
Jézus születése, szolgálatba lépése és korai júdeai és galileai szolgálata 
 

(Lk 1:1-4) 
Luk 1:1  Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek 

minálunk beteljesedtek,  
Luk 1:2  Amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének:  
Luk 1:3  Tetszett énnekem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról 

rendszerint írjak néked, jó Theofilus,  
Luk 1:4  Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre taníttattál. 
 
Az örökkévaló Ige testté lett 

(Jn 1:1-5, 9-14, 16-18) 
Ján 1:1  Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige.  
Ján 1:2  Ez kezdetben az Istennél volt.  
Ján 1:3  Minden ő általa lett és nélküle semmi sem lett, ami lett.  
Ján 1:4  Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;  
Ján 1:5  Ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.  
… Ján 1:9  Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert.  
Ján 1:10  A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.  
Ján 1:11  Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt.  
Ján 1:12  Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az 

ő nevében hisznek;  
Ján 1:13  Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.  
Ján 1:14  És az Ige testté lett és lakozott miközöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 

dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.  
… Ján 1:16  És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.  
Ján 1:17  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.  
Ján 1:18  Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.  
 
Jézus nemzetségi táblázatai 

(Mt 1:1-17; Lk 3:23b-38) 
Mát 1:1  Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.  
Mát 1:2  Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;  
Mát 1:3  Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;  
Mát 1:4  Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;  
Mát 1:5  Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;  
Mát 1:6  Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;  
Mát 1:7  Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;  
Mát 1:8  Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;  
Mát 1:9  Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;  
Mát 1:10  Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;  
Mát 1:11  Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor.  
Mát 1:12  A babiloni fogságra vitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;  
Mát 1:13  Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;  
Mát 1:14  Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;  
Mát 1:15  Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;  
Mát 1:16  Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik.  
Mát 1:17  Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babiloni 
fogságra vitelig tizennégy nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig tizennégy nemzetség. 
 
Luk 3:23b  Maga Jézus …. amint állították, a József fia volt, ez pedig a Hélié,  
Luk 3:24  Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,  
Luk 3:25  Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,  
Luk 3:26  Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,  
Luk 3:27  Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,  
Luk 3:28  Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,  
Luk 3:29  Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,  
Luk 3:30  Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,  
Luk 3:31  Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,  
Luk 3:32  Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,  
Luk 3:33  Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez  Júdáé.  



Luk 3:34  Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré,  
Luk 3:35  Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,  
Luk 3:36  Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé,  
Luk 3:37  Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,  
Luk 3:38  Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.  
 
Angyal adja hírül Keresztelő János születését 

(Lk 1:5-25) 
Luk 1:5  Heródesnek, a Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő 

felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet.  
Luk 1:6  És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és 

rendeléseiben feddhetetlenül jártak.  
Luk 1:7  És nem volt nekik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten immár idős emberek 

voltak.  
Luk 1:8  Történt pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt,  
Luk 1:9  A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak Templomába, jó illatot 

gerjesszen.  
Luk 1:10  És a népnek egész sokasága imádkozott kívül a jó illatozás idején;  
Luk 1:11  Neki pedig megjelent az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől.  
Luk 1:12  És láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg őt.  
Luk 1:13  Mondta pedig az angyal neki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te 

feleséged Erzsébet szül neked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.  
Luk 1:14  És lesz teneked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén;  
Luk 1:15  Mert nagy lesz az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Szellemmel még az ő 

anyjának méhétől fogva.  
Luk 1:16  És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.  
Luk 1:17  És ez Ő előtte fog járni az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az 

engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.  
Luk 1:18  És mondta Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én 

feleségem is igen idős.  
Luk 1:19  És felelvén az angyal, mondta neki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy 

szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.  
Luk 1:20  És íme megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, amelyen ezek meglesznek: mivelhogy nem 

hittél az én beszédeimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben.  
Luk 1:21  A nép pedig várta Zakariást, és csodálkozott, hogy a Templomban késik.  
Luk 1:22  És kijőve, nem szólhatott nekik; eszükbe vették azért, hogy látást látott a Templomban; mert ő 

csak integetett nekik, és néma maradt.  
Luk 1:23  És történt, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elment haza.  
Luk 1:24  E napok után pedig fogadott méhében Erzsébet az ő felesége, és elrejtőzött öt hónapig, mondván:  
Luk 1:25  Így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben reám tekintett, hogy elvegye az én 

gyalázatomat az emberek között.  
 
Krisztus születését adja hírül Gábriel Máriának 

(Lk 1:26-38) 
Luk 1:26  A hatodik hónapban pedig elküldetett Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve 

Názáret,  
Luk 1:27  Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig 

Mária.  
Luk 1:28  És bemenvén az angyal ő hozzá, mondta neki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott 

vagy te az asszonyok között.  
Luk 1:29  Az pedig látván, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkozott, hogy micsoda köszöntés ez?!  
Luk 1:30  És mondta neki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.  
Luk 1:31  És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét  JÉZUSNAK.  
Luk 1:32  Ez nagy lesz, és a Magasságos Fiának hívattatik; és neki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának 

királyi székét;  
Luk 1:33  És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lesz!  
Luk 1:34  Mondta pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?  
Luk 1:35  És felelvén az angyal, mondta neki: A Szent Szellem száll te reád, és a Magasságosnak ereje 

árnyékoz meg téged; azért aki születik is szentnek hibatik, Isten Fiának.  
Luk 1:36  És íme Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja neki, 

akit meddőnek hívtak:  



Luk 1:37  Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.  
Luk 1:38  Mondta pedig Mária: Ímhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És 

elment őtőle az angyal.  
 
Mária látogatása Erzsébetnél 

(Lk 1:39-45) 
Luk 1:39  Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel ment a hegységbe, Júdának városába;  
Luk 1:40  És bement Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.  
Luk 1:41  És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ő méhében; és betelt 

Erzsébet Szent Szellemmel;  
Luk 1:42  És fennszóval kiáltott, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek 

gyümölcse.  
Luk 1:43  És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?  
Luk 1:44  Mert íme, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdett 

repesni az én méhemben.  
Luk 1:45  És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott.  
 
Mária éneke 

(Lk 1:46-56) 
Luk 1:46  Akkor mondta Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,  
Luk 1:47  És örvendez az én szellemem az én megtartó Istenemben.  
Luk 1:48  Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára; mert íme mostantól fogva 

boldognak mondanak engem minden nemzetségek.  
Luk 1:49  Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas; és szent az ő neve!  
Luk 1:50  És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik.  
Luk 1:51  Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszélesztette az ő szívük gondolatában 

felfuvalkodottakat.  
Luk 1:52  Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.  
Luk 1:53  Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.  
Luk 1:54  Felvette Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.  
Luk 1:55  (Amiképpen szólott a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!  
Luk 1:56  Maradt pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig; azután haza tért.  
 
János születése és körülmetélése 

(Lk 1:57-66) 
Luk 1:57  Erzsébetnek pedig betelt az ő szülésének ideje, és szült fiat.  
Luk 1:58  És meghallották az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ővele; és 

együtt örültek vele.  
Luk 1:59  És lőn nyolcad napon, eljöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket; és az ő atyja nevéről Zakariásnak 

akarták őt nevezni.  
Luk 1:60  És felelvén az ő anyja, mondta: Nem, hanem Jánosnak neveztessék.  
Luk 1:61  És mondták neki: Senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetnék.  
Luk 1:62  És intettek az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni?  
Luk 1:63  Az pedig táblát kérvén, ezt írta, mondván: János a neve. És elcsodálkoztak mindnyájan.  
Luk 1:64  És feloldódott az ő szája és nyelve azonnal, és szólott, áldván az Istent.  
Luk 1:65  És félelem szállott minden ő szomszédjaikra; és Júdeának egész hegyes tartományában 

elhirdettettek mind e dolgok.  
Luk 1:66  És szívükre vették mindenek, akik hallották, mondván: Vajon mi lesz e gyermekből? És az Úrnak 

keze volt ő vele.  
Zakariás éneke 

(Lk 1:67-80) 
Luk 1:67  És Zakariás, az ő atyja beteljesedett Szent Szellemmel, és prófétált mondván:  
Luk 1:68  Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,  
Luk 1:69  És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában,  
Luk 1:70  Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak,  
Luk 1:71  Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek;  
Luk 1:72  Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről,  
Luk 1:73  Az esküvésről, amellyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk,  
Luk 1:74  Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.  
Luk 1:75  Szentségben és igazságban őelőtte a mi életünknek minden napjaiban.  



Luk 1:76  Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hívattatsz; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő 
útjait megkészítsed;  

Luk 1:77  És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatában.  
Luk 1:78  A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,  
Luk 1:79  Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a 

mi lábainkat a békességnek útjára!  
Luk 1:80  A kis gyermek pedig nevekedett és erősödött szellemben; és a pusztában volt mind ama napig, 

amelyen megmutatta magát az Izráelnek.  
 
Krisztus fogantatása, neve, születése  

(Mt 1:18-25) 
Mát 1:18  A Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt 

egybekeltek volna, viselősnek találtatott a Szent Szellemtől.  
Mát 1:19  József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember volt és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt 

titkon bocsátani.  
Mát 1:20  Mikor pedig ezeket magában elgondolta: íme az Úrnak angyala álomban megjelent neki, 

mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne 
fogantatott, a Szent Szellemtől van az.  

Mát 1:21  Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.  
Mát 1:22  Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által [Ésa 7:14], aki így 

szólt:  
Mát 1:23  Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: 

Velünk az Isten.  
Mát 1:24  József pedig az álomból felserkenvén, úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta neki, és feleségét 

magához vette.  
Mát 1:25  És nem ismerte őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát; és nevezte annak nevét Jézusnak.  
 
Jézus születése (pásztorok), körülmetélése (8. napon) (Betlehemben) 

(Lk 2:1-21) 
Luk 2:1  És történt azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész 

föld összeírattasson.  
Luk 2:2  Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Cirénius volt a helytartó.  
Luk 2:3  Mentek azért mindenek, hogy beírattassanak, ki-ki a maga városába.  
Luk 2:4  Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely 

Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;  
Luk 2:5  Hogy beírattasson Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül és várandós volt.  
Luk 2:6  És történt, hogy mikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai.  
Luk 2:7  És megszülte az ő elsőszülött fiát; és bepólyálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivelhogy nem volt 

nekik helyük a vendégfogadó háznál.  
Luk 2:8  Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő 

nyájuk mellett.  
Luk 2:9  És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket: és nagy félelemmel 

megfélemlettek.  
Luk 2:10  És mondta az angyal nekik: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész 

népnek öröme lesz:  
Luk 2:11  Mert született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.  
Luk 2:12  Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.  
Luk 2:13  És hirtelenséggel megjelent az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt 

mondják:  
Luk 2:14  Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó 

akarat!   {pontosabban: és a Földön békesség a jóakaratú emberek között} 
Luk 2:15  És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok tőlük a mennybe, mondták a pásztoremberek 

egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.  
Luk 2:16  Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, aki a jászolban 

feküdt.  
Luk 2:17  És ezt látván, elhirdették, ami nekik a gyermek felől mondatott.  
Luk 2:18  És mindenek, akik hallották, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nekik mondtak.  
Luk 2:19  Mária pedig mind ez igéket megtartotta, és szívében forgatta.  
Luk 2:20  A pásztorok pedig visszatértek dicsőítvén és dicsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak 

és láttak, amint nekik megmondatott.  



Luk 2:21  És mikor betelt a nyolc nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezték az ő nevét Jézusnak, 
amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében.  

 
Jézust bemutatják az Úrnak; Simeon és Anna prófétálnak (40. napon a Templomban)  

(Lk 2:22-39a) 
Luk 2:22  Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvitték őt 

Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.  
Luk 2:23  (Amint megíratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék),  
Luk 2:24  És hogy áldozatot adjanak, aszerint, amint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerlicét, 

vagy két galamb fiat.  
Luk 2:25  És íme volt Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő 

volt, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Szellem volt ő rajta.  
Luk 2:26  És kijelentetett neki a Szent Szellem által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak 

Krisztusát.  
Luk 2:27  És ő a Szellem indításából a Templomba ment, és mikor a gyermek Jézust bevitték szülői, hogy 

őérette a törvény szokása szerint cselekedjenek,  
Luk 2:28  Akkor ő karjaiba vette őt, és áldá az Istent, és mondta:  
Luk 2:29  Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben:  
Luk 2:30  Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet,  
Luk 2:31  Amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára;  
Luk 2:32  Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.  
Luk 2:33  József pedig és az ő anyja csodálkoztak azokon, amiket őfelőle mondottak.  
Luk 2:34  És megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának: Íme ez vettetett sokaknak 

elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, akinek sokan ellene mondanak;  
Luk 2:35  Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.  
Luk 2:36  És volt egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután 

az ő szüzességétől fogva hét esztendeig élt férjével,  
Luk 2:37  És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy volt), aki nem távozott el a Templomból, hanem 

böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal.  
Luk 2:38  Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szólott őfelőle mindeneknek, akik 

Jeruzsálemben a váltságot várták.  
Luk 2:39a  És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, … 
 
Keleti bölcsek látogatása (Betlehem) 

(Mt 2:1-12) 
Mát 2:1  Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről 

bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván:  
Mát 2:2  Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, 

hogy tisztességet tegyünk neki.  
Mát 2:3  Heródes király pedig ezt hallván, megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 

{pontosabban: Heródes királyt nagyon feldúlta, mikor ezt meghallotta, sőt vele együtt egész 
Jeruzsálem is felbolydult.} 

Mát 2:4  És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak 
megszületnie?  

Mát 2:5  Azok pedig mondták neki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta meg a próféta:  
Mát 2:6  És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: 

mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. 
[Mik 5:2  De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; 

akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.  
Mik 5:3  Azért odaadja őket, míg a szülő szül,  de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek Izráel fiaihoz.  
Mik 5:4  És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme 

felmagasztaltatik a földnek határáig.  
Mik 5:5a  És ő a mi békességünk. ….] 

Mát 2:7  Ekkor Heródes titkon hivatva a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag 
megjelenésének idejét.  

Mát 2:8  És elküldvén őket Bethlehembe, mondta nekik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a 
gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek 
neki.  

Mát 2:9  Ők pedig a király beszédét meghallván, elindultak. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, 
előttük ment mindaddig, a míg odaérvén, megállott a hely fölött, ahol a gyermek volt.  

Mát 2:10  És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek.  



Mát 2:11  És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet 
tettek neki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.  

Mát 2:12  És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza 
hazájukba.  

 
József álmában figyelmeztetést kap (Betlehem); Menekülés Egyiptomba 

(Mt 2:13-14) 
Mát 2:13  Mikor pedig azok [napkeleti bölcsek] visszatértek, íme megjelent az Úrnak angyala Józsefnek 

álomban, és mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, 
amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.  

Mát 2:14  Ő pedig fölkelvén, vette a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott.  
 
(Nagy) Heródes gyerekgyilkossága 

(Mt 2:16-18) 
Mát 2:16  Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodott, és kiküldvén, 

megöletett Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az 
idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.  

Mát 2:17  Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt:  
Mát 2:18  Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem 

akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.  
[Jer 31:15  Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait, nem akart 

megvígasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.] 

 
Visszatérés Názáretbe 

(Mt 2:15, 19-23) 
Mát 2:15  És ott volt (József a családjával Egyiptomban) egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit 

az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.  [Hós 11:1  Mikor még 
gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. ] 

Mát 2:19  Mikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban.  
Mát 2:20  Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földjére; mert meghaltak, 

akik a gyermeket halálra keresték.  
Mát 2:21  Ő pedig felkelvén, magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izráel földjére.  
Mát 2:22  Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem 

mert oda menni, hanem minthogy álomban megintetett, Galilea vidékeire tért.  
Mát 2:23  És oda jutván, lakozott Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, 

hogy názáretinek fog neveztetni.  
[Ézs 11:1  És származik egy vesszőszál (nécer) Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.]  

 
Jézus gyerekkora; 12 évesen a Templomban 

(Lk 2:39b-52) 
Luk 2:39b  … visszatértek Galileába, az ő városukba, Názáretbe.  
Luk 2:40  A kis gyermek pedig növekedett, és erősödött szellemben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek 

kegyelme volt őrajta.  
 
Luk 2:41  Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét (páska) ünnepére.  
Luk 2:42  És mikor tizenkét esztendős lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint;  
Luk 2:43  És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben; 

és nem vették észre sem József, sem az ő anyja;  
Luk 2:44  Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet mentek, és keresték őt a 

rokonok és az ismerősök között;  
Luk 2:45  És mikor nem találták őt, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék.  
Luk 2:46  És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a Templomban, a doktorok között ülve, amint őket 

hallgatta, és kérdezgette őket.  
Luk 2:47  És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodtak az ő értelmén és az ő feleletein.  
Luk 2:48  És meglátván őt, elcsodálkoztak, és mondta neki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? 

Íme atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.  
Luk 2:49  Ő pedig mondta nekik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem 

azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai?  
Luk 2:50  De ők nem érték e beszédet, amit ő nekik szólott.  
Luk 2:51  És aláment velük, és ment Názáretbe; és engedelmes volt nekik. És az ő anyja szívében tartotta 

mind ezeket a dolgokat.  



Luk 2:52  Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való 
kedvességben.  

 
Keresztelő János megtérést prédikál 

(Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Lk 3:1-18; Jn 1:6-8) 
Luk 3:1  Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pilátus 

volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig 
negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,  

Luk 3:2  Annás és Kajafás főpapsága alatt, szólt az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában,  
 
Ján 1:6  Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János.  
Ján 1:7  Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen őáltala.  
Ján 1:8  Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.  
 
Már 1:2  Amint meg van írva a prófétáknál: Íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti 

a te útadat előtted; [Mal 3:1  Íme, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő 
Templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; íme, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.] 

 
Mát 3:1  Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában.  
Luk 3:3  És ment a Jordán mellett lévő minden tartományba (keresztelvén a pusztában (Már 1:4)) és 

prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára;  

Mát 3:2  És ezt mondta: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.  
Luk 3:4  Amint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a 

pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit.  
Luk 3:5  Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek 

egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek;  
Luk 3:6  És meglátja minden test az Istennek szabadítását.  
[Ézs 40:3-5  Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden 

völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik 
az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.] 

Mát 3:4  Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből volt, és bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska 
és erdei méz.  

Mát 3:5  Ekkor kiment ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.  
Mát 3:6  És megkeresztelkedtek (bemerítkeztek) őáltala a Jordán vizében, vallást tévén az ő bűneikről.  

Luk 3:10  És megkérdezte őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?  
Luk 3:11  Ő pedig felelvén, mondta nekik: Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és 

akinek van eledele, hasonlókép cselekedjék.  
Luk 3:12  És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek (bemerítkezzenek), és mondták neki: 

Mester, mit cselekedjünk?  
Luk 3:13  Ő pedig mondta nekik: Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett.  
Luk 3:14  És megkérdezték őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És mondta nekik: Senkit se 

háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.  

Mát 3:7  Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek őhozzá, hogy 
megkeresztelkedjenek (bemerítkezzenek), mondta nekik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg 
titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?  

Mát 3:8  Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.  
Mát 3:9  És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, 

hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.  
Mát 3:10  A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, 

kivágattatik és tűzre vettetik.  

Luk 3:15  Mikor pedig a nép várt és szívükben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem ő-e a 
Krisztus;  

Luk 3:16  Felelt János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel (pontosabban: vízbe 
merítelek alá titeket) (vízzel keresztellek titeket megtérésre (Mát 3:11)); de eljön, aki nálam erősebb, 
akinek nem vagyok méltó, hogy (lehajolván (Már 1:7)) sarujának kötőjét megoldjam (akinek saruját 
hordozni sem vagyok méltó (Mát 3:11)): az majd keresztel titeket Szent Szellemmel és tűzzel 
(pontosabban: ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít alá titeket):  



Luk 3:17  Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a 
polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.  

Luk 3:18  És még sok egyebekre is intvén őket, hirdette az evangéliumot a népnek.  
 
János bemeríti Jézust 

(Mt 3:13-17; Mk 1:9-11; Lk 3:21-22) 
Mát 3:13  Akkor eljött Jézus Galileából (galileai Názáretből) a Jordán mellé Jánoshoz, hogy 

megkeresztelkedjék (bemerítkezzen) őáltala.  
Mát 3:14  János azonban visszatartotta őt, mondván: Nekem kell általad megkeresztelkednem 

(bemerítkeznem), és te jössz énhozzám?  
Mát 3:15  Jézus pedig felelvén, mondta neki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot 

betöltenünk. Ekkor engedett neki.  
Mát 3:16  És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijött a vízből; és íme az egek megnyilatkoztak neki, és ő 

látta az Istennek Szellemét alájönni mintegy galambot és őreá szállani.  
Mát 3:17  És íme egy égi hang ezt mondta: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. 
(Luk 3:22  És leszállt őreá a Szent Szellem testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat szólt a mennyből, ezt 

mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!) 
 
Jézus megkísértése 
amikor is a Sátán próbára teszi Jézust három területen: 1.) jogos testi szükségeinek betöltése terén;  
2.) majd miután Jézus egy sátáni elragadtatásban részesül, amelyben a Sátán Jézust szellemi, lelki és testi mivoltában 
megragadja, és természetfeletti úton a Templom tetejére helyezi, és számon kéri Jézuson azt a próféciát, ami valóban Róla szólt. 
Sátán e kísértése arra irányult, hogy Jézus próbálja ki, vajon valóban Ő-e a Messiás. Vajon rá meri-e tenni az életét erre? Jézus 
az Igét idézve visszautasítja ezt, jelezve, hogy soha sem fogja próbára tenni Isent: hite nem tapasztalatokon, hanem belső 
meggyőződésen alapul. 
3.) Ezután újabb sátáni elragadtatásban majd látomásban volt része, melyben a Sátán megmutatta a világ minden gazdagságát 
és dicsőségét, felkínálva mindezt Jézusnak. A Sátán nyilvánvalóan nem kísérletezett volna ezzel a próbatétellel, ha Jézus nem 
vágyott volna minderre. Ő mindig is tudatában volt elhívásának: Isten Őt rendelte az egész Föld és Univerzum királyául, s ezt a 
küldetést be is helyezte a szívébe, hogy vágyjon rá és keresse azt. 

(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13; Lk 4:1-13) 
Luk 4:1  Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és vitetett a Szellemtől a pusztába, (hogy 

megkísértessék az ördögtől. (Mát 4:1)) (Már 1:12  És a Szellem azonnal elragadta őt a pusztába.)  
Már 1:13  És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal volt együtt; 

Mát 4:2  És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végre megéhezett.  
Mát 4:3  És hozzámenvén a kísértő, mondta neki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak 

kenyerekké.  
Mát 4:4  Ő pedig felelvén, mondta: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely Istennek szájából származik.  
Mát 4:5  Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és odahelyezte a Templom tetejére.  
Mát 4:6  És mondta neki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak 

parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.  
Mát 4:7  Mondta neki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.  
Mát 4:8  Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát (egy 

szempillantásban) és azok dicsőségét,  
Mát 4:9  És mondta neki: Mindezeket néked adom, (Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; 

mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; (Luk 4:6)) ha leborulva imádsz engem.  
Mát 4:10  Ekkor mondta neki Jézus: Eredj el (Távozz tőlem) Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te 

Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.  
Mát 4:11  Ekkor elhagyta őt az ördög. (Luk 4:13  És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozott tőle egy 

időre.) És íme angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki.  
 
Megkísértése után Jézus visszatér Betarabába a Jordánon túlra, ahol János keresztelt, és az ő közelében 
tartózkodott. Erről az időszakról csak János Evangéliuma számol be, a szinoptikusok Jézus megkísértése 
után hosszú időre elejtik a fonalat, és nem számolnak be Jézus korai galileai és júdeai szolgálatáról, 
amelyre még bizonyos rejtőzködés a jellemző. 
 
János nyilvánosan bemutatta a Messiást a népnek: mindenki lehetőséget kapott, hogy higgyen Benne és 
kövesse Őt. 
 
János bemutatja a Messiást a népnek (Bet-Araba) 

(Jn 1:15, 19-34) 
Ján 1:15  János bizonyságot tett őróla, és kiáltott, mondván: Ez az, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem 

lett, mert előbb volt nálamnál.  



Ján 1:19  És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy 
megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?  

Ján 1:20  És megvallotta és nem tagadta; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.  
Ján 1:21  És kérdezték őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-e te? És mondta: Nem vagyok. A próféta vagy-e te? És ő 

felelte: Nem.  
Ján 1:22  Mondták azért neki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldtek: Mit 

mondasz magad felől?  
Ján 1:23  Mondta: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondta 

Ésaiás próféta.  
Ján 1:24  És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:  
Ján 1:25  És megkérdezték őt és mondták neki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, 

sem a próféta?  
Ján 1:26  Felelt nekik János, mondván: Én vízzel keresztelek (pontosabban: vízben merítek alá); de 

köztetek van, akit ti nem ismertek.  
Ján 1:27  Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam.  
Ján 1:28  Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.  
 
Ján 1:29  Másnap látta János Jézust ő hozzá menni, és mondta: Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a 

világ bűneit!  
Ján 1:30  Ez az, akiről én ezt mondtam: Énutánam jön egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.  
Ján 1:31  És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek.  
Ján 1:32  És bizonyságot tett János, mondván: Láttam a Szellemet leszállani az égből, mint egy galambot; és 

megnyugodott őrajta.  
Ján 1:33  És én nem ismertem őt; de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire 

látod a Szellemet leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szent Szellemmel (pontosabban: 
aki Szent Szellemben merít alá).  

Ján 1:34  És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.  
 
Jézus 30-as éveiben kezdi szolgálatát 
Luk 3:23a  Maga Jézus pedig mintegy harminc esztendős volt {pontosabban: harmincas éveiben járt}, 
mikor tanítani kezdett, … 
 
Jézus első tanítványai 

(Jn 1:35-52) 
Ján 1:35  Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül;  
Ján 1:36  És ránézvén Jézusra, amint ott járt, mondta: Íme az Isten Báránya!  
Ján 1:37  És hallotta őt a két tanítvány, amint szólott, és követék Jézust.  
Ján 1:38  Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondta nekik:  
Ján 1:39   Mit kerestek? Azok pedig mondták neki: Rabbi, (ami megmagyarázva azt teszi: Mester) hol laksz?  
Ján 1:40  Mondta nekik: Jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik; és nála maradtak azon 

a napon: volt pedig körülbelül tíz óra.  
Ján 1:41  A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter 

testvére.  
Ján 1:42  Találkozott ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki: Megtaláltuk a Messiást (ami 

megmagyarázva azt teszi: Krisztus);  
Ján 1:43  És vezette őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, mondta: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak 

fogsz hívatni (ami megmagyarázva: Kőszikla).  
 
Ján 1:44  A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozott Fileppel, és mondta neki: Kövess 

engem!  
Ján 1:45  Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.  
Ján 1:46  Találkozott Filep Nátánaellel, és mondta neki: Aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, 

megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.  
Ján 1:47  És mondta neki Nátánael: Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta neki Filep: Jer és lásd meg!  
Ján 1:48  Látta Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és mondta ő felőle: Íme egy igazán Izraelita, akiben 

hamisság nincsen.   
Ján 1:49  Mondta neki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felelt Jézus és mondta neki: Mielőtt hívott téged 

Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.   
Ján 1:50  Felelt Nátánael és mondta neki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael Királya!  
Ján 1:51  Felelt Jézus és mondta neki: Hogy azt mondtam neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat 

látsz majd ezeknél. 



Ján 1:52  És mondta neki: Bizony, bizony mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és 
az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.   

 
Kánai menyegző (Kána) 

(Jn 2:1-12) 
Ján 2:1  És harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában; és ott volt Jézus anyja;  
Ján 2:2  És Jézus is meghívatott az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.  
Ján 2:3  És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondta neki: Nincs boruk.  
Ján 2:4  Mondta neki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.   
Ján 2:5  Mondta az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond nektek, megtegyétek.  
Ján 2:6  Volt pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-

egybe két-három métréta fért.  
Ján 2:7  Mondta nekik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték azokat színig.  
Ján 2:8  És mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.  
Ján 2:9  Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta, honnét van, (de a szolgák 

tudták, akik a vizet merítették), szólította a násznagy a vőlegényt,  
Ján 2:10  És mondta neki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az 

alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.  
Ján 2:11  Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét; és hittek benne az ő 

tanítványai.  
Ján 2:12  Azután lement Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradtak néhány 

napig,  
 
Jézus megtisztítja a Templomot (Jeruzsálem, pészah) 

(Jn 2:13-25) 
Ján 2:13  Mert közel volt a zsidók húsvétja (páskája), és felment Jézus Jeruzsálembe.  
Ján 2:14  És ott találta a Templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek:  
Ján 2:15  És kötélből ostort csinálván, kiűzte mindnyájukat a Templomból, az ökröket is a juhokat is; és a 

pénzváltók pénzét kitölté (kiöntötte), az asztalokat pedig feldöntötte;  
Ján 2:16  És a galambárusoknak mondta: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát 

kalmárság házává.   
Ján 2:17  Megemlékezétek pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet 

emészt engem.  
Ján 2:18  Feleltek azért a zsidók {júdeaiak} és mondták neki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket 

cselekszed?  
Ján 2:19  Felelt Jézus és mondta nekik: Rontsátok le a Templomot, és három nap alatt megépítem azt.  
Ján 2:20  Mondták azért a zsidók {júdeaiak}: Negyvenhat esztendeig épült ez a Templom, és te három nap 

alatt megépíted azt?  
Ján 2:21  Ő pedig az ő testének Templomáról szólt.  
Ján 2:22  Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hittek az 

írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.  
Ján 2:23  Amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő 

jeleit, amelyeket cselekedett.  
Ján 2:24  Maga azonban Jézus nem bízta magát reájuk, amiatt, hogy ő ismerte mindnyájukat.  
(vagy: sokan bízni kezdetek benne, ő azonban nem kezdett el bízni bennük) 
Ján 2:25  És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, 

mi van az emberben.  
 
Beszélgetés Nikodémussal (Jeruzsálem) 

(Jn 3:1-21) 
Ján 3:1  Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:  
Ján 3:2  Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem 

teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.  
Ján 3:3  Felelt Jézus és mondta neki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik (vagy 

újra meg nem születik), nem láthatja az Isten országát.   
Ján 3:4  Mondta neki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának 

méhébe másodszor, és születhetik-e?  
Ján 3:5  Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, 

nem mehet be az Isten országába.   
Ján 3:6   Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.  
Ján 3:7   Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.   



Ján 3:8   A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van 
mindenki, aki Szellemtől született.   

Ján 3:9  Felelt Nikodémus és mondta neki: Mi módon lehetnek ezek?  
Ján 3:10  Felelt Jézus és mondta neki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?   
Ján 3:11   Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk 

bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.   
Ján 3:12   Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok 

néktek?   
Ján 3:13   És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a 

mennyben van.   
Ján 3:14   És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának  

felemeltetnie.   
Ján 3:15   Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.   
Ján 3:16   Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz ő 

benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.   
Ján 3:17   Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy 

megtartassék a világ általa.   
Ján 3:18  Aki hisz ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, 

mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.  
Ján 3:19   Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a 

sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak.   
Ján 3:20   Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az 

ő cselekedeteit fel ne fedessenek;   
Ján 3:21   Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká 

legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.   
 
János bizonyságot tesz Jézusról (Jézus tanítványai keresztelnek) 

(Jn 3:22-36) 
Ján 3:22  Ezután elment Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzött velük, és keresztelt.  
Ján 3:23  János pedig szintén keresztelt Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járultak és 

megkeresztelkedtek (bemerítkeztek).  
Ján 3:24  Mert János még nem vettetett a tömlöcbe.  
Ján 3:25  Vetekedés támadt azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás felől.  
Ján 3:26  És mentek Jánoshoz és mondták neki: Mester! Aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot 

tettél, íme az keresztel, és hozzá megy mindenki.  
Ján 3:27  Felelt János és mondta: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott neki.  
Ján 3:28  Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy 

ő előtte küldettem el.  
Ján 3:29  Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a 

vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.  
Ján 3:30  Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.  
Ján 3:31  Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az és földieket szól; aki a 

mennyből jött, feljebb való mindenkinél.  
Ján 3:32  És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott; és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be.  
Ján 3:33  Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz.  
Ján 3:34  Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték 

szerint adja a Szellemet.  
Ján 3:35  Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.  
Ján 3:36  Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, 

hanem az Isten haragja marad rajta.  
 
Beszélgetés a szamaritánus nővel (Sikár (Sikem)) 

(Jn 4:1-43) 
Ján 4:1  Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és 

keresztel, mint János,  
Ján 4:2  (Jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai,)  
Ján 4:3  Elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába.  
Ján 4:4  Samárián kellett pedig általmennie.  
Ján 4:5  Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott 

az ő fiának, Józsefnek.  



Ján 4:6  Ott volt pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leült a forráshoz. 
Mintegy hat óra volt.  

Ján 4:7  Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni; mondta neki Jézus: Adj innom!  
Ján 4:8  Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek.  
Ján 4:9  Mondta azért neki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai 

asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal.  
Ján 4:10  Felelt Jézus és mondta neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: 

Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet.   
Ján 4:11  Mondta neki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő 

vizet?  
Ján 4:12  Avagy nagyobb vagy-e te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, 

a fiai is és jószága is?  
Ján 4:13  Felelt Jézus és mondta neki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik:   
Ján 4:14  Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 
ő benne.   

Ján 4:15  Mondta neki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek 
ide meríteni!  

Ján 4:16  Mondta neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide!   
Ján 4:17  Felelt az asszony és mondta: Nincs férjem. Mondta neki Jézus: Jól mondtad, hogy: Nincs férjem;   
Ján 4:18   Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.   
Ján 4:19  Mondta neki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.  
Ján 4:20  A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a 

hol imádkozni kell.  
Ján 4:21  Mondta neki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem 

nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.   
Ján 4:22   Ti azt imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az üdvösség a zsidók 

közül támadt.   
Ján 4:23   De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben, és igazságban 

imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.   
Ján 4:24   Az Isten szellem: és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban 

imádják.   
Ján 4:25  Mondta neki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (aki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, 

megjelent nékünk mindent.  
Ján 4:26  Mondta neki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek.   
Ján 4:27  Eközben megjöttek az ő tanítványai; és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt; mindazáltal egyik 

sem mondta: Mit keresel? vagy: Mit beszélsz vele?  
Ján 4:28  Ott hagyta azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek:  
Ján 4:29  Gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-e a 

Krisztus?  
Ján 4:30  Kimentek azért a városból, és hozzá mentek.  
Ján 4:31  Aközben pedig kérték őt a tanítványok, mondván: Mester, egyél!  
Ján 4:32  Ő pedig mondta nekik: Van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok.   
Ján 4:33  Mondták azért a tanítványok egymásnak: Hozott-e neki valaki enni?  
Ján 4:34  Mondta nekik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött 

engem, és az ő dolgát elvégezzem.   
Ján 4:35   Ti nem azt mondjátok-e, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Íme, mondom néktek: Emeljétek 

fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.   
Ján 4:36   És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató 

együtt örvendezzen.   
Ján 4:37   Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató.   
Ján 4:38   Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a 

mások munkájába állottatok.   
Ján 4:39  Abból a városból pedig sokan hittek benne a Samaritánusok közül annak az asszonynak 

beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy: Mindent megmondott nékem, amit cselekedtem.  
Ján 4:40  Amint azért oda mentek hozzá a Samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk; és ott maradt két 

napig.  
Ján 4:41  És sokkal többen hittnek a maga beszédéért,  
Ján 4:42  És azt mondták az asszonynak, hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk 

hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus.  
Ján 4:43  Két nap múlva pedig kiment onnét, és elment Galileába.  



 
 


