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Jánost tömlöcbe veti Heródes Antipas  
(Mt 14:3-5; Mk 6:17-20; Lk 3:19-20) 

Már 6:17  Mert maga Heródes fogatta el és vettette börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő 
testvérének felesége miatt, mivelhogy azt vette feleségül.  

Már 6:18  Mert János azt mondta Heródesnek: Nem szabad néked a testvéred feleségével élned.  
Már 6:19  Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarta őt ölni; de nem tehette.  
Már 6:20  Mert Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazta őt; és ráhallgatván, 
sok dologban követte, és örömest hallgatta őt. 
(Luk 3:19  Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Heródiásért, az ő testvérének, 

Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, amiket Heródes cselekedett, Luk 3:20  Ez még azzal 
tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöcbe vettette.) 

 
Jézus Galileába megy vissza  

(Mt 4:12; Mk 1:14a; Lk 4:14) 
Mát 4:12  Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatért Galileába;  
Luk 4:14  Jézus pedig megtért (visszatért) a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment neki az egész 

környéken.  
 
 
 



Kapernaumi királyi udvari ember fiának meggyógyítása (Kána) 
(Jn 4:45-54) 

Ján 4:45  Mikor azért bement Galileába, befogadták őt a Galileabeliek, mivelhogy látták mindazt, amit 
Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen; mert ők is elmentek az ünnepre.  

Ján 4:46  Ismét a galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban 
egy királyi ember, akinek a fia beteg volt.  

Ján 4:47  Mikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá ment és kérte őt, hogy 
menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán volt.  

Ján 4:48  Monda azért neki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.   
Ján 4:49  Monda neki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal.  
Ján 4:50  Monda neki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és 

elment.  
Ján 4:51  Amint pedig már ment, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak neki, mondván, hogy: A te fiad él.  
Ján 4:52  Megtudakozta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett; és mondának neki: Tegnap hét 

órakor hagyta el őt a láz;  
Ján 4:53  Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta neki Jézus, hogy: a te fiad él. 

És hitt ő, és az ő egész háza népe.  
Ján 4:54  Ezt ismét második jel gyanánt tette Jézus, mikor Júdeából Galileába ment.  
 
Názáreti zsinagógában (Jézus „programbeszéde”) 

(Lk 4:15-31) 
Luk 4:15  És ő tanított azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.  
 
Luk 4:16  És ment Názáretbe, ahol felneveltetett: és bement, szokása szerint, szombatnapon a 

zsinagógába, és felállt olvasni.  
Luk 4:17  És adták neki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyv(tekercs)et feltárván, arra a helyre nyitotta, 

ahol ez volt írva:  
Luk 4:18   Az Úrnak Szelleme van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat,   

Luk 4:19   Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.   
(Ézs 61:1  Az Úr Isten szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, 

hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Ézs 61:2  
Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót; Ézs 61:3  
Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját 
a csüggedt szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! ) 

Luk 4:20  És behajtván a könyv(tekercs)et, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei 
őreá voltak függesztve.  

Luk 4:21  Ő pedig kezdett hozzájuk szólni: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.   
Luk 4:22  És mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak (meg voltak döbbenve) kedves 

beszédein, amelyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia-e ez?  
Luk 4:23  És monda nekik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg 

magadat! Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat.   
Luk 4:24  Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában.  
Luk 4:25   És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izráelben, mikor az ég 

három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy hogy az egész tartományban nagy éhség volt;   
Luk 4:26   Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az 

özvegyasszonyhoz.  
Luk 4:27   És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, 

csak a Siriából való Naámán.   
Luk 4:28  És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották.  
Luk 4:29  És felkelvén, kiűzték őt a városon kívül és vitték őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk 

épült, hogy onnan letaszítsák.  
Luk 4:30  Ő azonban közöttük átmenve, eltávozott.  
 
Luk 4:31  És lement Kapernaumba, Galilea városába; és tanította azokat szombatnapokon.  
 
Jézus megkezdi tanítói szolgálatát 

(Mt 4:13-17; Mk 1:14b-15) 
Mát 4:13  És odahagyva Názáretet, elment és lakozott a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és 

Naftali határain;  



Mát 4:14  Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván:  
Mát 4:15  Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,  
Mát 4:16  A nép, amely sötétségben ült, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában 

ültek, azoknak világosság támada.  
(Ézs 9:1  De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután 

megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. Ézs 9:2  A nép, amely sötétségben járt, lát nagy 
világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük! ) 

Mát 4:17  Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a 
mennyeknek országa. 

(Már 1:14  …. elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát,  
Már 1:15  És mondván: Bételt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és 

higgyetek az evangéliumban.) 
 
Első tanítványok elhívása (csodálatos halfogás) (Genezáreti-tó) 

(Mt 4:18-22; Mk 1:16-20; Lk 5:1-11) 
Luk 5:1  És lőn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál 

állt;  
Luk 5:2  És látott két hajót állni a vízen: a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mosták az ő hálóikat.  
Luk 5:3  És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a 

földtől: és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot.  
Luk 5:4  Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat 

fogásra.   
Luk 5:5  És felelvén Simon, mondta neki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk 

semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.  
Luk 5:6  És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát kerítették be; szakadozott pedig az ő hálójuk.  
Luk 5:7  Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És 

eljővén, megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy csaknem elsüllyedtek.  
Luk 5:8  Látván pedig ezt Simon Péter, Jézusnak lábai elé esett, mondván: Eredj el én tőlem, mert én bűnös 

ember vagyok, Uram!  
Luk 5:9  Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ővele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak;  
Luk 5:10b  És monda Simonnak Jézus: Ne félj; mostantól fogva embereket fogsz.   
Mát 4:19  És monda nekik: Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok.  
Luk 5:11  És a hajókat a szárazra vonván, elhagyták mindenüket és követék őt.  
Már 1:19  És onnan egy kevéssé elébb menve, látta Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, 

amint a hajóban azok is a hálókat kötözgették. Már 1:20a  És azonnal hívta őket. 
Mát 4:22  Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.  
 
Démonűzés a kapernaumi zsinagógában (Kapernaum) 

(Mk 1:21-28 ; Lk 4:(31-)32-37) 
Már 1:21  És bementek Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanított.  
Már 1:22  És elálmélkodtak (megdöbbentek) az ő tanításán; mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma 

van, és nem úgy, mint az írástudók.  
Már 1:23  Volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és felkiáltott,  
Már 1:24  És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-e, hogy elveszíts 

minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.  
Már 1:25  És megdorgálta őt (ráparancsolt) Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle!   
Már 1:26  És a tisztátalan szellem megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva, kiment belőle. (És a démon azt a 

középre vetvén, kiment belőle, és nem ártott neki semmit. (Luk 4:35))  
Már 1:27  És mindnyájan elálmélkodtak (megdöbbentek) (támada félelem mindenekben (Luk 4:36)), 

annyira, hogy egymás között kérdezgették, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal 
parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek neki?  

Már 1:28  És azonnal elment az ő híre Galilea egész környékére.  
 
Gyógyítások + démonűzések (Péter anyósa + egyéb betegek/minden beteg) (Kapernaum) 

(Mt 8:14-17 ; Mk 1:29-34 ; Lk 4:38-41) 
Már 1:29  És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához mentek Jakabbal és Jánossal 

együtt.  
Luk 4:38b  A Simon napa (anyósa) pedig nagy hideglelésben (magas lázban) feküdt, és könyörögtek neki 

érette.  
Már 1:31  És ő odamenvén, fölemelte azt, annak kezét fogván; és elhagyta azt a hideglelés (láz) azonnal, és 

szolgált nekik. (Luk 4:39  És Jézus mellé állván, megdorgálta a hideglelést (ráparancsolt a lázra), és az 
elhagyta őt; és ő azonnal felkelvén, szolgált nekik. ) 



 
Már 1:32  Estefelé pedig, amikor leszállt a nap, mind őhozzá vitték a betegeseket és a démonizáltakat;  
Már 1:33  És az egész város oda gyűlt az ajtó elé.  
Luk 4:40b  ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyította őket.  
Mát 8:16b  és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyított minden beteget;  
Mát 8:17  Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő 

hordozta a mi betegségünket.  
(Ézs 53:4  Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik 

Istentől! ) 

Luk 4:41  Sokakból pedig démonok is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! 
De ő megdorgálván (rájuk parancsolván), nem engedte őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a 
Krisztus.  

 
Galilea zsinagógáiban 

(Mk 1:35-39 ; Lk 4:42-44) 
Már 1:35  Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiment, és elment egy puszta helyre és ott 

imádkozott.  
Már 1:36  Simon pedig és a vele lévők utána siettek;  
Már 1:37  És amikor megtalálták őt, mondták neki: Mindenki téged keres.  
Luk 4:42b  és tartóztatták őt, hogy ne menjen el tőlük.  
Luk 4:43  Ő pedig mondta nekik: Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát; mert 

azért küldettem.   
Már 1:39  És prédikált azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és démonokat űzött.  
 
Bélpoklos meggyógyítása 

(Mt 8:2-4 ; Mk 1:40-45 ; Lk 5:12-16) 
Luk 5:12  És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, íme volt ott egy poklossággal teljes (leprával borított) 

ember: és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz 
engem! (Uram! Te meg tudsz tisztítani engem, ha akarod.) 

Már 1:41  Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérintette őt, és monda neki: Akarom, 
tisztulj meg.  

Már 1:42  És amint ezt mondta, azonnal eltávozott tőle a poklosság (lepra) és megtisztult.  
Már 1:43  És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldte őt,  
Már 1:44  És monda neki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a 

papnak, és vidd fel (az áldozatot (Luk 5:14)) a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul 
nekik.   

Már 1:45  Az pedig kimenvén, kezdett sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan 
immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem kinn puszta helyeken volt, és mentek hozzá 
mindenfelől.  

Luk 5:15b  , hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből.  
Luk 5:16  De ő félrevonult a pusztákba, és imádkozott.  
 
Szombati kalásztépés 

(Mt 12:1-8 ; Mk 2:23-28 ; Lk 6:1-5) 
Luk 6:1  Lőn pedig a húsvét szombatját követő második szombaton, hogy a vetések között ment által és az ő 

tanítványai gabonafejeket szaggatván és azokat kezeikkel kimorzsolván, ettek.  
Mát 12:2  Látván pedig ezt a farizeusok, mondták neki: Íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem 

szabad szombatnapon cselekedni.  
Mát 12:3  Ő pedig monda nekik: Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő és akik vele 

voltak?   
Mát 12:4  Hogyan ment be az Isten házába (az Abiátár főpap idejében (Már 2:26)), és ette meg a szentelt 

kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie neki, sem azoknak, akik ővele voltak, hanem csak a 
papoknak?   

Mát 12:5   Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a 
Templomban és nem vétkeznek?   

Mát 12:6   Mondom pedig néktek, hogy a Templomnál nagyobb van itt.   
Mát 12:7   Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok 

volna (nem ítéltétek volna el) az ártatlanokat.   
Már 2:27  És monda nekik: A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért.   
Már 2:28   Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.   
 



Száradt kezű meggyógyítása szombaton a zsinagógában, majd eltávozván tovább gyógyít 
(Mt 12:9-21 ; Mk 3:1-6 ; Lk 6:6-11) 

Luk 6:6  Történt pedig más szombaton is, hogy ő a zsinagógába ment és tanított, és volt ott egy ember, 
akinek a jobb keze száradt (merev) volt.  

Luk 6:7  Az írástudók és farizeusok pedig leselkedtek őutána, ha vajon gyógyít-e majd szombatnapon, hogy 
vádat találjanak ellene.  

Mát 12:10b  És megkérdezték őt, mondván: Ha szabad-e szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt.  
Luk 6:8  Ő pedig tudván azoknak gondolatait, mondta a száradt (merev) kezű embernek: Kellj fel és állj elő! 

És felkelvén, előállt.  
Mát 12:11  Azoknak pedig mondta: Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az 

szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt?   
Luk 6:9  Mondta azért nekik Jézus: Valamit kérdek tőletek: Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat 

tenni? az életet megtartani, vagy elveszteni? (lelket menteni, vagy kioltani? ( Már 3:4)) De azok 
hallgattak.  

Már 3:5a  Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, 
Mát 12:12  … mondta nekik: Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót 

cselekedni.   
Luk 6:10  És körültekintett mindnyájukon, mondta az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! Az pedig úgy 

cselekedett, és keze oly éppé lett, mint a másik.  
Luk 6:11  Azok pedig elteltek esztelenséggel és beszélgettek egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal?  

(Már 3:6  Akkor a farizeusok kimenvén, a Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartottak ellene, hogy 
elveszítsék őt. ) 

Mát 12:15  Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozott onnan. És követte őt nagy sokaság, és ő meggyógyította 
mindnyájukat;  

Mát 12:16  És megfenyegette őket, hogy őt ismertté ne tegyék;  
Mát 12:17  Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, aki így szólt:  
Mát 12:18  Íme az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én szellemem kedvét leli; 

szellememet adom belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.  
Mát 12:19  Nem verseng, és nem kiált; az utcákon senki nem hallja szavát.  
Mát 12:20  A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra 

viszi az ítéletet.  
Mát 12:21  És az ő nevében reménykednek majd a pogányok.  
(Ézs 42:1  Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, szellememet adtam belé, törvényt beszél a 

népeknek.  
Ézs 42:2  Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.  
Ézs 42:3  Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.  
Ézs 42:4  Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.) 

 
 

Egy nap eseményei: 

 
(Mk 3:20-21) 

Már 3:20  Azután haza tértek. És ismét egybegyűlt a sokaság, annyira, hogy még nem is ehettek.  
Már 3:21  Amint az övéi ezt meghallották, eljöttek, hogy megfogják őt; mert azt mondták, hogy magán kívül 

van.  
 

Vak és néma démonizált meggyógyítása / Vádolják, hogy Belzebub által űzi ki a démonokat / 
Szent Szellem káromlásáról 

(Mt 12:22-37; Mk 3:22-30; Lk 11:14-23) 
Mát 12:22  Akkor egy vak és néma démonizáltat hoztak ő eléje; és meggyógyította azt annyira, hogy a vak és 

néma mind beszélt, mind látott.  
Mát 12:23  És elálmélkodott (és csodálkozott (Luk 11:14)) az egész sokaság, és mondta: Vajon nem ez-e 

Dávidnak ama Fia?  
Mát 12:24  A farizeusok pedig ezt hallván, mondták: Ez nem űzi ki a démonokat, hanemha Belzebubbal, a 

démonok fejedelmével.  
Mát 12:25  Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondta nekik: Minden ország, amely magával 

meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával.   
Mát 12:26   Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mi módon állhat meg tehát az ő 

országa?   
Mát 12:27   És ha én Belzebub által űzöm ki a démonokat, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek 

a ti bíráitok.   



Mát 12:28   Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett 
hozzátok az Isten országa.   

Mát 12:29   Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, 
hanemha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát?  (Luk 11:21   Mikor az erős 
fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van; Luk 11:22   De mikor a nála erősebb reá jővén 
legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja.) 

Mát 12:30   Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol.   
Mát 12:31   Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a 

Szellem káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.   
Mát 12:32   Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Szellem ellen szól 

(káromlást), annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.  (nem nyer bocsánatot soha, 
hanem örök kárhozatra méltó;  (Már 3:29)) 

Már 3:30   Mivelhogy ezt mondták: Tisztátalan szellem van benne.   
Mát 12:33   Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek 

romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.   
Mát 12:34   Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek 

teljességéből szól a száj.   
Mát 12:35   A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz 

kincseiből hozza elő a gonoszokat.   
Mát 12:36   De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak 

majd az ítélet napján.   
Mát 12:37   Mert a te beszédidből ismertetsz igaznak, és a te beszédidből ismertetsz hamisnak.   
 
Jézus tanít a démonokról 

(Mt 12:43-45; Lk 11:23-26) 
Mát 12:43   Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat 

keresve, és nem talál:   
Mát 12:44   Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, 

kisöpörve és fölékesítve találja azt.   
Mát 12:45   Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét szellemet, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, 

ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz 
nemzetséggel is.   

 
Egy asszony közbekiált 
 (Lk 11:27-28) 
Luk 11:27  Történt pedig mikor ezeket mondta, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, mondta neki: 

Boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál.  
Luk 11:28  Ő pedig mondta: Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.   
 
Írástudók és farizeusok jelt kívánnak 
 (Mt 12:38-42; Lk 11:29-32) 
Mát 12:38  Ekkor feleltek neki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk 

látni tetőled.  
Mát 12:39  Ő pedig felelvén, mondta nekik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik jel 

neki, hanemha Jónás prófétának jele.   
Mát 12:40   Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az 

embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.   
Mát 12:41   Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: 

mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.   
Mát 12:42   Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert 

ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt Salamonnál.   
 
(Lk 11:33-36) 

Luk 11:33   Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy 
akik bemennek, lássák a világosságot.   

Luk 11:34   A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha 
pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét.   

Luk 11:35   Meglásd azért, hogy a világosság, mely tebenned van, sötétség ne legyen.   
Luk 11:36   Annak okáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos 

lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával.   
 



Kik Jézus igazi rokonai? 
(Mt 12:46-50 ; Mk 3:31-35 ; Lk 8:19-21) 

Mikor pedig még szót a sokaságnak, íme (Mát 12:46) megérkeztek az ő testvérei és az ő anyja (Már 3:31), de 
nem tudtak hozzá jutni a sokaság miatt (Luk 8:19). És kívül megállva, beküldtek hozzá, hívatván őt (Már 
3:31). 
Mát 12:47  És mondta neki valaki: Íme a te anyád és testvéreid odakünn állnak, és szólni akarnak veled.  
Mát 12:48  Ő pedig felelvén, mondta a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?   
Mát 12:49  És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, monda: Íme az én anyám és az én testvéreim!   
Mát 12:50   Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát (akik az Isten beszédét hallgatják, és 
megcselekszik azt (Luk 8:21)), az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.   
 
Egy farizeus meghívja ebédre (jézus nem mos kezet), Feddő beszéd a farizeusok és írástudók 
ellen (farizeus házánál) 

(Lk 11:37-54) 
Luk 11:37  Beszéd közben pedig kérte őt egy farizeus, hogy ebédeljen nála. Bemenvén azért, leült enni.  
Luk 11:38  A farizeus pedig mikor ezt látta, elcsodálkozott, hogy ebéd előtt előbb nem mosdott meg.  
Luk 11:39  Mondta pedig az Úr neki: Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok; 

de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal.   
Luk 11:40   Bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanaz teremtette-e azt is, ami belül van?   
Luk 11:41   Csak adjátok alamizsnául, ami benne van; és minden tiszta lesz néktek.   
Luk 11:42   De jaj néktek farizeusok! Mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de 

hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem 
elhagyni.   

Luk 11:43   Jaj néktek farizeusok! Mert szeretitek az elől ülést a gyülekezetekben, és a piacokon való 
köszöntéseket.   

Luk 11:44   Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem 
látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják.   

Luk 11:45  Felelvén pedig egy a törvénytudók közül, mondta neki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is 
bántasz.  

Luk 11:46  Ő pedig mondta: Jaj néktek is törvénytudók! Mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az 
embereket, de ti magatok egy ujjatokkal sem illetitek azokat a terheket.   

Luk 11:47   Jaj néktek! Mert ti építitek a próféták sírjait; a ti atyáitok pedig megölték őket.   
Luk 11:48  Tehát bizonyságot tesztek és jóváhagyjátok atyáitok cselekedeteit; mert azok megölték őket, ti 

pedig építitek sírjaikat.   
Luk 11:49   Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök őhozzájuk prófétákat és apostolokat; és azok közül 

némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek;   
Luk 11:50   Hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentumának 

felvettetésétől fogva kiontatott,   
Luk 11:51   Az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a Templom között: bizony, 

mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől.   
Luk 11:52   Jaj néktek törvénytudók! Mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, 

és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok.   
Luk 11:53  Mikor pedig ezeket mondta nekik, az írástudók és farizeusok kezdtek felette igen ellene állani és 

őt sok dolog felől kikérdezgetni,  
Luk 11:54  Ólálkodván őutána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt.  
 
Jézus tanít (képmutatásról, kishitűségről, telhetetlenségről, aggódásról; idők jeleiről) 

(Lk 12:1-59) [felváltva beszél a tanítványoknak ill. a sokaságnak] 
Luk 12:1  Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdte 

az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, 
mely a képmutatás;   

Luk 12:2   Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jönne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.   
Luk 12:3   Annak okáért amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és amit fülbe 

súgtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni.   
Luk 12:4   Mondom pedig néktek, én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután  

többet nem árthatnak.   
Luk 12:5   De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána megöl, van arra is hatalma, 

hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.   
Luk 12:6   Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve.   
Luk 12:7   De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak 

vagytok.   



Luk 12:8   Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia 
is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt;   

Luk 12:9   Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt.   
Luk 12:10   És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, aki a Szent 

Szellem ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik.   
Luk 12:11   Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne 

aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok;   
Luk 12:12   Mert a Szent Szellem azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.   
 
Luk 12:13  Mondta pedig neki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg 

velem az örökséget.  
Luk 12:14  Ő pedig mondta neki: Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá?   
Luk 12:15  Mondta azért nekik (a sokaságnak): Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert 

nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.   
Luk 12:16  És mondott nekik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje.   
Luk 12:17   Azért magában okoskodott, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én 

termésemet.   
Luk 12:18   És mondta: Ezt cselekszem: Az én csűrjeimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba 

takarom minden gabonámat és az én javaimat.   
Luk 12:19   És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd 

magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!   
Luk 12:20   Mondta pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled; amiket pedig 

készítettél, kiéi lesznek?   
Luk 12:21   Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.   
 
Luk 12:22  Mondta pedig az ő tanítványainak: Annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a 

ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.   
Luk 12:23   Az élet több, hogysem az eledel, és a test, hogysem az öltözet.  
Luk 12:24   Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem 

csűrjük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?   
Luk 12:25   Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?  
Luk 12:26   Annak okáért, ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?  
Luk 12:27   Tekintsétek meg a liliomokat, mi módon növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak: de 

mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.   
Luk 12:28   Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; 

mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!   
Luk 12:29   Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.  
Luk 12:30   Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek 

van ezekre.   
Luk 12:31   Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.   
Luk 12:32   Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.   
Luk 12:33   Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek 

meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly 
meg nem emészti.   

Luk 12:34   Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.   
 
Luk 12:35   Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;   
Luk 12:36   Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a menyegzőről, 

hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák neki.   
Luk 12:37   Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, 

hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjővén, szolgál nekik.  (?) 
Luk 12:38   És ha megjön a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jön meg, és úgy találja őket, 

boldogok azok a szolgák!   
Luk 12:39   Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jön el a tolvaj, vigyázna, és 

nem engedné, hogy az ő házába törjön.   
Luk 12:40   Ti is azért legyetek készek: mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az embernek Fia.   
Luk 12:41  Mondta pedig neki Péter: Uram, nékünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?  
Luk 12:42  Mondta pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tett az ő háza népén, 

hogy adja ki nekik élelmüket a maga idejében?   
Luk 12:43   Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jön, ilyen munkában talál!  
Luk 12:44   Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt.   



Luk 12:45   Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és 
kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni:  

Luk 12:46   Megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és 
kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.   

Luk 12:47   És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem 
cselekedett, sokkal büntettetik meg;   

Luk 12:48   Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És 
valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.   

Luk 12:49  Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?   
Luk 12:50   De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen az 

elvégeztetik.   
Luk 12:51   Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt 

inkább meghasonlást.   
Luk 12:52   Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő 

három ellen.   
Luk 12:53   Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya 

ellen; napa {anyós} a menye ellen, és a menye a napa ellen.   
 
Luk 12:54  Mondta pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugatról felhő támad, azonnal ezt 

mondjátok: Záporeső jő; és úgy lesz.   
Luk 12:55   És mikor halljátok fújni a déli szelet, ezt mondjátok: Hőség lesz; és úgy lesz.   
Luk 12:56   Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; erről az időről pedig mi 

dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?   
Luk 12:57   És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz?   
Luk 12:58   Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, 

hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak és a poroszló a tömlöcbe ne 
vessen téged.   

Luk 12:59   Mondom néked, hogy nem jössz ki onnét, mígnem megfizetsz mind az utolsó fillérig.   
 
Példázatok Isten országáról (Genezáreti tónál) 

(Mt 13:1-53; Mk 4:1-34; Lk 8:4-18) 
 
[sokaságnak] 
Mát 13:1  Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leült a tenger mellett.  
Mát 13:2  És nagy sokaság gyülekezett őhozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni; az egész sokaság pedig 

a parton állt.  
Mát 13:3  És sokat beszélt nekik példázatokban, mondván: Íme kiment a magvető vetni,   
Mát 13:4   És amikor ő vetett, némely mag az útfélre esett; (és eltapostaték, (Luk 8:5)) és eljöttek a madarak, 

elkapdosták azt.   
Mát 13:5   Némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt; és hamar kikelt, mivelhogy nem volt 

mélyen a földben.  (És némely esett a kősziklára; és mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. 
(Luk 8:6)) 

Mát 13:6   De mikor a nap felkelt, elsült; és mivelhogy gyökere nem volt, elszáradt.   
Mát 13:7   Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnevekedvén, megfojtották azt.   
Mát 13:8   Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, némely száz annyit, némely hatvan annyit, 

némely pedig harminc annyit.   
Mát 13:9   Akinek van füle a hallásra, hallja.   
 
[tanítványoknak] 
Mát 13:10  A tanítványok pedig hozzámenvén, mondták neki: Miért szólsz nekik példázatokban?  
Mát 13:11  Ő pedig felelvén, mondta nekik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek 

országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. (ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak 
mindenek, (Már 4:11)) 

Mát 13:12   Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van.   
Mát 13:13   Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem 

értenek.   
Mát 13:14   És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; 

és látván lássatok, és ne ismerjetek:   
Mát 13:15   Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; 

hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és (soha) 
meg ne térjenek, (és bűneik meg ne bocsáttassanak  (Már 4:12)) és meg ne gyógyítsam őket.   



(Ézs 6:9  És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne 
ismerjetek;  

Ézs 6:10  Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon 
füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. ) 

Mát 13:16   A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.   
Mát 13:17   Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem 

látták; és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották.   
(Már 4:13  És monda nekik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi 

példázatot? ) 
Mát 13:18   Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.   
Luk 8:11b   A mag az Isten beszéde.   
Mát 13:19   Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljön a gonosz és elkapja azt, ami 

annak szívébe vettetett, (hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.  (Luk 8:12)) Ez az, amely az útfélre 
esett.   

Mát 13:20   Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja;  
Mát 13:21   De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad 

az ige miatt, azonnal megbotránkozik (akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.  (Luk 
8:13)) 

Mát 13:22   Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak 
csalárdsága, (az élet gyönyörűsége (Luk 8:14)) (és egyéb dolgok kívánsága (Már 4:19)) elfojtja az igét, és 
gyümölcsöt nem terem.  

Mát 13:23  Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, (tiszta és jó szívvel megtartják (Luk 
8:15); aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig 
harminc annyit.  

 
[sokaságnak] 
Már 4:21  És mondta nekik: Avagy azért hozzák-e elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És 

nem azért-e, hogy a gyertyatartóba tegyék?  
Már 4:22   Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem 

hogy nyilvánosságra jusson.   
Már 4:23  Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.   
Már 4:24  És mondta nekik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal 

mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.  
Már 4:25   Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.   
 
Már 4:26  És mondta: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.   
Már 4:27   És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen.   
Már 4:28   Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban.   
Már 4:29   Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.   
 
Mát 13:24  Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az 

ő földjébe jó magot vetett;  
Mát 13:25   De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége és konkolyt vetett a búza közé, és elment.   
Mát 13:26   Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is.   
Mát 13:27   A gazda szolgái pedig előállván, mondták neki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te 

földedbe? Honnan van azért benne a konkoly?   
Mát 13:28   Ő pedig mondta nekik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták neki: 

Akarod-e tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?   
Mát 13:29   Ő pedig mondta: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is 

kiszaggatjátok.   
Mát 13:30   Hagyjátok, hogy együtt nőljön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az 

aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig 
takarítsátok az én csűrömbe.   

 
Mát 13:31  Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, 

amelyet vévén az ember, elvetett az ő mezejében;   
Mát 13:32   Amely kisebb ugyan minden magnál; de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, 

annyira, hogy reá szállnak az égi madarak, és fészket raknak ágain.  
 
Mát 13:33  Más példázatot is mondott nekik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet 

vévén az asszony, három mérce lisztbe elegyített, mígnem az egész megkelt.   



Mát 13:34  Mind ezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szólott 
nekik,  

Mát 13:35  Hogy beteljen amit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és 
kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve voltak. (Zsolt 78:2  Megnyitom az én számat példabeszédre; 
rejtett dolgokat szólok a régi időből. ) 

(Már 4:33  És sok ilyen példázatban hirdette nekik az igét, úgy amint megérthetik. 
Már 4:34  Példázat nélkül pedig nem szólt nekik; maguk közt azonban a tanítványoknak mindent 
megmagyarázott.) 
 
[tanítványoknak] 
Mát 13:36  Ekkor elbocsátván a sokaságot, bement Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzá mentek, 

mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.  
Mát 13:37  Ő pedig felelvén mondta nekik: Aki a jó magot veti, az az embernek Fia;   
Mát 13:38   A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.  
Mát 13:39   Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig 

az angyalok.   
Mát 13:40   Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképpen lesz a világnak végén.   
Mát 13:41   Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, 

és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek,   
Mát 13:42   És bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lesz sírás és fogcsikorgatás.   
Mát 13:43   Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjuknak országában. Akinek van füle a hallásra, 

hallja.   
Mát 13:44   Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet 

megtalálván az ember, elrejti azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét, amije van, 
megveszi azt a szántóföldet.   

Mát 13:45   Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres;   
Mát 13:46   Aki találván egy drágagyöngyre, elment, és mindenét eladván amije volt, megvette azt.   
Mát 13:47   Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz (kerítőháló), amely 

mindenféle fajtát összefogott;   
Mát 13:48   Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe 

gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták.   
Mát 13:49   Így lesz a világ végén is: Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak 

közül.   
Mát 13:50   És a tüzes kemencébe vetik őket; ott lesz sírás és fogcsikorgatás.   
Mát 13:51  Mondta nekik Jézus: Megértették-e mindezeket? Mondták neki: Megértettük Uram.  
Mát 13:52  Ő pedig mondta nekik: Annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől 

megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.  
Mát 13:53  És lőn, amikor elvégezte Jézus ezeket a példázatokat, elment onnan.  
 
Jézus követéséről 

(Mt 8:18-22; Lk 9:57-62) 
Mát 8:18  Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolta, hogy menjenek a túlsó partra.  
Mát 8:19  És hozzámenvén egy írástudó, mondta neki: Mester, követlek téged, akárhova mész.  
Mát 8:20  És mondta neki Jézus: A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember 

Fiának nincs hová fejét lehajtani.   
Luk 9:59  Mondta pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb 

elmenjek és eltemessem az én atyámat.  
Luk 9:60  Mondta pedig neki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, 

hirdesd az Isten országát.   
Luk 9:61  Mondta pedig más is: Követlek téged Uram; de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek 

azoktól, akik az én házamban vannak.   
Luk 9:62  És mondta neki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten 

országára.   
 
Tenger lecsendesítése (Genezáreti tó) 

(Mt 8:23-27; Mk 4:35-41; Lk 8:22-25) 
Már 4:35  Azután mondta nekik azon a napon, amint este lett: Menjünk át a túlsó partra.   
Már 4:36  Elbocsátván azért a sokaságot, elvitték őt, úgy amint a hajóban volt; de más hajók is voltak vele.  
Már 4:37  Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már 

megtelt.  



Már 4:38  Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt és mondták neki: Mester, nem 
törődsz vele, hogy elveszünk?  

Már 4:39  És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és 
lett nagy csendesség.  

Már 4:40  És mondta nekik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?  (Mit féltek, óh 
kicsinyhitűek? (Mát 8:26)) (Hol van a ti hitetek? (Luk 8:25)) 

Már 4:41  És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, 
mind a tenger engednek neki?  

 

Következő nap eseményei: 

(1 vagy 2) démonizált gaderénusból kiűzi a démonokat (Gadara földje) 
(Mt 8:28-34; Mk 5:1-21; Lk 8:26-39) 

Már 5:1  És mentek a tenger túlsó partjára, a Gadarenusok földjére, (mely Galileával átellenben van. (Luk 
8:26)) 

Már 5:2  És amint a hajóból kiment, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan szellem 
volt, (sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, (Luk 8:27)) 

(Mát 8:28  … két démonizált ment eléje, a sírboltokból kijővén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem 
mert elmenni azon az úton. ) 

Már 5:3  Akinek lakása a sírboltokban volt; és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni.  
Már 5:4  Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat 

összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni.  
Már 5:5  És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.  
Luk 8:28  És mikor meglátta Jézust, felkiáltott, (oda futamodott), és lábai elé esett neki, és fennszóval 

mondta: Mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek Fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem.  
(Mát 8:29  És íme kiáltottak mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő 

előtt meggyötörj minket? ) 
Luk 8:29a  Mert azt parancsolta annak a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki az emberből. 
Már 5:8  (Mert ezt mondta neki: Eredj ki, tisztátalan szellem, ez emberből.)  
Már 5:9  És kérdezte tőle: Mi a neved? És felelt, mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk.  
Már 5:10  És igen kérték őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. (Luk 8:31  És kérték őt, hogy ne 

parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. ) 
Már 5:11  Volt pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelt.  
Már 5:12  És a démonok kérték őt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk 

be.  
Már 5:13  És Jézus azonnal megengedte nekik. (És mondta nekik: Menjetek. (Mát 8:32) A tisztátalan 

szellemek pedig kijővén, bementek a disznókba; és a nyáj a meredekről a tengerbe rohant. Voltak pedig 
mintegy kétezren; és belefúltak a tengerbe.  

Már 5:14  Akik pedig őrizték a disznókat, elfutottak, és hírt vittek a városba és a falvakba. És kimentek, hogy 
lássák, mi az, ami történt.  

Már 5:15  És mentek Jézushoz, és látták, hogy a démonizált ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, 
akiben a légió volt; és megfélemlettek.  

Már 5:16  Akik pedig látták, elbeszélték nekik, hogy mi történt a démonizálttal, és a disznókkal.  
Már 5:17  És kezdték kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból.  
Már 5:18  Mikor pedig a hajóba beszállt, a volt démonizált kérte őt, hogy vele lehessen.  
Már 5:19  De Jézus nem engedte meg neki, hanem mondta neki: Eredj haza a tieidhez, és jelentsd meg 

nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.  
Már 5:20  El is ment, és kezdte hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus; és 

mindnyájan elcsodálkoztak.  
Már 5:21  És mikor ismét általment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt őhozzá; és volt a tenger 

mellett.  
 
A tetőn leeresztett gutaütött meggyógyítása (Kapernaum, Jézus háza) 

(Mt 9:1-8; Mk 2:1-12; Lk 5:17-26) 
Mát 9:1  És hajóra szállva átkelt, és ment a maga városába, Már 2:1b  Kapernaumba, és meghallották, hogy 

otthon van.  
Már 2:2  És azonnal sokan összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdette nekik 

az igét.  
Már 2:3  És jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek.  
Már 2:4  És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal őhozzá, megbontották ama háznak fedelét, ahol Ő 

volt, és rést törvén, leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.  



Már 2:5  Jézus pedig azoknak hitét látván, mondta a gutaütöttnek: (Bízzál fiam! (Mát 9:2)) Megbocsáttattak 
néked a te bűneid.   

Már 2:6  Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodván:  
Már 2:7  Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az 

Isten?  
Már 2:8  És Jézus azonnal észrevette az ő szellemével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta 

nekik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?  
Már 2:9  Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt 

mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?  
Már 2:10  Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, 

mondta a gutaütöttnek:   
Már 2:11   Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.   
Már 2:12  Az pedig azonnal fölkelt és felvévén nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki 

elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet! (és beteltek félelemmel, 
mondván: Bizony csodadolgokat láttunk ma! (Luk 5:26)) 

 
Máté elhívása / Máté meghívja Jézust ebédre / Jézus magyarázata a böjtről 

(Mt 9:9-17; Mk 2:13-22; Lk 5:27-39) 
Már 2:13  És ismét kiment a tenger mellé; és az egész sokaság ment őhozzá, és ő tanította őket.  
Már 2:14  És amikor tovament, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, (akinek Máté volt a neve, (Mát 9:9)) aki a 

vámszedő helyen ült, és mondta neki: Kövess engemet. És felkelvén, követte őt.  (Luk 5:28  És az 
mindeneket elhagyván, felkelt és követte őt. ) 

Luk 5:29a  És Lévi nagy lakomát készített neki az ő házánál; 
Már 2:15  És amikor ő ennek házában asztalhoz ült, a vámszedők és bűnösök is sokan odaültek Jézussal és 

az ő tanítványaival; mert sokan voltak, és követték őt.  
Már 2:16  És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, 

mondták az ő tanítványainak: Mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik?  
Mát 9:12  Jézus pedig ezt hallván, mondta nekik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a 

betegeknek.  
Mát 9:13   Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az 

igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.   
 
Mát 9:14  Akkor a János tanítványai jöttek hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, 

a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?  
Már 2:19  Jézus pedig mondta nekik: Avagy böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? 

Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek.  
Már 2:20   De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a 

napokon.   
És mondott nekik példabeszédet is: Már 2:21   Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára; 

máskülönben ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz.  (és az ó 
posztóhoz nem illik az újból való folt. (Luk 5:36)) 

Már 2:22   És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is 
kiömlik, a tömlők is elpusztulnak (elvesznek); hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, (és mind a kettő 
megmarad. (Luk 5:38)) 

Luk 5:39   És senki, aki ó bort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja: Jobb az ó.   
 
Jairus lányának feltámasztása és a vérfolyásos asszony 

(Mt 9:18-26; Mk 5:22-43; Lk 8:41-56) 
Már 5:22  És íme, eljött a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esett,  
Már 5:23  És igen kérte őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy 

meggyógyuljon és éljen.  
Már 5:24  El is ment vele, és követte őt nagy sokaság, és összeszorították őt.  
 
Már 5:25  És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,  
Már 5:26  És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt 

inkább még rosszabbul lett,  
Már 5:27  Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illette annak ruháját.  
Már 5:28  Mert ezt mondta: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.  
Már 5:29  És vérének forrása azonnal kiszáradt és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából.  
Már 5:30  Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, 

és monda: Kicsoda illette az én ruháimat?   



Már 5:31  És mondták neki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: 
Kicsoda illetett engem?  

Luk 8:46  Jézus pedig monda: Illetett engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származott ki tőlem.   
Már 5:32  És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.  
Luk 8:47  Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjött és előtte leesvén, 

megjelentette neki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.  
Luk 8:48  És ő mondta neki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!  (és gyógyulj 

meg a te bajodból. (Már 5:34)) (És meggyógyult az asszony abban az órában. (Mát 9:22)) 
 
Luk 8:49  Mikor még a szó szájában volt, eljött egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván neki: 

Meghalt a leányod; ne fáraszd a Mestert!  
Luk 8:50  Jézus pedig mikor ezt hallotta, felelt neki, mondván: Ne félj; csak higgy, és megtartatik.   
Luk 8:51  Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsátott be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leányzó atyját 

és anyját.  
Már 5:38b  és látta a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót.  
Már 5:39  És bemenvén, mondta nekik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.  
Luk 8:53  És kinevették őt, tudván, hogy meghalt.  
Már 5:40b  Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vette a gyermeknek atyját és anyját és a vele 

levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt.  
Már 5:41  És megfogván a gyermeknek kezét, mondta neki (kiáltott, mondván (Luk 8:54)): Talitha, kúmi; 

ami megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl.  
Luk 8:55a  És visszatért annak szelleme, és azonnal fölkelt (és járt. Mert tizenkét esztendős volt. (Már 

5:42)); (És nagy csodálkozással csodálkoztak. (Már 5:42)) 
Már 5:43  Ő pedig erősen megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. És mondta, hogy adjanak 

annak enni.  
Mát 9:26  És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban.  
 
Két vak és egy néma meggyógyítása 

(Mt 9:27-34) 
Mát 9:27  És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követte őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj 

rajtunk, Dávidnak fia!  
Mát 9:28  Mikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, és mondta nekik Jézus: Hiszitek-e, hogy 

én azt megcselekedhetem? Mondták neki: Igen, Uram.  
Mát 9:29  Akkor illette az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.   
Mát 9:30  És megnyilatkoztak azoknak szemei; és rájuk parancsolt Jézus, mondván: Meglássátok, senki 

meg ne tudja!   
Mát 9:31  Azok pedig kimenvén, elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban.  
 
Mát 9:32  Mikor pedig azok elmentek, íme egy démonizált néma embert hoztak neki.  
Mát 9:33  És a démont kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csodálkozott, mondván: Soha nem láttak 

ilyet Izráelben!  
Mát 9:34  A farizeusok pedig ezt mondták: A démonok fejedelme által űzi ki a démonokat.  
 


