekik:  „Senkit  se zsaroljatok vagy bántsatok,  hanem 
elégedjetek meg a zsoldotokkal.”
  15 Miközben a nép várakozott,  tanakodtak mind a 
szívükben János felől, hogy nem ő-e a Felkent? 16 De 
János megfelelt mindnek, szólván: „Én csak a vízben 
merítelek  be  benneteket,  de  érkezik,  aki  erősebb 
nálam; akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani; 
az  majd  bemerít  titeket  a  Szent  Szellemben  és  a 
tűzben.  17  Akinek  kezében  van  a  szórólapátja,  és 
megtisztítja szérűjét, és a gabonát csűrébe takarítja, a 
pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégeti.”
  18 És még sok egyébre is  intette őket,  hirdette az 
örömhírt a népnek. 19 Heródest, a negyedes fejedelmet 
is megfeddte, Heródiás, a testvére asszonya miatt, és 
minden gonosz tette miatt Heródesnek, 20 amiket az 
még  azzal  is  megtetézett,  hogy  tömlöcbe  vetette 
Jánost.
  21 Történt pedig, amikor az egész nép bemerítkezett, 
és Jézus is bemerítkezvén imádkozott, megnyílt az Ég, 
22 leszállt  rá a Szent Szellem testileg,  mint  galamb 
képzete,  és  hang  lett  az  Égből:  „Ez  az  én  szeretett 
Fiam, akiben kedvem telik.”
  23  Jézus,  pedig  mintegy  harminc  esztendős  volt, 
amikor föllépett. Azt állítják róla, hogy József fia volt, 
aki Éli  fia volt,  24 ez Mattát, ez Lévi,  ez Melkhi,  ez 
Jannái,  ez  József,  25  ez  Matthat,  ez  Ámosz,  ez 
Nákhum, ez Heszli, ez Naggáj, 26 ez Maat, ez Mattát, 
ez Szemei, ez József, ez Joda, 27 ez Jokhanán, ez Reza, 
ez Zerubbábel,  ez Szalatiél,  ez  Néri,  28 ez Melki,  ez 
Addi,  ez  Kósz,  ez  Elmadám,  ez  Ér,  29  ez  Jézus,  ez 
Eliezer, ez Jórim, ez Matthát, ez Lévi, 30 ez Simeon, ez 
Júda, ez József, ez Jonán, ez Eljakim, 31 ez Meleá, ez 
Menna, ez Mattát, ez Nátám, ez Dávid, 32 ez Izáj, ez 
Obed,  ez  Boász,  ez  Szalmóz,  ez  Nakhson,  33  ez 
Aminadab, ez Admin, ez Arni, ez Heszrom, ez Fáresz, 
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ez Júda, 34 ez Jákob, ez Izsák, ez Ábrahám, ez Táré, ez 
Nákhor, 35 ez Szerakh, ez Ragau, ez Fáreg, ez Eber, ez 
Szála,  36  ez  Kenán,  ez  Árpakhszád,  ez  Noé,  ez 
Lámekh, 37 ez Matuszalakh, ez Hénokh, ez Járed, ez 
Mahalal, ez Kenan, 38 ez Enos, ez Szet, ez Ádám, ez az 
Istené.

Jézus  pedig  a  Szent  Szellemmel  eltelve 
visszafordult  a  Jordántól  és  a  pusztába 
vezettetett  a  Szellem  által.  2  Negyven  napig 

kísértette  az  ördög.  És  semmit  sem evet  azokban  a 
napokban, csak amikor betöltötte őket éhezett meg. 3 
Ezt mondta neki az ördög: „Ha az Isten fia vagy, mond 
ennek  a  kőnek,  hogy  legyen  kenyér.”  4  Jézus  pedig 
felelt neki: „Írva van, hogy nem csak kenyérrel él az 
ember, [hanem az Isten minden szózatával.] 
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5  Majd  felvezette  őt  és  megmutatta  a  lakott  világ 
minden  országát  egy  szempillantásban,  6  és  ezt 
mondta  neki  az  ördög:  „Neked  adom  ezek  minden 
hatalmát és dicsőségét, mert nekem adatott, és akinek 
akarom,  adom  azt.  7  Tehát,  ha  te  le  fogsz  borulni 
előttem,  mind  a  tied  lesz.”  8  Jézus  ezt  felelte  neki: 
„Írva  van:  Az  Urad,  Istened  előtt  hódolj,  és  egyedül 
neki szolgálj!”
9  Ezután  Jeruzsálembe  vezette  őt  és  a  Templom 
ormára állította, mondva neki: „Ha Isten Fia 
vagy,  vesd  le  magadat  innét!  10  Mert  írva  van: 
’Hírnökeinek parancsol felőled, hogy őrizzenek téged.’
11 És:
’Kezükkel  hordoznak  téged,  hogy  lábadat  kőbe  ne 
üsd.’”
12  Jézus  pedig  ezt  felelte  neki:  „Megmondatott,  Ne 
kísértsd Uradat, Istenedet.”
13 És elvégezve minden kísértést az ördög, egy időre 
eltávozott tőle.

14  Jézus  pedig  visszafordult  a  Szellem  erejében 
Galileába. Híre pedig körüljárt az egész vidéken. 15 És 
tanította  őket  zsinagógáikban  dicsőíttetvén 
mindenektől.
  16  És  Názáretbe  ment,  ahol  nevelkedett,  szokása 
szerint  bement  a  Szombat  napján  a  zsinagógába  és 
felállt  felolvasásra.  17  Odaadták  neki  Izajás  próféta 
tekercsét. A tekercset kibontván lelte ezt a helyet, ahol 
ez volt írva: 

18 Az Úr Szelleme van rajtam
mivelhogy felkent engem,
örömhírt vinni a szegényeknek,
elküldött engem,
hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
és a vakoknak szemük nyílását,
hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat.
19 Hogy az Úr kedves esztendejét hirdessem.”

20 És a tekercset feltekerve és a szolgának odaadva, 
leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. 21 
És elkezdett hozzájuk szólni: „Ma teljesedett be az Írás 
a füleitek hallatára.”
22  Mindenki  tanúságot  tett  neki  és  elcsodálkoztak 
kegyes  szavain,  amelyek  a  szájából  jöttek  ki  és 
mondták:  „Nem József  fia  ez?”  23 És mondta nekik: 
„Bizonyára ezt a példázatot mondjátok nekem: Orvos, 

gyógyítsd  magad!  Amiket  Kafarnaumban  hallottunk 
tőled, tedd meg a saját hazádban is!” 24 De mondta: 
„Bizony  mondom  nektek,  egy  próféta  sem  kedves  a 
hazájában. 25 De igazán mondom nektek, sok özvegy 
volt Izraelben, amikor az ég három esztendeig és hat 
hónapig be volt zárva, úgy, hogy az egész földön nagy 
éhség lett. 26 és azok közül egyhez sem küldetett Illés, 
ha csak nem a szidóni Szareptába az özvegyhez. 27 És 
sok  leprás  volt  Izraelben  Elizeus  korában,  de  azok 
közül egy sem tisztult meg csak a szíriai Naámán.” 28 
Mindenkit, aki a zsinagógában volt indulat töltötte el 
ezeket hallván. 29 Felkelve kidobták a városon kívülre 
és  elvezették  annak  a  hegynek  a  szélére,  ahol  a 
városuk  épült,  hogy  letaszítsák.  30  Ő  azonban 
közöttük áthaladva eltávozott.
  31  És  lement  Kafarnaumba,  Galilea  városába  és 
tanította azokat Szombat napokon; 32 meglepődtek a 
tanításán, mert igéi hatalmasak voltak.
  33  A  zsinagógában  volt  egy  tisztátalan,  ördögi 
szellemtől megszállt ember, aki nagy hanggal kiáltott: 
34 „Ó, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Elveszejteni 
jöttél minket; tudom ki vagy te. Az Isten Szentje!” 35 
Megfenyegette őt Jézus, ezt mondva: „Némulj meg és 
menj ki belőle!” És az ördög azt középre hajítva kiment 
belőle  és  nem  ártott  neki.  36  Félelem  támadt 
mindenkiben  és  egymás  közt  beszélve  mondták: 
„Milyen Ige ez, mert hatalommal és erővel parancsol a 
tisztátalan  szellemeknek  és  azok  kimennek.”  37 
Elterjedt a hír felőle a környék minden helyén.
  38  Felállva  kiment  a  zsinagógából  Simon  házába. 
Simon anyósa pedig magas lázzal feküdt és kérték őt 
miatta.  39  Fölé  hajolva  parancsolt  a  láznak  és  az 
elhagyta őt. Ő azonnal felkelt és szolgált neki.
  40 Amikor,  pedig a Nap lement,  odavitték hozzá a 
különféle bajokban szenvedő betegeiket, ő pedig kezeit 
rájuk téve  meggyógyította  valamennyit.  41 Sokakból 
ördögök mentek ki, kiáltozva és mondva: „Te vagy az 
Isten  Fia!”  De  megfenyítvén  nem  engedte  őket 
beszélni, mert ők tudták, hogy ő a Felkent.
  42 Virradatkor pedig kijőve puszta helyre ment. és a 
sokaság  felkereste  őt,  odamentek  hozzá  és 
tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. 43 Ő pedig ezt 
mondta nekik: „Más városoknak is hirdetnem kell az 
Isten  Országának  örömhírét,  mert  ezért  küldettem.” 
44 És hirdette Júdea zsinagógáiban.

És történt, hogy amíg ő a Genezáret tavánál állt, 
a  sokadalom  odasereglett  az  Isten  Igéit 
hallgatni. 2 És a tavon két hajót látott állni: A 

halászok pedig azokból kilépve a hálóikat mosták. 3 Ő 
belépve  az  egyik  hajóba,  ami  Simoné  volt,  kérte  őt, 
hogy egy kicsit beljebb vigye a földtől; Aztán leülve a 
hajóból tanította a sokadalmat.

5
  4  Amikor  abbahagyta  a  beszédet,  ezt  mondta 
Simonnak:  „Vezess  be  a  mélybe  és  eresszétek  le 
hálóitokat  a  fogásra.”  5  És  Simon  felelve  mondta: 
„Felügyelőnk,  egész  este  fáradoztunk  semmit  sem 
fogva, azonban a te szódra leeresztem a hálót.” 6 Ezt 
megtéve annyi sok halat kerítettek be egybe, hogy a 
hálójuk szakadozni  kezdett.  7  Jeleztek a társaiknak, 
akik a másik hajóval jöttek, hogy segítsenek nekik; és 
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jöttek  a  másik  hajót  is  megtöltve,  csaknem  a 
süllyedésig. 8 Látva ezt Simon Péter, Jézus térdeihez 
esett,  mondva:  „Menj  el  tőlem,  mert  vétkes  férfi 
vagyok, Uram!” 9 Mert félelem környezte őt és mind a 
vele együtt levőket a halzsákmány miatt, amit fogtak. 
10 Hasonlóképp Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, 
akik Simonnak voltak társai. És ezt mondta Simonnak 
Jézus: „Ne félj! Mostantól embereket ejtesz foglyul.” 11 
És  a  földre  vezetve  hajóikat  minden  odahagytak  és 
követték őt.
  12 És történt, hogy amikor az egyik városban volt, 
egy leprával  teli  férfi  meglátta Jézust,  arcra borulva 
kérte őt, mondva: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz 
engem!”  13  És  kezét  kinyújtva  megérintette  őt, 
mondván: „Akarom, tisztulj meg!” Rögvest elment róla 
a  lepra.  14  Megparancsolta  neki,  hogy  senkinek  se 
mondja el,  hanem:  ’menj  és  mutasd  meg magadat a 
papnak  és  ajánld  fel  tisztulásodért,  amint  Mózes 
előírta,  tanúságul  nekik.’  15  Azonban  annál  jobban 
terjedt a beszéd felőle és nagy sokaság gyűlt össze őt 
hallani, és hogy meggyógyíttassanak gyengeségeikből. 
16 Ő azonban félrevonult a pusztába és imádkozott.
  17  Történt  egy  napon,  hogy  tanított.  Ültek  ott 
farizeusok  és  törvénytanítók,  akik  Galilea  és  Júdea 
minden falujából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje 
gyógyításra indította őt. 18 És lám, egy embert hoztak 
be férfiak hordágyon, aki béna volt és igyekeztek azt 
bevinni és eléje tenni. 19 Azonban nem találtak módot, 
hogy a sokadalom miatt bevigyék, felmentek a tetőre 
és  a  cserepezeten  keresztül  bocsátották  le  őt 
hordágyastól  Jézus  elé  középre.  20  Látván  hitüket, 
mondta:  „Ember,  elbocsátattak  a  vétkeid!”  21  Az 
írástudók  és  a  farizeusok  elkezdtek  tanakodni, 
szólván: „Ki az, aki ily káromlón beszél? Ki bocsáthatja 
el a vétkeket, ha csak nem egyedül az Isten?” 22 Jézus 
azonban  felismerte  tanakodásukat  és  ezt  mondta 
nekik válaszolva: „Mit tanakodtok szívetekben? 23 Mi 
könnyebb:  Mondani,  hogy  elbocsátattak  a  vétkeid, 
vagy mondani, hogy kelj fel és járj!? 24 Azonban, hogy 
megtudjátok, van hatalma az Emberfiának a földön a 
vétkek  elbocsátására,”  –  ezt  mondta  a  bénának  – 
„Mondom neked, kelj fel és hordágyadat fogva menj a 
házadba!”  25  Az  tüstént  felkelt  előttük,  fogta,  amin 
feküdt  és  hazament,  az  Istent  dicsőítve.  26  És 
önkívület fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, 
és  félelem  töltötte  el  őket,  mondván:  „Hihetetlen 
dolgokat láttunk ma!” 
  27 Ezek után, pedig látott egy Lévi nevű vámost, aki 
a vámnál ült, és mondta neki: „Kövess engem!” 28 Az, 
mindenét  hagyva felállt  és  követte  őt.  29  Ez a  Lévi 
nagy lakomát készített  a  házában és  nagy sokasága 
volt ott a vámosoknak és másoknak, akik velük együtt 
voltak odatelepedve. 30 A farizeusok és az írástudók 
zúgolódtak a tanítványai ellen, mondva: „Miért esztek 
és  isztok  vámosokkal  és  vétkesekkel?”  31  Jézus  így 
felelt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük 
a gyógyítóra,  hanem a rosszul  levőknek.  32  Nem az 
igazakat  jöttem  hívni,  hanem  a  vétőket  az 
átelmélkedésre.”
 33 Azok ezt mondták neki. „János tanítványai sűrűn 
böjtölnek és imádkoznak, hasonlóan a farizeusokéi is, 
azonban a tieid esznek és isznak.” 34 Jézus ezt mondta 
nekik:  „Nem tehetitek ezt  a  násznéppel,  amíg  velük 

van a vő. 35 Azonban jönnek napok, amikor elvétetik 
tőlük a vő, akkor, azokban a napokban majd böjtölni 
fognak.”
  36 Példázatot is mondott nekik: „Senki sem veti az új 
ruhából hasított foltot régi ruhára, mert ha mégis, az 
újat  is  meghasítja  és  réginek sem illik  az újból  vett 
folt. 37 És senki sem vet új bort régi tömlőbe, de ha 
mégis, fel fogja szakítani az új bor a tömlőket, és az 
kifolyik  és  elvesznek  a  tömlők  is.  38  Hanem  az  új 
bornak, új tömlő kell. 39 És senki, aki óbort iszik, nem 
akar újat; mert azt mondja: ’Kellőbb az ó’.”

Történt,  hogy  egy  Szombaton  a  veteményesen 
haladtak keresztül és a tanítványai tépdesték és 
ették a kalászokat, kezeikkel szétmorzsolván. 2 

Némelyek  a  farizeusokból  ezt  mondták:  „Miért 
teszitek,  amit  Szombaton  nem szabad?”  3  Jézus  ezt 
mondta nekik, válaszolva: „Sosem olvastátok, mit tett 
Dávid,  amikor  megéhezett  ő  és  akik  vele  voltak?  4 
[Mint]  ment  be  az  Isten  házába  és  fogta  a  kitett 
kenyereket, megette és adott a vele levőknek is, holott 
azt nem szabad megenni csak egyedül a papoknak?” 5 
És mondta nekik: „Az Emberfia ura a Szombatnak is.”

6

  6  És  lett  egy  másik  Szombaton,  hogy  bement  a 
zsinagógába tanítani és volt ott egy ember, akinek a 
jobb keze el volt sorvadva. 7 Figyelték őt az írástudók 
és  a  farizeusok,  hogy  vádat  találjanak  ellene,  ha 
Szombaton  gyógyítana.  8  Ő  azonban  látta  a 
gondolataikat, mondja a sorvadt kezű férfinak: „Kellj 
fel és állj középre!” És az felállt. 9 Jézus pedig így szólt 
hozzájuk: „Kérdezlek titeket,  szabad-e Szombaton jót 
vagy  rosszat  tenni,  lelket  megmenteni  vagy 
elveszejteni?”  10  És  mindnyájukon  körültekintve  így 
szólt: „Egyenesítsd ki a kezedet!” Az megtette és a keze 
helyreállt. 11 Azok erre elteltek esztelenséggel és arról 
beszéltek egymással, hogy mit is tegyenek Jézussal.
12 És lett azokban a napokban, hogy kiment a hegyre 
imádkozni és az éjszakán át imádkozott az Istenhez. 
13  Amikor  nappal  lett,  magához  szólította  a 
tanítványait  és  kiválasztott  tizenkettőt,  akiket 
küldötteknek  nevezett:  14  Simont,  akit  Péternek 
nevezett, Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, 
Fülöpöt  és  Bertalant,  15  Mátét  és  Tamást,  Jakabot, 
Alfeus  fiát,  és  Simont,  akit  zélótának  hívnak,  16 
Júdást, Jakab fiát, és iskarióti Júdást, aki árulóvá lett.
  17  Majd  lejött  velük  a  hegyről  és  egy  sík  helyen 
megállt  és a tanítványainak nagy sokasága és a nép 
nagy tömege egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és 
Szidón  tengerpartjáról,  18  akik  azért  jöttek,  hogy 
hallgassák őt és meggyógyíttassanak gyengeségeikből; 
és  a  tisztátalan  szellemektől  gyötörtek, 
meggyógyuljanak.  19  És  az  egész  sokadalom 
igyekezett  őt  megérinteni,  mert  erő  jött  ki  belőle  és 
mind meggyógyultak.

20 Ő pedig felemelte szemeit tanítványaira és 
mondta: 
„Boldogok vagytok ti szegények,
mert a tiétek az Isten Országa;
21 boldogok a most éhezők,
mert megelégíttettek;
boldogok a most sírók,
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mert nevetni fogtok;
22 boldogok lesztek, amikor gyűlölni fognak titeket az 
emberek és amikor 
kirekesztenek és szidalmaznak és kivetik a neveiteket 
az Emberfiáért.
23 Örüljetek azokban a napokban és  ugrándozzatok, 
mert  lám,  a  jutalmatok  bőséges  az  Égben.  Hiszen 
hasonlóképpen tettek a prófétákkal az Atyáik. 

24 De jaj nektek gazdagok, 
mert már megkaptátok vigaszotokat;
25 Jaj nektek, akik most betöltettetek,
mert éhezni fogtok;
jaj nektek, akik most nevettek,
mert sírni és jajgatni fogtok;
26  jaj  nektek,  mikor  minden ember jót  mond 
felőletek,
mert atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.

27  Hanem  mondom  nektek,  akik  engem  hallgattok: 
Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik 
titeket  gyűlölnek.  28 Áldjátok a titeket  átkozókat és 
imádkozzatok  azokért,  akik  rágalmaznak  titeket.  29 
Ha  arcul  ütnek,  tartsd  oda  a  másikat  is,  s  aki  a 
ruhádat  elveszi,  a  köntösödet  se  kérd  vissza.  30 
Mindnek, aki tőled kér, adjál és aki elveszi valamidet, 
ne kérd vissza.
  31 És amint akarjátok,  hogy az emberek tegyenek 
veletek, velük is hasonlóan tegyetek. 32 Mert ha csak 
a  titeket  szeretőket  szeretitek,  mi  kegyelmetek van? 
Mert a vétkesek is szeretik az őket szeretőket. 33 És 
ha  csak  a  veletek  jót  tevőkkel  tesztek  jót,  mi 
kegyelmetek van? A vétkesek is ugyanezt teszik. 34 És 
ha csupán azoknak adtok kölcsön, akik visszaadják, mi 
kegyelmetek  van?  A  vétkesek  is  adnak  kölcsönt  a 
vétkeseknek, ha visszakapják. 35 Hanem szeressétek 
ellenségeiteket  és  tegyetek  jót  és  adjatok  kölcsön 
semmit vissza nem várva, és sok lesz a ti jutalmatok, a 
magasságbeli  fiai  lesztek,  mert  ő  jóságos  a 
hálátlanokhoz és a gonoszokhoz.
  36 Legyetek ezért irgalmasok, amint az Atyátok is 
irgalmas.  37  Ne  ítéljetek  és  nem  ítéltettek,  ne 
kárhoztassatok  és  ti  sem  fogtok  kárhoztatni, 
bocsássatok  meg  és  nektek  is  megbocsáttatnak.  38 
Adjatok és nektek is adatik, jó, megtömött, megrázott 
és  túlcsorduló  mértékkel  adnak  az  öletekbe,  mert 
amilyen  mértékkel  mértek,  olyannal  mérnek  nektek 
is.”
  39 De példázatot is  mondott nekik:  „Vajon képes-e 
vak  a  vaknak  utat  mutatni?  Nemde  mindketten  a 
beesnek a gödörbe? 40 Nem feljebb való a tanítvány a 
tanítónál, azonban mindenki tökéletes, ha olyan, mint 
a tanítója.
  41 Miért nézed a testvéred szemében a szálkát, ha 
nem veszed észre a saját szemedben a gerendát? 42 
Hogy  mondhatod  a  testvérednek:  Testvér,  hadd 
vessem ki szemedből a szálkát, ha a te szemedből nem 
veted  ki  a  gerendát?  Képmutató,  vesd  ki  előbb  a 
gerendát  a  saját  szemedből  és  akkor  látsz  majd  jól 
ahhoz, hogy kivesd a szálkát a testvéred szeméből.”
  43  „Mert  nem jó  fa  az,  amely  romlott  gyümölcsöt 
terem,  sem nem romlott  fa  az,  amely  jó  gyümölcsöt 
terem.  44  Mert  minden  fa  a  saját  gyümölcséről 
ismerszik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem 
pedig a szederről szőlőt. 45 A jó ember is a szívének jó 

kincseiből hoz elő jót,  a gonosz pedig gonoszat hoz a 
gonoszból; mert a szív teljességéből szól a száj.”
  46 „Miért  hívtok így engem: Uram, Uram! és nem 
teszitek, amit mondok? 47 Mind ki hozzám jő, hallja az 
Igéimet és meg is teszi azt, megmondom kihez hasonló: 
48 hasonló a házépítő építőhöz, aki leásott és mélyített 
és  sziklára  alapozott,  jött  az  áradat  és  a  folyam 
rázúdult  az  épületre,  azt  azonban  meg  sem  tudta 
mozdítani, mert jól megépítették. 49 Aki pedig hallja, 
de nem teszi, hasonló a házépítő emberhez, aki csak a 
földre, alap nélkül épített, majd megérkezvén a folyam, 
rögtön összedőlt, és lett nagy romlása az épületnek.”

Amikor befejezte minden beszédét az őt hallgató 
népnek,  bement  Kafarnaumba.  2  Egy 
századosnak  valamelyik  rosszul  levő 

rabszolgája,  akit  sokra tartott,  már szinte  a halálán 
volt. 3 Az pedig hallván Jézus felől, a júdeaiak véneit 
elküldve  érte,  kérte,  hogy  jöjjön  el  a  rabszolgáját 
megmenteni.  4  Azok  pedig  odaérkezve,  erősen 
kérlelték, hogy menjen el hozzá, mivel „Érdemes arra, 
hogy megtedd ezt neki. 5 Mert szereti a nemzetünket 
és  a  zsinagógát is  ő építette  nekünk.”  6 Jézus tehát 
elment velük. Amikor azonban már nem messze volt a 
háztól,  a  százados  elküldte barátait  elé,  ezt  mondva 
neki: „Uram, ne fáradj! Mert nem vagyok méltó, hogy a 
hajlékomba  jöjj!  7  Amiért  magamat  sem  tartottam 
érdemesnek, hogy hozzád jöjjek. Hanem csak szólj és 
meggyógyul az inasom. 8 Mert én is hatalom alá vetett 
ember vagyok, és katonák vannak alattam, ha ennek 
szólok: eredj, elmegy, és ha a másiknak: jöjj, az odajön, 
és a rabszolgámnak: tedd ezt, megteszi.” 9 Jézus pedig 
ezeket  hallván,  igen  elcsodálkozott  és  az  őt  követő 
sokasághoz fordulva így szólt: „Mondom nektek, ilyen 
hitet nem találtam Izraelben.”. 10 És az elküldöttek a 
házba  visszatérve  már  gyógyultan  találták  a 
rabszolgát.

7

  11 És lett másnap, hogy a Nain nevű városba ment. 
Együtt mentek vele tanítványai és nagy sokadalom is. 
12  Amikor  a  város  kapujához  érkezett,  lám,  egy 
halottat hoztak, egy anya egyetlen fiát, aki özvegy volt, 
és a város nagy sokasága volt vele. 13 Megkönyörült 
rajta  az Úr,  látván őt  és  mondta neki:  „Ne sírj!”  14 
Odamenve  megérintette  a  koporsót,  a  hordozók 
megálltak, és mondta: „Ifjú, mondom neked, kellj fel!” 
15 A halott  felült  és beszélni  kezdett,  és átadták az 
anyjának.  16  És  elfogott  mindenkit  a  félelem  és 
dicsőítették az Istent mondván: „Nagy próféta támadt 
közöttünk!” és: „Rátekintett a népére az Isten.” 17 És a 
híre  elterjedt  egész  Júdeában  és  annak  környékén 
minden tartományban.
  18  Jánosnak,  pedig  elmondták  mindezeket  a 
tanítványai.  Kettőt  el  is  küldött  hozzá a tanítványai 
közül János. 19 Elküldte őket az Úrhoz, mondva: „Te 
vagy  az  eljövendő  vagy  mást  várjunk?”  20  Amikor 
odaértek hozzá a férfiak, mondták: „A Bemerítő János 
küldött  hozzád  minket,  mondván:  Te  vagy-e  az 
eljövendő vagy mást várjunk?” 21 Sokakat gyógyított 
meg  abban  az  órában  betegségből,  gyötrelmekből, 
gonosz  szellemektől,  és  sok  vaknak  adta  vissza  a 
látását.  22 Ezt  felelte  nekik:  „Menjetek Jánoshoz  és 
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jelentsétek, amit láttatok és hallottatok:
A vakok látnak, a sánták járnak,
A leprások megtisztulnak, a süketek hallanak,
A  holtak  felkelnek,  a  szegények  az  örömhírt 
hallgatják.

23 És boldog, aki bennem meg nem botránkozik.”
  24  Amikor  elmentek  János  hírnökei,  így  beszélt 
felőle:  „Miért  mentetek  a  pusztába,  látni  széltől 
ingatott  nádszálat?  25  Vagy  mit  mentetek  látni? 
Finom  ruhába  öltözött  embert?  Mert  akik  drága 
öltözetben  és  kényelemben  élnek  a  fejedelmi 
palotákban  vannak.  26  Hanem  mit  mentetek  látni, 
Prófétát?  Igen,  mondom  nektek,  hogy  prófétánál  is 
nagyobbat. 27 Ez az, akiről írva van: 

„Lám, elküldöm hírnökömet arcod előtt,
hogy elkészítse előtted az utadat.”

28 Mert mondom nektek, azok között, akiket asszony 
szült,  nincs  nagyobb,  mint  János,  de  a  legkisebb  is 
nagyobb nála az Isten Országában.”
  29 És hallotta ezt mind az egész nép és a vámosok, s 
bemerítkeztek János merítkezésével.  30 A farizeusok 
és  a  törvénytudók  az  Isten  tanácsát  elvetve  nem 
merítkeztek be általa.
  31  „Kihez  hasonlítsam  ennek  a  nemzedéknek  az 
embereit és mihez is hasonlók? 32 Hasonlók a piacon 
ülő gyermekekhez, akik egymásnak kiáltoznak:

Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok,
Siratót énekeltünk, de nem sírtatok.

33 Mert jött a Bemerítő János és nem evett sem nem 
ivott  bort,  ezt  mondtátok.  Ördöge  van!  34  Eljött  az 
Emberfia, aki eszik és iszik, s ezt mondjátok. Falánk 
és borissza ember, vámosok és vétkesek barátja! 35 De 
igazoltatik a bölcsesség minden gyermeke által.”
  36  Kérte  pedig  őt,  egy  a  farizeusok  közül,  hogy 
étkezzen vele. Ezért bement a farizeus házába és leült. 
37  És  lám,  egy  asszony,  akinek  sok  vétke  volt, 
megtudván, hogy a farizeus házában van, hozott egy 
alabástrom  kenetet.  38  És  megállt  a  lábánál  hátul 
sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábait és a fejének 
hajával törölte meg, s csókolgatta a lábait és megkente 
a drága kenettel. 39 Amikor látta ezt a farizeus, aki őt 
meghívta, ezt mondta magában: „Ha ez próféta volna, 
ismerné, hogy ki és miféle ez az asszony, aki őt érinti. 
Mert vétkes az.” 40 Jézus pedig felelve neki, így szólt: 
„Simon, mondanék neked valamit.”  Az pedig:  „Mond, 
tanító.”  41 Egy hitelezőnek két  adósa volt.  Az egyik 
ötszáz,  a  másik  ötven dénárral  tartozott.  42 Amikor 
nem  tudták  odaadni,  elengedte  mindkettőnek. 
Szerinted,  tehát  melyik  szerette  őt  teljesebben?”  43 
Simon  pedig,  így  felelt:  „Úgy  gondolom,  hogy  az, 
amelyiknek  többet  engedett  el.”  Ő ezt  mondta  neki: 
„Helyesen  választottál.”  44  Ekkor  az  asszonyhoz 
fordulva így szólt Simonhoz:  „Látod ezt  az asszonyt? 
Bejöttem a házadba, a lábaimnak nem adtál vizet, ő a 
könnyeivel öntözte a lábaimat és a feje hajával törölte 
meg.  45  Nekem csókot  nem adtál,  ez  pedig,  amióta 
bejöttem nem szűnt meg a lábaimat csókolni. 46 Nem 
kented olajjal a fejemet, ő pedig drága kenettel kente a 
lábaimat.  47  Ezért  mondom  neked:  Neki  sok  vétke 
bocsáttatott meg, mert nagyon szeretett, akinek, pedig 
kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.” 48 Ezt mondta 
neki:  „Megbocsáttattak  a  vétkeid!”  49  A vele  együtt 
étkezők elkezdtek maguk között beszélni: „Ki ez, hogy 

a vétkeket elengedi?” 50 Ezt mondta az asszonynak: „A 
hited megmentett téged. Menj békével!”

Történt  a  következőkben,  hogy  bejárta  a 
városokat  és  a  falvakat  hirdetve  Isten 
Országának örömhírét és vele volt a tizenkettő, 

2 és némely asszonyok, akiket gonosz szellemektől és 
betegségekből  gyógyított  ki,  a  Magdalainak  hívott 
Mária,  akiből  hét  ördög  ment  ki,  3  és  Heródes 
intézőjének,  Kuzának asszonya Johanna,  Zsuzsanna, 
és sokan mások, akik vagyonukból szolgáltak neki.

8
  4 Mikor pedig nagy tömeg gyűlt össze és jött hozzá 
minden  városból,  példázat  által  szólt:  5  „Kiment  a 
magvető magot vetni. Magvetés közben némely az út 
mellé  esett  és  letaposódott  és  az  ég  szárnyasai 
megették  azt.  6  Mások  sziklára  estek  és  kisarjadva 
megszáradtak,  mert  nem  volt  nedvesség.  7  Mások 
tövisek közé estek és a tövisekkel együtt sarjadván ki, 
azok  megfojtották.  8  Mások  jó  földbe  estek  és 
százszoros  gyümölcsöt  teremtek  sarjadván.”  Ezeket 
mondván hangzott: „Akinek van füle hallani, hallja!”
  9  Kérdezték  őt  a  tanítványai,  hogy  mi  lehet  ez  a 
példázat? 10 Ezt mondta: „Nektek megadatott ismerni 
az  Isten  Országának  titkait,  a  többieknek  azonban 
példázatokban, hogy
nézvén ne lássanak
és hallván ne értsenek.
  11 A példázat pedig ez: A mag az Isten Igéje. 12 Az út 
mellet levők pedig, akik meghallják, de aztán eljön az 
ördög  és  elragadja  a  szívükből  az  Igét,  hogy  ne 
üdvözüljenek  hívőkként.  13  Amik  pedig  a  sziklára 
estek, akik mikor hallották, örömmel fogadják az Igét, 
de amelyeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, 
de a kísértés idején nem hisznek 14 A tövisekbe esők, 
amelyek meghallották, de az élés gondja, gazdagsága 
és élvezete miatt elmenvén megfullasztatnak és nem 
érlelődnek be. 15 A jó földbe esők, akik a hallott Igét 
tiszta  és  jó  szívvel  megtartják  és  a  türelemben 
gyümölcshozók.
  16 Senki sem gyújt lángot, hogy elrejtse azt valami 
eszközzel  vagy  az  ágy  alá,  hanem  felteszi  a  lángot, 
hogy akik bemennek, lássák a Fényt. 17 Mert nincs oly 
elrejtet,  ami  meg  ne  nyilvánulna,  sem  pedig  oly 
elrejtett, amit meg ne ismerhetnénk és amire Fény ne 
derülne.
  18 Tehát lássátok, hogy hallgassátok:  mert akinek 
van, annak adatik; és akinek nincs, még amit gondol, 
hogy van, az is elvétetik.”
  19 Jöttek pedig hozzá az anyja és a testvérei, de nem 
tudtak  odajutni  a  sokadalom  miatt.  20  Hírül  adták 
neki:  „Az  anyád  és  testvéreid  állnak  kint  és  téged 
akarnak látni.” 21 Ő pedig felelve ezt mondta nekik: 
„Ezek az én anyám és a testvéreim, akik az Isten Igéit 
hallgatják és meg is teszik.”
  22 Lett pedig egy napon, hogy belépett egy hajóba ő 
és a tanítványai, majd ezt mondta nekik: „Menjünk a 
tó túlsó partjára.” És elindultak. 23 Azonban a hajózás 
közben elaludt.  De  viharos  szél  csapott  le  a  tóra  és 
megteltek  és  veszedelembe  kerültek  24  Odamentek 
hozzá  és  felkeltették  őt  szólva:  „Tanító,  tanítónk, 
elveszünk!” Ő pedig felkelve megfeddte a szelet és a víz 
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hullámait  és  megszűntek  és  lett  csendesség.  25  Ezt 
mondta nekik: „Hol a ti hitetek?” Félelemmel telve és 
csodálkozva  mondták  egymásnak:  „Ki  ez,  hogy  a 
szeleknek  és  a  víznek  is  parancsol  és  azok 
engedelmeskednek neki?”
  26  A  gerazaiak  vidékére  hajóztak,  ami  Galilea 
tartománya. 27 Amikor kiment a földre, eléje jött egy 
férfi  a  városból,  akinek  sok  ördöge  volt  régóta,  sem 
ruhát  nem  viselt,  sem  házban  nem  lakott,  hanem 
sírboltokban.  28  Mikor  meglátta  Jézust  elévetette 
magát felkiáltva és nagy hanggal mondta: „Mi dolgom 
teveled,  Jézus,  a  Magasságos  Isten  Fia?  Kérlek,  ne 
gyötörj  engem.”  29  Mert  megparancsolta  annak  a 
tisztátalan szellemnek,  hogy menjen ki  az emberből. 
Mert sok ideje hatalmában tartotta és ezért láncokkal 
megkötözték, és lábait megbilincselték, és megkötözve 
őrizték,  de  a  köteléket  elszakította  és  az  ördög  a 
pusztába űzte. 30 Megkérdezte őt Jézus: „Mi a neved?” 
Az így szólt: „Legió” mert sok ördög volt benne. 31 És 
kérték őt,  hogy ne küldje  őket  a  mélységbe.  32 Volt 
pedig  ott  egy  disznókonda  a  hegyi  erdőségben 
legelészve.  Kérték,  hogy  engedje  meg  nekik,  hogy 
azokba mehessenek. És megengedte nekik. 33 Miután 
kimentek  az  ördögök  az  emberből,  bementek  a 
disznókba, mire a konda a meredekről a tóba rohant és 
megfulladt.
  34  Ezt  látván  a  legeltetők,  elfutottak  és  elmenve 
vitték a hírt a városokba és a tanyákra. 35 Kimentek, 
hogy saját maguk lássák mi történt, Jézushoz jöttek és 
az embert az ördögök nélkül a földön ülve, felöltözve és 
az eszénél találták, Jézus lábainál, erre félelem fogta 
el  őket.  36  Elbeszélték  nekik  az  azt  látók,  hogy  is 
menekíttetett  meg  az  ördöngös.  37  A  gerázaiak 
lakossága pedig kérte őt, hogy távozzék el onnan, mert 
igen  nagy  félelem  szállta  meg  őket.  Jézus  pedig 
belépve a hajóba eltávozott onnan. 38 Kérte őt a férfi, 
akiből  az  ördögök  kimentek,  hogy  vele  lehessen,  de 
Jézus  elbocsátotta,  ezt  mondva:  39  „Fordulj  vissza 
házadba és beszéld el mily nagy dolgokat tett veled az 
Isten.” És  elmenvén hirdette minden városban,  hogy 
mit tett neki Jézus.
  40  Amikor  Jézus  visszatért,  a  sokaság  örömmel 
fogadta, mert várták mindnyájan. 41 És lám, jött egy 
férfi,  akinek  Jairus  volt  a  neve  és  ez  a  zsinagóga 
elöljárója volt, és kérte Jézust a lábai elé esvén, hogy 
jöjjön  a  házába.  42  Mert  volt  neki  egy  egyszülött 
lánykája, mintegy tizenkét esztendős és az a halálán 
volt. A sokaság pedig arra mentében fojtogatta. 43 Egy 
asszony,  aki  vérfolyásos  volt  tizenkét  éve  [és  bár 
minden  javát  az  orvosokra  költötte]  nem  tudták 
kigyógyítani.  44  Hátulról  odamenve  megérintette 
ruhája szélét. Vérfolyása pedig rögvest elállt. 45 Jézus 
ezt  mondta: „Ki  érintett engem?”.  Mindenki tagadta, 
de  Péter  mondta:  „Vezetőnk,  a  sokadalom  tolong  és 
szorongat  téged!”  46  De  Jézus  ezt  mondta:  „Valaki 
megérintett  engem,  mert  észleltem,  hogy  erő  jött  ki 
tőlem.” 47 Látta pedig az asszony, hogy nem rejthette 
tovább, remegve előjött és leesvén előtte az egész nép 
előtt  megvallotta,  miért  érintette  meg  őt,  s  hogy 
azonnal  meggyógyult.  48  Ő  pedig  ezt  mondta  neki: 
„Leányom,  a  hited  megszabadított  téged;  Menj 
békével!” 49 Amikor még beszélt, megjött a zsinagóga 
elöljárójának valakije, mondva: „A lányod meghalt. Ne 

fáraszd  tovább  a  tanítót.”  50  Jézus  ezt  hallva  így 
válaszolt:  „Ne  félj,  csak  bízz  és  megmentetik!”  51  A 
házba  bemenvén,  pedig  senkit  sem  engedett  be 
magával együtt,  csak Pétert,  Jánost és Jakabot  és a 
lányka apját és anyját. 52 Mind sírtak és jajgattak. Ő 
pedig  ezt  mondta:  „Ne sírjatok,  mert  nem halt  meg, 
hanem  elaludt.”  53  De  kinevették  őt  tudván,  hogy 
halott.  54  Ő  pedig  megragadta  a  kezét  és  hangzón 
mondta: „Lányka, kelj fel!” 55 És visszafordult annak a 
szelleme és  rögtön felkelt,  Meghagyta,  hogy adjanak 
neki  enni.  56  Erre  önkívületbe  estek  a  szülei; 
megparancsolta pedig,  hogy senkinek se mondják el, 
ami történt.

Tizenkét  tanítványát  összehívva,  erőt  adott 
nekik  és  hatalmat  az  ördögök  felett  és  a 
betegségek gyógyítására.  2 És elküldte őket az 

Isten Országát hirdetni és [betegeket] gyógyítani. 3 És 
ezt  mondta  nekik:  „Semmit  se  vigyetek  az  útra,  se 
botot,  se  tarisznyát,  se  kenyeret,  se  ezüstöt,  s  két 
köntösötök  se  legye.  4  És  ha  egy  házba  bementek, 
maradjatok ott és onnan induljatok. 5 És ha valahol be 
nem fogadnak titeket, kimenvén abból a városból, még 
a port is verjétek le lábatokról tanúságul ellenük.” 6 
Kimenvén  pedig,  bejárták  a  falvakat,  hirdetve  az 
örömhírt és gyógyítva mindenütt. 

9

  7 Heródes, negyedes fejedelem pedig hallva a minden 
megtörtént dologról,  zavarba jött,  mivel azt mondták 
némelyek, hogy János támadt fel a halálból. 8 Mások 
pedig,  hogy  Illés  jelent  meg,  megint  mások,  hogy 
valamelyik  régi  próféta  támadt  fel.  9  Heródes  ezt 
mondta:  „Jánost én fejeztem le!  Kicsoda ez,  aki  felől 
ezeket hallom?” És kereste, hogy lássa.
  10  És  visszafordulva  az  apostolok  elmondtak neki 
mindent,  amit  tettek.  És  odavette  őket  magához  és 
különvonult velük egy Betszaidának hívott városba. 11 
A  sokaság  pedig,  ezt  felismervén  követte  őt.  Ő 
örömmel  fogadta  őket  és  beszélt  nekik  az  Isten 
Országáról,  és  akiknek  szükséges  volt  gyógyulni, 
meggyógyította.
  12 A Nap pedig hanyatlani kezdett, odament hozzá a 
tizenkettő  mondván:  „Oszlasd  el  a  sokadalmat,  hogy 
elmenjenek  a  környező  falvakba  és  tanyákra 
megszállni  és  élelmet  találjanak,  mert  itt  puszta 
helyen  vagyunk.”  13  Ő  azonban  ezt  mondta  nekik: 
„Adjatok  ti  nekik  enni!”  Azok  ezt  mondták:  „Nincs 
nálunk több, mint öt kenyér és két hal. Ha csak el nem 
megyünk és mi vásárolunk élelmet az egész népnek.” 
14 Mert volt ott mintegy ötezer férfi. Mondta tehát a 
tanítványainak:  „Telepítsétek  le  őket  ötvenes 
csoportokba.”  15  És  így  tettek  és  letelepítették 
valamennyit. 16 Vette az öt kenyeret és a két halat, 
felnézett  az  égre,  megáldotta  és  megtörte  és  a 
tanítványoknak  adta,  hogy a  sokaság elé  tegyék.  17 
Ettek  és  megelégedtek  mindnyájan  és  felszedték  a 
fölös darabokat tizenkét kosárral.
  18 És történt  egyszer,  mikor  magában imádkozott 
egyedül, s csak a tanítványai voltak vele. Megkérdezte 
tőlük:  „Kinek mond engem a  sokaság?”  19  Azok így 
válaszoltak:  „A  Bemerítő  Jánosnak,  mások  Illésnek, 
mások  pedig  a  régi  próféták  közül  egynek.”  20  Ezt 
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mondta nekik:  „Azonban ti  kinek mondotok engem?” 
Péter válaszolt neki: „Isten Felkentjének.” 21 Ő pedig 
rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. 22 
Így szólva:  „Mert szükséges, hogy az Emberfia sokat 
szenvedjen és elutasíttassék a vének, a főpapok és az 
írástudók  által,  megölessen  és  harmadnapra 
feltámadjon.
  23  Ha  valaki  utánam  akar  jönni,  tagadja  meg 
önmagát  és  ragadja  meg  keresztjét  minden  nap  és 
kövessem engem. 24 Mert mind ki meg akarja menteni 
a  lelkét  elveszejti  azt,  amint  ki  elveszejti  értem  a 
lelkét,  megmenti  azt.  25  Mert  mit  használ  az 
embernek,  ha megnyeri  is  az egész  világot,  azonban 
magát  elveszejti  és  károsodik.  26  Mert  amint  valaki 
szégyell  engem és az én igéimet,  azt  az Emberfia is 
szégyelleni  fogja,  amikor  eljön  dicsőségében  és  az 
Atyáéval  és  a  szent  hírnökökével.  27  De  mondom 
nektek az igazat, vannak az itt állók közül, akik meg 
nem ízlelik a halált, míg nem látják az Isten Országát.
  28 Történt pedig ezen beszédre következőleg nyolc 
nappal,  hogy  fogta  Pétert,  Jánost  és  Jakabot  és 
felment a hegyre imádkozni. 29 És imádkozás közben 
az arca képe más lett és ruhája villámló fehér. 30 És 
lám  két  férfi  beszélt  vele,  Mózes  és  Illés.  31  Akik 
dicsőségben megjelenve az ő kivonulásáról  beszéltek, 
ami Jeruzsálemben fog beteljesedni. 32 Péter és a vele 
levők elnehezedtek az álomtól. Felkelvén pedig látták 
az ő dicsőségét és azét a két férfiét, akik vele együtt 
álltak. 33 És lett, hogy amikor azok eltávoztak tőle, ezt 
mondta Péter Jézusnak: „Elöljáró, jó nekünk itt lenni, 
készítünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek 
és egyet Illésnek.” Nem tudva mit is mond. 34 Mikor 
pedig  ezeket  mondta,  lett  egy  felhő  és  beárnyékolta 
őket;  ők  pedig  elteltek  félelemmel,  amikor  azok 
bementek a felhőbe. 35 És hang jött a felhőből: „Ez az 
én fiam, a Kiszólított, őt hallgassátok!” 36 És amikor a 
hang  szólott,  Jézus  már  egyedül  találtatott,  és  ők 
hallgattak  és  semmit  el  nem  mondtak  senkinek  a 
látottakból.
  37 Másnap lementek a hegyről és nagy sokaság ment 
elé.  38  És  lám,  egy  férfi  a  sokadalomból  felkiáltott: 
„Tanító,  kérlek,  tekints  a  fiamra,  mert  ő  az 
egyszülöttem,  39  időnként  egy  szellem fogja  meg  és 
hirtelen kiáltozni kezd, majd ráncigálja, hogy habzik a 
szája  és  csak  nehezen  távozik  el  tőle,  miután 
meggyötörte.  40  Már  kértem a  tanítványaidat,  hogy 
vessék  ki  belőle,  de  nem  volt  erejük.”  41  Jézus  ezt 
válaszolta: „Ó, hitetlen és kifordult nemzetség, meddig 
legyek még veletek és meddig tűrjelek? Vezesd ide a 
fiadat!” 42 Amíg az feléje jött, az ördög a földhöz verte 
és  rángatta.  De  Jézus  megfeddte  a  tisztátalan 
szellemet  és  meggyógyította  a  fiút,  s  odaadta  az 
apjának.  43  Elámultak  mindnyájan  az  Isten 
nagyságán.
  Mikor pedig mindnyájan csodálkoztak azokon, amiket 
tett, mondta a tanítványainak: 44 „Tegyétek füleitekbe 
ezen  igéket:  mert  az  Emberfia,  az  emberek  kezére 
adatik.” 45 Ők azonban nem értették ezt a beszédet és 
el volt rejtve ez előlük, hogy ne észleljék azt; de féltek 
megkérdezni e mondás felől.
  46 Előjött egy kérdés közöttük,  hogy ki  a  nagyobb 
közülük?  47  Jézus  pedig  látva  a  szívük  gondolatát, 
odavett egy gyermeket és maga mellé állította. 48 Ezt 

mondta neki: „Bárki, aki e gyermeket befogadja az én 
nevemben,  engem  fogad  be;  és  ha  valaki  engem 
befogad, azt fogadja be,  aki engem küldött;  mert aki 
legkisebb közöttetek, az lesz a nagy.”
  49 János felelt neki: „Elöljárónk, láttunk valakit, aki 
a te nevedben vet ki ördögöket, de megtiltottuk neki, 
mert nem követ minket.”  50 Ezt mondta neki Jézus: 
„Ne tiltsátok meg, mert, aki nincs ellenünk, az, velünk 
van.”

  51  Történt,  hogy  amikor  felvitetésének  napjai 
elközelítettek,  arcát  a  Jeruzsálem  felé  vivő  útnak 
fordította, 52 és hírnököket küldött az arca előtt. Azok 
elmentek és bementek egy Szamaritánus faluba, hogy 
szállást készítsenek. 53 De nem fogadták be őt, mert 
Jeruzsálem  felé  ment.  54  Amikor  látták  ezt  a 
tanítványai,  János  és  Jakab,  ezt  mondták:  „Uram, 
akarod,  hogy  mondjuk,  szálljon  alá  tűz  az  égből  és 
veszejtse el azokat.” 55 Jézus pedig megfordulva, ezt 
parancsolta  nekik:  [„Nem  tudjátok,  hogy  milyen 
szellem  van  bennetek.  Az  Emberfia  nem  azért  jött, 
hogy az emberek lelkét elveszejtse, hanem azért, hogy 
megmentse.”] 56 Elmentek ezért más faluba. 
  57 Az út közben menve valaki így szólt: „Követlek, 
akárhová is  mennél!”.  58 Jézus ezt  mondta neki:  „A 
rókáknak van odvuk és az égi szárnyasoknak fészkük, 
de  az  Emberfiának  nincs  fejét  hova  lehajtania.”.  59 
Másnak  meg  ezt  mondta:  „Kövess  engem!”  Az  ezt 
mondta:  „Uram,  visszafordulva,  elmennék  először 
eltemetni  az  apámat.”  60  Jézus  így  szólt:  „Hagyd  a 
holtaknak temetni a maguk halottait, te pedig menj és 
hirdesd  az  Isten  Országát.”  61  De  más  is  mondta: 
„Követlek  téged,  Uram!  Először,  azonban 
visszafordulnék elbúcsúzni háznépemtől.” 62 Jézus ezt 
mondta neki: „Senki, aki az eke szarvára tette a kezét 
és hátranéz, nem alkalmas az Isten Országára.”

Ezután  másik  hetven[kettőt]t  is 
felmutatott  az  Úr  és  elküldte  őket 
kettesével az arca előtt minden városba és 

minden helyre, ahová csak igyekezett ő. 2 Ezt mondta 
nekik:  „Az  aratni  való  sok,  de  a  munkás  kevés. 
Kérjétek  tehát  az  aratás  Urát,  hogy  küldjön 
munkásokat az aratásba. 3 Eredjetek: Lám elküldelek 
titeket,  mint  juhokat  farkasok  közé.  4  Ne  vigyetek 
magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut; és az 
úton senkit  se  köszöntsetek.  5  Ha valamelyik házba 
bementek, mondjátok: Békét ennek a háznak! 6 És ha 
ott van a béke fia, akkor a ti békétek rajta marad; ha 
nem, akkor rátok tér vissza. 7 Ugyanabban a házban 
maradjatok és azt egyétek, s igyátok, amit ők adnak. 
Mert méltó a munkás a jutalmára. Ne járjatok házról 
házra.  8  És  ha  valamelyik  városba  mentek  és 
befogadnak benneteket,  azt egyétek, amit  odaraknak 
nektek.  9  Gyógyítsátok  meg  a  betegeket  ott  és 
mondjátok nekik: Elközelített az Isten Országa! 10 Ha 
bementek  valamelyik  városba  és  nem  fogadnak  be 
titeket, menjetek ki az utcákra és mondjátok: 11 Még a 
port  is  lerázzuk  lábunkról,  ami  ránk  tapadt  a 
városotokból,  hanem  tudjátok  meg,  elközelített  az 
Isten Országa. 12 Mondom nektek: még Szodomának 

10
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is  tűrhetőbb  lesz  sorsa  azon  a  napon,  mint  azé  a 
városé.”
  13 „Jaj neked Korazin! Jaj neked Betszaida! Mert, ha 
Tíruszban  vagy  Szidónban  történtek  volna  ezek  a 
jelek,  amelyek benned  lettek,  már  régen zsákban és 
hamuban  ülve  átértelmezték  volna  mindent.  14 
Hanem Tírusznak és Szidónnak tűrhetőbb lesz sora az 
ítéletkor, mint nektek. 15 És te Kafarnaum, amely az 
égig magasztaltattál, az alvilágig fogsz süllyedni.
  16 A titeket hallgató, engem hallgat, és aki titeket 
elvet, engem vet el; aki pedig engem elvet azt veti el, 
aki engem küldött.”
  17  Visszatérve  pedig  a  hetven  [kettő],  örömmel 
mondták:  „Uram,  még  az  ördögök  is  alárendelődtek 
nekünk a  te  nevedre.”  18  Ő  ezt  mondta:  „Láttam a 
Sátánt  villámként  leesni  az  égből.  19  Lám,  adok 
nektek  hatalmat,  hogy  kígyókon  és  skorpiókon 
lépkedjetek és az ellenség minden erején, hogy semmi 
se árthasson nektek.  20 Hanem annak ne örüljetek, 
hogy  alárendelődnek  nektek  a  szellemek,  hanem 
annak örüljetek,  hogy a neveitek fel  vannak írva  az 
Égben.”
  21 Abban az órában örvendezett a Szent Szellemben 
és mondta: „Hálát adok neked, Atyám, Ég és Föld Ura, 
hogy  elrejtetted  ezeket  a  bölcsek  és  okosak  elől  és 
feltártad a kisdedeknek. Igen, Atyám, mert ez előtted 
így tetszett neked!  22 Átadott nekem mindent az én 
Atyám, és senki sem ismeri ki a Fiú, csak az Atya és ki 
az Atya, csak a Fiú, és akinek ezt fel kívánja tárni.”
  23 Ekkor a tanítványokhoz fordult, ezt mondta nekik: 
„Boldogok  a  szemek,  amik  látják,  amit  ti  láttok!  24 
Mert  mondom nektek,  hogy sok próféta és  fejedelem 
akarta  látni,  amiket  ti  láthattok,  de  nem látták,  és 
hallani, amit ti hallotok, de nem hallották.”
  25 Előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, ezt 
mondva:  „Tanító,  mit  tegyek,  hogy  az  öröklétben 
örökös legyek?” 26 Ő ezt mondta neki: „A Törvényben 
hogy  van  megírva?  Felolvasod?  27  Az  így  felelt: 
„Szeresd az Uradat, Istenedet, egész szívedből,  egész 
lelkedből,  egész  erődből,  és  egész  elmédből  és 
felebarátodat, mint tenmagadat!” 28 Ezt mondta neki: 
„Helyesen feleltél,  tegyél  is  így és élni  fogsz!”  29 Az 
pedig igazolni kívánván magát, így szólt: „De ki az én 
felebarátom?”
  30  Jézus  odavetve  így  szólt:  „Egy  ember  megy  át 
Jeruzsálemből  Jerikóba,  de  rablók  kezébe  esik,  akik 
kifosztják,  megverik  és  félholtan  ott  hagyják.  31 
Történetesen arra ment egy pap is azon az úton, aki 
meglátva  elmellőzte.  32  Hasonlóan  egy  levita  is, 
amikor  arra  ment  meglátva  elmellőzte.  33  Egy 
szamaritánus  pedig  az  úton  menve,  meglátván 
megkönyörült rajta. 34 Odamenve bekötözte a sebeit, 
olajat  és  bort  öntve  azokra,  felhelyezte  a  saját 
jószágára, s elvezette egy fogadóba és a gondját viselte. 
35  Másnap  reggel,  elmenőben  két  dénárt  adott  a 
fogadósnak, mondva: „Viseld gondját és amivel többet 
költesz rá, amikor erre jövök, megadom.” 36 E három 
közül, mit gondolsz, ki volt a felebarátja annak, aki a 
rablók kezére esett?” 37 Ez azt mondta: „Aki irgalmas 
volt vele.” Jézus ezt mondta neki: „Menj és tégy így!”
  38 Az útjukon haladván, pedig betértek egy faluba. 
Egy Márta nevű asszony befogadta őt. 39 Ennek volt 
egy Mária nevű húga, aki az Úr lábainál ülve hallgatta 

az ő igéit. 40 Márta pedig a sok szolgálatban csak úgy 
forgolódott. Előállva ezt mondta: „Uram, nem törődől 
vele,  hogy  a  húgom  egyedül  hagy  engem  a 
szolgálatban. Szólj hát neki, hogy segítsen nekem!” 41 
Az  Úr  pedig  ezt  felelte  neki:  „Márta,  Márta,  sok 
mindenre  gondolsz  és  sokért  nyugtalankodsz,  42 
azonban  egy  a  szükséges:  Mária  a  jobb  részt 
választotta, amit nem vesznek el tőle soha.”

És  történt,  hogy  imádkozott  valahol  egy 
helyen;  amint  befejezte,  szólt  az  egyik 
tanítvány  az  övéi  közül:  „Uram,  taníts 

minket  imádkozni,  amint  János  is  tanította  az  ő 
tanítványait.”  2  Ezt  mondta  nekik:  „  Amikor 
imádkoztok, mondjátok: 

11
Atyánk [ki vagy az Egekben,]
Szenteltessék meg a te neved,
Jöjjön el a te Országod;
3  A  mi  szükséges  kenyerünket,  add  meg 
nekünk ma;
4 És hagyd el nekünk a mi vétkeinket,
mert  mi  is  elhagyunk  mindent  a  nekünk 
tartozóknak,
és ne vígy be minket a kísértésbe.

  5 És ezt mondta nekik: „Ki az közületek, akinek van 
egy barátja és éjfélkor elmegy ahhoz,  mondván neki: 
Barátom, szükségem van három kenyérre! 6 Mivel az 
útról  érkezett  meg  egy  barátom  és  nincs  mit  adjak 
neki.” 7 Az pedig bentről így felelne: „Ne zavarj engem! 
Az ajtót már bezártam és a gyermekeim, velem együtt 
az  ágyban  vannak;  nem  kelhetek  fel  adni  neked!  8 
Mondom nektek,  ha  nem is  ad neki  felkelvén azért, 
mert a barátja, de legalább is arcátlansága miatt fel 
fog kelni és meg fogja adni, amire szükség van. 9 Én is 
mondom  nektek:  Kérjetek  és  adatik,  keressetek  és 
találtok,  zörgessetek és felnyittatik.  10 Mert minden 
kérőnek adnak és a kereső találni fog és a zörgetőnek 
felnyittatik. 11 Melyik az az, apa közületek, aki ha a 
fia  halat  kér,  kígyót  ad  neki  helyette?  12  Vagy  ha 
tojást kér, skorpiót ad? 13 Ha, tehát ti, akik gonoszak 
vagytok,  tudtok  jó  ajándékokat  adni  a 
gyermekeiteknek,  mennyivel  inkább  adja  a  ti  Égi 
Atyátok a Szent Szellemet, akik kérik azt.”
  14 És egy néma ördögöt vetett ki. És történt, hogy 
amikor kiment az ördög a néma beszélni kezdett és a 
sokadalom csodálkozott.  15 Némelyek ezek közül azt 
mondták: „Az ördögök fejedelmével, Belzebúllal veti ki 
az ördögöket.” 16 Mások, megkísértésképpen Égi jelet 
kértek tőle. 17 Ő pedig látva a gondolataikat, így szólt: 
„Minden  ország,  mely  megoszlik  önmagával 
elhagyatik,  és ház a házra dől.  18 És ha a Sátán is 
önmagával megoszlik, hogy állhatna fenn az országa? 
Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebúllal vetem ki az 
ördögöket. 19 Ha pedig én a Belzebúllal vetem ki az 
ördögöket,  a  fiaitok kiben  vetik  ki  azokat?  Ezért  ők 
lesznek  a  ti  ítélőitek!  20  Ha  pedig  az  Isten  ujjával 
vetem ki az ördögöket, akkor kétségtelenül elérkezett 
az Isten Országa.  21 Amikor az erős fölfegyverkezve 
őrzi  az  udvart,  a  tulajdonai  békében  vannak,  22 
Hanem, amikor a nála erősebb rájön és legyőzi, elveszi 
a  fegyvereit,  amikben  bízott  és  a  zsákmányt 
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szétadogatja. 23 Aki nincs velem, az ellenem van, és 
aki nem gyűjt velem, az szór.”
  24 „Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, 
víztelen  helyre  érkezik  nyugalmat  keresve,  de  nem 
talál. Ezt mondja: Visszafordulok a házamba, ahonnan 
kijöttem.  25  És  megjőve,  kisöpörve  és  feldíszítve 
találja.  26  Akkor  elmegy  és  odavesz  hét  másik 
magánál gonoszabb szellemet és bemenve ott laknak. 
Ennek az embernek eme utóbbi állapota rosszabb lesz, 
mint a megelőző volt.”
  27  Amikor  még  ezeket  mondta,  a  sokaságból  egy 
asszony felemelte a hangját és mondta: „Boldog az a 
méh,  amely  téged  hordozott  és  az  emlők,  amelyeket 
szoptál!”  28  Ő  ezt  mondta:  „Sőt  boldogabbak,  akik 
hallván az Isten Igéit meg is őrzik azt.”
  29 Amikor pedig odasereglett a sokadalom, beszélni 
kezdett  nekik:  „Ez  a  nemzedék,  gonosz  nemzedék; 
Jelet kér, de nem adatik neki jel, ha csak nem Jónás 
jele. 30 Mert, amint jel lett Jónás a Niniveieknek, úgy 
lesz  az  Emberfia  is  ennek  a  nemzedéknek.  31  Dél 
fejedelemnője felkel majd az ítéletkor, ezen nemzedék 
férfiaival,  és elítéli  őket.  Mert ő eljött a föld széléről 
hallgatni  Salamon  bölcsességét  és  lám,  Salamonnál 
teljesebb  van  itt.  32  Ninive  férfiai  majd  ezzel  a 
nemzedékkel együtt fognak feltámadni az ítéletkor és 
elítélik ezeket, mert ők átértelmeztek mindent Jónás 
hirdetésére és most Jónásnál nagyobb van itt.
  33 Senki sem gyújt világot, rejtekbe téve, [sem a véka 
alá]  hanem inkább  a  tartóba,  hogy  akik  bemennek, 
lássák a fényt.
  34 A test  világa a szemed,  ha a szemed egyszerű, 
egész tested is fényes lesz; ha pedig az gonosz, tested is 
sötét  lesz.  35  Vigyázz,  tehát,  hogy  a  Fény  benned, 
nehogy Sötétség legyen. 36 Ha, tehát az egész tested 
fénylő  és  nincs  benne  sötét  rész,  oly  egészen  fénylő 
lesz, mint amikor a lámpás villámfénye fényesít meg.”
  37 A beszéd közben egy farizeus kérte meg őt, hogy 
étkezzen nála.  Bement és letelepedett.  38 A farizeus 
pedig  látva  csodálkozott,  hogy  az  ebéd  előtt  nem 
merítkezett  be.  39  Ezt  mondta  neki  az  Úr:  „Ti 
farizeusok a pohár és tál külső részét megtisztítjátok, 
azonban a bensőtök tele van rablással és gonoszsággal. 
40  Bolondok,  nemde,  aki  a  külsőket  teremtette,  a 
bensőket  is  teremtette?  41  Adjátok  csak  oda 
adományként,  ami  benne  van  és  minden  tiszta  lesz 
nektek.
42  De  jaj  nektek,  farizeusok,  mert  megadjátok  a 
tizedet a mentából, rutából és az összes veteményből, 
de elhagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét, pedig 
ezeket kellene megtenni és azokat elhagyni.
43 Jaj nektek ti farizeusok, mert szeretitek az előlülést 
a zsinagógákban és a piacokon a köszöntéseket.
44  Jaj  nektek,  mert  olyanok  vagytok,  mint  a 
láthatatlan  sírok,  és  az  emberek,  akik  rajta  járnak, 
nem tudják.”
  45 Válaszolva, az egyik törvénytudó ezt mondta neki: 
„Tanító, minket is bántasz, ezeket mondva.” 46 Ő ezt 
mondta:  „Jaj  nektek  törvénytudók,  mert 
hordozhatatlan terheket hordoztattok az emberekkel, 
de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet.
47  Jaj  nektek,  mert  síremlékeket  építetek  a 
prófétáknak,  pedig  az  apáitok  ölték  meg  őket.  48 
Tanúskodtok és  egyetértetek apáitok műveivel,  mert 

azok megölték őket, ti pedig építetek nekik. 49 Ezért 
mondta az Isten bölcsessége: Apostolokat és prófétákat 
küldök  nekik  és  közülük  némelyet  megölnek, 
némelyeket  elüldöznek.  50  Hogy  számot  adjon  ez  a 
nemzedék minden próféta véréről, amely kiontatott a 
világ születése óta.  51 Ábel  vérétől,  Zakariás véréig, 
aki elveszett a Ház és az oltár között; Igen, mondom 
nektek, számon kéretik e nemzetségtől.
52  Jaj  nektek  ti  törvénytudók,  mert  magatokhoz 
ragadtátok az ismeretek kulcsát, magatok nem mentek 
be, de a bemenendőket megakadályozzátok.”
  53  Amikor  kiment  onnan,  az  írástudók  és  a 
farizeusok  elszörnyülködésükben,  minden  felől 
emlékezetből  kérdezték.  54  Közben  azt  figyelték 
találnak-e valamit ellene.

Közben  tízezres  tömeg  gyűlt  össze, 
úgyhogy  csaknem  letaposták  egymást,  ő 
pedig  a  tanítványaihoz  kezdett  el  szólni: 

„Először is, óvakodjatok a farizeusok kovászától,  ami 
képmutatás.  2  Nincs  olyan  elrejtett,  ami  meg  ne 
nyilvánulna  és  oly  titok,  ami  ismertté  ne  válna.  3 
Ezért tehát, amit a Sötétben mondtok, a Fényben fog 
hallatszani,  és  amit  a  szobákban  beszéltek  el,  a 
háztetőkről fogják hirdetni.

12
  4 Mondom nektek, barátaimnak, ne féljetek azoktól, 
akik  a  testet  megölik,  de  azután  többet  már  nem 
tehetnek.  5  Megmondom,  hogy  kitől  féljetek:  attól 
féljetek, aki miután megöl, hatalma van arra, hogy az 
alvilágba vessen titeket. 6 Nemde öt verebet vehettek 
két fillérért? Mégis, egyről sem feledkezik meg az Isten 
közülük.  7  Hanem nektek még a fejetek hajszálai  is 
meg  vannak  számlálva.  Ne  féljetek,  ti  sok  verébbel 
értek fel.
  8 Mondom pedig nektek, mind ki megvall engem az 
emberek előtt,  azt az Emberfia is megvallja az Isten 
hírnökei előtt. 9 Aki pedig megtagad az emberek előtt, 
az meg lesz tagadva az Isten hírnökei előtt.
  10  És  mind  ki  valamit  is  szól  az  Emberfia  ellen, 
elhagyható  neki,  azonban,  aki  a  Szent  Szellemet 
káromolja, annak nem hagyatik el.
  11  Amikor  pedig  a  zsinagógákba  vonszolnak 
benneteket,  a  fejedelmek  és  hatalmasok  elé,  ne 
aggódjatok, hogy mit mondtok vagy mint védekeztek; 
12 mert a Szent Szellem megtanít benneteket abban 
az órában, hogy mit szóljatok.”
  13 Mondta pedig neki, egy a tömegből: „Tanító, mond 
meg  a  testvéremnek,  hogy  ossza  meg  velem  az 
örökséget!” 14 Ő ezt mondta neki: „Ember, ki állított 
engem felétek, hogy ítélő és osztó legyek?” 15 Mondta 
pedig  nekik:  „Lássatok  és  őrizkedjetek  minden 
telhetetlenségtől, mert senkinek sem a fölös által van 
az élete, nem a vagyon adja.”
  16 És  egy  példázatot  mondott  nekik:  „Egy gazdag 
embernek jóltermő földje volt. 17 Tehát magában így 
okoskodott:  Mit tegyek, hisz nincs hová gyűjtenem a 
sok  termést?  18  És  mondta:  Ezt  teszem,  csűreimet 
lebontom  és  nagyobbakat  építek  és  abba  gyűjtöm 
minden gabonámat és javamat.  19 És ezt mondom a 
lelkemnek:  Lélek,  sok  javat  bírsz,  sok  esztendőre 
eltéve;  pihenj,  egyél,  igyál,  gyönyörködj!  20 Az Isten 
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azonban  ezt  mondta  neki:  Esztelen,  még  az  éjjel 
elkérik  tőled  a  lelkedet,  amiket  készítettél,  kiéi 
lesznek?  21  Ilyenek  a  maguk számára  kincsgyűjtők, 
akik nem az Istenben gazdagok.”
  22  A  tanítványainak  ezt  mondta:  „Ezért  mondom 
nektek, ne aggódjatok a lelketek felől, mit igyatok, sem 
a testetek felől, hogy mibe öltözzetek. 23 Mert a lélek 
több, mint az étel és a test öltözete. 24 Vegyétek észre 
a  hollókat,  nem  vetnek  sem  nem  aratnak,  nincsen 
kamrájuk,  sem  csűrük,  és  az  Isten  táplálja  őket; 
mennyivel  értékesebbek  vagytok  ti  a  szárnyasoknál. 
25  Ki  az  közületek,  aki  aggodalmaskodásával 
életkorát, akár csak egy arasszal is megnövelheti? 26 
Ha  tehát  a  legcsekélyebb  felől  sem  tehettek,  miért 
aggódtok  a  többiért?  27  Vegyétek  észre  a  mezők 
liliomait,  mint  nőnek,  sem  nem  fonnak,  sem  nem 
szőnek,  de  mondom  nektek,  Salamon  minden 
dicsőségében sem volt úgy öltöztetve, amint ezek közül 
akár egy is. 28 Ha pedig a füvet, ami ma még a mezőn 
van s holnap a kemencébe vetik, így ruházza az Isten, 
mennyivel  inkább  titeket,  ti  kicsinyhitűek!  29  Ne 
kérdezzétek,  mit  együnk  vagy  mit  igyunk,  ne 
kételkedjetek!  30  Mert  mindezeket  a  világ  nemzetei 
kérdezik,  a ti  Atyátok pedig tudja,  hogy szükségetek 
van ezekre. 31 Inkább keressétek az Ő Országát, ezek 
pedig mind meglesznek nektek. 32 Ne félj, te kicsiny 
nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek 
adja az Országot.
  33  Adjátok  el  tulajdonaitokat  és  adakozzatok, 
szerezzetek magatoknak, oly erszényeket, amik el nem 
avulnak, kifogyhatatlan kincseket az égben, ahol tolvaj 
nem  kezdi  ki,  moly  nem  emészti.  34  Mert  hol  a 
kincsetek, ott a szívetek. 
  35  Legyen  derekatok  felövezve,  és  lámpásaitok 
meggyújtva.  36  Ti  pedig  legyetek hasonlók az  olyan 
emberekhez,  akik az urukat várják, mikor érkezik a 
menyegzőről; hogy amint megjön ajtót nyissanak neki. 
37  Boldogok  azok  a  rabszolgák,  akiket  az  uruk 
virrasztva  talál,  bizony  mondom  nektek,  felövezve 
magát, asztalhoz ülteti őket és eljőve szolgál nekik. 38 
És  ha  a  második  őrváltáskor  jön  meg,  vagy  ha  a 
harmadikkor  és  így  találja  őket,  boldogok  lesznek 
azok.  39  Ezt  pedig  ismerjétek  meg:  mert  ha  a 
házigazda tudná, mikor érkezik a tolvaj, nem hagyná, 
hogy a házára törjön. 40 Ti is legyetek készen, mert 
nem tudjátok, hogy mely órában érkezik az Emberfia.”
  41 Péter mondta neki: „Uram, Nekünk mondod ezt a 
példázatot, avagy mindenkinek?” 42 Az Úr ezt mondta: 
„Ki az okos és hű házvezető, akit a háza gondviselőjévé 
állított az Úr, hogy időben kiadja a gabonát. 43 Boldog 
az  a  rabszolga,  akit  az  ura  ilyen  munkában  talál 
megjőve. 44 Igazán mondom nektek, hogy minden java 
állítja őt. 45 Ha pedig a rabszolga így szólna szívében: 
Késik az uram érkezése, verni kezdi a szolgákat és a 
szolgálólányokat és enni,  inni és részegeskedni kezd. 
46  Megjön  annak  a  rabszolgának  az  ura,  amelyik 
napon  nem  is  várta,  az  órában,  amit  nem  ismer, 
kettévágja és a hitetlenek sorsára juttatja.
  47 De amelyik rabszolga, aki ismeri az ura akaratát 
és nem készült el vagy tett annak az akarata szerint, 
nagy  lesz  a  verése.  48  Aki  pedig  nem  ismerte,  és 
verésre  méltókat  tett,  kevésbé  verik  el.  Mind  kinek 
sokat adtak, sokat kérnek tőle; és akire sokat bíztak, 

attól többet kívánnak.
  49 Tüzet jöttem vetni a földre, és mennyire akarom, 
hogy  már  égjen  is.  50  Bemerítéssel  kell  nekem 
bemerítődnöm,  és  hogy  szorongok,  míg  be  nem 
teljesedik.  51  Gondoljátok,  hogy  azért  jöttem,  hogy 
békességet  adjak  a  földnek,  dehogy,  sőt,  mondom 
nektek,  inkább  meghasonlást!  52  Mert  most  öten 
lesznek egy házban, három kettő ellen és kettő három 
ellen.  53  Meghasonlik  az  apa  a  fiával  és  a  fiú  az 
apával; anya a lányával és lány az anyjával; anyós a 
menyével és meny az anyósával.”
  54 De mondta a sokadalomnak is: „Mikor látjátok, 
hogy nyugatról felhő jön, rögtön ezt mondjátok: eső jön 
és így lesz. 55 És amikor a déli szél fúj, ezt mondjátok: 
hőség jön és úgy lesz. 56 Képmutatók! Az ég és a föld 
arcát  megtudjátok  ítélni,  de  ezt  az  időt  miért  nem 
tudjátok felismerni?
  57 És mi dolog az,  hogy magatok felől nem tudtok 
igazságosan ítélni? 58 Mert amint az ellenségeddel a 
fejedelmek  elé  mégy,  az  úton  menve  igyekezzél  tőle 
megszabadulni, nehogy aztán téged vigyen a bíró színe 
elé és a bíró,  pedig átadjon a börtönőrnek, az meg a 
tömlöcbe vessen téged. 59 Mondom neked, ki nem jössz 
onnan, míg meg nem adsz mindent az utolsó fillérig!”

Abban az időben pedig érkeztek némelyek, 
akik  hírt  hoztak   a  Galileaiak  felől, 
akiknek  vérét  Pilátus  áldozatukkal 

elegyítette.  2  És  ezt  mondta  nekik  felelve: 
„Gondoljátok,  hogy  ezek  a  Galileaiak  vétkesebbek 
voltak minden Galileainál, mert ezeket elszenvedték? 
3  Dehogy!  Mondom  nektek,  hanem,  ha  nem 
elmélkedtek át mindent, hasonlóképpen vesztek el.  4 
Vagy  az  a  tizennyolc,  akikre  ráesett  a  torony 
Siloámban  és  megölte  őket,  gondoljátok,  hogy  több 
tartozásuk  volt,  mint  más  Jeruzsálemben  lakó 
embernél?  5  Dehogy!  Mondom  nektek,  ha  nem 
elmélkedtek át mindent mindnyájan ugyanúgy vesztek 
el.” 
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  6 De ezt a példázatot mondta: „Valakinek volt egy 
fügefája  ültetve  a  szőlejében,  elment,  hogy  rajta 
gyümölcsöt  keressen,  de  nem  lelt.  7  Ezt  mondta  a 
szőlőmunkásának: Lám, már három éve járok ehhez a 
fügefához gyümölcsöt keresni rajta, de nem lelek; Vágd 
ki azt, miért foglalja itt a földet? 8 Az pedig ezt mondta 
felelve neki: Uram, hagyd őt még ez éven, körülásom 
és megtrágyázom, 9 És ha gyümölcsöt terem, akkor jó, 
de ha nem, akkor vágd ki.”
  10 A zsinagógában tanított az egyik Szombaton. 11 
És volt ott egy asszony, akinek betegség szelleme volt 
tizennyolc  éve  és  meggörbült  és  nem  volt  képes 
egészen felegyenesedni. 12 Jézus őt látván, odahívta és 
mondta neki: „Asszony, feloldatik a betegséged!” 13 és 
kezeit rátéve, rögtön felegyenesedett és dicsőítette az 
Istent.  14 A zsinagógafő,  felháborodásában így felelt, 
arra,  hogy  Jézus  Szombaton  gyógyított,  s  mondta  a 
sokadalomnak: „Hat nap van a munkálkodásra; Akkor 
jöjjetek  magatokat  gyógyíttatni  és  ne  a  Szombat 
napján!”  15  Az  Úr  pedig  megfelelt  neki,  mondva: 
„Képmutatók,  vajon  nem  oldjátok-e  el  mindnyájan 
ökrötöket vagy szamaratokat a jászoltól és vezetitek el 
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megitatni  Szombaton  is?  16  Hát  ezt  a  lányát 
Ábrahámnak, akit megkötözött a Sátán immár tíz és 
nyolc esztendeje, nem kellet-e feloldani kötözöttségéből 
a  Szombat  napján?”  17  Megszégyenültek  mind  az 
ellenfelei,  amikor  ezeket  mondta,  és  az  egész 
sokadalom örült azoknak a dicsőséges dolgoknak, amik 
általa lettek.
  18 Mondta tehát: „Mihez hasonló az Isten Országa, 
mihez  is  hasonlítsam? 19  Hasonló  a  mustármaghoz, 
amit  fog  az  ember  és  elveti  magának  a  kertjében, 
felnövekedik és fává lesz; és az Égi szárnyasok sátrat 
vernek ágai között.” 
  20  É  ismét  mondta:  „Mihez  hasonlítsam az  Isten 
Országát? 21 Hasonló a kovászhoz, amit fog az asszony 
és három mérték lisztbe elegyít, míg az egész megkel.”
  22 És körbejárt a városokban és a falvakban tanítva, 
Jeruzsálembe tevén utazását.
  23 Mondta neki valaki: „Uram, kevesen vannak, akik 
megváltódnak?”  Ő  pedig  így  szólt:  24  „Igyekezzetek 
bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan 
mennének  be,  de  nincs  erejük.  25  Amikor  fölkel  a 
gazda és bezárja az ajtót, sokan kezdenek kint állni és 
az ajtón kopogni mondván: Uram, nyisd meg nekünk, 
és ő ezt feleli: Nem tudom, hogy ti honnan vagytok! 26 
Akkor  kezditek  majd  mondani:  Előtted  ettünk  és 
ittunk és a mi utcáinkon tanítottál. 27 De ő így szól: 
Mondom nektek,  nem tudom,  hogy  honnan vagytok! 
Távozzatok tőlem mind ti hamisat munkálók! 28 Lesz 
ott  sírás  és  fogak  csikorgatása,  amikor  látjátok 
Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az 
Isten Országában, titeket azonban kivetnek onnan. 29 
És jönnek majd  keletről  és  nyugatról  és  északról  és 
délről és az Isten Országában asztalhoz telepednek. 30 
És ím,  vannak utolsók,  kik elsők lesznek és  vannak 
elsők, kik utolsókká lesznek.”
  31  Abban  az  órában  jöttek  valami  farizeusok  és 
mondták  neki:  „Eredj  és  menj  innen,  mert  Heródes 
meg akar ölni téged!” 32 És mondta nekik: „Menjetek 
és  mondjátok meg ennek a  rókának:  íme,  ördögöket 
vetek  ki  és  gyógyítok  ma  és  holnap  és  harmadnap 
készen leszek. 33 Hanem nekem ma, holnap és utána 
úton  kell  lennem,  mert  nem  lehet,  hogy  próféta, 
Jeruzsálemen kívül vesszen el.
  34 Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat 
és  megkövezed  a  hozzád  küldötteket,  hányszor 
akartam összegyűjteni a fiaidat,  amint a tyúk gyűjti 
szárnyai  alá  csibéit,  de  nem  akartátok!  35  Lám, 
elhagyatnak a házaitok; mondom nektek, nem láttok 
engem, amíg nem mondjátok:

Áldott, aki jön az Úr nevében!”

Történt,  hogy  amikor  a  farizeusok  egyik 
vezetőjének  házába  ment  kenyeret  enni, 
azok  megfigyelték  őt.  2  És  lám,  egy 

vízkóros ember került  elé.  3 Jézus pedig ezt mondta 
felelve a törvénytudóknak és farizeusoknak: „Szabad-e 
Szombaton  gyógyítani  vagy  nem?”  4  Azok  meg 
hallgattak.  Ő  pedig  fogta  őt  és  meggyógyította  és 
elbocsátotta.  5  És  ezt  mondta  nekik:  „Vajon,  ha 
valamelyiketeknek  a  fia  vagy  az  ökre  a  forrás-
medencébe  beleesik,  nem  húzza-e  ki  azonnal  akár 
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Szombatnapon  is?”  6  És  nem  feleltek  neki  ez  ellen 
semmit.
  7  Ezt  a  példázatott  mondta  a  meghívottaknak, 
amikor észlelte,  hogyan váltogatják az első helyeket. 
Így  szólt:  8  „Mikor  meghívott  vagy  valamelyik 
menyegzőre, ne ülj az első helyre, mert talán egy nálad 
tiszteletreméltóbb is meg van hívva. 9 És eljön az, ki 
mind  téged,  mind  őt  meghívott  és  az  mondja:  Add 
ennek a helyet!  És akkor szégyenben fogsz az utolsó 
helyre ülni. 10 Hanem, amikor meghívnak, menj és ülj 
le az utolsó helyre, hogy amikor jön a téged meghívó, 
ezt  mondja:  Barátom!  Lépj  fel  föntebb!  Akkor 
dicsőséged lesz az asztaltársaid előtt. 11 Mert mind ki 
felmagasztalja önmagát, megaláztatik, s ki megalázza 
magát, felmagasztaltatik!”
  12 Mondta pedig az őt meghívónak is: „Mikor ebédet 
vagy  vacsorát  tartasz,  ne  szólj  barátaidnak,  se 
testvéreidnek,  se  rokonaidnak,  sem  pedig  gazdag 
szomszédaidnak,  nehogy  visszahívjanak  téged  és 
viszonozzák. 13 Hanem amikor lakomát tartasz, hívd a 
szegényeket, sántákat, bénákat, vakokat. 14 És majd 
boldog leszel, mert nem tudják visszaadni neked, mert 
majd visszaadják neked az igazak feltámadásakor.”
  15  Amikor  hallotta  ezt  valamelyik  asztaltárs,  ezt 
mondta:  „Boldog,  aki  az  Isten  Országában  eszik 
kenyeret!” 
  16 Ő ezt mondta: „Egy ember nagy vacsorát készített 
és  sokakat  meghívott.  17  Elküldte  rabszolgáját  a 
meghívottakhoz a vacsora óráján: Jöjjetek, mert már 
készen  van.  18  És  elkezdett  mind  mentegetőzni.  Az 
első  ezt  mondta  neki:  Szántót  vásároltam és  ki  kell 
mennem látnom  azt;  kérlek,  ments  ki  engem!  19  A 
másik  mondta:  Öt  iga  ökröt  vásároltam  és  megyek 
azokat vizsgálni;  kérlek, ments ki engem. 20 Megint 
másik mondja: Most nősültem, ezért nem mehetek. 21 
Mikor hazament a rabszolga, s megvitte a hírt urának. 
A  gazda  ekkor  megharagudott  és  mondta  a 
rabszolgájának:  Eredj  ki  rögvest  a  város  utcáira  és 
tereire és a szegényeket,  bénákat,  sántákat,  vakokat 
hozd be ide. 22 És mondta a rabszolga: Uram, meglett, 
amit parancsoltál, de van még hely. 23 Ezt mondta az 
úr  a  rabszolgájának:  Eredj  az  utakhoz  és  a 
sövényekhez  és  kényszeríts  be  mindenkit,  hogy 
megteljen  a  házam.  24  Mert  mondom  nektek,  hogy 
senki  a  meghívott  férfiak  közül  meg  nem  ízleli  a 
vacsorámat.”
  25 Nagy sokadalom ment vele együtt és megfordulva 
ezt mondta azoknak: 26 „Ha hozzám jön valaki és nem 
gyűlöli apját, anyját, asszonyát, gyermekeit, testvéreit, 
sőt még a maga lelkét is, nem lehet a tanítványom. 27 
Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és utánam 
jön, nem lehet a tanítványom.
  28 Mert valaki közületek tornyot akar építeni, nemde 
leül  előbb  és  kiszámítja  a  költséget,  van-e  elég  a 
befejezésre? 29 Nehogy amikor már alapot rakott, de 
nem  lett  ereje  befejezni,  elkezdje  mind,  ki  látja 
gúnyolni,  30  ezt  mondva:  Ez  az  ember  elkezdett 
építkezni,  de  nem  volt  ereje  bevégezni.  31  Vagy 
valamelyik uralkodó, mikor elmegy, hogy megütközzék 
a másik uralkodóval, nem tanácskozik-e előbb leülve, 
hogy mehet-e  tízezerrel  az  ellen,  aki  húszezerrel  jön 
ellene?  32  Mert  inkább,  még  mikor  az  távol  van, 
követeket küld és a béke felől kérdez. 33 Ilyenképpen, 
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mind ki nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az 
én tanítványom.
  34 Jó a só,  de ha a só  megízetlenűl,  mivel  sózzák 
meg? 35 Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas. 
Akinek füle van hallani, hallja meg.

Minden  vámos  és  vétkes  hozzá  érkezett, 
hogy  hallgassák  őt.  2  És  zúgolódtak  a 
farizeusok és az írástudók, mondván, hogy 

ez vétkeseket fogad magához és együtt étkezik velük. 3 
Ő  pedig  ezt  a  példázatott  mondta  nekik:  4  „Melyik 
ember  az  közületek,  aki,  ha  száz  juha van  és  egyet 
elveszít  azok  közül,  nem  hagyja-e  ott  a 
kilencvenkilencet  a  pusztában  és  megy  az  elveszett 
egyet  megkeresni?  5  Megtalálva,  pedig  felveszi  a 
vállára és örül. 6 Hazamenve pedig összehívja barátait 
és  a  szomszédait,  mondván  nekik.  Örüljetek  velem, 
mert meglett az elveszett bárány! 7 Mondom nektek, 
hogy  ilyen  öröm  lesz  az  Égben  egy  átelmélkedő 
vétkesért,  mintsem  a  kilencvenkilenc  igaz  felett, 
akiknek nincs szükségük az átelmélkedésre.”
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  8 „Avagy: Valamely asszonynak tíz drachmája van és 
egy drachmát elveszít, nem gyújt-e gyertyát és sepri ki 
a házat és nem keresi-e gondosan, míg meg nem leli? 9 
És  meglelve  összehívja  barátnőit  és 
szomszédasszonyait  mondva:  Örüljetek  velem,  mert 
megtaláltam  az  elveszett  drachmát!  10  Mondom 
nektek,  ilyen  öröm  lesz  az  Isten  hírnökei  előtt  a 
teljesen átelmélkedő vétkes!”
  11 Mondta pedig: „Valamely embernek volt két fia, 12 
Az ifjabbik ezt mondta az apjának: Apám, add nekem 
a  rám eső  részt  a  vagyonból.  Az  pedig  felosztotta  a 
megélhetését  nekik.  13  Nem  sok  nappal  később, 
mindenét összegyűjtötte az ifjabb fiú és messzi vidékre 
költözött, minden vagyonát szétszórta, menthetetlenül 
élve. 14 Miután mindenét elköltötte erős ínség támadt 
és  hiányt  kezdett  szenvedni.  15  Ekkor  elment 
elszegődve annak a vidéknek az egyik polgárához és az 
elküldte őt  a  mezejére  a disznóit  őrizni.  16 Ő pedig 
jóllakott volna akár a disznók moslékával is, de senki 
sem adott  neki.  17  Ekkor  magába szállt  és  mondta: 
Apám béresei hogy bővelkednek a kenyérben én meg 
ínségben  halok  meg.  18  Fölkelvén  elmegyek  az 
apámhoz és ezt mondom neki: Apám, vétkeztem az Ég 
és  te  előtted.  19 Nem vagyok méltó,  hogy a fiadnak 
neveztessek,  tegyél  meg  engem  egynek  a  béreseid 
közül. 20 És felkelve elment az apjához. Amikor még 
távol volt, meglátta őt az apja, megkönyörült rajta és 
odafutva  a  nyakába  esett  és  csókolgatta.  21  Ezt 
mondta  neki  a  fia:  Apám,  vétkeztem  az  Ég  és  te 
előtted;  nem  vagyok  hát  méltó,  hogy  a  fiadnak 
neveztessek.  22  Az  apa  pedig  ezt  mondta  a 
rabszolgáinak: Gyorsan, hozzátok a legelsőbb ruhát és 
öltöztessétek fel őt, ujjaira adjatok gyűrűt és sarút a 
lábaira, 23 és hozzátok a hizlalt borjút, főzzétek meg, 
együnk és vigadjunk! 24 Mert az én fiam halott volt, 
de előkerült, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni 
kezdtek.  25  Az  idősebbik  fia  a  mezőn  volt.  Mikor 
hazajött, közeledve a házhoz, hallja a zenét és a táncot. 
26  Odahívva  egyet  a  fiúcskák  közül,  megérdeklődte, 
hogy  mi  történt.  27  Az  pedig  ezt  mondta  neki:  A 

testvéred van itt, és apád levágta a hízott borjút, mert 
egészségben kapta vissza őt. 28 Az megharagudott és 
nem akart bemenni. Az apja viszont kiment és kérlelte 
őt.  29  Ő  pedig  apjának  felelve  ezt  mondta:  Lám, 
mennyi  esztendeje  vetem  alá  magamat  neked,  soha 
egy parancsodat át nem léptem és sohasem adtál egy 
kecskegidát  sem,  hogy  barátaimmal  vigadjam!  30 
Mikor  pedig  ez  a  te  fiad  megjött,  aki  paráznákkal 
etette  fel  a  megélhetést,  te  levágattad  neki  a  hízott 
borjút. 31 Az pedig ezt mondta neki:  Gyermekem, te 
mindenkor  velem  vagy  és  mindenem  a  tiéd,  32 
Vigadnod és örülnöd kellene,  hogy a testvéred halott 
volt, de él, elveszett, de meglett.”

A tanítványainak, pedig ezt mondta: „Volt 
egy  gazdag  ember,  akinek  volt  egy 
háznagya.  Az  bevádoltatott  nála,  hogy 

szétszórja a vagyonát. 2 Hivatta, tehát és mondta neki: 
Mit hallok felőled? Adj számot háznagyságodról, mert 
nem  lehetsz  már  háznagy.  3  A  háznagy  így  szólt 
magában: Mit tegyek? Mert az uram elveszi tőlem a 
háznagyságot.  Kapálni  nem  tudok,  koldulni 
szégyenlek.  4  Ismerem  már,  mit  tegyek,  amikor 
kiállítanak  a  háznagyságból,  hogy  befogadjanak  a 
házaikba. 5 És odahivatta az urának minden adósát. 
Az  elsőnek  ezt  mondta:  Mennyivel  tartozol  az 
uramnak?  6  Az  pedig  mondta:  Száz  korsó  olajjal. 
Mondta neki:  Vedd az  írásodat  és  leülve gyorsan írj 
ötvenet.  7  Majd  egy  másiknak  mondta:  Te  pedig 
mennyivel  tartozol?  Az  pedig  mondta:  Száz  mérő 
búzával. És mondta annak: Fogd az írásodat és leülvén 
írj gyorsan nyolcvanat. 8 És megdicsérte az úr a hamis 
háznagyot,  mert  okosan tett:  Mert ennek a létnek a 
fiai okosabbak a Fény fiainál a maguk nemzetségében. 
9  Én is  mondom nektek,  tegyetek szert  barátokra a 
hamis mammonból, hogy amikor elfogy, befogadjanak 
titeket az örök hajlékba.
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  10  Aki  hű  a  kevésben,  a  sokban  is  hű,  és  aki  a 
kevésben hamis, az a sokban is hamis. 11 Ha tehát a 
hamis mammonban nem voltatok hűek, ki bízná rátok 
az igazit? 12 És, ha a másén nem bizonyultatok hűnek, 
a tieteket ki adná nektek?
  13 Egy cseléd  sem végezhet  két  úrnál  szolgálatot, 
mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy 
az  egyikhez  ragaszkodik  a  másikat  megveti.  Nem 
szolgálhattok az Istennek és mammonnak.”
14 Hallották ezt a farizeusok, akik fölöttébb szerették 
az ezüstöt és kigúnyolták. 15 Ezt  mondta nekik:  „Ti 
vagytok,  akik  az  emberek  előtt  igaznak  tettetitek 
magatokat,  de az  Isten ismeri  a  ti  szíveteket.  Mert, 
ami  az  emberek között  magasztos,  az  az  Isten  előtt 
utálatos.
  16 A Törvény és a próféták Jánosig voltak, akkortól 
az  Isten  Országának  örömhíre  hirdettetik.  És 
mindenki erővel tör oda. 17 Könnyebb pedig az égnek 
és  a  földnek elmúlnia,  mint,  hogy a  Törvényből  egy 
vessző is elvesszen.
  18 Mind, aki eloldozza az asszonyát és mást vesz el, 
házasságot tör, és aki férfitól elbocsátott asszonyt vesz 
el, házasságot tör.”
  19 „Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba 



L U K Á C S  K Ö N Y V E

öltözködött napokon keresztül lakomázva. 20 Volt egy 
Lázár  nevű koldus,  aki  a  kapuja elé  volt  vetve,  tele 
fekélyekkel,  21  és  kívánt  volna  jóllakni  a  gazdag 
asztaláról  lehulló  morzsákkal,  hanem csak a  kutyák 
jöttek  és  nyalogatták  a  sebeit.  22  Történt,  hogy 
meghalt  a  koldus  és  a  hírnökök  által  Ábrahám 
kebelére vitték; de meghalt a gazdag is és eltemették. 
23  És  alvilágban  felemelte  a  szemeit  kínokban 
gyötrődve és messziről látta Ábrahámot és Lázárt az ő 
kebelén. 24 És kiáltva ezt mondta: Atyám, Ábrahám, 
könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy ujjai hegyét 
bemártva  a  vízbe,  hűsítse  le  a  nyelvemet,  mert 
kínlódom ebben a lángban! 25 Ábrahám ezt mondta: 
Gyermekem,  emlékezz,  hogy  te  életedben  elvetted 
javaidat,  hasonlóképpen  Lázár  is  a  bajait,  most  ez 
vigasztalódik.  Te  pedig  gyötretel.  26  Mindeközben 
közted és közöttünk nagy szakadék fekszik, hogy akik 
innen átakarnának menni hozzátok, nem tehetik, sem 
azok, onnét hozzánk nem jöhetnek. 27 De az mondta: 
Akkor, hát arra kérlek téged, Atyám, hogy küld el őt 
az  apám  házához.  28  Mert  van  öt  testvérem,  hogy 
tanúságot tegyen nekik, arról, hogy ide ne jussanak ők 
is.  29  Ábrahám  így  szólt:  Van  nekik  Mózesük  és 
prófétáik,  hallgassanak azokra!  30 Az pedig mondta: 
Nem úgy,  atyám,  Ábrahám, ha  a  halottak közül  jár 
valaki  náluk,  átértelmeznek  mindent!  31  De  az  ezt 
mondta  neki:  Ha  Mózesre  és  a  prófétákra  nem 
hallgattak, annak sem fognak hinni, aki a halálból kelt 
fel.”

A  tanítványoknak  pedig  ezt  mondta: 
„Elkerülhetetlen,  hogy  botrányok  ne 
jöjjenek, de jaj annak, aki által jön. 2 Jobb 

volna neki,  ha malomkövet kötnének a nyakára és a 
tengerbe vetnék,  hogysem egyet  is  e  kicsinyek közül 
megbotránkoztasson. 3 Vigyázzatok magatokra!”
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  Ha  vétkezik  ellened  testvéred,  fedd  meg  őt,  ha 
átgondolja,  hagyd el  neki.  4  De,  ha egy  nap hétszer 
vétkezik ellened és megtér hozzád hétszer, mondván: 
Átgondoltam! Hagyd el neki.”
  5  És  mondták  az  apostolok  az  Úrnak:  „Növeld  a 
hitünket!” 6 Az Úr így szólt: „Ha annyi hitetek lenne, 
mint ennek a mustármagnak, azt mondanátok ennek 
az  eperfának:  Szakadj  ki  gyökerestől  és  ültessél  a 
tengerbe! Az hallgatna rátok.
  7 Ki az közületek, akinek ha egy rabszolgája van és 
az szánt vagy legeltet, amikor az a mezőről megjön, ezt 
mondja neki: Jöjj hamar és ülj le! 8 Nem azt mondja 
inkább: Készíts vacsorát és felöltözve szolgálj nekem, 
amíg én eszem és iszom, azután egyél és igyál te.  9 
Talán  megköszöni  annak  a  rabszolgának,  hogy 
megtette a parancsát? 10 Eképpen ti is, mikor mindent 
megtettetek, amit nektek parancsoltak, ezt mondjátok: 
Haszontalan  rabszolgák  voltunk,  csak  azt  tettük, 
amivel tartoztunk.”
  11  És  lett,  amikor  Jeruzsálem  felé  ment,  átment 
Szamaria és Galilea határvidékén.
  12 Amikor egy faluba ért,  megállt  előtte tíz leprás 
férfi, távol megállva. 13 És hangosan szóltak: „Jézus, 
elöljáró,  könyörülj  rajtunk!” 14 Ezt  látván,  így szólt: 
„Mennyetek, mutassátok meg magatokat a papoknak.” 

És  odaértükben,  meg  is  tisztultak.  15  Egy  közülük, 
mikor látta, hogy meggyógyult, visszafordult és nagy 
hangon dicsérte az Istent. 16 És az ő lábainál arcára 
esve  hálálkodott  neki;  Szamariabeli  volt.  17  Jézus 
pedig felelve,  így szólt:  „Nemde tíz lett megtisztítva? 
De a kilenc hol van? 18 Nem találtattak visszafordulni, 
hogy  Istennek  dicsőséget  adjanak,  csak  a 
másholszületett?” 19 És mondta: „Kelj fel és menj,  a 
hited mentett meg téged.”
  20 Amikor megkérdezték a farizeusok,  hogy mikor 
érkezik el az Isten Országa, így felelt nekik: „Nem jön 
az  Isten  Országa  láthatólag.  21  Nem  mondható:  Itt 
van!  vagy:  'Ott  van!',  mert  lám,  az  Isten  Országa 
bennetek van!”
  22  A  tanítványainak  ezt  mondta:  „Jönnek  majd 
napok,  mikor  látni  kívánnátok  egyet  az  Emberfia 
napjai közül, de nem láthattok. 23 És mondják majd 
nektek. Íme, itt van! és Íme, ott van!, de ne menjetek 
el  és  ne  fussatok  oda!  24  Mert  amint  a  villámló 
villámlás az ég egyik szélétől a másik széléig fénylik, 
úgy jön el az Emberfia is. 25 Azonban annak előtte, 
még sokat kell szenvednie és megvetésben Részesülnie 
ettől  a  nemzedéktől.  26  Amiként  Noé  napjaiban 
történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. 27 Ettek, 
ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg 
Noé beszállt  a bárkába és jött az özönvíz és minden 
odalett. 28 Hasonlóan történt Lót napjaiban is. Ettek, 
ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. 29 De amelyik 
napon  kijött  Lót  Szodomából,  tűz  és  kénkő  esett  az 
égből  és  mindenki  elveszett.  30  Ekként  lesz  az 
Emberfia megjelenésének napján is. 31 Azon a napon, 
aki a háztetőn lesz és a holmija a házában, ne menjen 
le  felvenni  azokat;  hasonlóan,  aki  a  mezőn  lesz,  ne 
forduljon  vissza  hátra.  32  Emlékezzetek  Lót 
asszonyára! 33 Ha valaki keresi lelkének megtartását, 
elveszíti azt; aki pedig azt elveszíti, megeleveníti azt. 
34 Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek az 
ágyban, az egyik felvétetik, de a másik el lesz hagyva. 
35 Két asszony őröl majd akkor, az egyik felvétetik, a 
másik el lesz hagyva. 36 Ketten lesznek a mezőn, az 
egyik  felvétetik,  a  másik  el  lesz  hagyva.”  37  És 
mondták neki  felelve:  „Hol  Uram!”  Ő pedig  mondta: 
„Ahol a test, oda gyűlnek a dögkeselyűk.”

Mondott pedig nekik egy példázatot, hogy 
szükséges mindenkor imádkozni, mégpedig 
fáradhatatlanul.  2 Ezt mondta: „Az egyik 

városban  volt  egy  bíró,  aki  Istent  nem  félte  és  az 
embert  nem  becsülő.  3  Volt  abban  a  városban  egy 
özvegy, aki elment hozzá, így szólva: Adj nekem igazat 
ellenfelemmel szemben. 4 Az egy ideig nem akarta, de 
ezt  mondta  magában:  Ugyan  Istentől  nem félek,  az 
embert nem becsülöm, 5 mivel azonban ez az özvegy 
terhemre  van  igazat  adok  neki,  hogy  ne  járjon  ide, 
gyötörve  engem.”  6  Az  Úr  ezt  mondta:  „Hallottátok, 
hogy mit mondott ez az igaztalan bíró? 7 Az Isten nem 
tesz-e  igazságot  az  ő  választottaiért,  akik  hozzá 
kiáltanak éjjel  és  nappal,  még ha  hosszantűrő  is?  8 
Mondom nektek, hogy igazságot tesz hamar, Csakhogy 
az Emberfia eljőve, talál-e hitet a földön?”
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  9 Mondott egy példázatott azokról, akik meg voltak 
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győződve maguk felől,  hogy igazak és megvetették a 
többit:  10  „Két  ember  ment  fel  a  Templomba,  egy 
farizeus  és  egy  vámos.  11 A farizeus,  odaállván,  így 
imádkozott: Isten! Hálát adok neked, mert nem vagyok 
olyan,  mint  a  többi  ember,  rablók,  hamisak, 
házasságtörők,  vagy mint ez a  vámos.  12 Egy héten 
kétszer  is  böjtölök,  és  tizedet  adok  mindenből,  amit 
szerzek. 13 A vámos pedig, távolabb megállva, még a 
szemeit  sem akarta  az égre emelni,  hanem a mellét 
verve, így szólt: Isten! Irgalmazz nekem vétkesnek! 14 
Mondom  nektek,  ez  megigazulva  ment  a  házába, 
inkább,  mint  amaz,  mert  mind  ki  felmagasztalja 
magát,  megaláztatik,  aki  pedig  megalázza  magát, 
felmagasztaltatik.”
  15 Vittek hozzá csecsemőket, hogy megérintse őket; a 
tanítványok,  azonban  ezt  látván,  rájuk  szóltak.  16 
Jézus  azonban,  odahívva  őket,  így  szólt:  „Hagyjátok 
hozzám  jönni  a  gyermekeket,  ne  tiltsátok,  mert  az 
ilyeneké az Isten Országa. 17 Bizony mondom nektek, 
aki nem fogadja úgy az Isten Országát, mint gyermek, 
nem megy be abba!”
  18 És egy elöljáró megkérdezte őt: „Jó tanító! Mit tévő 
legyek, hogy az öröklétet örökölhessem?” 19 Jézus így 
szólt neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, 
csak  az  Isten!  20  A  parancsokat  tudod:  ne  törj 
házasságot,  ne ölj,  ne lopj,  ne tégy hamis tanúságot, 
tiszteld  apádat  és  anyádat.”.  21  Az  ezt  mondta: 
„Mindezeket  ifjúságom  óta  megőriztem.”  22  Jézus, 
ezeket  hallva,  mondta:  „Még  egy  valami  hiányzik 
benned,  add  el  minden  vagyonod  és  add  a 
szegényeknek,  és  kincseket  fogsz  bírni  az  Égben  és 
gyere  kövess  engem.”  23  Az  pedig  ezeket  hallván, 
elszomorodott. Mert hogy nagyon gazdag volt.
  24 Amikor látta Jézus, [hogy szomorú lett] így szólt: 
„A vagyonnal rendelkezők, milyen kelletlenül mennek 
be az Isten Országába. 25 Mert könnyebb egy tevének 
a tű fokán átmenni,  mint sem a gazdagnak az Isten 
Országába  bemenni!”  26  Akik hallották,  így  szóltak: 
„Akkor ki menekülhet meg?” 27 Ő ezt mondta: „Ami 
lehetetlen az embernek, lehetséges az Istennek.”
  28 Péter így szólt: „Lám, mi mindent elhagytunk és 
követtünk  téged.”  29  Ő  ezt  mondta  nekik:  „Bizony 
mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyja házát 
vagy  asszonyát  vagy  testvéreit  vagy  szüleit  vagy 
gyermekeit az Isten Országáért, 30 aki ne kapná meg 
a többszörösét ebben az időben és az eljövendő létben 
az öröklétet.”
  31  Magához  vette  a  tizenkettőt,  mondván  nekik: 
„Lám,  felmegyünk  Jeruzsálembe  és  beteljesedik 
minden, amit a próféták írtak meg az Emberfiáról. 32 
Mert  a  nemzeteknek  adják  át  és  kigúnyolják, 
meggyalázzák  és  leköpdösik.  33  És  megkorbácsolva 
megölik, de harmadnapon feltámad.” 34 De ők semmit 
sem értettek meg  ebből  a  beszédből,  el  voltak  fedve 
azok előttük és nem ismerték az igéket.
  35 Történt, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, valami 
vak ült az út mellett, kéregetve. 36 Hallván azonban a 
mellette menő sokaságot, érdeklődött, hogy mi van itt? 
37 Hírül adták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. 
38  Ez  kiáltott,  szólván:  „Dávid  fia  Jézus,  könyörülj 
rajtam!”.  39  De  az  előlmenők  rászóltak,  hogy 
hallgasson,  de  az  csak  még  hangosabban  kiáltozott: 
„Dávid  fia,  könyörülj  rajtam!”  40  Megállt  Jézus  és 

megparancsolta,  hogy  vezessék  hozzá  őt;  Mikor 
odaérkezett,  megkérdezte  őt:  41  „Mit  akarsz,  hogy 
tegyek neked?” Az pedig mondta: „Uram, hogy lássak!” 
42 És mondta neki Jézus: „Láss! A hited megmentett 
téged!”  43  Rögtön  megjött  a  látása  és  követte  őt, 
dicsőítve az Istent és mind a nép látván, dicsérte az 
Istent.

És bemenve átment Jerikón. 2 Volt ott egy 
Zakeusnak  nevezett  férfi,  aki  gazdag 
fővámos  volt.  3  Ő  kereste  a  lehetőségét, 

hogy megláthassa Jézust,  de nem volt  képes  a nagy 
tömeg  miatt  és  mert  kistermetű  volt.  4  És,  hogy 
láthassa  őt,  előrefutva,  fellépett  egy  szikomorfára, 
mert arra kellett elmennie. 5 Amint arra a helyre ért, 
feltekintve  így  szólt  hozzá  Jézus:  „Zakeus,  lépj  le 
onnan sietve! Mert ma a te házadban kell maradnom!” 
6 Az sietve lelépett onnan és örömmel fogadta be őt. 7 
De zúgolódtak mind, akik látták ezt,  mondván, hogy 
vétkező  férfihoz  ment  be  feloldódni.  8  Zakeus  pedig 
előállva így szólt az Úrhoz: „A vagyonom felét, Uram, a 
koldusoknak  adom  és  ha  valamiket  rágalmazással 
szereztem,  négyszeresen  megadom.”  9  Jézus  ezt 
mondta  neki:  „Ma  lett  ennek  a  háznak  a 
megszabadulása, mivelhogy ő is Ábrahám fia! 10 Mert 
az  Emberfia  megkeresni  és  megtartani  jött  az 
elveszettet.”
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  11 Az ezeket hallgatóknak, pedig hozzátett még egy 
példázatot,  mert  közel  lévén  Jeruzsálemhez,  azt 
gondolták, hogy hamar megszándékozik mutatkozni az 
Isten Országa. 12 Így szólt tehát: „Egy nemes ember 
elment  messzi  vidékre,  hogy  uradalmat  szerezzen 
magának  és  visszatérjen.  13  Magához  hivatta  tíz 
rabszolgáját,  tíz  mínát  adott  nekik  és  ezt  mondta: 
Ügyködjetek, amíg megjövök. 14 A honfitársai azonban 
gyűlölték és utána küldtek véneket,  így szólva:  Nem 
akarjuk,  hogy  ez  uralkodjon  felettünk.  15  Történt 
pedig,  hogy  az  uradalom  megvétele  után,  amikor 
visszajött, hívta a rabszolgáit, akiknek az ezüstöt adta, 
hogy megismerje, mit ügyködtek össze. 16 Ott lett az 
első és mondta: Uram, mínád tíz mínát jövedelmezett. 
17  Mondta  neki:  Jól  van,  jó  rabszolga;  Mivel  a 
kevésben hűnek bizonyultál, legyen hatalmad tíz város 
fölött. 18 Jött a másik szólva: Mínád, Uram, öt mínát 
tesz. 19 Ennek azt mondta: Legyél öt város fölött. 20 
Jött egy másik is, szólva: Uram, lásd itt a mínád, egy 
kendőben volt  elfektetve.  21  Mert  félek  tőled,  mivel 
rideg ember vagy, elragadod, amit nem te tettél le és 
learatod, amit nem te szórtál el. 22 Így szólt neki: A 
szád által ítéllek el téged, gonosz rabszolga!  Tudtad, 
hogy  szigorú  ember  vagyok,  elragadom,  amit  nem 
ültettem és learatom, amit nem vetettem el. 23 Miért 
nem adtad  az  ezüstömet  a  pénzváltó  asztalra,  hogy 
mire megjövök, kamatot hozzon? 24 És az ott állóknak 
ezt mondta: Vegyétek el tőle a mínát és adjátok annak, 
akinél tíz mína van. 25 De mondták neki:  Uram, tíz 
mínája  van.  26  Mondom nektek,  akinek  van,  annak 
még adatik, attól pedig, akinek nincs, az is elvétetik, 
amije van! 27 Sőt, ezeket az ellenségeimet, akik nem 
akarták,  hogy uralkodjam felettük, vezessétek ide és 
vágjátok le előttem!”



L U K Á C S  K Ö N Y V E

  28 Ezeket mondta elől menve Jeruzsálembe.
  29 Történt pedig, hogy amikor Bétfagéhoz közeledett 
és Betániához, az Olajfák hegyének nevezett hegyhez, 
elküldött  két  tanítványt,  30  szólván:  „Eredjetek  az 
átellenben levő  faluhoz,  amelybe bemenve  leltek  egy 
megkötözött csikót, melyet ember sohasem ült meg és 
eloldozva  vezessétek  ide.  31  Ha  valaki  kérdezne 
titeket, miért oldjátok el, mondjátok azt, az Úrnak van 
szüksége rá.” 32 Elmenve pedig a küldöttek mindent 
úgy  találtak,  ahogy  mondta.  33  Eloldva  pedig  azt  a 
csikót,  ezt mondták annak urai:  „Miért oldjátok el  a 
csikót?” 34 Ezt mondták: „Az Úrnak van rá szüksége.” 
35 És Jézushoz vezették azt és köntöseiket a csikóra 
vetve,  Jézust  ráhelyezték.  36  Felsőruháikat  pedig 
mentükben az  útra  terítették.  37 Amikor  pedig  már 
közeledett  az  Olajfák  hegyének  lejtőjéhez, 
tanítványainak  zöme  örvendezve,  nagy  hanggal 
dicsérni kezdte az Istent, mind a látott csodákért, 38 
így szólván: 

„Áldott a Fejedelem, 
Aki az Úr nevében jön!
Békesség az Égben
És dicsőség a magasságban!”

39  A  sokaságból  némely  farizeus  ezt  mondta  neki: 
„Tanító,  fedd  meg  a  tanítványaidat!”  40  Így  felelt 
nekik: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek 
fognak kiáltani.”
  41 És a Város közelébe érve, siratta azt. 42 Így szólt: 
Bár  felismerted  volna,  legalább  ezen  a  napon  a 
békességhez  való  dolgokat!  De  most  elrejtezett  a 
szemeid elől. 43 Mert jönnek majd napok rád, amikor 
ellenségeid falaidhoz vetődnek és körbekerítve téged, 
mindenfelől  szorongatnak,  44  és  földre  taszítanak 
téged  és  gyermekeidet  benned;  és  követ  kövön  nem 
hagynak  majd  benned,  mivel  nem  ismerted  fel 
meglátogatásod idejét.”
  45  És  a  Templomba  bemenve,  kezdte  kivetni  a 
vásározókat. 46 Így szólva: „ Meg van írva: 

Az én házam, az imádság háza,
Ti pedig rablók barlangjává tettétek!”

  47  És  minden  nap  a  Templomban  tanított.  A 
farizeusok,  az  írástudók  és  a  nép  elöljárói  keresték, 
hogy  elveszejthessék,  48  és  nem  lelték  mitévők 
legyenek,  mert  az  egész  nép,  őt  hallgatva,  rajta 
csüngött.

És lett egy napon, amikor tanította a népet 
a  Templomban  és  az  örömhírt  hirdette, 
hogy a  főpapok,  az  írástudók  a  vénekkel 

együtt  odaálltak,  2  és  mondták  neki:  „Mond  meg 
nekünk, mi hatalommal teszed ezeket? Vagy ki az, aki 
neked  ezt  a  hatalmat  adta?”  3  Felelve  pedig  ezt 
mondta  nekik:  „Én  is  kérdezek  egy  szót  tőletek, 
mondjátok meg nekem: 4 János bemerítése, az Égből 
vagy  az  emberektől  volt?”  5  Azok  pedig 
összetanakodtak  maguk  közt,  eképpen:  „Ha  azt 
mondjuk:  az  Égből,  ezt  mondja:  miért  nem hittetek 
neki? 6 Ha azt mondjuk: az emberektől, az egész nép 
megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy 
János  próféta  volt.”  7  Azt  felelték  hát,  hogy  nem 
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tudják, honnan van. 8 Jézus ezt mondta erre: „Én sem 
mondom  meg  honnan  van  a  hatalmam  ezekre  a 
tettekre.”
  9 És ezt a példázatott kezdte mondani a népnek: „Egy 
ember  szőlőt  ültetett.  Kiadta  azt  munkásoknak  és 
elutazott  hosszú  időre.  10  Idővel  egy  rabszolgáját 
küldte  a  munkásokhoz,  hogy  adjanak  neki  a  szőlő 
gyümölcséből;  a  munkások  azonban  elküldték  őt 
üresen  és  megnyuvasztva.  11  Elküldte  a  másik 
rabszolgáját  is  hozzájuk,  de  csúnyán  megverték  és 
meggyalázták azt is és elküldték üresen. 12 Hozzájuk 
küldte a harmadikat is,  de ezt is megsebesítették és 
kidobták.  13  Ezt  mondta  a  szőlő  Ura:  „Mit  tegyek? 
Elküldöm  szeretett  fiam.  Ha  látják,  talán 
megbecsülik!”  14  Mikor  meglátták  őt,  a  munkások 
eképpen  tanakodtak  egymás  közt:  „Ő  az  örökös, 
megöljük őt, hogy a mienk legyen az örökség!” 15 És 
kivetették őt a szőlőn kívülre megölve. Vajon, mit tesz 
velük  a  szőlő  Ura?  16  Eljön  és  elveszejti  ezeket  a 
munkásokat és a szőlőt meg másoknak adja.”
  Ezt  hallván  így  beszéltek:  „  Így  ne  legyen!”  17  Ő 
azonban  rájuk  nézvén,  így  szólt:  „Tehát,  mi  van 
megírva: 

A kő, melyet az építők elvetettek,
az lett a szegletkő?

18 Mind, aki erre a kőre esik összezúzódik, akire pedig 
ráesik szétmorzsolódik.”
  19 És keresték őt az írástudók és a főpapok,  hogy 
rávethessék kezeiket az ő órájában, de féltek a néptől, 
mert felismerték, hogy őróluk szól a példázat. 
  20  Figyeltették,  tehát  és  kémet  küldtek  rá,  aki 
igaznak tetette magát, hogy ráfoghasson valami igét, 
amiért átadható lesz a feljebbvalóknak és a helytartó 
hatalmának.  21  Megkérdezték  hát  tőle:  „Tanító, 
tudjuk,  hogy  te  helyesen  szólsz  és  tanítasz  és  nem 
fogsz  álarcot,  hanem  az  igazság  szerint  tanítod  az 
Isten  útját:  22  Szabad  adót  adni  a  Cézárnak  vagy 
nem?” 23 Ő pedig észlelvén ravaszságukat,  így  szólt 
hozzájuk: 24 „Mutassatok nekem egy dénárt! Kinek a 
képe és felirata van rajta?” Azok mondták: „A Cézáré.” 
25  Ő  pedig  ezt  mondta  nekik:  „Adjátok  meg  hát  a 
Cézárnak azt,  ami  a  Cézáré  és  az  Istennek,  ami  az 
Istené!” 26 És nem tudták megfogni a beszédével a nép 
előtt. Csodálkoztak a feleletei felől és elhallgattak.
  27 Odamentek hozzá némely szadduceusok, akik azt 
mondják, hogy feltámadás nincs, megkérdezték őt, 28 
mondván:  „Tanító,  Mózes  azt  írta  nekünk:  ha 
valamelyik testvéred meghal és ennek asszonya volt, 
de  ez  gyermektelen  volt,  hogy  vegye  a  testvére 
asszonyát és támasszon neki magot a testvérének. 29 
Volt  hét  testvér,  az  első  asszonyt  vett,  de  meghalt 
gyermektelenül. 30 A második is, 31 és a harmadik is 
elvette  azt,  majd  hasonlóképp  mind  a  hét  és  nem 
hagytak gyermeket és meghaltak. 32 Később meghalt 
az  asszony  is.  33  Az  asszony,  tehát  feltámadva, 
melyikié  lesz?  Mert,  ugye  mind  a  hétnek  asszonya 
volt?”
  34 Ezt mondta nekik Jézus: „Ennek a létnek a fiai 
házasodnak  és  férjhez  adatnak,  35  Akik,  pedig 
történetesen  méltónak  találtatnak  arra  a  létre  és 
feltámadnak  a  halálból,  sem  nem  házasodnak,  sem 
pedig  férjhez  nem  mennek.  36  Mert  meg  sem 
halhatnak már többé, mert hasonlóak a hírnökökhöz 
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és  az  Isten  fiai  lesznek,  a  feltámadás  fiai.  37  Hogy 
pedig a halottak feltámadnak, már Mózes is jelezte a 
csipkebokorról szóló Részben, amint szólítja: az Urat, 
Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.  38 Az 
Isten nem a holtaké, hanem az élőké; mert mind neki 
él.”
  39 Némelyik írástudó pedig felelve, mondta: „Tanító, 
jól  mondtad!”  41  Mert  többé  semmit  sem  mertek 
kérdezni tőle.
  41 Ő ezt mondta nekik: „Miként mondják a Felkentet 
Dávid fiának? 42 Mert maga Dávid mondja a zsoltárok 
könyvében: 

Mondja az Úr az én Uramnak:
Ülj a jobbom felől,
43 amíg nem ellenségeidet teszem,
a lábaid alá zsámolyul!

44 Dávid tehát Urának hívja őt,  akkor hogy lehet  a 
fia?”
  45  Az  egész  nép  hallatára,  ezt  mondta  a 
tanítványainak: 46 „Oltalmazzátok meg magatokat az 
írástudóktól, akik hosszú köntösökben akarnak járni, 
kedvelik  a  köszöntéseket  a  piactereken  és  a 
zsinagógákban  az  első  helyeket  elfoglalni  és  a 
lakomákon  a  főhelyeket.  47  Akik  elemésztik  az 
özvegyek  házait  és  színleg  nagyokat  imádkoznak,  a 
legsúlyosabb ítélet ezekre vár.”

Feltekintve,  pedig látta, hogy a gazdagok 
dobálják az adományaikat  a  perselybe.  2 
Látott  azonban  egy  szegény  özvegyet  is, 

amint  két  fillért  dobott  be.  3  Mondta  is:  „Igazán 
mondom  nektek,  hogy  ez  a  szegény  özvegyasszony 
maga  mindenkinél  teljesebbet  vetett.  4  Mert  mind 
ezek  a  többletükből  vetik  az  adományt;  ez  pedig  a 
maga szegénységéből  dobta  be minden megélhetését, 
amije volt.”
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  5 Némelyek a Templomról beszélve említették, hogy 
szép  kövekkel  és  ajándékokkal  van  felszerelve,  ezt 
mondta:  6  „Jönnek  napok,  amikor  ezekből,  amiket 
láttok  nem  hagyatik  kő  kövön  semmi,  amit  le  ne 
rombolnának.”
  7 Megkérdezték őt, így szólva: „Tanító, mikor lesznek, 
tehát ezek és mi a jel, amikor ezek meglesznek?” 8 Ő 
pedig  mondta:  „Lássátok,  hogy  meg  ne  tévesszenek 
titeket, mert sokan jönnek majd a nevemben, mondva: 
Én vagyok! és: Az idő elközelgett! Ne menjetek utánuk! 
9  Amikor  pedig  hallotok  harcokról  és 
bizonytalanságokról,  ne  rémüljetek  meg,  mert 
szükségszerű,  hogy  előbb  meg  történjenek  ezek,  de 
nem jön azonnal a vég.”
10  Akkor  így  szólt  hozzájuk:  „Felkel  nemzet  nemzet 
ellen  és  ország  ország  ellen,  11  sok  helyen  lesznek 
fölrengések,  éhségek  és  pestis,  terror  és  nagy  jelek 
lesznek az Égben.
  12 Azonban mindezek előtt kezeiket rátok vetik és 
üldözni fognak titeket, átadnak a zsinagógáknak és a 
tömlöcnek,  uralkodók  és  helytartók  elé  vezetnek 
titeket az én nevemért. 13 Hogy tanúságot tehessetek. 
14 Tökéljétek, hát el szívetekben, hogy nem készültök 
előre a védekezésre. 15 Mert én szájat és bölcsességet 
adok nektek,  aminek nem állhatnak ellen vagy nem 

mondhatnak  ellen  mindazok,  akik  ellenetek  vetik 
magukat.  16  elárulnak  titeket  szülők  és  testvére, 
rokonok  és  barátok  is,  némelyeket  meg  is  ölnek 
közületek, 17 és gyűlöletesek lesztek mindenkitől az én 
nevemért.  18 De a fejetek egyetlen hajszála sem fog 
elveszni. 19 Azonban helytállásotokkal erősítitek meg 
lelketeket.
  20 Amikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől 
körülvéve,  akkor  ismerhetitek  fel,  hogy  közel  a 
pusztulása.  21  Akkor,  akik  Júdeában  vannak, 
fussanak a hegyekbe és aki a közepében, távozzék el 
onnan és akik vidéken, ne menjenek be oda. 22 Mert 
azok  a  bosszú  napjai  lesznek,  hogy  beteljesedjen 
minden,  mi  megíratott.  23 Jaj  a  terhes  és  szoptatós 
anyáknak  azokban  a  napokban,  mert  nagy 
nyomorúság lesz a földön és a népek haragja.  24 És 
elesnek  a  kardok  szájától  és  fogságra  vitetnek 
mindnyájan  a  nemzetek  közé,  és  Jeruzsálem 
megtapodtatik a nemzetektől, míg a nemzetek ideje be 
nem telik.
  25  És  jelek  lesznek  a  Napban,  a  Holdban  és  a 
csillagokban;  és  a  nemzetek  szorongása  a  földön,  a 
tenger  zúgása  és  a  habok  zúgása  miatt.  26 
Megdermednek az emberek a félelemtől és az azokra 
való várakozástól, amik a lakott világra következnek, 
mert az Ég erői megrendülnek. 27 és akkor látják majd 
az  Emberfiát  eljönni  egy  felhőben  teljes  erejében  és 
dicsőségében.  28  Amikor  pedig  ezek  megkezdődnek, 
egyenesedjetek  fel  és  vegyétek  fel  fejeteket,  mert 
elközelgett a megváltásotok.”
  29 Egy példázatot is mondott: „Nézzétek a fügét és 
minden fát. 30 Amikor már előjön a gyümölcse, látván 
ezt,  már  magatoktól  is  felismeritek  hogy  közel  az 
aratás.  31  Így  ti  is,  mikor  látjátok,  hogy  ezek 
meglettek,  ismerjétek  fel,  hogy  közel  van  az  Isten 
Országa. 32 Bizony mondom nektek, hogy nem megy el 
ez a nemzedék, amíg mindez meg nem lesz. 33 Az ég és 
a föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.”
  34 „Őrizzétek meg magatokat, nehogy elnehezedjen a 
szívetek a mámortól, a részegségtől vagy a megélhetés 
bajaitól és váratlanul rátok ne törjön az a nap. 35 Mint 
tőr,  úgy fog  eljönni  az egész föld  színén lakókra.  36 
Vigyázzatok  tehát  minden  időben  könyörögve,  hogy 
méltókká lehessetek kimenekülni az eltervezett leendő 
dolgoktól és megállhassatok az Emberfia előtt.”
  37  Nappal  a  Templomban  volt,  tanítva,  éjszakára 
pedig kimenve, az Olajfák hegyén volt. 38 És mind a 
nép  kora  reggel  hozzá  sietett,  hogy  a  Templomban 
hallgathassa őt.

Közeledett  a  kovásztalanok ünnepe,  amit 
Pászkának is mondanak. 2 A főpapok és az 
írástudók keresték, hogyan tehetnék el láb 

alól őt, mert féltek a néptől. 3 A Sátán pedig belement 
az Iskariótinak nevezett Júdásba, aki a tizenkettőhöz 
számított. 4 Elmenve a főpapokkal beszélt együtt és a 
parancsnokokkal, arról, hogy adja át őt. 5 Megörültek 
és  összegyűjtötték  a  neki  adandó  ezüstöt.  6  És 
kiegyeztek, hogy alkalmas időt keres az ő átadására, a 
sokaságon kívül.
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  7  Eljött  a  kovásztalanok  napja,  a  pászka  áldozat 
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bemutatása. 8 Elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva: 
„Menjetek és  készítsétek el  nekünk a  pászkát,  hogy 
megehessük.”  9  Ők  ezt  mondták  neki:  „Hol  akarod, 
hogy elkészítsük?” 10 Ő ezt mondta: „Lám, bementek a 
városba össze fogtok találkozni egy vizeskorsót hordó 
emberrel. Legyetek a követői abba a házba, amelyikbe 
bemegy, 11 és kérdezzétek meg a ház gazdáját: Így szól 
hozzád  a  tanító,  hol  van  az  a  szállás,  ahol  a 
tanítványaimmal megeszem a pászkát? 12 És ő mutat 
nektek  egy  evészetekre  való  nagy  emeleti  helységet; 
ott  készítsétek el.”  13 Elmenvén pedig,  mindent úgy 
leltek,  ahogy  azt  nekik  mondta  és  elkészítették  a 
pászkát.
  14  És  mikor  eljött  az  óra,  leült  az  apostolokkal 
együtt. 15 És mondta nekik: „Vágyva vágytam veletek 
ezt  a  pászkát  megenni,  szenvedésem  előtt.  16  Mert 
mondom nektek, nem eszem abból, amíg csak be nem 
teljesedik az Isten Országában.”. 17 és fogta a kelyhet, 
hálát  adott  mondván:  „vegyétek  és  osszátok  szét 
magatok  közt,  18  mert  mondom  nektek,  hogy  nem 
iszom  mostantól  a  szőlő  terméséből,  amíg  az  Isten 
Országa  el  nem  jön.”  19  És  hálát  adván  vette  a 
kenyeret, megtörte és nekik adva így szólt: „Ez az én 
testem,  amely  értetek  adatik.  Ezt  tegyétek  az  én 
emlékezetemre.” 20 Hasonlóképpen az ivócsészét is a 
vacsora után, szólván: „Ez az új szövetség kelyhe az én 
véremben, ami értetek ontatik ki.
  21  De  lám,  az  engem  eláruló  keze  az  enyémmel 
együtt  van az  asztalon.  22  Mert  ugyan az  Emberfia 
elmegy,  ahogy  az  rendeltett,  azonban  jaj  annak  az 
embernek, aki elárulja!” 23 És keresni kezdték maguk 
között, hogy ki lehet az, aki ezt tervezi tenni.
  24 Történt, hogy versengés támadt közöttük, hogy ki 
tudható  a  nagyobbnak.  25  Ő  ezt  mondta  nekik:  „A 
nemzeteken  uralkodnak  a  fejedelmeik  és  akiknek 
hatalmuk  van,  jótevőnek  hivatják  magukat.  26  Ti 
azonban  ne  így!  Hanem,  aki  a  legnagyobb  köztetek, 
olyan  legyen,  mint  a  legifjabb  és  aki  vezet,  olyan 
legyen,  mint aki  szolgál.  27 Mert  melyik a nagyobb, 
aki asztalnál fekvő vagy aki szolgál? Nemde az, aki az 
asztalnál  fekvő!?  Én  pedig  szolgálóként  vagyok 
köztetek.
  28  Ti  vagytok  azok,  akik  velem  maradtok  a 
kísértéseimben. 29 És én nektek adom úgy, amint én 
kaptam az Atyámtól, az Országot, 30 hogy egyetek és 
igyatok az asztalomnál az Országomban és trónon ülve 
ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett.”
  31 [Az Úr pedig ezt mondta:] „Simon, Simon, lám, a 
Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. 
32 Én azonban könyörögtem érted, hogy meg ne törjön 
a  hited,  hogy  megtérvén  támasza  legyél 
testvéreidnek.”  33  Ő pedig  ezt  mondta  neki:  „Uram, 
kész vagyok érted a tömlöcbe vagy akár a halálba is 
menni!” 34 Ő ezt mondta: „Mondom neked, Péter, nem 
hangzik ma addig a kakas, amíg háromszor meg nem 
tagadsz engem, hogy láttál.”
  35  És  mondta  nekik:  „Amikor  elküldtelek  titeket 
erszény,  tarisznya  és  saruk  nélkül,  hátráltatva 
voltatok-e  valamiben  is?”  Ők  azt  mondták: 
„Semmiben!”  36  Ezt  mondta  nekik:  „Hanem  most, 
akinek  van  erszénye,  vegye  elő  és  a  tarisznyát 
hasonlóan, s akinek nincs adja el ruháját és vásároljon 
szablyát.  37  Mert  mondom  nektek,  hogy  ennek  az 

írásnak,  még  be  kell  teljesednie  bennem:  a 
törvénytelenek közé számíttatott; mert a dolgaimnak a 
végén vagyok.”  38 Azok pedig  ezt  mondták:  „Urunk, 
lám, van két szablyánk!” Ő azonban ezt mondta nekik: 
„Elég!”
39  És  szokása  szerint  kiment  az  Olajfák hegyére,  a 
tanítványai pedig követték őt. 40 Lévén pedig azon a 
helyen,  ezt  mondta  nekik:  „Imádkozzatok,  hogy 
kísértésbe ne jöjjetek!” 41 Aztán eltávolíttatott tőlük, 
mintegy  kődobásnyira  és  térdre  esve  imádkozott,  42 
szólván: „Atyám, ha gondolod, elveszed ezt a kelyhet 
tőlem, de ne az én akaratom, hanem a tied legyen!” [43 
Ekkor egy hírnököt pillantott meg, aki megerősítette 
őt.  44  És  lévén  küzdelmes,  buzgó  imádságban,  az 
izzadsága  olyan  lett,  mint  a  földre  hulló  nagy 
vércseppek.]  45  Amikor  felkelt  az  imádságból,  a 
tanítványaihoz  menve a szomorúság miatti  alvásban 
találta  őket.  46  Ezt  mondta  nekik:  „Mit  alszotok!? 
Felkelve imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jöjjetek!”
  47 És amikor még beszélt, lám, egy csoportosulás jött, 
élén  a  Júdásnak  nevezettel,  aki  egy  volt  a 
tizenkettőből,  ez  Jézushoz  közeledett,  hogy 
megcsókolja őt. 48 Jézus pedig ezt mondta neki: „Júda, 
csókkal  árulod  el  az  Emberfiát?”  49  Ezt  látván  a 
körülötte  levők,  ezt  mondták:  „Urunk,  odavágunk  a 
szablyákkal!”  50  Az  egyik  közülük  pedig  lesújtott  a 
főpap rabszolgájára és lenyeste egyik fülét. 51 Jézus 
pedig felelve ezt mondta: „Elég legyen!” És annak fülét 
érintve, meggyógyította azt.
  52  Jézus  pedig  ezt  mondta  azoknak,  akik 
hozzámentek, a főpapoknak, a templomi tiszteknek és 
a  véneknek:  „Úgy  jöttetek  ki,  mint  valami  rablóra, 
szablyákkal  és  botokkal.  53  Amikor  mindennap 
veletek  voltam  a  Templomban,  nem  tettétek  rám  a 
kezeiteket,  de  ez  most  a  ti  órátok  és  a  Sötétség 
hatalma.”
  54  Közrefogták  őt  vezetve  és  bevezették  a  főpap 
házába.  Péter  azonban  követte  távolról.  55  Az 
udvarban tüzet raktak és leültek Péterrel együtt.  56 
És  meglátva  őt  egy  lányka,  amint  a  fényben  ült, 
szemügyre  véve  őt,  ezt  mondta:  „Ez  is  azzal  együtt 
volt!”.  57  Ő  pedig  megtagadta,  így  szólván:  „Nem 
ismerem őt, asszony!” 58 De egy kevéssel ezután más 
is látva őt, mondta: „Te is vele vagy!” Péter azonban 
ezt  mondta:  „Ember,  nem  vagyok!”  59  Úgy  egy  óra 
múlván, másvalaki is bizonygatta, mondván: „Igazán! 
Ez  is  vele  volt,  mert  galileai!”  60  Péter  pedig  ezt 
mondta: „Ember, nem tudom, mit szólsz!” És rögvest 
megszólalt  a  kakas.  61 Megfordult  az  Úr és  Péterre 
tekintet. Péter visszaemlékezet ekkor az Úr beszédére, 
hogy „Mielőtt a kakas hangja szól, háromszor tagadsz 
meg engem.” 62 Péter elmenve, keservesen sírt.
 63 Azok a férfiak, akik elfogták, gúnyolták és verték 
őt. 64 Körbetakarták őt és kérdezgették, hogy ugyan 
prófétálja már meg, hogy ki ütötte arcul.  65 És még 
sok más káromlást is mondtak neki.
  66 És amint nappal lett, összegyűlt a nép véneinek 
tanácsa,  a  főpapok  és  az  írástudók.  Elvezették  őt  a 
főtanácsba, 67 szólván: „Ha te vagy a Felkent, mond 
meg  nekünk!”  Ő  ezt  mondta  nekik:  „Ha  mondom is 
nektek,  nem  hiszitek.  68  Ha  pedig  kérdezek,  nem 
feleltek.  69 Mostantól pedig az Isten erejének jobbja 
felől ül az Emberfia!” 70 Ezt mondta mind: „Te vagy, 
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talán az Isten Fia?” Ő így felelt nekik: „Ti szóltátok, 
hogy én vagyok!”  72 azok ezt  mondták:  „Mi szükség 
van  még  tanúságra?  Hisz  magunk hallottuk  a  saját 
szájából!”

És  felkelve  az  egész  sokaság,  elvezették 
Pilátushoz.  2  És  vádolni  kezdték  őt, 
szólván:  „Úgy  találtuk,  hogy  eltéríti  a 

nemzetünket  és  tiltja,  hogy a Cézárnak megadjuk a 
vámot.  És  azt  mondja  magáról,  hogy  ő  a  Felkent 
fejedelem.”  3  Pilátus  pedig  őt  kérdezte:  „Te  vagy  a 
Júdeaiak  fejedelme?”  Ő  ezt  mondta  neki  válaszolva: 
„Te szólsz.” 4 Pilátus pedig ezt mondta a főpapoknak 
és a sokadalomnak: „Semmi vétket sem találtam ebben 
az  emberben!”.  5  Azonban azok csak erősködtek,  ezt 
mondván: „Fellázítja a népet, tanítva egész Júdeában 
és Galileától idáig.”
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  6  Pilátus pedig hallva Galilea nevét,  megkérdezte, 
hogy ez  az  ember  galileai-e.  7  És  megismerve,  hogy 
Heródes uralma alá tartozik, elküldte őt Heródesnek, 
mivel az is Jeruzsálemben volt azokban a napokban.
  8  Heródes  pedig,  látván  Jézust,  nagyon  megörült, 
mert már eléggé sok ideje akarta látni őt, mivel hallott 
felőle és remélte, hogy majd valami jelet is láthat tőle. 
9  Elég  sok beszédben kérdezte őt,  de ő  semmit  sem 
felelt  neki.  10  A  főpapok  és  az  írástudók  heves 
igyekezettel vádolták őt bennállva.  11 Megvetvén őt, 
Heródes  tisztjeivel  együtt,  és  gúnyból  világos  fehér 
ruhába öltöztették és felküldték őt Pilátushoz. 12 Ezen 
a napon lettek barátai egymásnak, Pilátus és Heródes, 
mivel előtte ellenségesek voltak.
  13 Pilátus pedig egybe hívta a főpapokat és a népet, 
14 nekik mondva ezt: „Elém vezettétek ezt az embert, 
mint  aki  a  népet  lázítja,  lám,  én  előttetek 
megvizsgálva, semmi olyan vétket nem találtam ebben 
az emberben, amivel vádoltátok. 15 Még Heródes sem, 
mert visszaküldte hozzám őt, és semmi halálra méltó 
dolgot nem tett. 16 Megfeddem, tehát és eloldozom.”
[17 Ünnepenként pedig eloldozott egy foglyot.]
  18  De  kiabálni  kezdett  az  egész  tömeg,  mondva: 
„Vidd ezt  és oldozd el Barabbást!”  19 Amely,  valami 
lázadást csinált a városban és gyilkosságért vettettek 
tömlöcre. 20 Pilátus pedig ismét hozzájuk szólt, mert 
el akarta oldozni Jézust. 21 Azoktól, pedig felhangzott, 
szólván:  „Kereszteld  meg,  kereszteld  meg  őt!”  22  Ő 
pedig  harmadszor  mondta  nekik:  „Mi  rosszat  tett? 
Semmi halálos vétket nem találtam benne!” 23 Azok, 
azonban  nekifeküdtek  nagy  hanggal  követelni,  hogy 
feszítse meg. És az ő hangjuk győzedelmeskedett.
  24  Pilátus,  pedig  úgy ítélt,  hogy legyen  meg  az  ő 
kérésük.  25  Eloldozta  nekik  azt,  aki  lázadásért  és 
gyilkosságért  volt  a  tömlöcben,  akit  kértek,  Jézust 
pedig átadta az akaratuknak.
  26  Amint  vezették  őt,  megragadták  a  kürénébeli 
Simont, aki épp a mezőről jött, és rátették a keresztfát, 
hogy hordozza Jézus után.
  27 A nép nagy tömege követte őt és asszonyok, akik 
jajgattak és  siratták őt.  28 Hozzájuk fordulva  Jézus 
így  szólt:  „Jeruzsálem  leányai,  ne  sírjatok  miattam, 
hanem  magatok  miatt  sírjatok  és  a  gyermekeitek 
miatt.  29  Mert  lám,  érkeznek  napok,  amikor  azt 

mondják:  Boldogok  a  meddők  és  a  méhek,  amelyek 
nem szültek és az emlők, amelyek nem szoptattak! 30 
Akkor elkezdik mondani,  hogy hegyek: essetek ránk, 
és halmok: fedjetek el minket!  31 Mert ha a nedves, 
élőfával ezt teszik, mit tesznek majd a szárazzal?”
  32 Vezettek pedig két gonosztevőt is vele együtt, hogy 
megöljék őket.
  33  Mikor  pedig  elmentek  arra  a  helyre,  ami 
Koponyahegynek neveztetik, ott megfeszítették őt és a 
gonosztevőket, az egyiket jobbról, a másikat balról. 34 
[Jézus pedig így szólt:  „Atyám, hagyd el nekik,  mert 
nem  tudják  mit  tesznek.”]  Elosztván  pedig,  ruháira 
sorsot vetettek.
 35  És  a  nép  ott  állt  nézve.  Az  elöljárók,  pedig 
csúfolódtak vele, ezt mondván: „Másokat megmentett, 
mentse  meg  magát,  ha  ez  Isten  Felkentje,  a 
választott.”  36  Gúnyolták  őt  a  katonák  is,  akik 
odamenve,  ecetet  vittek  neki.  37  Ezt  mondták neki: 
„Ha  te  vagy  a  Júdeaiak  fejedelme,  mentsd  meg 
magad!” 38 Egy felirat is volt felette:

’Ez a Júdeaiak fejedelme.’
  39 A felfeszített gonosztevők közül egy káromolta őt, 
eképpen:  „Nemde  te  vagy  a  Felkent,  mentsd  meg 
magadat  és  minket  is!”  40  A  másik  így  felelt  neki 
megfeddve azt:  „Te nem féled az Istent,  hiszen te  is 
egyazon ítélet alatt vagy! 41 Mi igazán, mivel mi méltó 
büntetését  vesszük  el  vétkeink  miatt.  De  ez  semmi 
méltatlant nem gyakorolt.” 42 És mondta neki: Jézus, 
emlékezzél meg rólam, amikor eljön a te országod!” 43 
Ő így szólt neki: „Legyen, ahogy szólsz, még ma velem 
leszel a Mennyországban!”
  44 És már a hatodik óra volt, és sötétség lett az egész 
földön a kilencedik óráig. 45 A Nap megfogyatkozott, a 
Szentély  kárpitja  pedig  kettéhasadt  középen.  46  És 
Jézus, nagy hangot hangozván, ezt mondta: „Atyám! A 
kezedbe  teszem  a  szellemem!  Ezt  mondva  kilehelte 
szellemét.
  47 A százados, látván, hogy mi történt, dicsőítette az 
Istent, mondván: „Ez az ember valóban igaz volt!” 48 
És mind az együtt  levő sokadalom, ami ezeket  látni 
ment  oda,  látva  a  történteket,  a  mellét  verte  és 
megtért.
  49 Az ő ismerősei pedig mind ott álltak messzebb és 
az asszonyok, akik követték őt Galileától fogva.
  50 Volt egy férfi, József nevű, a tanács tagja, nemes 
és  igaz  férfiú.  51  Ő  volt  az  aki  nem értett  egyet  a 
többiek  tanácsával  és  gyakorlatával,  Arimatea 
városából jött, Júdeából, aki várta az Isten Országát. 
52 Ez Pilátushoz ment és elkérte Jézus testét. 53 És 
levéve azt, gyolcsba göngyölte be és egy sziklába vágott 
síboltba tették őt, ahol még nem feküdt senki sem. 54 
Ez  volt  az  előkészület  napja  és  előfénylett  már  a 
Szombat.
  55 Végig követték őt az asszonyok, akik együtt jártak 
vele  Galileában,  megnézték  a  sírboltot  is  és  azt  is, 
hogyan helyezték el az ő testét. 56 Visszatérve, pedig 
készítettek fűszereket  és kenetet.  Szombaton viszont 
nyugalomban voltak, a parancsolat szerint.
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A  Szombat  elsején,  a  hajnal  mélyén,  a 
síremlékhez  mentek  elhozva  az 
előkészített fűszereket. 2 A síremlék kövét, 

pedig elgördítve találták. 3 Bementek, de nem találták 
az Úr Jézus testét. 4 És ők zavarban voltak ezek miatt, 
de lám, két férfi állt melléjük ragyogó ruhában. 5 Ők 
pedig rémületükben az arcukat a földre hajtották és 
azok  ezt  mondták  nekik:  „Mit  keresitek  az  élőt,  a 
holtak  között?  6  Nincs  itt,  hanem  feltámadt. 
Emlékezzetek,  mint  beszélt  nektek,  még  Galileában 
lévén! 7 Mondván: Az Emberfiának a vétkes emberek 
kezébe  kell  átadatnia  és  kereszteltetnie  és 
harmadnapon feltámadnia.”  8  Erre  visszaemlékeztek 
szavaira.
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  9  És  visszatérve  a  síremléktől  hírt  vittek  a 
tizenegynek  mindezekről  és  mind  a  többieknek.  10 
Ezek voltak, a magdalai Mária, Johanna, Jakab anyja 
Mária és a többi asszony velük együtt. 11 De csak üres 
beszédnek tűnt fel ez nekik és nem hittek azoknak. 12 
Péter pedig felkelvén a síremlékhez futott és behajolva 
egyedül a lepleket látta és elment magában csodálva a 
megtörténteket.
  13 És lám, azon a napon kettő közülük egy Emmausz 
nevű  faluba  mentek,  ami  mintegy  hatvan 
sztadionnyira van Jeruzsálemtől. 14 És egymás közt a 
történtekről  regéltek.  15  Történt,  hogy  regéltek  és 
vitatkoztak  egymás  közt,  maga  Jézus  szegődött 
melléjük és ment együtt velük. 16 Szemeik azonban le 
voltak fogva, így nem ismerték fel őt. 17 Ezt mondta 
nekik:  „Milyen igék ezek, amiket  egymással  váltotok 
útközben?” És búsan megálltak. 18 Egy Kleofás nevű, 
pedig felelve neki, ezt mondta: „Egyedül te nem jártál 
Jeruzsálemben  és  nem  ismered  a  történteket,  amik 
ezekben a napokban lettek?”. 19 És ezt mondta nekik: 
„Melyek?” Azok ezt mondták neki:  „A názáreti Jézus 
dolgai,  ama  férfi,  aki  erős  próféta  volt  műben  és 
igében, az Isten és az egész nép előtt, 20 hogy adták 
oda  őt  a  főpapoknak  és  az  elöljáróknak,  a  halálos 
ítéletre és hogy keresztelték meg őt. 21 Pedig mi abban 
reménykedtünk,  hogy  ő  szándékozik  megváltani 
Izraelt, azonban mindezzel együtt már harmad napja 
van, hogy ezek történtek. 22 Hanem valami közülünk 
való asszonyok megzavartak minket, akik a síremlék 
közelében  jártak,  23  és  nem  lelték  az  ő  testét  és 
hazajővén elmondták, hogy hírnököket is láttak, akik 
élőnek  mondták  őt.  24  És  némelyek  közülünk 
elmentek  a  síremlékhez  és  úgy  találták,  amit  az 
asszonyok  is  mondták,  de  őt  nem látták.”  25  Ő  ezt 
mondta  nekik:  „Ó  ti  értetlenek  és  nehéz  szívűek,  a 
próféták beszédeinek elhívésére; 26 Mert nemde ezeket 
kellett elszenvednie a Felkentnek és bemennie a maga 
dicsőségébe?”  27  És  elkezdve  Mózestől,  a  prófétákon 
át, magyarázta mindazokat, amik az Írásokban voltak, 

magáról.
  28  És  megérkeztek  a  faluba,  ahova  igyekeztek.  Ő 
pedig  úgy  tett,  mint,  aki  tovább  megy.  29  De 
kényszerítették,  mondván:  „Maradj  velünk,  mert 
estélik és a nappal is megtört már.” És velük maradva 
bement ő is. 30 Mikor asztalhoz telepedett velük, vette 
a kenyeret, megáldotta, megtörte és oda adta nekik. 31 
Erre  megnyíltak  a  szemeik  és  felismerték  őt,  de  ő 
eltűnt  előlük.  32  És  így  szóltak egymáshoz:  „Nemde 
lángoló volt a szívünk, amit hozzánk beszélt az úton, 
amit az Írásokat magyarázta?”
  33  És  még  ez  órában  felkeltek  és  visszafordultak 
Jeruzsálembe és egybegyűlve találták a tizenegyet és a 
velük  együtt  levőket.  34  Elmondták  nekik,  hogy 
valóban feltámadt az Úr és hogy Simon látta.  35 És 
ezek  is  elővezették  az  úton  történteket  és  mint 
ismerték fel a kenyértörésben.
  36 Mikor ezeket beszélték egymás közt, ő középen állt 
és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!  [Én vagyok, 
ne féljetek!] 37 Azok megrémülve és félelmükben azt 
gondolták,  hogy  valami  szellemet  látnak.  38  Ő  ezt 
mondta  nekik:  „Miért  rendültetek  meg  és  miért 
kételkedtek a szívetekben? 39 Lássátok a kezeimet és 
a  lábaimat,  mert  én  vagyok az;  Tapintsatok meg és 
lássátok,  mert  a  szellemnek  nincs  húsa  és  csontja, 
nekem pedig van.” 40 És ezeket mondva, megmutatta 
nekik  a  kezeit  és  a  lábait.  41  Amikor  pedig,  még 
mindig nem hittek az öröm miatt, ezt mondta nekik: 
„Van valami ételetek itten?” 42 Ők pedig adtak neki 
egy sült halat. 43 És előttük fogta és megette.
  44  Ezt  mondta  nekik:  „Ezek  az  én  igéim,  amiket 
nektek mondtam, amíg veletek voltam,  hogy be  kell 
teljesednie  mindennek,  amik  Mózes  könyvében 
megírattak, a prófétáknál és a zsoltárokban felőlem. 45 
Akkor  megnyitotta  az  elméjüket,  hogy  értsék  az 
Írásokat. 46 És mondta nekik: „Mert így van megírva, 
a Felkentnek szenvednie kell,  de feltámad a halálból 
harmadnap.  47  és  hirdetni  kell  az  ő  nevében  való 
átelmélkedést,  a  vétkek  elhagyására  minden 
nemzetnek. Jeruzsálemmel kezdve. 48 Ti tanúskodtok 
erről. 49 És íme, én elküldöm rátok az Atyám ígéretét. 
Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem öltitek a 
Magasság Erejét.”
  50  Kivezette  őket  egész  Betániáig  és  ott  kezeit 
felemelve  megáldotta  őket.  51  És  az  áldás  közben 
elvált tőlük és felvitet az Égbe.
  52 Ők hódoltak neki és nagy örömmel visszatértek 
Jeruzsálembe.  53  És  mindig  a  Templomban  voltak, 
hogy áldják az Istent.
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Fogalmak

A következőkben azokat az evangéliumokban szereplő fogalmakat veszem sorra, amelyek a 
helyestől  eltérő  módon  vannak  fordítva,  a  hagyományosnak  nevezhető  magyarországi 
szöveggondozói  körben.  Ez  a  kör  az  un.  nagyegyházi,  másképp  a  történelminek  nevezett 
felekezetek (római katolikus, református, evangélikus, görög-katolikus, ortodox (görög-keleti) és 
néhány kisebb, de régi felekezeti közösség) szellemi holdudvara. Nem tévedésről van szó, hanem 
tudatos  és  teológiai  ill.  dogmatikai  szempontú  fogalomhasználati  gyakorlatról.  Ezeknek  az 
embereknek  a  köre  megfelelő  képzettséggel,  megfelelő  gyakorlattal  és  feltételezem,  hogy 
legtöbbször  megfelelő  háttértámogatással  rendelkezik  a  feladat  helyes  elvégzéséhez.  A baj  ott 
keletkezik, hogy a fordítás nem kizárólag a szöveg és annak belső összefüggései vezérlik, hanem 
jóval későbbi teológiai és felekezeti-dogmatikai megfontolások. Ezek a megfontolások megelőzik 
a fordítást. A magyarországi teológiák ugyanis, sajnos, más szellemi közegből származnak. Latin, 
germán vagy görög szellemi látásmód és ezzel együtt értelmezés nyilvánul meg ezekben. Ezek 
mindegyike indoeurópai nyelv,  indoeurópai szellemiség.  Ez önmagában nem lenne baj,  hiszen 
minden  nép  a  maga  sajátságos  szellemi  közegében  kell,  hogy  kibontsa  Jézus  tanítását.  Ne 
feledjük: a tanítás, amit kaptunk, ami az evangéliumokban található, mag! Nem részletekbe menő, 
aprólékos,  minden  emberi  élethelyzetre  kiterjedő  utasításkészlet,  hogy  nekünk  ne  kelljen 
gondolkodni. Ezt a magot kell abban az előbb említett szellemi közegben meggyökereztetni és 
kibontani, amelybe az igehirdetés révén hullik. A latin és a görög ill. a germán anyanyelvű hitről 
gondolkodók meg is tették ezt akár tudatosan, akár öntudatlanul. 

A  kibontás  pedig  a  nyelv  elemeivel  történik,  elsősorban  a  megjelenített  fogalmak 
elemzésével. Természetesen nem önmagukban. Természetesen a Jézus által mondott példázatok, 
magyarázatok  segítségével.  Magyarhonban,  sajnos  ez  nem  történt  meg.  Még  hitújítóink  is 
megelégedtek azzal, hogy a némethoni megoldásokat hazahozzák és itt terjesztették. A reformáció 
viszonylagos  sikere  szerintem,  csupán  annak  volt  köszönhető,  hogy  képviselte  a  magyar 
függetlenséget,  s  nem azért,  mert  illeszkedett  volna a  magyarság szellemiségéhez1.  Bár,  az  is 
bizonyosnak látszik, hogy az igény meg volt a népben a szellemi önállóságra is.  Ezt egyebek 
mellett  kiemelkedően  bizonyítja  a  főként,  de  nem  kizárólagosan  református  templomokban 
található  kazettás  mennyezetek  képi  világa.  Ez  a  képírt  „testámentom”  világosan  utal  arra  a 
valóban magyar vallási képrendszerre, aminek a megjelenítésével adós maradt a reformáció is. 

A következőkben az egyik első lépést teszem meg, ami ezen az úton vezet, azzal, hogy sorra 
veszem azon fogalmakat, amik a teológiai előfeltételezések okán az egyébként szükségestől eltérő 
módon lettek fordítva. Itt  még tartalmi elemzést nem akartam adni, mivel ez nagyon messzire 
vinne és a szükségesnél jobban bonyolítaná ezen a ponton az építkezést.  Ezért  inkább csak a 
kifejezések  jelentésének  igazolására  igyekszem szorítkozni  s  csupán  jelzem egy-egy gondolat 
erejéig,  hogy milyen irányban lehetséges a  tovább haladás.  A hittani  összegzést  és  kifejtést  a 
következő nagy részben a Magyarázatokban teszem meg. 

Hogy miért is olyan fontos az egyes szavak pontos fordítása jogosnak tetsző kérdésként 
merül  fel.  Sokszor  hallottam  beszélgetések  során:  nem  mindegy,  hogy  szellem  vagy  lélek, 
keresztelés  vagy bemerítés,  bűnbánat  vagy átértelmezés?  Sokszor  éreztem úgy,  hogy egyfajta 
kötekedésnek érzik a kérdés felvetését is. Pedig szerintem nem mindegy. És nem csak szerintem. 
Ha csupán abból is indulunk ki, ahogy Jézust nevezi az Írás: az Ige2. A görög λόγος azt jelenti: 

1 Igazán nem szeretném megsérteni ezzel  hitújító testvéreinket, de, ha továbbra is bedugjuk a fejeinket a „homokba” , nem 
fogjuk megtalálni az előremutató válaszokat nemzetünk egyre égetőbb bajaira. Sajnos a reformáció nem hozta meg a várt 
eredményt, nemzetünk felemelkedését, ezt az elmúlt 450 (!) év távolából elmondhatjuk. 

2 Jn 1,1-2
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szó, a szóló, megszólaló szó. Amennyiben Jézus az Ige, a Szó, akkor véghetetlenül fontosnak kell 
lennie a szónak és ezzel együtt ezen szó fordításának is. De ezen túl ismerjük azt a gondolatot is, 
ami  a  szó  teremtő  erejéről  szól.  A kimondott  szónak ereje  van,  hiszen  a  kimondás  előtt  már 
megjelenik az elmében és így a szellemi térben. Mint egy adás. És hat. Ez a hatás az, ami nem 
mindegy. Mert ha hat, akkor mindenképpen, hat. Ha rosszat mondunk vagy ha jót, egyaránt hat. 
Ezért mondták nagyon sokszor régi írók és bölcsek, hogy vagy nem beszéljünk egyáltalán, vagy 
ha beszélnünk kell, akkor csak keveset szóljunk. 

Maga Szent Pál is sokszor írja, hogy kevés szóval éljünk és ugyanezen okból írta azt is, 
hogy ne is  tréfálkozzunk testvéreinkkel.  Ha mindezek így vannak,  akkor  bizony fontos,  hogy 
törekedjünk a lehető legpontosabb fordításra is, ezen igen csak fontos fogalmak esetében. 

A lent következő fogalmak esetében úgy jártam el, hogy nem feltétlenül tükörfordítást adok, 
hanem lehetőleg a tartalom szerint igyekeztem megkeresni a magyar nyelvben. Nem csupán én 
jártam el így, hanem egy általánosan bevett szokást követek. Említhetem itt rögtön a logosz-Ige 
fordítást, ami nem tükörfordítás. Az Ige magyar szó, lényegénél fogva többet fejez ki az eredeti 
gondolatból, mint akár a görög vagy latin megfelelő. Hasonló a helyzet az ekklészia-egyház páros 
esetében is. Magyar egyház kifejezés többet mond, mint a görög, ami pusztán annyit jelent, hogy 
gyülekezet, egy közösség politikailag önálló tagjainak csoportosulása. A magyar egy-ház jelentése 
a  régi  magyar  nyelvben  az  üdvösség  házát  jelenti,  mivel  az  egy  szó  az  üdv  kifejezésen 
egyenértékű  és  egyúttal  a  szentnek  is  megfelelő  fogalom  volt.  Én  ezeknek  az  elveknek 
megfelelően jártam el. 

A következő fogalmak csupán egy válogatást  jelentenek,  amennyire az lehetséges volt  a 
legfontosabbakat  összegyűjtve,  hogy  a  tanítás  eme  fontos  oszlopait  a  megfelelő  módon 
értelmezhessük. Későbbiek során ez a sor természetesen bővülni fog, ahogy a munkálatok előre 
haladnak és egy következő könyvben már egy jóval bővebb listát talál majd az olvasó. 

A pneuma jelentései: 1. fúvás, fuvalom; szél; fuvallat; átv. széljárás, szélviszonyok; 2. kifújt 
levegő; lélegzet;  lehelet;  3.  bélszél;  4. kipárolgás;  illat,  szag; 5 életerő; lélek; az emberi  lélek 
szellemi része; 6. anyagtalan lény, szellem; angyal NT.; nyelvtani: hehezet.[1]

 

Elsőként  Balázs  Károly  okfejtését  közlöm  nagyobb  részletességgel,  mert  nagyon 
határozottan és lényegre törően bontja ki ennek a kifejezésnek a tartalmát. 

πνεῦμα (pneuma) szócikk

A  4054-ből  πνέω  (pneo)  képzett  főnév  a  -μα  végződéssel,  amely  egy  tett 
következményeként beállt állapotra utal: a fújás hatása. Ez lehetett gyenge szellő, fuvallat, Jn 3,8; 
Zsid 1,7; vagy hirtelen és heves légroham /Csel 2,2/. Alapgondolata a héber  Xרּוה (rúach) =  szél 
szóból ered, és ennek fogalmi megfelelőit használják a legtöbb nyelvben. A szellem szó jelentése 
sokrétű. A NIDNTT (1986) ezt írja: „pneuma, spirit, a word of great significance in the NT … 
(III/689 old.) = „ a szellem igen jelentős, fontos szó az Újszövetségben”

A magyar  szellem szavunk nyelvújítási  alkotás  (Kazinczy,  1808)  az ősi  „zellet”  (szellő) 
szavunk  helyett.  Sajnos,  nagyon  sok  ősi  szavunkat,  amelyek  közel  álltak  a  Biblia  eredeti 
fogalmaihoz vagy azonosak voltak velük, a nyelvújítás eltüntette, vagy elhaltak, esetleg az Egyház 
merevsége miatt a világi szóhasználat kisajátította és egyoldalú tartalommal töltötte meg őket. 
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A Biblia un.  „huszita” fordításából (a 15. század első fele)  fennmaradt szövegrészekben 
(Bécsi-kódex, Müncheni-kódex, Apor-kódex)a latin „spiritus” szó magyar megfelelője a „szellet”, 
beleértve  a  „Spiritus  Sanctus”  visszaadását  is,  például:  „Ő  szent  szelletben  keresztel  meg 
tütöket”.  Eredetileg a „szellet” a régi magyar nyelvben, a héb. és a gör, használatnak megfelelően 
többféle jelentést is hordozott, a legtöbb esetben jó v. gonosz szellemmel volt kapcsolatban.

A 15.-17. századi szövegekben az elvont, „lelki” jelentés mellett durva, alpári hangulatú 
környezetben is felbukkan a „szellet” szó: például „alsó szellet szagú dög” (Méliusz Juhász Péter, 
1568);  „sok  puffasztó  szelletek”  (Comenius,  1643).  Alighanem  ezek  a  szélsőséges 
jelentésárnyalatok riasztották el mind a katolikus, mind a protestáns bibliafordítókat a „szellet” 
szó további használatától.

A gyulafehérvári  ferences  krónika  (1420-1433),  már  foglalkozik  a  Huszita-fordítással, 
kiemelve, hogy: „hihetetlen ’eretnekség’ volt benne, az ember el nem mondhatja, - a Szentlelket is 
szent  szelletnek  nevezi”.  A  latin  szöveg  szerint:  „SIMPLEX  THEOLOGUS,  PURUS 
HAERETICUS EST, nam istam dictionem spiritus sanctus expouserunt sie: zent zelleth …” A 
fordítást tehát azért is elvethetjük, mert a „Szent Szellemet” - Szent Szelletnek adták vissza. Közli. 
Döbrentei G. az MTT /az MTA elődje/ kiadványában: II. r. XXIII. o. Buda, 1838.

A Huszita-fordítás után csak 1870-ben kísérelte meg következetesen megkülönböztetni a 
lélek  és  a  szellem szót  a  teljes  bibliafordításban  az  evangélikus  Kámory Sámuel  theol.  tanár 
(Pozsony). A Szentlélek összetételt azonban meghagyta azzal az indoklással, hogy az egyértelmű a 
magyar olvasó előtt és nem idegen, mint a Szentszellem kifejezés. Ezt az alapelvet méltó lenne 
(lett volna) követni, mint átmeneti megoldást.

A magyarországi Ószöv.-i zsidó fordítókat nem zavarta a ker. egyházak hozzáállása (IMIT 
1898-1907) és a héber Xרּוה (rúach) = SZÉL, szellem szót pontosan adták vissza. 

Az  1975-ben  megjelent  ún.  ökumenikus  Biblia  kiadása  előtti  utolsó  mátraházai 
megbeszélésen  –  hosszas  vita  után  –  született  egy  kompromisszumos  megoldás:  az  elkészült 
szövegen már nem változtatnak, de a margón mindenütt jelölni fogják, ahol a szellem előfordul. 
Mindez azonban csak ígéret maradt.

Amit még hozzá lehet tenni ehhez, hogy maga Jézus az, aki igazolja a szél fogalmi körébe 
való tartozását a szellem szónak. Ez a Nikodémosz párbeszéd. Itt világosan kifejtődik a Jn 3,8-ban 
a szél természetűsége a pneumának. Félelmetes, hogy ennek ellenére milyen erővel képesek ellene 
mondani az amúgy nyilvánvaló értelmezésnek. Ezt mondja Jézus:

το πνευμα ὅπου θελει πνει, και την φωνην αυτου ακουεις, αλλ᾿ ουκ οἶδας ποθεν ἔρχεται και 
που υπαγει· οὕτως εστι πας ο γεγεννημενος εκ του Πνευματος. 

Magyarul: „A szellem ott szellen, ahol akar, hallod a hangját, azonban nem tudod, hogy  
honnan jön és hová megy; így van mind, aki a Szellemtől született.” 

Ami azt illeti, hogy „durva, alpári” jelentéskörben is használták a szellet szót, nem igazán 
kell megütköznünk, hiszen a görög használatban is van efféle árnyalata a pneumának. Ráadásul 
azért ne feledjük az elvonatkoztatott értelmet is ez irányban szemlélni. Az ember szellemi tevé-
kenysége nem csak magasztos, Igei lehet, hanem „durva és alpári” is. Gondoljunk a káromkodá-
sokra, a csúnya beszédre, a mellébeszélésre. Az ember erre is használhatja szellemi képességeit. 
Sajnos.
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Azt is állítják, hogy a szellem kifejezés kísértet értelmet is nyert a köznyelvben nálunk. 
Nos, ez bizony igaz, azonban meg kell említsem, a kísértetek szellemi voltát, még a Szentírásban 
is. Továbbá felhívom a figyelmét az olvasónak, hogy figyeljen fel arra a mozzanatra, hogy ebben a 
tekintetben is meg akarják vezetni gondolkodását úgy téve, mintha a szellem szónak szinte kizáró-
lagos jelentésköre lenne a „kísértetiség”. Valójában nyelvünkön is használjuk így: a törvény szel-
leme vagy így: ennek-annak az írónak, gondolkodónak a szellemisége. Beszélünk szellemi alap-
zatról egy ember vagy egy mozgalom esetében ée ez alatt nem kísértetet értünk. Mint tudjuk.

További ellenérv, hogy a szellem szó „a ráció irányában terhelt kifejezés”. Értsd itt, hogy a 
felvilágosodásnak nevezett irányzat használatában is lévő fogalom. Ha ezt a hozzáállást veszem 
magamra, most azt kellene írnom, hogy akkor zárjuk börtönbe a szellem fogalmat és szót, hogy 
ment maradhassak az átkos befolyástól. Bízom benne, hogy az olvasó is érzi ennek a kifogásnak 
az elképesztő voltát. Tovább gondolva: ha Hitler és Sztálin szerette a tejet, akkor mi nem ihatunk 
ilyesmit. Vagy, ami még szörnyűbb ezek az emberek levegőt lélegeztek be és vizet is ittak, akkor 
mi… Én azt hiszem, azok az emberek, akik ilyesmit írnak le, nem gondolták végig teljes körűen 
állításaikat. Attól, hogy a „ráció” kora és szellemi örökösei előszeretettel használták a ’szellem’ 
fogalmát elveik, gondolataik kifejtésekor, még nem jelent számunkra tilalmat. Akinek pedig je-
lent, már bizonyította is, hogy lelkileg gondolkodik, s nem szellemileg, ahogy azt Pál apostol el-
várta a Jézust követni szándékozóktól.

A pszükhé jelentései: 1. lehelet, lélegzet; 2. életerő; élet; 3. halott lelke, árnya, szelleme; 
testtől  elvált  lélek;  4.  halhatatlan/anyagtalan  lélek;  5.  lélek  (mint  az  érzelmek,  vágyak  és  az 
értelem központja); 6. (emberi viselkedést irányító) lélek, viselkedési mód, életmód, jellem; 7. 
személyiség; 8. a világmindenség lelke; 9. (szeretett személyről) lelkem;  <pneuma pszükhikón: 
Plut.: az életerő szelleme>

A szó gondolati háttere a beszívott levegő, ami hideg érzetet kelt az emberben. Nevezték ezt 
a  hideg  „léleknek”  is.  (szemben  a  pneumával,  ami  a  meleg  „lélek”,  mivel  a  kifújt  levegőre 
gondoltak általa) Használatát tekintve teljesen világos, hogy az ember életerejét, „elevenségét”, 
személyiségét jelenti, az érzelmi megnyilvánulását az ember jelenlétének. Kapcsolódik eképpen 
hozzá az ösztönök világa és részben az akarat is. Ez a szó a pszükhé volt a görög nyelv általános 
használatában, mint az ember nem-testi  megnyilvánulásainak helye. Ezt használta Platón vagy 
Arisztotelész,  illetve sokan mások utánuk. Nagyon sok esetben a mai  napig is ezt  a fogalmat 
használja legszívesebben az indoeurópai „szellemi közösség”. A latinos animálni kifejezés is csak 
annyit tesz: megeleveníteni, de nem jelenti ezt: értelemmel, önálló tudatossággal ellátni. Minden 
élő lény „animált” „lelkesített”, de nem mindegyik „pneumatikus” szellemi. Anélkül, hogy most 
mélyebben  belemennék  jelzem,  hogy  a  pszükhé alárendelt  működését  jelenti  az  embernek  a 
pneumához képest az Újszövetségben. 

 

A szóma jelentései: 1. holttest, hulla; dög; 2. (élő) test; személy; 3. élet; 4. körülírásként is 
használatos 5. anyag(i állomány); 6. vmi egésze/együttese; lényeg; 7. Krisztus teste NT.

Jelentése nagyrészt megfelel a magyar test kifejezésnek és az élő hús „keretét, alakját” jelenti. 
Közösségre értelmezve  ez az 'intézmény', míg a benne működő emberek 
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A szarksz jelentései: 1. hús, húsdarab; hússzerű anyag (pl. gyümölcs húsa); 2. emberi test, 
törzs; 3. hús, test (mint a vágyak és gyönyörök helye); az esendő emberi lét NT. ; 

Megfelel a hús szavunknak, elvonatkoztatott értelemben is. Pálnál az anyagiakba süllyedt 
embert jelenti. Az „ösztönlényt”, aki a vágyainak/vágyaiban él.

A metanoeó jelentései: 1. megváltoztatja szándékét, meggondolja magát; 2. megbán vmit; 
3. bűnbánatot tart vmi miatt; NT: megtér vmiből;

Ennél a szócikknél is érezhető, mennyire befolyásolja a kifejtést a vallási hagyomány. A szó 
lényege a  noeó ige, ami érzékekkel felismerni, értelmezni, gondolni tartalmat hordoz. A meta- 
előtag a változásra utal, a visszairányulásra, egy teljes mértékű változásra. A kettő együtt jelenti a 
korábbiak felülvizsgálatával kezdődő átértelmezést,  ami a későbbikben, ezen belső szellemi és 
lelki  (értsd:  érzelmi)  változás  során  vezet  el  egyebek  mellett  a  bánatra  is,  amit  a  múltban 
elkövetettek miatt érez az ember. Az átértelmezés szó inkább kifejezi a teendőket, mint a bűnbánat 
szó. Emez csupán a végeredményt jeleníti meg, a hogyanra nem ad választ.  

A baptidzó jelentései: 1. bemárt, bemerít; 2. merít; 3. NT: meg”keresztel”;

A szónak  és  az  általa  megjelenített  cselekménynek  semmi  köze  sincs  a  „keresztelni” 
kifejezésünkhöz.  Ez  a  szóhasználat  teljesen  félreviszi  a  hívő  ember  gondolkodását,  sőt,  ha 
komolyan vesszük az emberi szó Jézus által is tanított teremtő erejét, kifejezetten kártékonynak 
kell tartanunk. Kártékonynak abban az értelemben, hogy kizárólag a szenvedést idézi  meg, holott 
aki  a  Felkent  követőinek közösségéhez csatlakozik,  Isten titkába merül  bele,  beavatódik Isten 
Országába.  Jelentése:  vmit  bemeríteni  egy  folyékony  közegbe  (leggyakrabban  vízbe),  amely 
bemártott  dolog  meg  is  változik  szerkezetében.  Ebben  a  tekintetben  közelebb  áll  a  magyar 
beavatás  szóhoz.  Avatni  ugyanis  pontosan  ezt  jelenti,  ahogy  a  cserzővarga  a  bőrt  beavatja. 
Gyökere a baptó ’bemerít, beavat’ ige. 

A keresztelni szó a középkori egyházi gyakorlat következtében honosodott meg, mivel a 
bemerítés szertartása már réges-rég nem jelentett tényleges bemerítkezést is egyúttal, hanem csak 
– maga a jel – egy kereszt rajzolását szentelt olajjal a bemerítendő homlokára. Mivel eleink már 
csak ezzel találkoztak, így erről a mozzanatról nyerte a nevét maga az egész szertartás is és így 
került  a  Szentírás  fordításába  is.  A szó  más  nyelveken  vagy  a  görög  eredeti  átvétele  némi 
igazítással (pl.: olasz – battésimo; spanyol – bautismo; latin – baptisma; angol - baptism), vagy 
hasonló jelentésű saját szó lett (német – taufe; angol – dipping; svéd – dop;). 

A fósz jelentései: 1. ; fény, napfény; 2. élet(fénye); 3. nyilvánosság; 4. nap; 5. fáklya vagy 
lámpafény;  6.  ablak; 7.  szemfény;  8.  átv.  remény/öröm fénye; reménység; 9. NT: Isten fénye, 
világossága; 

Ebben az esetben is igazán érthetetlen, miért fordítják világosságnak a görög  fény szót. Ez 
egy meglehetősen köznapi kifejezés, valószínüleg ezért is használtatott a szentírók által. A Móz 
1,3-ban szereplő (אור), s a LXX-ben fósz-nak írt szó is egyértelműen fény jelentéssel bír. Ráadásul 
a szóhasználat is ellene mond, hiszen mondjuk: Jézus a mi Napunk; a Napnak pedig fénye van, a 
világosságot csak okozza a nap fénye. Jézus pedig nem okozat, hanem ok. 



F O G A L M A K

A  szkotosz jelentései:  1.  sötétség,  homály;  2.  vakság;  3.  szédülés;  4.  átv.  ismeretlenség, 
dicstelenség; 5. tudatlanság, lelki sötétség;

A szó azt jelenti, amit fent olvasunk: sötétség, homály, szószerinti és elvont értelemben is. 
Igazi jelentősége számunkra a Fény-Sötétség kettősének értelmezésekor keletkezik. Ha ugyanis 
nem kenjük el ezt az ellentétpárt, kiderül, hogy milyen súllyal emeli ki a Fény jelentőségét. De 
erről majd többet a kifejtésben.

Az opheiléma jelentései: 1. adósság; tartozás; 2. vétek; bűn; NT
Pénzbeli, vagyoni adósságot jelent elsősorban. Ennek az átvitt értelmét használja a szentíró 

ebben a szóban. A magyar fordítás itt is abba a hibába esik, hogy minden erővel meg akar felelni 
egy teológiai  képzetnek.  Az ugyanis valóban igaz,  hogy pl.  az Úr imádságában is ez a szó – 
végeredményben – értelmezhető vétekként is.  Azonban ez csak egy külső kép.  Elvétett életút. 
Pontosabb a tartozás fogalma itt. Gondoljunk arra, hogy aki vétkezik vagy bűnt követ el nem tesz 
meg valami jót. Így hiány keletkezik, az eredeti Tervhez képest. Ez a hiány egy tartozás, amit meg 
kellene adnunk az Istennek. Csakhogy mi emberek távol vagyunk attól, hogy tökéletesek legyünk, 
miből is, számos meg nem adható tartozásunk keletkezik. Ezekről a mindenféle tartozásainkról 
szól  az  imádság  is.  De  miként  tudnánk  megszabadulni  tartozásainktól,  ha  nem tudjuk,  hogy 
vannak. Ha egyszer azt mondták nekünk, hogy vétkeitek vannak, így általános értelemben. 

A baszileia jelentései: 1. királyi hatalom; 2. király; 3. királyság; ország; LXX
Az uralkodó megnevezése már a korai görög időktől kezdve. Ez talán pontosabb is, mint a 

király szó, hiszen az csak egy késői idegen szó a magyarban. Eredetileg nálunk a nyugati fajta 
uralkodóra érthették. ezt úgy értem, hogy a mi uralkodónk vagy fejedelmünk nem csupán az erő 
vagy származás okán volt hatalomban, hanem mert szentségi értelemben is fő volt, feje a népnek 
és  ura  a  tömegnek.  A nyugati  meg  csak  megkoronázott,  (Nagy)  Károlyra  hasonlítani  akaró 
emberke. Nem bensőleg, csak külsőségeiben uralkodó. 

Más alakjában jelenti magát az Országot is, ahol az Uralkodó uralkodik. Korai alakjában ez 
magyarul az Uruszág volt, Úr-ság. Mennyivel többet fejez ki a magyar szó!

A doulosz jelentései: rabszolga; 
Ehhez  sok  hozzáfűzni  való  nincsen.  Ezt  jelenti  és  nem  szolgát.  Az  utóbbi  ura  saját 

személyének, az előbbi nem. A görög gondolkodás szerint még csak nem is ember, hanem beszélő 
szerszám. Ez elég nagy különbség. 
Pl: (Jn 15,15): (GNT)

„ουκετι υμας λεγω δουλους, ὅτι ο δουλος ουκ οἶδε τι ποιει αυτου ο κυριος· υμας δε εἴρηκα φιλους, 
ὅτι παντα ἃ ἤκουσα παρα του πατρος μου εγνωρισα υμιν.”

„Már nem mondalak benneteket rabszolgának, mert a rabszolga nem tudja, mit tesz az ura, 
barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam az Atyámtól, ismertettem veletek.”

A  diakonosz jelentései:1.  szolgálat;  2.  szolgáltatás;  kötelességteljesítés;  3. 
szegénygondozás, alamizsna osztogatás, NT 4. szolgaszemélyzet;
Nos, ez a szó jelenti azt, amit mi értünk szolgán vagy szolgálaton. 

A sztauroó jelentései: 1. cölöpökkel bekerít, cölöpkerítést épít; 2. keresztre feszít [cölöpből 
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készült keresztre], NT;
Ez az igazi „keresztelek” jelentésű szó. A kereszt szóból van képezve, ahogy a görögben is. 

Kicsit  durvának  érzem,  hogy  erre  nem  voltak  képesek  tekintettel  lenni  a  magyarországi 
teológusok  az  elmúlt  hat-hét  évszázadban.  Gondoljon  bele  a  kedves  olvasó:  a  bemerítési 
(„keresztelési”)  szertartáson  mind  a  mai  napig  megkeresztelik  a  kisgyermekeket  is 
Magyarhonban! Igazán nem tudom miért  csodálkozunk az elmúlt  ötszáz év vesszőfutásán.  Az 
lenne a csoda, ha nem így történt volna! 

Az ekklészia jelentései: 1. gyűlés, népgyűlés; 2. gyülekezet; egyház NT;
Tartalmi jelentése: a görög polisz (többnyire) törvényhozó népgyűlése. A szabad és teljes 

jogú tagjai a polisznak. Ezt figyelembe véve a ’gyülekezet’ szó elég jó közelítése az ekklésziának. 
Azonban.  A  magyar  Egyház  kifejezés,  bár  távol  esik  a  görög  szótól,  mégis  jobban 

megragadja annak a társadalmi felépítménynek a lényegét, amivel eleink találkoztak itt országunk 
megszilárdításakor. egyúttal egy kívánalmat is megfogalmaz. Ez az egység. Nem csupán számtani 
értelemben.  A régi  magyar  nyelvben  az  ’egy’ a  ’szent’ fogalmát  jelentette.  Kapcsolódik  az 
üdvösséghez is, hiszen a ’gy’ hang nem a ’g’ folyománya, hanem a  ’d’ hangé. Így az ’edj-ség’ 
’üdv-ség’, márpedig az üdvözültek a szentek a mennyben. Így az Egy-ház, eleink szemében az 
’üdvösség’ – házát jelentette. Házát épületét, építményét, hajlékát, ami védőn és óvón hajlik a nép 
felé, szellemi védelemként. De erről is majd a magyarázatos részben többet.

Az eukharisztia jelentései: hálaadás;
A szent étkezés megnevezése szó szerint ezt jelenti. Ezzel címezték az első hívő közösségek 

az  újra  és  újra  megismételt  és  átélt  estét,  amit  Jézus  alapított.  Anélkül,  hogy  mélyebben 
belemennénk az elemzésbe, annyit meg lehet jegyezni, még nem született igazán lényegi magyar 
megnevezése  ennek  a  nagyon fontos  mozzanatnak.  Jobb híján  a  görög szót  alkalmazzuk.  Az 
étkezés  közbeni  hálaadás  nyilvánvalóan  csak  egy  mozzanata  az  egész  cselekménynek,  amit 
másképp agapénak mondtak egykoron. 

A sztephanosz jelentése: 1. koszorú; korona; 2. győzelmi koszorú; hivatali koszorú; 3. átv. 
díj; jutalom; tisztesség; kitüntetés; dísz; 

A korona szót használjuk, holott ez is egy idegen kifejezés. Ha lényegét tekintjük, akkor a 
fejék szót lehetne itt használni. Az ’ék, ékesség’ szó erős kapcsolatban van az ’ég’ szóval, így is: 
Ég. Tudni kell, hogy az ékszer eredetileg minden műveltségben óvó szerepet töltött be, ez volt az 
elsődleges szerepköre és csak nagy sokára lett puszta külsőséggé. Ennek megfelelően a fej-ékszer 
a fejet, így az ember szellemiségét volt hivatva védeni, erősíteni. ezt is figyelni kell ,amikor majd 
a szentek koronájáról beszélünk. 

[1] Vanyó László meghatározása: „A pneuma-fogalom meghatározása: a ”pneuma” minden görög számára a négy 
elem egyikét jelentette, bizonyos „testet”, amely lehatárolható helyet foglal el, ugyanakkor lehet elillanó légmozgás, 
amit szélnek neveznek, de felcserélhető a párával, a nedvességgel is, mert az is elszáll, eloszlik, mint a köd és a füst. 
Ha az áramlat akadályba ütközik és nem tud távozni, akkor összesűrűsödik, felmelegítve kitágul, ajtók nyitására vagy 
bálványszobrok megmozgatására is  felhasználható.  A földbe rekedve lesz belőle a  bizonyos személyeket  jóslásra 
képesítő ”mantikon”. Száguldó orkánként mindent elpusztít, ami útjába kerül, földrengést idézhet elő. Az emberek, 
állatok életéhez nélkülözhetetlen, azonosították az erekben keringő folyadékkal, vérrel és az éltető hővel is.”
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Magyarázatok

BEVEZETÉS GYANÁNT

A  legelső  kérdés,  ami  természetszerűleg  felmerül:  Miért  szükséges  magyar 
teológiáról  beszélni,  egyáltalán  miért  kellene  nekünk  sajátosan  magyar  szellemiségű 
hittudomány?  Nem  jó  az,  amit  már  eddig  is  mondtak?  Hiszen  annyi  mindenből  lehet 
válogatni! És mi hasznunk lenne abból, ha van nekünk ilyen: ’magyar teológia’? 

Az én válaszom erre az, hogy szükség van a mi nyelvünk megteremtette sajátos szellemi 
közeget figyelembe vevő, sőt abból, mint alapból kiinduló teológiai és, ami ezzel együtt jár 
bölcseleti gondolkodás megteremtésére. Szükség van, mert:

– a magyar  nép az indoeurópai  népektől  alapjaiban különböző nyelvvel  rendelkező 
nép;

– a nemzeti öntudathoz szükség van szellemi öntudatra is;
– a világ népei között az önálló nyelv önálló világlátást  is szül, s minél nagyobb a 

nyelvi sajátosság volta, annál nagyobb a vallási gyakorlatban s a világnézetben is a 
különbség, ennek a mi esetünkben is meg kellene mutatkoznia1;

– az  emberi  társadalom helyes  működtetéséhez  nélkülözhetetlen  a  bölcsesség,  amit 
azonban ki kell munkálni az arra alkalmas emberekben;

– ahogy nincs két  egyforma  ember  vagy család,  úgy nincs két  egyforma  nép sem, 
akiket ugyanazon bölcsességgel lehetne vezetni;

De egy ennél sokkal egyszerűbb érvet is tudok állítani a kétkedőknek: nézzék meg mi 
lett  belőlünk  azóta,  hogy  indoeurópai  szellemi  másolatok  mentén  igyekszünk  rendezni 
társadalmi életünket. Ez az idő az elmúlt öt-, öt és fél évszázad vagy valamivel több. Ez alatt 
az  idő  alatt  kizárólag  az  Európából  ideszármazott  eszmék  uralták  a  magyar 
közgondolkodást.2 Ideszámítanak a vallási  és nem vallási  eszmék egyaránt.  Az elmúlt  öt 
évszázad  alatt  az  idegenből  hozott  megoldásokat  erőltettük  népünkre,  figyelemre  sem 
méltatva, hogy ezek mindegyike kudarcot hozott nekünk és az Isten is egyre nagyobb és 
egyre  fájdalmasabb  jelekkel  figyelmeztetett  minket,  hogy  rossz  úton  járunk.  A  magyar 
értelmiség azonban mit sem törődött ezzel.  És még ma is azt látjuk, hogy amikor már az 

1 Természetesen ez nem feltétlenül kell jelentsen más alapot is. Jézus tanítása is többféle alakot öltött már az évezredek 
során és aligha van manapság komoly ember, aki ezt kifogásolhatná. Gondolok itt pl. az örmény, a kopt, az etióp és a 
többi megfogalmazására a kereszténységnek.

2 Korábban bármennyire is átvettünk külsődlegesen európai megnyilvánulásokat, alapjaiban magyar maradt a 
gondolkodás. Az igazi változás az Anjou-ház uralkodásával kezdődött a 14. században, majd a Luxembourg-házból 
való Zsigmonddal teljesedett, ami elvezetett a 15. században a magyar szellemiség alászállásához a nép soraiba. 



M A G Y A R Á Z A T O K

ország  széthullása,  belső  szétesése  zajlik,  semmi  igazán  mélyreható  törekvés  sincs  ezen 
legmélyebb dolgaink rendbetételére. Sőt, tartok tőle, hogy  már  eme gondolat felvetését is 
valamiféle árulásnak fogják tartani és beállítani, a magukat hazafiasnak tartó értelmiségiek.3 
Pedig alighanem az volt árulás, hogy eddig nem törődtek a népünk szellemi önállóságának 
kivívásával. De, ami késik, az nem múlik.

A fentebb említett gondolatot,  szellemi önállóságunk hiányát már hamar megéreztem, 
azonban sokáig nem tudtam, hol kellene elkezdeni feltárni a hiba okát. Csak hosszú idő után 
értettem meg mennyire fontos tudatos gondolkodásunk alapegységeinek, a fogalmaknak a 
vizsgálata.  Erre  csak teológiai  tanulmányaim során hívták fel  a figyelmemet,  mikor  is  a 
korai  egyházatyák  és  gondolkodók  munkásságát  tanultuk.  Az  ő  hittani  munkásságuk 
középpontjában  a  Szentírás  fogalmai  állottak.  A  fogalmakból  és  azok  használatának 
elemzéséből született meg a teológia. Én ugyan ezt az utat vizsgáltam (volna) hazánkban, 
azonban kiderült, hogy nálunk ez nem működik, csupán a külhonban tanultak ismételgetése 
zajlik teológia címén. Ekkor kezdtem vizsgálódni a szent szövegben, vizsgálni a Jézus által 
tanítottakat  az eredeti  lejegyzési  nyelvtől,  a görögből kiindulva4.  És mint  minden igazán 
alapos kereső ember, azt vizsgáltam megfelelően fordították-e le a sarkalatos fogalmakat. 
Sajnos, azt tapasztaltam már az első vizsgált fogalomnál (pneuma), hogy nem tették ezt a 
Szentírás fordítói.  Illetve,  mint később kiderült  néhány helyesnek bizonyult  kísérlet azért 
történt, már a 15. századtól kezdve. Számomra csak egy lehetséges út kínálkozott ezután, a 
fordítás illetve a kiigazítás útja. Az ugyanis világos volt, ha vizsgálni akarom a szöveget és 
azt  tapasztaltam,  hogy  az  igazán  fontos  pontokon  nem  megfelelő  a  rendelkezésre  álló 
változat, akkor kénytelen leszek magam is nekiállni és elkészíteni a saját, helyesnek gondolt 
változatomat.  Ez  idáig  a  négy  evangéliumot,  a  Jánosnak  tulajdonított  három  levelet,  a 
Jelenések Könyvét, a Jakab-levelet és számos fontos helyet fordítottam le a Jézus tanítását 
tartalmazó iratokból.  Természetesen továbbra is  zajlik  a szent iratok vizsgálata,  azonban 
mostanra  elértem  egy  olyan  szakaszba5,  ahol  már  szükségesnek  tartom  összefoglalni 
mindazokat a meglátásokat, amik az eddigi munkákból következnek. 

De nem csak az elért eredmények késztetnek ennek a könyvnek a megírására, hanem 
jelenünk félelmes és vészterhes szellemi zűrzavara is. Mert látni való, hogy manapság már 
egy ideje a Jézus által meghirdetettek helyett,  attól nagyon különböző, sőt sokszor annak 
ellentmondó  eszmék,  eszmeszerű  gondolat-törmelékek  uralják  ez  emberek  elméjét. 
Honunkban is, az egyházi vezetők által emlegetett 75%-nyi kereszténység helyett legfeljebb 
csak 10%-nyi  Krisztus-követővel (khrisztianoi) számolhatunk, azaz olyan emberrel,  aki a 
Jézus által meghirdetettek szerint szeretné rendezni életét.  Persze ez is csak egy jóindulatú 
szám, hiszen azokat számláltam ide,  akik egyáltalán elmennek egy szertartásra,  legalább 

3 Ez a „félelmem” időközben igazolódott. Sajnos. Nemhogy fel sem ismerték a bajok gyökerét, hanem egyenesen 
érdemnek, sőt dicsőségnek tekintetik, ha valaki semmilyen érdemi ismerettel sem rendelkezik a vallás, a hit dolgaiban. 

4 Vissza a forráshoz!

5 Ugyanis a négy evangélium jelenti a Tanítás magvát.  Ebből kell kiindulni minden igehirdetőnek, ha igazán hű akar 
maradni. 
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havonta egyszer-kétszer, valamelyik felekezetbe. Ez pedig egy eléggé elriasztó adat. A többi 
honfitársunk a legkülönfélébb szellemi irányok felé halad. Elég tekintélyes, ha éppen nem a 
legnagyobb arányt képviselik azok, akik elfordultak a kicsit is magasabb gondolkodástól a 
számtalan rossz tapasztalat okán, amit az elmúlt száz-százötven év során átéltek ők és az ő 
felmenőik. Ők akár a társadalmunk felét, kétharmadát is kitehetik. Van egy rész, akik vagy a 
kommunizmus eszmeiségének maradékain élnek vagy a fogyasztás „hitében”.  Ez a kettő 
hasonlóan Isten-tagadó. És végül van egy rész, akik a new age-nek nevezett szellemi körben 
keresik önmagukat. Szerintem nagyjából így áll össze jelenlegi helyzetünk. Pedig még nem 
is olyan rég szinte kizárólagosan Jézus tanításának volt tere Magyarhonban. 

És  megint  más  szempontból  nézve:  maga  Jézus  tanítja  nekünk  és  minden 
nemzedéknek annak a szükségességét, hogy a magot, a tanítás magvait vessük a földbe, s ne 
kész, felnevelt növényeket szállítsunk egyik talajból a másikba, tekintet nélkül arra, a már 
felnevelt  növény vajon meg tud-e maradni a számára idegen talajban vagy épen fordítva 
nem fog-e valami kárt tenni a talajban, a helyben talált már ott lévő élővilágban a bevitt 
növény? Ezt a példázatot, a magvetőről szólót követtem én, amikor addig kutattam életem 
szellemi utazása során, míg meg nem leltem a tanítás magvait és ezeket a magvakat vetem 
abba a talajba, amit úgy hívnak: magyar nyelv. Magvakat hoztam és nem kész, felnevelt 
növényt, mert ezek a magvak majd itt fognak felnevelődni ebben a szellemi talajban egy 
szerves  és  természetes  fejlődési  folyamat  során.  Ezt  kellett  volna  tennie  már  sok 
nemzedékkel ezelőtt is az előttem járó hittel foglalkozóknak! De, ami késik az nem múlik.

A mindenható, s mindeneket szerető, háromságos-egy Isten, a mi teremtő Atyánk, a 
Felkent Jézus és az elevenítő Szent Szellem jóindulatú kegyelmében okkal bizakodva kérek 
áldást erre az igyekezetre,  erre a munkára, hogy minden magyarul gondolkodó ember ez 
által is közelebb kerülhessen az Istenhez, aki az élet és minden jónak forrása, s hogy az 
Egység ne csak álom legyen számunkra, hanem eleven boldogító valóság! Így legyen.
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Meglátások 

az Élet Könyveinek olvastán

ISTEN nevében!

Mint  oly  sokan,  kik  a  mi  tanítónk,  Jézus  Krisztus  szellemi  örökségének  tanulói 
vagyunk, nem elégedhetünk meg lefordítván a tanítás magvát jelentő négy könyv, négy irat 
puszta  közreadásával,  hanem  a  munka,  a  vizsgálódás  közben  felmerült  gondolatok, 
felismerések és tapasztalatok legfontosabbikait hozzáillesztjük eme munkához. 

Ha  azt  kérdezi  valaki,  miként  fogalmaznám  meg  egy  mondatban  a  Tanítás 
irányultságát, legfontosabb mondanivalóját, azt mondom neki: Ez a tanítás az ÉLET Tanítása. 
Azoknak szól, akik Élni akarnak, akik a Sötétség helyett a Fény világosságát követik, akik 
felismerték, hogy szükségük van valami önmagukon túlmutató erőforrásra, arra a bizonyos 
öröklétre szökellő Igére. Az Életet tanítja Jézus időtlen idők óta, hol még eljövendőként, hol 
pedig már megmutatkozottként. Jelen van mindazok életében, kik szellemükben, lelkükben, 
szívükben hordozzák és egyúttal jelen is van ő általuk minden más ember számára, hogy 
senki ki ne maradjon puszta tudatlanságból a megváltás lehetőségéből. 

És bizony szomorú tapasztalat, hogy kimaradt épp ez a legfontosabb mozzanata az 
Üzenetnek, mert az emberekben több volt a hatalomvágy, mint a vágy az Igazságra. Mert ha 
végig  nézünk  a  kereszténység  kétezer  évének  folyamán,  be  kell  valljuk,  vajmi  keveset 
tartottunk meg abból,  amiért  pedig oly sok – túl  sok – vért  is ontottunk. Egymás  vérét. 
Testvér vért. S milyen félelmetes is, hogy mindezen küzdelmeket készek voltunk mindig 
megindokolni épp a legszentebb szavakkal, mintha szántszándékkal leltünk volna örömet az 
ilyen csúfolódásban. Mert jó, ha tisztában vagyunk ezzel: rút csúfolódás és gúny volt, mikor 
saját önző hatalomvágyunkat palástoltuk Jézusnak, az Isten fiának tanításával. S nagy kérdés 
még  ma  is  számomra,  vajon  ha  lehetőséget  kapnának,  miként  élnének  a  hatalommal  a 
különféle  felekezetek  vezetői  manapság?  Vajon  ellent  tudnának  mondani  a  Sátán 
csábításának,  a  hatalomvágynak?  Mert  elődeik,  mikor  hatalomba  kerültek  valamely 
országban  vagy  városban,  rendre  elbuktak  ezen  a  vizsgán.  Pedig  erre  Jézustól  soha, 
semmilyen és semmiféle felhatalmazást sem kaptak. De lépjünk tovább.

Magát  Jézust  idézem,  hogy  tanítása  közelébe  jussunk,  mert  ki  is  szólhatna 
avatottabban ő nála? Nézzük, hogy mik is volt azok a sarokpontok, amiket fontosnak tartott:

– ő az Isten Fia, a Felkent; 

– elközelített az Isten (Mennyek) Országa Lk 3,22; Lk 22,29-30; 
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– A  tanítás  szellemi  volta  végig  vonul  az  egész  újszövetségi 
Szentíráson6;

– az Isten Országába a szellemileg újjászületett ember léphet be Jn 3,5;

– alakítsátok át teljesen értelmeteket! -> beavatás7;

– ő az atyával egylényegű Jn 14,10-11;

– a legfontosabb igazodási minta a szeretet mintája;

– az Ige, ami az öröklét záloga; Jn 4,14;

– a követők a tanító hangjára figyelnek és azt követik; Jn 10,3-5;

– az Atya szellemi imádatot vár és az Igazság szeretetét; Jn 4,24;

– „Ti vagytok a világnak a Fény!”  Mt 5,14; „A világnak én vagyok a 
Fény!” Jn 8,12;

– „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” Jn 14,6;

– „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek 
titeket.” Jn 15,12;

– „És más Küldöttet ad nektek, hogy veletek legyen örökre, az Igazság 
Szellemét.” Jn 14,16-18 és 26; Jn 15,26; Jn 16,6-11; 

– az öröklét ígérete: Jn 17,3;  

Kezdjük az elején. A tanítás legfontosabb sarokpontja az, hogy szelleminek nevezi 
azt  a  lényegi  minőséget,  ami  a  gyökerét  és  alapzatát  jelenti  a  teremtett  világnak.  Miért 
fontos ez? Azért,  mert ezzel megfogalmazza azt a cselekvési területet az ember számára, 
ahol  igazán  kiteljesítheti  magát.  Hiszen  korábban  az  akkori  mediterrán  –  közel-keleti 
világban  is  csak  kétféle  vetületét  ismerték  el  a  lehetséges  cselekvésnek:  a  fizikai(azaz 
anyagi) és a lelki cselekvést. Az anyagi nyilvánvaló, mert a test segítségével végrehajtott 
cselekvéseket jelenti. A lelki pedig az érzelmi indíttatású cselekvéseket. Ennek már részét 
képezi a gondolkodás is bizonyos mértékben, bár alárendelve az ember indulatainak. 

Kiindulási  pontunk  a  már  fentebb  említett  szakasz  a  János  által  írt  könyvből,  a 
Nikodémosz-féle párbeszéd. Egészen pontosan:  Jn 3, - 5 „Legyen, ahogy mondom neked:  
ha csak valaki nem születik vízből és szellemből, nem képes bemenni az Isten Országába.” 6  
Ami húsból született, az hús, és ami szellemből született, az szellem. 7 Ne csodálkozz, hogy  
azt mondom neked: Szükséges nektek újfent születnetek. 8 A szellem ott szellen, ahol akar,  
hallod a hangját, azonban nem tudod, hogy honnan jön és hová megy; így van mind, aki a  
Szellemből született.” A πνεῠμα szellemként való fordításának igazolását már elvégeztem a 

6 Mégis a legfontosabb részek: Jn 3,5-8; 4,23-24; 

7 A mai magyar gyakorlat szerint: bűnbánat, keresztelés.
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Fogalmak című megelőző szakaszban.  Itt  azt  kell  megemlíteni,  hogy ez a  néhány sor a 
Nikodémusz-féle  párbeszédből  a  szón  kívül  még  a  szél  természeti  jelenségének 
felidézésével is aláhúzza azt, mire és milyen természetű minőségre gondolt Jézus. Az ember 
és az Isten lényege8 egyaránt a szél jelenségével jellemezhető minőség. Amennyiben pedig 
ennek  emberi  megfelelőjét  keressük,  akkor  nyilvánvalóan  adódik  a  gondolkodás,  mint 
tevékenység.  Az  emberi  gondolkodás  ugyanis  pontosan  ekként  viselkedik:  a  szavakban 
megfogalmazódó  gondolat  hangként  érzékelődik,  viszont  szinte  teljesen  megfoghatatlan 
anyagi értelemben, akár a szél is. S nem is azaz igazán jelentős, hogy ezt megnevezi Jézus, 
hiszen addig is tudták az emberek, hogy létezik a gondolkodás, csak korábban azt besorolták 
a lelki  tevékenységek közé (lásd Platón, Arisztotelész és a többiek),  hanem az, hogy ezt 
helyezi a középpontba. Csak ha ezt tudjuk és így értelmezzük, nyer igazán súlyos értelmet 
az összes többi kijelentése a Tanítónak. 

METANOIA

Hiszen: az átértelmezés vagy átgondolás (ma így: bűnbánat) egy merőben szellemi 
tevékenység,  gondolkodást  igényel,  nem  puszta  érzelmeket,  felindultságot  vagy 
fellelkesültséget.  Ma  is  tapasztalhatjuk  azoknak  a  kísérleteknek  a  kudarcát,  amelyek 
valamiféle  lelkendezésként  fogják  fel  a  keresztényi  létet.  Ideiglenes  eredmények,  nagy 
érzelmek,  majd  később  annál  nagyobb  csalódás  következik  vagy  teljes  szellemi,  lelki 
alárendelődés  és  kiszolgáltatottság.  Így  sokszor  sajnos  inkább  egyfajta  szellemi-lelki 
kábítószerként  működik  a  hit  és  ahelyett,  hogy  felemelne,  inkább  lehúz  a  mélybe.  A 
bűnbánat csak eredménye lehet az életút átgondolásának, s nem oka. Az erre a belső emberi 
fordulatra  alkalmazható  három  kifejezés  nem  egymást  kizáró,  egymással  versengő 
fogalmak,  hanem  a  folyamat  három  szakaszát  jelentik.  Ezek  tehát  az  átértelmezés,  a 
bűnbánat  és  végül  a  megtérés.  Szerintem  csak  ilyen  sorrendbe  állítva  van  értelme 
foglalkozni ezekkel. Így ugyanis megmutatja a beavatás útján haladó embernek a teendőit. 
Szellemileg tehát azt jelenti, hogy az ember a külső felszólítás vagy egy élmény hatására 
felidézi magában életének eseményeit, fordulóit, azt átgondolja a megismert erkölcsi minta 
alapján, megvizsgálja önmaga, mennyire és miben tért el azoktól. Ez a belső vizsgálódás az 
egészséges embert elvezeti a bánat érzésére, hiszen rájövünk, mikor és milyen mértékben 
okoztunk más embertársainknak nehézséget vagy fájdalmat, mit tehettünk volna másképpen, 
mit mulasztottunk el, amivel jót tehettünk volna. Az így felinduló bánat érzése erősíti meg 
azt  a  szándékot,  hogy  letérjünk  korábbi  életünk  útjairól  és  új  utat  válasszunk  immár  a 
megismert életelveknek megfelelőt és az ezután elénk kerülő élethelyzetekben ezeket az új 
mintákat használjuk döntéseinkben. Ez bizony nagyon is szellemi tevékenység, egy szellemi 
erőfeszítés, amit életünk minőségének megújítása érdekében teszünk. Mégis ez még csak az 
Isten Országa kapuja felé vezető út.

8 Jn 4,24: „Szellem az Isten.”
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BAPTIDZÓ

A  beavatás  βαπτιζω  szava  görög  jelentése  'bemeríteni'  valamilyen  folyékony 
közegbe, leginkább a vízbe. A magyar beavatni szó azonban pontosabban fejezi ki azt, amit 
a Jordán folyó partján, Perea mellett működő János, a Beavató (a Bemerítő, a 'Keresztelő') 
tesz. Egy beavatási szertartásra hívja az embereket, s nem 'keresztelésre'9.  Beavatni szintén 
egy folyékony közegbe szokás, de itt elsősorban a bőrkészítők anyagnemesítési eljárásáról 
van szó, ahol nem egyszerűen csak vizes lesz (külsőleg), hanem belső, szerkezeti átalakulás 
is  történik.  De  nyugodtan  állíthatjuk,  hogy  a  szó  általános,  elvonatkoztatott  értelme  is 
tökéletesen  fedi  azt  a  cselekményt,  amit  János  végez.  Beavatás  egy  titokba,  egy  mély 
titokba, ami mégis elérhető szinte mindenki számára. Ehhez e titokhoz akkor jut el a jelölt, 
amikor  már  áthaladt  az  átértelmezés  szakaszán.  Ez  lehet  rövid  idő,  különleges 
élethelyzetben  akár  pár  perc  is,  de  eltelhet  pár  év  is  az  ember  életében  míg  ebben  a 
szakaszban  'tartózkodik'.  Szerencsés  és  elvárható  lenne10,  ha  az  emberek  csak  akkor 
járulnának a  Beavatás  szentségéhez,  ha már  bensőleg  elkezdtek  átrendeződni,  amire  így 
mintegy pecsétet tesz a beavatás szertartása. Ez a mozzanat, ahogy a víz elem jelenléte is 
mutatja, egy lelki állomását jelenti a keresztény Útnak. Egyúttal, mint minden beavatás egy 
szellemi,  lelki,  testi  létminőség  váltást  jelent  a  személy  számára.  Korábban  még  a 
megromlott lét körébe tartozott, utána már újjászületettként az Isten Országában lévő ember, 
a Felkent titokzatos testének új tagja, új ember. Átalakult és megváltozott, immár az Ország 
tagja, amit Jézus hirdetett meg a föld népeinek. 

KHRISZTIÁNOI

Ha ezen a vonalon haladunk tovább, akkor a beavatás  utáni  következő szakasz a 
tanítás, ami az Ige által történik. Ez az élethelyzet,  amikor a tanítványok Jézussal együtt 
vándorolva részesülnek a tanításban, beavatásuk után. Ahogy Jézus mondja: „Én vagyok az 
Út, az Igazság és az Élet”11. Ez szó szerint azt jelenti, hogy az én életutam az Út, amit az én 
tanítványommal együtt járok. Aki velem együtt járja ezt az utat, az felismeri az Igazságot és 
ezen felismerés által elnyeri az Éltet. Ez a keresztény út legszellemibb része, amikor már az 
Ige által  tanul  az  ember,  közvetlenül  és  nem képekben.  Ennek az  útnak  a  végén van a 
feltámadás azaz az öröklét kezdete, ahogy azt Jézus maga a saját személyében is elénk élt 
kereszthalála és feltámadása által. Hiszen, ahogy a magyar nép elől zömmel rejtve maradt, 
kereszténynek  lenni  azt  jelenti  szó szerint,  hogy Krisztus követőnek lenni.  A görög szó 
Khrisztiánoi  azt  jelenti  szó  szerinti  fordításban,  hogy  'Krisztusos'12.  Ezzel  ellentétben  a 

9 Keresztelni azt jelenti: keresztre feszíteni.

10  Teremjétek hát méltó gyümölcseit az átértelmezésnek! Lk 3,8

11 Jn 14,6

12 Ezt először Antiochiában mondják a Jézus tanítását követőkre.
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magyarok  tudatában  a  kereszténység  a  kereszt  hordozással  függ  össze.  Pedig  micsoda 
különbség  van  a  kereszt  hordozása,  vagyis  egy  nehézség  vagy  egy  fájdalom  sokszor 
értelmetlennek  tűnő  vállalása,  illetve  ennek  középpontba  helyezése  és  a  tanító  bölcs 
tanításának  követése  között.  Nem  mindegy.  Épp  a  lényeg  veszik  el.  A  keresztény  út 
középpontjában  nem  a  kereszt  hordozása  áll,  hanem  Jézus  tanításának  megtartása  és 
továbbadása.  A  kereszthalál  és  a  feltámadás  egy  ígéret  és  egy  végső  bizonyíték  a 
mindenkori  tanítványok  felé  az  Isten  fiától.  Ígéret  arra,  hogy  ez  a  tanítás  a  legvégső 
kérdésekre is választ ad, és bizonyíték, hogy emberként is bejárható ez az út. 

HIT

Következő, nagyon fontos része a tanításnak, a hit. A hit amelyről oly sokat beszélt a 
Felkent is. A hit ami lépten-nyomon ott van a keresztény gondolkodásban és nem csupán a 
kereszténységben, hanem szinte valamennyi vallási alakulatban. Tudnunk kell, hogy a görög 
nyelv  hitre  vonatkozó  szava,  a  πιστευω  (hiszek),  bízok jelentéssel  is  rendelkezik.  Ez 
legalább annyira jellemző erre a szóra, mint a  hinni jelentés. Én néhány esetben ezzel az 
értelemmel  is  fordítottam.  Például  amikor  Jézus  lecsendesíti  a  Genezáret  taván  tomboló 
vihart  és a tanítványoknak mondja:  „Hol a ti  hitetek?”13 azt  is jelenti:  Miért  nem bíztok 
bennem?14.  Ebben a helyzetben sokkal  ideillőbb ez a fogalom, mint  az,  hogy higgyetek. 
Hiszen a tanítványoknak bízniuk kell mesterükben, hogy megtudja menteni az életüket és 
Jézus is mindig bizalmat várt tőlük. Így érthetjük meg teljesebben azt a kis mozzanatot is 
amikor  Jézus  az  ölébe  vett  gyermekekre  mutatva  azt  mondja  a  tanítványoknak  és  a 
hallgatóságának, hogy csak akkor láthatják meg Isten országát, ha olyan lesz a hitük, mint 
eme gyermekeké. Jézus itt is a gyermekekben meglévő ősbizalomra utalt, amit a gyermekek 
a  szüleik  irányába  éreznek.  Ez  a  bizalom  nem  vakhit.  Meg  van  alapozva  abban  a 
tapasztalatban, hogy a gyermek szülőjére feltétel nélkül számíthat. A szülő gondoskodása – 
egészséges esetben – nem függ a gyermek viselkedésétől. Ugyan így, az ember is számíthat 
igazából feltétel  nélkül teremtőjére  az Istenre.  Hiszen valamennyien  gyermekei vagyunk, 
akiket Ő, a saját képére és hasonlatosságára teremtett. És ha egy ember tud így viszonyulni 
gyermekéhez,  mennyivel  inkább  tud,  az  Isten  atyailag  viszonyulni  gyermekeihez,  az 
emberekhez. Ezért van, hogy az ember feltétlen bizalommal fordulhat az Istenhez, akitől 
mindenkoron  megkaphatja  azt  a  segítséget,  amit  egy  gyermek  is  megkaphat  a  saját 
szülőjétől. Ez a hit és az ilyen hit, ami egyúttal bizalom alapja a reménynek ami életünket 
kimozdítja  nehézségeiből.  Hiszen  aki  hisz,  hisz  abban,  hogy  az  Isten  jó,  és  atyai  vele 
szemben, az ezzel a szellemi cselekedetével – mert ez bizony cselekedet – mintegy maga elé 
vetíti a jót és a segítséget. A hit ugyanis egyúttal híd is, ember és Isten között. Az Isten azon 
tud segíteni, aki a belé vetett bizalommal megelőlegezi ezt a kapcsolatot. 

13 Lk 8,25

14 Mt 14,27-re utalva
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AZ EGYHÁZ

A  közösség  szerepe  nagyon  fontos  része  a  tanítás  mindennapi  életben  való 
működésének. Igazából alig elképzelhető e nélkül. Csak egészen különleges élethelyzetek és 
hivatások nélkülözik a keresztény testvérek közösségét. Ilyen a remeték hivatása. Bár még 
ez sem feltétlenül igaz teljes mértékben, hiszen valamiféle kapcsolata még a remetéknek is 
van a többi kereszténnyel. Akár tanács révén, akár a közös ima révén vagy, ha másként nem 
is, legalább szellemi értelemben, hiszen a remete nem önmagáért vállalja a hivatását, hanem 
az egész keresztény népért.  – A Szentírás a keresztények közösségét εκκλησια-nak nevezi. 
Ez a  szó a görög nyelvben a városok népgyűlésének testületét,  intézményét  jelenti.  Szó 
szoros  értelemben  a  meg/kihívottakat,  mert  a  gyűlésre  név  szerint  kaptak  meghívást  a 
szabad polgárok, városlakók. A magyar hagyományban az 'Egyház' a szó fordítása. Ez, bár 
más  értelmű,  mint  az  eredeti  kifejezés,  azonban  mégis  tökéletes  fogalom arra,  amit  itt 
honunkban építeni kellene. A magyar szó két részből áll az  egy és a  ház szóból. Az egy a 
magyar nyelvben régen az üdv jelentéssel bírt. De persze jelenti az egyet is, az egységest is. 
A ház a szilárd falú építményt. Ezek így együtt az üdvösség házát és egyúttal az egységes, 
intézményesült közösséget is. Vagyis azok szeme előtt, akik Magyarhonban így nevezték az 
εκκλησια-t  egy  olyan  elképzelés  lehetett,  ami  megfelelt  az  Egyház  üdvösség  közvetítő 
szerepének. Ezen túl a régi magyar szó az idv kapcsolatban van a szent és az idő fogalmával 
is. A szent fogalom is tökéletesen illik a megfogalmazandó gondolathoz és az idő fogalma 
is, hiszen az Egyház az időben létező Krisztus teste. A kisegyházak gyakorlatában szereplő 
'gyülekezet'  ugyan nyelvtanilag helyes tükörfordítás,  azonban nagyon leegyszerűsíti  azt a 
szerepkört,  amit  betölt  a hívő nép körében.  Pusztán  a számszerűséget  hangsúlyozza  azt, 
hogy az emberek összegyűlnek egy helyen  egy bizonyos okból.  Azonban az általánosan 
használt fogalom az egyház a saját szerepkörének lényegéből is kifejez nagyon sokat. 

AZ IMA

A keresztény élet nagyon fontos mindennapi eleme az ima egyénileg, családdal és 
közösségben is. Az evangéliumokban és az újszövetség többi iratában egyaránt hangsúlyos 
szerepet kap az állandó imádság. Jézust a történetekben újra és újra imádkozások közben 
látjuk.  Imádkozni  tanítja  a  tanítványokat,  a  népet,  az  idegeneket.  Mikor a megszállottak 
közül is a nehezebb esetekkel találkozik és utána kérdezik a tanítványok,  hogy ezeket a 
szellemeket, hogy lehet kiűzni, mert nekik nem sikerült,  Ő mondja: ezeket a szellemeket 
imádsággal és böjttel lehet kiűzni. Megtanítja a máig legfontosabb keresztény imádságot, az 
Úr imáját, és azt  is elmagyarázza, hogyan kell imádkozni. Az egyik legfontosabb tanítása 
ebben a tekintetben, hogy úgy imádkozz és böjtölj, hogy ne látszódjék ez rajtad. Többször 
inti követőit, hogy ne legyenek olyanok, mint azok az emberek, akik látványosan mutatják 
mozdulataikkal, viselkedésükkel, hogy ők bizony imádkoznak most. Ez képmutatás és mint 
ilyen, hazugság.

Mert  a  tanács  így  szól  a  mindenkori  tanítványok  felé:  Ha  imádkozol  azt  tedd 
bizalommal az Isten felé, vonulj kicsit vissza a külvilágtól és ne legyél bőbeszédű.  Hogy 



M A G Y A R Á Z A T O K

lehet ezt helyesen értelmezni. Hiszen tudjuk, hogy akár a mai gyakorlatban is ennek épp az 
ellenkezője  történik.  Itt  is  ugyanazzal  a  jelenséggel  találkozunk,  nevezetesen,  hogy egy 
eredendően szellemi tanítást lelkileg értelmeznek a gyakorlatban. Mert valljuk be őszintén, 
sokkal látványosabb a nagy érzelmeket megmutatni és ezzel, mint egy dicsekedni társaink 
előtt, sem mint elvonulva egyedül az Istenre összpontosítva átszellemülten imádkozni. Mert 
látni kell, hogy Jézus épp ez utóbbi utat tanácsolja.  Tudatosságot követel, összeszedettséget 
és összpontosítást a legfontosabbra.  Aki lelkileg értelmezi és gyakorolja az imádságot az 
előbb utóbb arra figyel, hogy mit mond a másik ember. Arra figyel, hogy látszódjék az ő 
imádsága  és  vallási  áhítata.  Az  Isten  tudja  mire  van  szükségünk,  hiszen  mindenható, 
mindenütt jelen lévő. Vagy talán az erősebb hangon elmondott szó erősebben fog hatni, mint 
valami hivatali  kérvény,  az Atyánál?  Aligha. Sőt ellenkezőleg,  inkább visszatetszést  szül 
abban, aki jelen van minden gondolatunknál és ismeri valamennyi szándékunkat. Valójában 
úgy kell tudnunk az Isten elé járulni az imádságunk által, mintha Ádám jönne elő a bokrok 
közül  mezítelenül,  hogy  megválaszoljon  az  Atya  kérdéseire.  Imádságunk  kétféle  lehet: 
hálaadó  és  kérő.  Ahogy  az  apostolok  is  figyelmeztetnek,  soha  se  szűnjünk  meg  az 
imádságban  hálánkat  kifejezni.  Mindig  legyünk  tudatában  annak,  mekkora  ajándékokat 
kaptunk Istentől,  már pusztán létezésünk okán is. Ezért  kell  mindig kifejeznünk hálát  az 
imádságban. Másik nagyon fontos tere az imádságnak a kérés. A legtermészetesebb vágya 
az embernek,  hogy nehézségiben  segítséget  kérjen az Istentől.  Jézus mondja:  Tudja a  ti 
Atyátok, hogy mire van szükségetek15. Ez felveti a bizalom kérdését is, hiszen ehhez meg 
kell  bíznunk  az  Istenben,  hogy  Ő  tényleg  mindenható  és  hogy  tényleg  látja  a  mi 
szükségleteinket.  És nem csak látja,  hanem segíteni is tud,  s akar is.  Ezért  fordulhatunk 
hozzá bizalommal kérő imáinkban. Mivel az Isten ismeri a mi tényleges szükségleteinket, 
ezért nem egyes „tételekre” kell irányuljon kérésünk, hanem magára a segítség minőségére. 
Itt arra gondolok, hogy például ha egy családnak anyagi nehézségei vannak akkor az Isten 
felé  fordulva  az  imádságban  nem  tételes  összeget  vagy  szükségleti  tárgyakat  fogok 
felsorolni, mint amire szükségem van, hanem azt kérem az Istentől feléje fordulva, hogy 
adja meg azt a segítséget ami a mi életünkhöz most kell. Miért így? Azért, mert az Isten 
mivel,  hogy mindenütt  jelenlévő és mindent tudó, nálam pontosabban ismeri  a tényleges 
lehetőségeket  amik  valódi  segítséget  jelenthetnek,  ellenben  velem  akinek  az  ismeretei 
korlátozottak hiszen az ember véges lény, ezért végesek és korlátozottak az ismeretei is, s 
ezért  Isten  a  helyes  segítséget  tudja  megadni.  Az  ember  sokszor  csak  hiszi  bizonyos 
dolgokról, hogy azok segítenek neki, mivel megtévesztik saját ítéletei. Ezért jobb hogyha 
Istenre bízzuk a segítség mikéntjét. 

AZ ISTEN ORSZÁGA

Jézus számos példázatot  mondott  az Isten Országáról ezzel  is  éreztetve mennyire 
fontos kérdés ez.  Ahogy Máténál  olvassuk a 13. fejezetben,  hét  példázatot  hoz az Egek 
(Mennyek)  Országáról.  Már  az  elsőnél,  a  magvető  példázatakor  elmondja,  azért  beszél 

15 Mt 6,8
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ilyetén, hogy a többség is megértse mondanivalóját, „mert látván nem látnak és hallván nem 
hallanak, sem nem értenek” Mt 13,13; itt Izajásra utal (Iz 6,9-10), aki meghívásakor kapja ezt 
az üzenetet az Istentől. Izajás akkor lép fel Kr. e. 740-körül, mikor végéhez közeledik az 
északi zsidó állam, Izrael története. A két államocska folyton belekeveredik a nagyhatalmak 
küzdelmeibe, aminek a vége az lesz, hogy 722-ben az északi királyság, majd később 597-
ben Júdea királysága is elbukik. Ezért lép fel ő, hogy visszatérítse a királyokat az emberi 
szövetkezésektől, arra felé, hogy az Istennel szövetkezzenek, ahogy ősatyáik. Hiszen magát 
az Országot is neki köszönhetik. Jézus valószínűleg okkal idézi éppen őt, mikor az Isten 
vagy másképp  a  Mennyek  Országáról  készül  példázatokat  mondani.  Izajás  is  az  Ország 
érdekében beszél és Jézus is. Az Ország nem emberi akarat mentén és eredményeképpen jön 
létre, hanem Isten alapítása és fenntartása. 

Az első példázat a magvetőé, ahol Jézus elmondja miként fogadják majd a tanítást és 
következik  ebből  az is,  miként  kell  elvinni  az  egyes  közösségekhez,  népekhez  a  tanítás 
magvait. Egyáltalán, hogy a magot kell elvinni, nem kifejlett növényt. Ennek a feltételnek 
jószerivel csak az első időkben voltak képesek megfelelni a hit hirdetői,  mikor eljutott a 
görögökhöz, latinokhoz meg is állt  ez a fajta hirdetés és innentől kezdve hatalmi kérdést 
csináltak abból, hogy a saját értelmezésüket terjesszék a világban. 

A második példázat a konkolyról szól. Arról, hogy miközben az Országot építjük, 
vagyis a közösségünket, óhatatlanul lesznek, akik rossz szándékkal kerülnek körünkbe vagy 
nem értik meg mi az Isten Országa. De jelenti azt is, saját magunkra vonatkoztatva, hogy 
gondolkodásunkban  lehetnek  tévedések,  meggondolatlanságok16,  amik  nem  bizonyulnak 
idővel  igaznak.  Késznek  kell  lennünk  ezeket  a  tűzre  vetni,  mikor  szárba  szökkennek 
megmutatva igazi valójukat. Hiszen minden fa a gyümölcseiről ismerszik meg. 

A következő példázat a mustármagról szól. Ismét a mag, mint jelkép és minta kerül 
elénk. A mustármag ugyan kicsi, de de mégis fává növekszik és akár a legnagyobb is lehet 
veteményünkben.  Szó  nincs  a  mustárfa  áttelepítéséről,  csupán a  mag  elültetéséről  az  új 
veteményben.

A kovász példázata azt mondja el, hogy az Ige belülről alakítja át az Ige hallgatóját. 
Szerkezeti  változás  történik  és  kiteljesedik  az,  aki  részese  lesz  az  Országnak.  Ez  ismét 
vonatkozik az egyénre és a közösségre egyaránt. Ahogy az összegyúrt tésztából kenyér lesz 
a kovász hatására, úgy lesz a Mennyek Országa az emberek csoportjából az Ige meghallása 
és befogadása által. 

A következő két példa az Ország értékéről  és fontosságáról  szól.  Aki megleli  és 
felismeri  kincs  voltát,  minden  korábbi  értéknek  hitt  „vagyont”  odahagy  és  cserébe 
megszerzi az Országot, amiben teljes emberré lehet. Ezt is szellemileg értelmezzük, azaz a 
vagyon itt a korábbi „okosságokat” jelenti, a Világ bölcsességét, ami csak az ember hiúságát 
táplálta. 

16 Amik külső forrásból, a Világból is származhatnak.
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Az  itt  lévő17 utolsó  példázat  arról  szól,  hogy  az  Országba  sokan  kapnak  majd 
meghívást, mindenféle indíttatású ember, de végül ki lesznek válogatva a tetteik által azok, 
akik  igaznak  bizonyulnak  és  azok,  akik  nem.  Szellemileg  értelmezve  a  folyó  jelenti  az 
időben létező országot, amelybe besodor a lét mindenféle szándékú embert és ezt össze is 
gyűjti az Ország, nehogy elvesszen egy is az igazak közül, de a végidőkben „kijönnek a 
hírnökök és elhatárolják az igazakat a gonoszaktól, és tüzes kemencébe vetik azokat, és lesz  
ott kiáltozás és fogak csikorgatása.” (Mt 13,49-50).

Mi tehát az Isten Országa? Az igehirdetés révén létrejövő testvéri közössége az Igét 
befogadó  embereknek.  Ennek  a  világban  való  megnyilvánulása  az  Egyház,  a  hívők 
közösségének  intézménye.  Az  Isten  Országa  élő  valóság,  mert  élő  emberek  alkotják, 
növekszik, lélegzik, hat és működik. Már eljött és közöttünk van18 mindig, amikor a szeretet 
parancsa  szerint  cselekszünk,  Isten  akaratába  belehelyezkedve.  Mi  magunk  vagyunk 
hordozói. Szellemi valóság, amit Isten Szelleme ihlet, s az emberek alkotják. Mt 7,8: „Nem 
mind, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! megy be az Egek Országába; de aki megteszi az  
én Atyám akaratát, aki az Égben van, az bemegy az Egek Országába.” Mert valóban, mind a 
mai  napig igen  sokan vannak,  kik  hangosan kiáltják  világgá:  náluk  az Ország;  azonban 
tetteikkel  épp  az  ellenkezőjét  cselekszik.  De az  Isten  Országából  nem lehet  semmilyen 
emberi okoskodással sem parcellákat kihasítani, részeket elhatárolni és azokon uralkodni. 
Teljesen  idegen  ez  a  hozzáállás  a  Tanítástól.  A  sokféle  egyháznak  és  ezek  közti 
marakodásnak az az oka, hogy ezek vezetői és hangadói, európaiak lévén, azt  hiszik, az 
egységnek külsőségekben kell megnyilvánulnia.  Az egységnek, azonban szelleminek kell 
lennie, legelőször is, hiszen maga az Isten Országa sem e világból való. A hit kell legyen 
egy,  s annak megnyilvánulása sok és nem fordítva.  A szertartások és a helyi  intézményi 
berendezkedés óhatatlanul sokféle, hiszen minden pap és lelkész másként végzi szolgálatát, 
s ezt meg kellett volna teremteni az egyes nemzetek, kisebb nagyobb közösségek számára is. 
Hiszen  így  is  kialakultak  különbségek,  csak  mivel  erőszakot  alkalmaztak  egymással 
szemben a felekezetek most meg van terhelve sok egykori szenvedés és fájdalom emlékével 
is a viszony. Mennyivel bölcsebb lett volna Jézus tanítását követni saját hatalmi vágyaink 
helyett!  Ennek  a  büntetése  volt  a  kommunizmus  is,  minden  erőszakosságával,  mintegy 
tükröt tartva azok elé, akik a múltban ugyanezeket követték el Isten nevét szájukra véve. 

AZ ÉLET IGÉI

Jézus tanítása az Élet  tanítása,  öröklétre  szökellő  igehirdetés,  ami  megelevenít  és 
felemel. „Mert az Isten kenyere az, ami az Égből szállt alá, és Életet ad a Világnak.” Jn 6,33; 

17 A Mt 13 fejezetben találhatóak közül.

18 Mt 12,28
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„Én vagyok az Égből alászálló Élő kenyér. Ha valaki ebből a kenyérből eszik örökké Él, és 
a  kenyér,  amit  majd  én  adok,  az  én  húsom  a  Világ  Életéért.”  Jn  6,51;  Kevés  olyan 
szempontja van a tanításnak, amit annyira figyelmen kívül hagytak volna, mint azt, hogy Ő 
az Élet forrását mutatja meg. Ráadásul ez a forrás egyúttal az öröklét forrása is. Ez a forrás 
pedig: a Szellem. Mert az Isten Szellem (Jn 4,24), és ez a Szellem a lét alapja: „általa lett  
minden, és Őnélküle egy sem lett, ami létrejött; (Jn 1,3)” Mert az Ige által teremtett minden, 
s ez a minden szellemi. Nem lelki, azaz lélegzetvételnyi, hanem szellemi, aminek kezdete az 
Isten és vége is az Isten, a kettő között pedig örökkön fújó szél. Mindenhonnan, mindenhová 
hat. A tér és az idő minden helyén jelen van. „Amint az Élő Atya engem küldött, és én az  
Atya által Élek, úgy aki engem rág, általam Él.”  (Jn 6,57); Az Ige, olyan, mint az étel, az 
élelem19,  meg  kell  rágni  mielőtt  a  szervezetünkbe  jut,  hogy  részünkké  legyen.  A 
szervezetünk él és ezért élelemmel kell ellátni, s így működik az emberi közösség is. Jézus 
önmagát adja Igéiben, hogy tápláljon bennünket, így lesz kenyér az ő húsa. S így lesznek 
Életté az Igék bennünk, tudatunkba jutva, tudatosulva és építik szervezetünket. S mivel a 
szellem az alapja mindennek, még az anyagnak is, ezért a bennünk működő Ige, nem mindig 
látványosan, de átalakítja környezetünket is. A veszélye is ez az ember tudatos voltának, 
mert mindenképp hat a gondolkodásunk – szellemi működésünk – a környezetünkre. Akkor 
is,  ha  valami  rosszat  gondolunk,  rosszra  vágyakozunk,  vagy  akár  csúnya  és  káromló 
szavakat használunk.  Ez mind hat.  Gondoljunk bele mennyi  gonosz gondolat  és mennyi 
gonosz szó „hangzik el” eképpen a térben. A szellemi és az anyagi térben egyaránt. Ez mind 
hat.  Ebben élünk,  ezt  „lélegezzük  be”.  Amikkel  szembetalálkozunk,  azok a  mi  és  a  mi 
embertársaink „teremtményei”.  Jól meg kell ezért fontolni nem csupán azt mit mondunk, 
hanem még azt is, mit gondolunk. Így éljünk, így gondolkodjunk. 

S ezért idehelyezem az Úr imáját, hogy ez zárja ezt a rövidke gondolatsort. Tehát így 
imádkozzatok:

Mi Atyánk, ki vagy az Egekben,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a Te Országod,
és legyen meg a Te akaratod,
amint az Égben, úgy itt a Földön is;
És a mi mindennapi kenyerünket, ad meg 
nekünk ma,
és engedd el mi a tartozásainkat, 
amiként mi is elengedtük azokat, a nekünk 
tartozóknak,
és ne vigyél be minket a kísértésbe,
hanem szabadíts meg minket a Gonosztól. 

19 Mert az én húsom igazi élelem, Jn 6,55
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Mert Te vagy Urunk az Út, az Igazság és az 
Élet,

mindörökkön örökké. Ámen.

És az Üdvözlégy:

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr 
van  teveled,  áldott  vagy  te  az  asszonyok 
között és áldott a te méhednek gyümölcse, 
Jézus.  Asszonyunk,  Szűz  Mária,  Istennek 
szent anyja imádkozzál értünk bűnösökért, 
most és halálunk óráján. Ámen. 
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