
Az első galileai szolgálat csúcspontja, a Hegyi Beszéd és a körút befejezése 
 
 
Tömegek jönnek Jézushoz, aki minden beteget meggyógyít (Galilea, tengerpart) 

(Mt 4:23-5:1; Mk 3:7-12; Lk 6:17-19) 
Mát 4:23  És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának 

evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.  
Mát 4:24  És elterjedt az ő híre egész Szíriában: és hozzá vitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle 

betegségekben és kínokban sínylődőket, démonizáltakat, holdkórosokat és gutaütötteket; és 
meggyógyította őket.  

Mát 4:25  És nagy sokaság követte őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a 
Jordánon túlról, (Idumeából, és a Tirus és a Sidon környékéről (Már 3:8)), (akik jöttek, hogy hallgassák 
őt és meggyógyíttassanak betegségeikből. (Luk 6:17)) 

Már 3:9  És megmondta tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak neki készen, a sokaság miatt, hogy ne 
szorongassák őt.  

Már 3:10  Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy akiknek valami bajuk volt, reá rohantak, hogy illethessék 
őt.  

Már 3:11  A tisztátalan szellemek is, mikor meglátták őt, leborultak előtte, és kiáltottak, mondván: Te vagy 
az Istennek a Fia.  

Már 3:12  Ő pedig erősen fenyegette őket, hogy őt ki ne jelentsék.  
Luk 6:18  És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyultak.  
Luk 6:19  És az egész sokaság igyekezett őt illetni: mert erő származott belőle, és mindeneket meggyógyított.  
 
12 apostol kiválasztása 

(Mk 3:13-19; Lk 6:12-16) 
Luk 6:12  És történt azokban a napokban, kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való 

imádkozásban töltötte el.  
Luk 6:13  És mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait és kiválasztott azok közül tizenkettőt, akiket 

apostoloknak is nevezett,  
Már 3:14b  hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni,  
Már 3:15  És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és a démonokat kiűzni:  
Már 3:16  Simont, akinek Péter nevet adta; és Andrást, annak testvérét (Luk 6:14), 
Már 3:17  És Jakabot a Zebedeus fiát és Jánost a Jakab testvérét; és Boanerges nevet adta nekik, amely azt 

teszi: mennydörgés fiai;  
Luk 6:14b  Filepet és Bertalant,  
Luk 6:15  Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, aki Zelotesnek (zelótának) neveztetik,  
Luk 6:16  Júdást (Taddeust), a Jakab fiát és Iskariotes Júdást [karioti Júdást], aki árulóvá is lett;  
 
 
Hegyi Beszéd (Isten országának alkotmánya) (a sokaságnak és a tanítványainak) 

(Mt 5:1-8:1; Lk 6:20-49) 
 
Mát 5:1  Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzá mentek az ő 

tanítványai.  
Mát 5:2  És megnyitván száját, tanította őket, mondván:  
Mát 5:3  Boldogok a szellemi szegények: mert övék a mennyeknek országa.  
Mát 5:4  Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.   
Mát 5:5   Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.  
Mát 5:6   Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.   
Mát 5:7   Boldogok, az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.   
Mát 5:8   Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.   
Mát 5:9   Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.   
Mát 5:10   Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.   
Mát 5:11   Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot 

mondanak ellenetek én érettem.   
Mát 5:12   Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a 

prófétákat is, akik előttetek voltak.   
 
(Luk 6:24   De jaj néktek, gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalásotokat.   
Luk 6:25   Jaj néktek, kik beteltetek; mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek; mert sírni és jajgatni 

fogtok.   



Luk 6:26   Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert éppen így cselekedtek a hamis 
prófétákkal az ő atyáik.  ) 

 
Mát 5:13   Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután 

semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.   
Mát 5:14   Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.   
Mát 5:15   Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék 

mindazoknak, akik a házban vannak.   
Mát 5:16   Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék 

a ti mennyei Atyátokat.   
 
Mát 5:17   Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy 

eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.   
Mát 5:18   Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen 

pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.   
Mát 5:19   Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a 

mennyeknek országában a legkisebb lesz; valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek 
országában nagy lesz.   

Mát 5:20   Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, 
semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.   

 
Mát 5:21   Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre.   
Mát 5:22   Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az 

ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka (szemét, hülye), méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt 
mondja: Bolond (esztelen, bolond, hülye), méltó a gyehenna tüzére.   

Mát 5:23   Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának 
valami panasza van ellened:   

Mát 5:24   Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután 
eljővén, vidd fel a te ajándékodat.   

Mát 5:25   Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen 
a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged.   

Mát 5:26   Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.   
 
Mát 5:27   Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!   
Mát 5:28   Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár 

paráználkodott azzal az ő szívében.   
Mát 5:29   Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat (bűnre csábít) téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; 

mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.   
Mát 5:30   És ha a te jobb kezed botránkoztat meg (csábít bűnre) téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert 

jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.   
 
Mát 5:31   Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon neki elválásról való levelet.   
Mát 5:32   Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává 

(házasságttvé) teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik (házasságtörést követ el).   
 
Mát 5:33   Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az 

Úrnak tett esküidet.   
Mát 5:34   Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi 

széke;   
Mát 5:35   Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;   
Mát 5:36   Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;   
Mát 5:37   Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van.   
 
Mát 5:38  Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.   
Mát 5:39   Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, 

fordítsd felé a másik orcádat is.   
Mát 5:40   És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is.   
Mát 5:41   És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.   
Mát 5:42   Aki tőled kér, adj neki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól; (és attól, aki elveszi a 

tiédet, ne kérd vissza.  (Luk 6:30)) 
 



Mát 5:43   Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.   
Mát 5:44   Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 

átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és kergetnek titeket.   

Mát 5:45   Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a 
jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.   

Mát 5:46   Mert ha (csak) azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a 
vámszedők (bűnösök) is nem ugyanazt cselekszik-e?   

Mát 5:47   És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekszetek másoknál többet? Nemde a vámszedők 
is nem azonképpen cselekszenek-e?   

Luk 6:33   És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is 
ugyanazt cselekszik.  

Luk 6:34   És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? 
Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.   

Luk 6:35   Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; 
és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és 
gonoszokkal.  

Luk 6:36   Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas. 
Mát 5:48   Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.   
 
Mát 6:1   Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; 

mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.   
Mát 6:2   Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a 

zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették 
jutalmukat.   

Mát 6:3   Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;   
Mát 6:4   Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván 

(nyilvánosan).   
 
Mát 6:5   És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák 

szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: 
elvették jutalmukat.   

Mát 6:6   Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te 
Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván (nyilvánosan).   

Mát 6:7   És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő 
sok beszédükért hallgattatnak meg.   

Mát 6:8   Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt 
kérnétek tőle.   

Mát 6:9   Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;   
Mát 6:10   Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.   
Mát 6:11  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.   
Mát 6:12   És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;   
Mát 6:13   És ne vigyél minket kísértetbe (próbákba, megpróbáltatásba), de szabadíts meg minket a gonosztól. 

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!   
Mát 6:14   Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.   
Mát 6:15   Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja 

meg a ti vétkeiteket.   
 
Mát 6:16   Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják 

arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.   
Mát 6:17   Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;   
Mát 6:18   Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki 

titkon néz, megfizet néked nyilván (nyilvánosan).   
 
Mát 6:19   Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a 

tolvajok kiássák és ellopják;   
Mát 6:20   Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem 

emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.   
Mát 6:21   Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.   
 
Mát 6:22   A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.   



Mát 6:23   Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság 
sötétség: mekkora akkor a sötétség?!   

 
Mát 6:24   Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy egyikhez 

ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.   
Mát 6:25   Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit 

igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test 
hogynem az öltözet?   

Mát 6:26   Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti 
mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?   

Mát 6:27   Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?   
Mát 6:28   Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon 

növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;   
Mát 6:29   De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül 

egy.   
Mát 6:30   Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; 

nem sokkal inkább-e titeket, ti kicsinyhitűek?   
Mát 6:31   Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel 

ruházkodjunk?   
Mát 6:32   Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre 

szükségetek van.   
Mát 6:33   Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind 

megadatnak néktek.   
Mát 6:34   Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga 

dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.  
 
Mát 7:1   Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.   
Mát 7:2   Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek 

néktek.   
Luk 6:37   Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is 

megbocsáttatik;   
Luk 6:38   Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti 

öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek.   
 
Mát 7:3   Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te 

szemedben van, nem veszed észre?   
Mát 7:4   Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott 

íme, a te szemedben gerenda van?   
Mát 7:5   Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát 

a te atyádfiának szeméből!   
 
Mát 7:6   Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne 

tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.   
 
Mát 7:7   Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.   
Mát 7:8   Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.   
Mát 7:9   Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki?   
Mát 7:10   És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki?   
Mát 7:11   Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti 

mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!   
 
Mát 7:12   Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy 

cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.  (Luk 6:31   És amint akarjátok, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. ) 

 
Mát 7:13   Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, 

és sokan vannak, akik azon járnak.   
Mát 7:14   Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik 

megtalálják azt.   
 



Mát 7:15   Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de  belül 
ragadozó farkasok.   

Mát 7:16   Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról 
fügét?   

Mát 7:17   Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.   
Mát 7:18   Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.  (Luk 6:43 Nem jó 

fa az, amely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem.) 
Mát 7:19   Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.   
Mát 7:20   Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.   
 
Luk 6:45   A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz 

kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.   
 
Luk 6:39b  Vajon a vak vezetheti-e a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-e?  
Luk 6:40   Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, 

mint a mestere.   
 
Mát 7:21   Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki 

cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.   
(Luk 6:46   Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek amiket mondok? ) 
Mát 7:22   Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és 

nem a te nevedben űztünk-e démonokat, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?   
Mát 7:23   És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.   
 
Mát 7:24   Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, (Valaki én hozzám jő és 

hallgatja a beszédimet és azokat megtartja (Luk 6:47)) hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki (leásott és 
mélyre hatolt, és (Luk 6:48)) a kősziklára építette az ő házát:   

Mát 7:25   És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt 
össze: mert a kősziklára építtetett.   

Mát 7:26   És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond 
emberhez, aki a fövényre építette házát:   

Mát 7:27   És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és 
összeomlott: és nagy lett annak romlása.   

 
Mát 7:28  És mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodott (megdöbbent) a sokaság az ő tanításán:  
Mát 7:29  Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.  
 
Százados szolgájának meggyógyítása (Kapernaum) 

(Mt 8:5-13; Lk 7:1-10) 
Luk 7:1  Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bement Kapernaumba. ((Mát 8:5  Mikor 

pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt, …))  
Luk 7:2  Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben 

volt.  
Luk 7:3  Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és 

gyógyítsa meg az ő szolgáját.  
Luk 7:4  Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérték őt, mondván: Méltó, hogy megtedd neki;  
Luk 7:5  Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk.  
Luk 7:6  Jézus tehát elment velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldte a százados 

néhány jó barátját, üzenvén neki: Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 
jöjj;  

Luk 7:7  Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek: hanem csak szóval 
mondd, és meggyógyul az én szolgám.  

Luk 7:8  Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam; és ha az egyiknek azt 
mondom: Eredj el, elmegy; vagy a másiknak: Jövel, eljön; és ha szolgámnak szólok: Tedd ezt, azt teszi.  

Mát 8:10  Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az őt követőknek: Bizony mondom 
néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.   

Mát 8:11   De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek  
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:   

Mát 8:12   Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lesz sírás és fogaknak csikorgatása.   
Mát 8:13  És mondta Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult 

annak szolgája abban az órában.  



Luk 7:10  És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találták.  
 
Naini özvegy fiának feltámasztása (Nain) 

(Lk 7:11-17) 
Luk 7:11  És történt másnap, hogy ment Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan mentek ő vele, és nagy 

sokaság.  
Luk 7:12  Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoztak ki, egyetlen egy fiát az anyjának, 

és az özvegy asszony volt; és a városból nagy sokaság volt ő vele.  
Luk 7:13  És látván őt az Úr, megkönyörült rajta, és mondta neki: Ne sírj.  
Luk 7:14  És oda menvén, illette a koporsót; a vivők pedig megálltak. És monda: Ifjú, néked mondom, kelj 

föl!   
Luk 7:15  És felült a megholt, és kezdett szólni; és adta őt anyjának.  
Luk 7:16  És elfogta mind azokat a félelem, és dicsőítették az Istent, mondván: Nagy próféta támadt mi 

köztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét.  
Luk 7:17  És kiment ő felőle e hír az egész Júdeába, és a körül való minden tartományba.  
 
Keresztelő János követeinek kérdése és Jézus bizonyságtétele Jánosról 

(Mt 11:2-19; Lk 7:18-35) 
Luk 7:18  És Jánosnak mind ezeket elmondták a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt 

előszólítván,  
Luk 7:19  Elküldte Jézushoz, mondván: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?  
Luk 7:20  Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondták: Keresztelő János küldött minket tehozzád, 

mondván: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?  
Luk 7:21  Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségéből, csapásokból, tisztátalan szellemektől, és 

sok vaknak adta meg szeme világát.  
Luk 7:22  És felelvén Jézus, mondta nekik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és 

hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek 
hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik.   

Luk 7:23   És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik.   
Luk 7:24  Mikor pedig elmentek a János követei, kezdte mondani a sokaságnak János felől: Mit látni 

mentetek ki a pusztába? Szél ingatta nádszálat-e?   
Luk 7:25   Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert-e? Íme, akik drága öltözetben és 

gyönyörűségben vannak, a királyok palotáiban vannak.   
Luk 7:26   Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-e? Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyobbat.   
Luk 7:27   Ez az, aki felől meg van írva: Íme, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, ki elkészíti 

előtted a te útadat.   
Luk 7:28   Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb próféta 

Keresztelő Jánosnál; de aki kisebb az Isten országában, nagyobb őnála.   
Mát 11:12   A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, 

és az erőszakoskodók ragadják el azt.   
Mát 11:13   Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak.   
Mát 11:14   És, ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő.   
Mát 11:15   Akinek van füle a hallásra, hallja.   
Luk 7:29  És mikor ezt hallotta az egész nép és a vámszedők, igazat adtak az Istennek, megkeresztelkedvén a 

János keresztségével;  
Luk 7:30  A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megvetették ő magukra nézve, nem 

keresztelkedvén meg őtőle.  
Luk 7:31  Mondta pedig az Úr: Mihez hasonlítsam azért e nemzetségnek embereit? és mihez hasonlók?  
Luk 7:32   Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják: Sípoltunk 

néktek, és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.  
Luk 7:33  Mert eljött Keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, és ezt mondjátok: Démon van 

benne.   
Luk 7:34   Eljött az embernek Fia, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok: Íme, a falánk és borivó ember, a 

vámszedők és bűnösök barátja.   
Luk 7:35   És igazoltatik a bölcsesség minden ő fiaitól.   
 
Jajj neked Korazin! … 

(Mt 11:20-24) 
Mát 11:20  Ekkor elkezdte szemükre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lettek, hogy nem 

tértek meg:  



Mát 11:21   Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történtek volna azok a 
csodák, amelyek bennetek lettek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.   

Mát 11:22   De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem 
néktek.   

Mát 11:23   Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha 
Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek te benned lettek, mind e mai napig megmaradt 
volna.   

Mát 11:24   De mondom néktek, hogy Sodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem 
néked.   

 
Bűnös nő megkeni Jézus lábát 

(Lk 7:36-7:50) 
Luk 7:36  Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ővele egyék; annak okáért bemenvén a farizeus 

házába, leült enni.  
Luk 7:37  És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült 

enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet.  
Luk 7:38  És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával 

törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel.  
Luk 7:39  Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki 

és miféle asszony az, aki őt illeti: hogy bűnös.  
Luk 7:40  És felelvén Jézus, mondta neki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az mondta: Mester, 

mondjad.  
Luk 7:41   Egy hitelezőnek két adósa volt: az egyik adós volt ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.  
Luk 7:42   És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd 

meg, melyik szereti őt jobban?  
Luk 7:43  Felelvén pedig Simon, mondta: Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus 

mondta neki: Igazán ítéltél.   
Luk 7:44  És az asszonyhoz fordulván, mondta Simonnak: Látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én 

lábaimnak vizet nem adtál: ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg.   
Luk 7:45   Engem meg nem csókoltál: ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én 

lábaimat csókolgatni.   
Luk 7:46   Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat.   
Luk 7:47   Minek okáért mondom néked: Neki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek pedig 

kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.  
Luk 7:48  És mondta annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.   
Luk 7:49  És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani: Ki ez, hogy a bűnöket is 

megbocsátja?  
Luk 7:50  Mondta pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!   
 
Jézus női követői 

(Lk 8:1-3) 
Luk 8:1  És történt ezután, hogy ő járt városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, 

és vele a tizenkettő,  
Luk 8:2  És némely asszonyok, akiket tisztátalan szellemektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki 

Magdalénának neveztetik, kiből hét démon ment ki,  
Luk 8:3  És Johanna, Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, kik 
az ő vagyonukból szolgáltak neki. 
 
Jézust megvetik Názáretben (Názáret) 

(Mt 13:54-58; Mk 6:1-6) 
Már 6:1  És kiment onnét, és ment az ő hazájába, és követték őt az ő tanítványai.  
Már 6:2  És amint eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában; és sokan, akik őt hallották, 

elálmélkodtak, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, ami neki adatott, hogy ily 
csodadolgok is történnek általa?  

Már 6:3  Avagy nem ez-e az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig 
testvére? És nincsenek-e itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoztak őbenne.  

Már 6:4  Jézus pedig mondta nekik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai 
között és a maga házában.   

Már 6:5  Nem is tehetett ott semmi csodát, (az ő hitetlenségük miatt (Mát 13:58)), csak néhány beteget 
gyógyított meg, rájuk vetvén kezeit.  

Már 6:6  És csodálkozott azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járta a falvakat, tanítván.  



 
12 apostol kiküldése 

(Mt 9:35-11-1; Mk 6:7-13; Lk 9:1-6) 
Mát 9:35  És körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén 

az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a 
nép között.  

Mát 9:36  Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és 
szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.  

Mát 9:37  Akkor mondta az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.   
Mát 9:38   Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.   
Mát 10:1  És előszólítván tizenkét tanítványát, (erőt és (Luk 9:1) hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek 

felett (minden démon ellen), hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden 
erőtlenséget.  

Luk 9:2  És elküdte őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.  
Mát 10:2  A tizenkét apostol nevei pedig ezek: Első Simon, akit Péternek hívnak, és András, az ő testvére; 

Jakab, a Zebedeus fia, és János az ő testvére;  
Mát 10:3  Filep és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak 

hívtak;  
Mát 10:4  Simon a kananita (zelóta), és Judás, az Iskariotes (a karióti), aki el is árulta őt.  
Mát 10:5  Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és megparancsolta nekik, mondván: Pogányok útjára ne 

menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;   
Mát 10:6   Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.   
Mát 10:7   Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.   
Mát 10:8   Betegeket gyógyítsatok, poklosokat (leprásokat) tisztítsatok, halottakat támasszatok, démonokat 

űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.   
Mát 10:9   Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,   
Mát 10:10   Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.   
Mát 10:11   Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott 

maradjatok, amíg tovább mehettek.   
Mát 10:12   Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.   
Mát 10:13   És ha méltó a ház, szálljon a ti békességetek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességetek rátok 

térjen vissza.   
Mát 10:14   És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a 

házból vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.   
Mát 10:15  Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, 

mint annak a városnak.   
Mát 10:16   Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé;  legyetek azért okosak mint a kígyók, 

és szelídek mint a galambok.   
Mát 10:17   De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben 

megostoroznak titeket;   
Mát 10:18   És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő magoknak és a pogányoknak.   
Mát 10:19   De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert 

megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.   
Mát 10:20   Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Szelleme az, aki szól ti bennetek.   
Mát 10:21   Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és 

megöletik őket.   
Mát 10:22   És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik.   
Mát 10:23  Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom 

néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.   
Mát 10:24   Nem feljebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál.   
Mát 10:25   Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő Ura. Ha a házigazdát 

Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét?!   
Mát 10:26   Azért ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne; és oly titok, ami ki 

ne tudódnék.   
Mát 10:27   Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a 

háztetőkről hirdessétek.   
Mát 10:28   És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól 

féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.   
Mát 10:29   Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti 

Atyátok akarata nélkül!   
Mát 10:30   Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.   



Mát 10:31   Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.   
Mát 10:32   Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei 

Atyám előtt;   
Mát 10:33   Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.   
Mát 10:34   Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy 

békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.   
Mát 10:35   Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a 

meny és az ő napa közt;   
Mát 10:36   És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe.   
Mát 10:37   Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó énhozzám; és aki inkább 

szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó énhozzám.   
Mát 10:38   És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó énhozzám.   
Mát 10:39   Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt.   
Mát 10:40   Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.   
Mát 10:41   Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat 

igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;   
Mát 10:42   És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony 

mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.   
Mát 11:1  És mikor elvégezte Jézus a tizenkét tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és 

prédikáljon azoknak városaiban.  
Luk 9:6  Kimenvén annak okáért [a tanítványok], bejárták a falukat, hirdetvén az evangéliumot, és 

gyógyítván mindenütt.  (Már 6:12  Kimenvén azért, prédikálták, hogy térjenek meg. ) 
Már 6:13  És sok démont űztek ki, és olajjal sok beteget megkentek és meggyógyítottak.  
 
Jézus szombaton meggyógyít egy 38 éve bénát a Betesda tavánál (Jeruzsálem, ünnep) 

(Jn 5:1-16) 
Ján 5:1  Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe.  
Ján 5:2  Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornáca 

van.  
Ján 5:3  Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok (sorvadtak) nagy sokasága, várva a víznek 

megmozdulását.  
Ján 5:4  Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett bele a víz felzavarása 

után, meggyógyult, akárminemű betegségben volt.  
Ján 5:5  Volt pedig ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében.  
Ján 5:6  Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; mondta neki: 

Akarsz-e meggyógyulni?   
Ján 5:7  Felelt neki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; 

és mire én oda érek, más lép be előttem.  
Ján 5:8  Monda neki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!   
Ján 5:9  És azonnal meggyógyult az ember, és felvette nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt.  
Ján 5:10  Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat 

hordanod!  
Ján 5:11  Felelt nekik: Aki meggyógyított engem, azt mondta nékem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj.  
Ján 5:12  Megkérdték azért őt: Ki az az ember, aki mondta néked: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj?  
Ján 5:13  A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az; mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen.  
Ján 5:14  Ezek után találkozott vele Jézus a Templomban, és mondta neki: Íme meggyógyultál; többé ne 

vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!   
Ján 5:15  Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította.  
Ján 5:16  És e miatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte 

szombaton.  
 
Jézus beszédei magáról: Ő a bíró és a halottak feltámasztója (Jeruzsálem) 

(Jn 5:17-47) 
Ján 5:17  Jézus pedig felelt nekik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.   
Ján 5:18  E miatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, 

hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel.  
Ján 5:19  Felelt azért Jézus, és mondta nekik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet 

önmagától, hanem ha látja  cselekedni az Atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat 
hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi.   

Ján 5:20  Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik; és ezeknél 
nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok.   



Ján 5:21   Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, 
megelevenít.   

Ján 5:22   Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;   
Ján 5:23   Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli 

az Atyát, aki elküldte őt.  
Ján 5:24   Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem 

elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.   
Ján 5:25   Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az 

Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.   
Ján 5:26   Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen 

önmagában:   
Ján 5:27   És hatalmat adott neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.   
Ján 5:28   Ne csodálkozzatok ezen: mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, 

meghallják az ő szavát,   
Ján 5:29   És kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a 

kárhozat feltámadására.  
Ján 5:30   Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; 

mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.   
Ján 5:31  Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.   
Ján 5:32   Más az, aki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot 

tesz rólam.   
Ján 5:33   Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról.   
Ján 5:34   De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti 

megtartassatok.   
Ján 5:35   Ő az égő és fénylő szövétnek volt, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő 

világosságában.   
Ján 5:36   De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az 

Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy 
az Atya küldött engem.   

Ján 5:37   Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, 
sem ábrázatát nem láttátok.   

Ján 5:38   Az ő igéje sincs maradandóan bennetek: mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek.   
Ján 5:39   Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, 

amelyek bizonyságot tesznek rólam;   
Ján 5:40   És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!   
Ján 5:41   Dicsőséget emberektől nem nyerek.   
Ján 5:42   De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs bennetek:   
Ján 5:43   Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jönne a maga nevében, azt 

befogadnátok.   
Ján 5:44   Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy 

Istentől van, nem keresitek?  
Ján 5:45   Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti 

reménykedtetek.  
Ján 5:46   Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert énrólam írt ő.   
Ján 5:47   Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek?   
 
 
 
 


