
A második galileai szolgálat 
 
 
Keresztelő János lefejezése 

(Mt 14:1-12; Mk 6:14-29; Lk 9:7-9) 
Mát 14:1  Abban az időben hírét hallotta Heródes negyedes fejedelem Jézusnak,  
Mát 14:2  És mondta szolgáinak: Ez ama Keresztelő János; ő támadt fel a halálból, és azért működnek benne 

az erők.  
Már 6:15  Némelyek azt mondták, hogy Illés ő; mások meg azt mondták, hogy Próféta, vagy olyan, mint egy 

a próféták közül.  
Már 6:16  Heródes pedig ezeket hallván, mondta: Akinek én fejét vétettem, az a János ez; ő támadt fel a 

halálból. (Luk 9:9  És mondta Heródes: Jánosnak én vettem fejét: kicsoda hát ez, aki felől én ilyen 
dolgokat hallok? És igyekezett őt látni.) 

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.  
Már 6:21  De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek 

és Galilea előkelő embereinek lakomát adott.  
Már 6:22  És ennek a Heródiásnak a leánya bement és táncolt, és megtetszett Heródesnek és a 

vendégeknek, mondta a király a leánynak: Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom néked.  
Már 6:23  És megesküdt neki, hogy: Bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom felét is.  
Már 6:24  Az pedig kimenvén, mondta az ő anyjának: Mit kérjek? Ez pedig mondta: A Keresztelő János 

fejét.  
Már 6:25  És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén, kérte őt mondván: Akarom, hogy mindjárt add ide 

nékem a Keresztelő János fejét egy tálban.  
Már 6:26  A király pedig noha igen megszomorodott, esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani.  
Már 6:27  És azonnal hóhért küldvén a király, megparancsolta, hogy hozzák el annak fejét.  
Már 6:28  Ez pedig elmenvén, fejét vette annak a börtönben, és előhozta a fejét egy tálban és adta a 

leánynak; a leány pedig az anyjának adta azt.  
Már 6:29  A tanítványai pedig, amikor ezt meghallották, eljöttek, és elvitték a testét, és sírba tették; (és 

elmenvén, megjelentették Jézusnak. (Mát 14:12))  
 
Az apostolok visszatérnek 

(Mt 14:13a; Mk 6:30-32; Lk 9:10) 
Már 6:30  És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amiket 

cselekedtek, azt is, amiket tanítottak.  
Már 6:31  Ő pedig mondta nekik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy 

kevéssé. Mert sokan voltak a járó-kelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük.  
Már 6:32  És elmentek hajón egy puszta helyre (Bethsaida nevű városnak puszta helyére (Luk 9:10)) csupán 

ő maguk.  
 
5000 megvendégelése (5 kenyér, 2 hal  12 kosár) (Betsaida mellett puszta hely) 

(Mt 14:13b-21; Mk 6:33-44; Lk 9:11-17; Jn 6:1-13) 
Ján 6:3  Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival.  
Ján 6:4  Közel volt pedig húsvét, a zsidók ünnepe.  
Már 6:33  A sokaság pedig meglátta őket, amint mentek, és sokan megismerték őt; és minden városból 

egybefutottak oda gyalog, és megelőzték őket, és hozzá gyülekeztek. (Ján 6:2b  mivelhogy látták az ő 
csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken.) 

Már 6:34  És kimenvén Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor 
nélkül való juhok. És kezdte őket sokra tanítani. (Luk 9:11b  szólott nekik az Isten országáról, és akiknek 
gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította.) 

Luk 9:12  A nap pedig hanyatlani kezdett; és a tizenkettő őhozzá járulván, mondta neki: Bocsásd el a 
sokaságot, hogy elmenvén a körül való falvakba és majorokba megszálljanak, és eledelt találjanak, mert 
itt puszta helyen vagyunk.  

Mát 14:16  Jézus pedig mondta nekik: Nem szükség elmenniük; adjatok nekik ti enniük.   
Ján 6:6  Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye ő(ke)t; mert ő maga tudta, mit akart cselekedni.  
Ján 6:7  Felelt neki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami 

keveset.  



Már 6:38a  Ő pedig mondta nekik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg.  
Ján 6:8  Mondta neki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:  
Ján 6:9  Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?  
Luk 9:14  Mert voltak ott mintegy ötezren férfiak. Mondta pedig az ő tanítványainak: Ültessétek le őket 

csoportokba ötvenével.  
Luk 9:15  És akképpen cselekedtek, és leültették valamennyit.  
Ján 6:10b  Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy ötezren.  
Luk 9:16  Minekutána pedig vette az öt kenyeret és a két halat, a mennybe emelvén szemeit, (hálát adván ( ) 

megáldotta azokat, megszegte; és adta a tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék,  
Már 6:41b  és a két halat is elosztotta mindnyájuk között.  
Már 6:42  Ettek azért mindnyájan, és megelégedtek;  
Ján 6:12  Amint pedig beteltek, mondta az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy 

semmi el ne vesszen.   
Ján 6:13  Összeszedték azért, és megtöltöttek tizenkét kosarat az öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek 

megmaradtak az evők után.  
Mát 14:21  Akik pedig ettek, mintegy ötezren voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.  
 
Jézus (+Péter) vízen jár (Genezáreti tó) 

(Mt 14:22-34; Mk 6:45-53; Jn 6:14-21) 
Ján 6:14  Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő 

a világra.  
Ján 6:15  Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak és őt elragadni, hogy királlyá tegyék,  
Már 6:45  azonnal kényszerítette tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra 

Bethsaida felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja.  
Ján 6:17  És beszállva a hajóba, mentek a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem 

ment hozzájuk Jézus.  
Mát 14:23  És amint (Jézus) elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, magányosan imádkozni. Mikor 

pedig beesteledett, egyedül volt ott.  
Már 6:47  És mikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, (a haboktól háborgattatva (Mát 14:24)); ő 

pedig egymaga a szárazon.  
Már 6:48a  És látta őket, amint vesződnek az evezéssel; mert a szél szembe fújt velük; 
Mát 14:25  Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus, a tengeren járván; (és el akart haladni 

mellettük. (Már 6:48)).  
Mát 14:26  És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván: Ez kísértet; és a 

félelem miatt kiáltoztak.  
Mát 14:27  De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!   
Mát 14:28  Péter pedig felelvén neki, mondta: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a 

vizeken.  
Mát 14:29  Ő pedig mondta: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen.  
Mát 14:30  De látva a nagy szelet, megrémült; és amikor kezdett merülni, kiáltott, mondván: Uram, tarts 

meg engem!  
Mát 14:31  Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadta őt, és mondta neki: Kicsinyhitű, miért 

kételkedsz?  
Mát 14:32  És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél.  
Mát 14:33  A hajóban levők pedig hozzámenvén: leborultak előtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!  
(Már 6:51b  ők pedig magukban szerfölött álmélkodtak és csodálkoztak. Már 6:52  Mert nem okultak a 

kenyereken, mivelhogy a szívük meg volt keményedve. ) 
(Ján 6:21  Be akarták azért őt venni a hajóba: és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. ) 
Már 6:53  És átkelve, eljutottak a Genezáret földére, és kikötöttek.  
 
Jézus mindenkit meggyógyít (azok is meggyógyulnak, akik csak illetik őt) (Kapernaum) 

(Mt 14:35-36; Mk 6:54-56) 
Már 6:54  De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerték őt (annak a helynek lakosai, (és) 

szétküldtek abba az egész környékbe, és minden beteget hozzá hoztak; (Mát 14:35),  
Már 6:55  És azt az egész környéket befutván, kezdték a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, a merre 

hallották, hogy ő ott van.  
Már 6:56  És a hová bement a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letették a piacokon, és 

kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, (mindnyájan) 
meggyógyultak.  

 
 



„Én vagyok az élet kenyere”  sokan nem követik többé (Kapernaum zsinagóga) 
(Jn 6:22-66) 

Ján 6:22  Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott, látva, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, 
amelybe a Jézus tanítványai szálltak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem 
csak az ő tanítványai mentek el,  

Ján 6:23  De jöttek más hajók Tiberiásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott 
az Úr:  

Ján 6:24  Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a 
hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresvén Jézust.  

Ján 6:25  És megtalálván őt a tengeren túl, mondták neki: Mester, mikor jöttél ide?  
Ján 6:26  Felelt nekik Jézus és mondta: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy 

jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok.   
Ján 6:27   Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök 

életre, amelyet az embernek Fia ad majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.   
Ján 6:28  Mondták azért neki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?  
Ján 6:29  Felelt Jézus és mondta nekik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.   
Ján 6:30  Mondták azért neki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked? Mit művelsz?  
Ján 6:31  A mi atyáink a mannát ették a pusztában; amint meg van írva: Mennyei kenyeret adott enniük.  
Ján 6:32  Mondta azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei 

kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.   
Ján 6:33   Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak.   
Ján 6:34  Mondták azért neki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!  
Ján 6:35  Jézus pedig mondta nekik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg 

nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.   
Ján 6:36   De mondtam néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek.   
Ján 6:37   Minden, amit nékem ad az Atya, én hozzám jön; és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem 

vetem.   
Ján 6:38   Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak  

akaratát, aki elküldött engem.   
Ján 6:39   Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne 

veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon.   
Ján 6:40   Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz őbenne, örök 

élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.   
Ján 6:41  Zúgolódtak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből 

szállt alá.   
Ján 6:42  És mondták: Nem ez-e Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyját és anyját? Mi módon mondja 

hát ez, hogy: A mennyből szálltam alá?   
Ján 6:43  Felelt azért Jézus és mondta nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!   
Ján 6:44   Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem; én pedig 

feltámasztom azt az utolsó napon.   
Ján 6:45   Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától 

hallott, és tanult, én hozzám jön.   
Ján 6:46  Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát.  
Ján 6:47   Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.   
Ján 6:48   Én vagyok az életnek kenyere.   
Ján 6:49   A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak.   
Ján 6:50  Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy kiki egyen belőle és meg ne haljon.   
Ján 6:51   Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállt alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És 

az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.  
Ján 6:52  Tusakodtak azért a zsidók egymás között, mondván: Mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy 

azt együk?  
Ján 6:53  Mondta azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét 

és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.   
Ján 6:54   Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az 

utolsó napon.   
Ján 6:55  Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.   
Ján 6:56   Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban.   
Ján 6:57   Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él 

én általam.   
Ján 6:58   Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá; nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát és 

meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.   



Ján 6:59  Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanított Kapernaumban.  
Ján 6:60  Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták: Kemény beszéd ez; ki 

hallgathatja őt?  
Ján 6:61  Tudván pedig Jézus ő magában, hogy e miatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondta nekik: Titeket 

ez megbotránkoztat?  
Ján 6:62   Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, ahol elébb volt?!   
Ján 6:63   A szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok 

néktek, szellem és élet.   
Ján 6:64   De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, akik 

nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.  
Ján 6:65  És mondta: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól 

van megadva neki.   
Ján 6:66  Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül és nem jártak többé ő vele.  
 
Péter vallástétele (Vajon ti is el akartok-e menni?) (Kapernaum) 

(Jn 6:67-7:1) 
Ján 6:67  Mondta azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-e menni?   
Ján 6:68  Felelt neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad.  
Ján 6:69  És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.  
Ján 6:70  Felelt nekik Jézus: Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög.   
Ján 6:71  Érette pedig Júdás Iskáriótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő 

közül.  
 
Ján 7:1  És ezek után Galileában járt Jézus; mert nem akart Júdeában járni, mivelhogy azon igyekeztek a 

Júdeabeliek, hogy őt megöljék.  
 
Jézus az emberi rendeléseket elveti / Mi fertőzteti meg az embert? 

(Mt 15:1-20; Mk 7:1-23) 
Már 7:1  És hozzá gyűltek a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek.  
Már 7:2  És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek 

kenyeret, panaszkodtak.  
Már 7:3  Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezüket 

erősen megmossák;  
Már 7:4  És piacról jővén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, aminek megtartását 

átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.  
Már 7:5  Azután megkérdezték őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak 

a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret? (Miért hágják át a te tanítványaid 
a vének rendeléseit? (Mát 15:2)) 

Már 7:6  Ő pedig felelvén, mondta nekik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, amint 
meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem.   

(Ézs 29:13  És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig 
távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn:  

Ézs 29:14  Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége 
elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik.) 

Már 7:7   Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.   
Már 7:8   Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és 

poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekszetek.   
Már 7:9  És mondta nekik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését 

tartsátok meg.   
Mát 15:3b  Miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?   
Már 7:10   Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: aki atyját vagy anyját szidalmazza, 

halállal haljon meg.   
Már 7:11  Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi 

ajándék) az, amivel megsegíthetnélek:   
Már 7:12   Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy anyjával valami jót tegyen. (az olyan akár ne is 

tisztelje az ő atyját vagy anyját. (Mát 15:5)) 
Mát 15:6   És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.   
Már 7:13   Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok effélét is 

cselekszetek.   
Mát 15:10  És előszólítván a sokaságot, mondta nekik: Halljátok és értsétek meg:   



Mát 15:11  Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti 
meg az embert.  

Már 7:16   Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.   
Mát 15:12  Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondták neki: Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet 

hallván, megbotránkoztak?  
Mát 15:13  Ő pedig felelvén mondta: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.  
Mát 15:14   Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe 

esnek.   
Mát 15:15  Péter pedig felelvén, mondta neki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot.  
Mát 15:16  Jézus pedig mondta: Ti is értelem nélkül vagytok-e még?   
Mát 15:17  Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, (és nem a szívébe megy 

be, … és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít? (Már 7:19))  
Mát 15:18   Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.   
Mát 15:19   Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, 

lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások,   
Már 7:22   telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, 

bolondság:   
Már 7:23a   Mind ezek a gonoszságok belülről jönnek ki. 
Mát 15:20   Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.   
 
Kananeus asszony lányából Jézus kiűzi a démont (Tirus és Sidon vidéke) 

(Mt 15:21-28; Mk 7:24-30) 
Mát 15:21  És elmenvén onnét Jézus, Tirus és Sidon vidékeire tért.  
Már 7:24b  és házba menvén, nem akarta, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatta el magát.  
Már 7:25a  Mert hallván felőle egy (kananeus) asszony, akinek leányában tisztátalan szellem volt, eljőve  
Mát 15:22b   (és) kiáltott neki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom a démontól gonoszul 

gyötörtetik.  
Már 7:26a  Ez az asszony pedig pogány volt szíro-föniciai származású.  
Mát 15:23  Ő pedig egy szót sem felelt neki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérték őt, mondván: Bocsásd 

el őt, mert utánunk kiált.  
Mát 15:24  Ő pedig felelvén, mondta: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.  
Mát 15:25  Az asszony pedig odaérvén, leborult előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem! (És kérte őt, 

hogy űzze ki az ő leányából a démont. (Már 7:26))  
Már 7:27  Jézus pedig mondta neki: Engedd, hogy először a fiak elégíttessenek meg. Mert nem jó a fiak 

kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.   
Mát 15:27  Az pedig mondta: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő 

uruknak asztaláról aláhullnak.  
Mát 15:28  Ekkor felelvén Jézus, mondta neki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod 

szerint. (E beszédért, eredj el; a démon kiment a te leányodból. (Már 7:29)) És meggyógyult az ő leánya 
attól a pillanattól fogva.  

Már 7:30  És haza menvén, úgy találta, hogy a démon kiment, a leány pedig az ágyon feküdt.  
 
Betegeket gyógyít (végtagok kinőnek) / süketnémát gyógyít (köpéssel) (Genezáreti tó partja) 

(Mt 15:29-31; Mk 7:31-37) 
Már 7:31  Aztán ismét kimenvén Tírus és Sídon határaiból, a galileai tengerhez ment, a Tízváros határain át.  
Már 7:32  És hoztak neki egy nehezen szóló siketet, és kérték őt, hogy vesse reá kezét.  
Már 7:33  Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül, az ujjait annak fülébe bocsátotta, és köpvén illette 

annak nyelvét,  
Már 7:34  És föltekintvén az égre, fohászkodott, és mondta neki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg.  
Már 7:35  És azonnal megnyilatkoztak annak fülei: és nyelvének kötele megoldódott, és helyesen beszélt.  
Már 7:36  És megparancsolta nekik, hogy senkinek se mondják el; de mennél inkább tiltotta, annál inkább 

híresztelték.  
Már 7:37  És szerfelett álmélkodtak [megdöbbentek], ezt mondván: Mindent jól cselekedett; a siketeket is 

hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.  
Mát 15:30  És nagy sokaság ment hozzá, vive magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok 

egyebeket, és odahelyezték őket a Jézus lábai elé; és meggyógyította őket,  
Mát 15:31  Úgy hogy a sokaság álmélkodott [csodálkozott], látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák 

megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőítették Izráel Istenét.  
 
 
 



4000 megvendégelése (7 kenyér + halak  7 kosár) (Genezáreti tó partja) 
(Mt 15:32-39; Mk 8:1-10) 

Már 8:1  Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához 
szólította Jézus az ő tanítványait, és mondta nekik:  

Már 8:2  Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniük;  
Már 8:3  És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton; mert némelyek őközülük messzünnen jöttek.   
Már 8:4  Az ő tanítványai pedig feleltek neki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt e 

pusztában?  
Már 8:5  És megkérdezte őket: Hány kenyeretek van? Azok pedig mondták: Hét.  
Már 8:6  Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. És vévén a hét kenyeret, és 

hálákat adván, megszegte, és adta az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék. És a sokaság elé tették.  
Már 8:7  Volt egy kevés haluk is. És hálákat adván mondta, hogy tegyék eléjük azokat is.  
Már 8:8  Ettek azért, és megelégedtek; és fölszedték a maradék darabokat, hét (teli) kosárral.  
Már 8:9a  Voltak pedig akik ettek mintegy négyezren (férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül (Mát 

15:38).  
Mát 15:39  És elbocsátván a sokaságot, beszállt a hajóba, és elment Magdala határaiba. (Már 8:10  És 

azonnal a hajóba szállt tanítványaival, és ment Dalmánuta vidékére.) 
 
Farizeusok jelkívánása (tengerpart, Magdala) 

(Mt 16:1-4; Mk 8:11-13) 
Mát 16:1  És hozzá menvén a farizeusok és sadduceusok, kísértvén, kérték őt (kezdték őt faggatni (Már 8:11), 

hogy mutasson nekik mennyei jelt.  
Mát 16:2  Ő pedig (szellemében felfohászkodván (Már 8:12)) felelvén, mondta nekik: Mikor esteledik, azt 

mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég.  
Mát 16:3   Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg 

tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?  
Mát 16:4a   E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik neki jel, hanemha a Jónás prófétának 

jele.  
Már 8:13  És ott hagyván őket, ismét hajóba szállt, és a túlsó partra ment.  
 
Farizeusok kovászáról (útközben a vízen Dalmanúta felé) 

(Mt 16:5-12; Mk 8:14-21) 
Mát 16:5  És az ő tanítványai a túlsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.  
Mát 16:6  Jézus pedig mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától (és 

a Heródes kovászától (Már 8:15)).   
Mát 16:7  Ők pedig tanakodtak maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.  
Mát 16:8  Jézus pedig megértvén ezt, mondta nekik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitűek, hogy 

kenyeret nem hoztatok magatokkal?!   
Már 8:17b  Még sem látjátok-e be és nem értitek-e? Mégis kemény-e a szívetek?   
Már 8:18   Szemeitek lévén, nem láttok-e? és füleitek lévén, nem hallotok-e? és nem emlékeztek-e?   
Már 8:19   Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? 

Mondták neki: Tizenkettőt.  
Már 8:20   Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig 

mondták: Hetet.  
Mát 16:11   Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és 

sadduceusok kovászától?   
Mát 16:12  Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok 

és sadduceusok tudományától őrizkedjenek.  
 
Vak meggyógyítása (szemeibe köp) (Betsaida) 

(Mk 8:22-26) 
Már 8:22  Azután Bethsaidába ment; és egy vakot vittek hozzá és kérték őt, hogy illesse azt.  
Már 8:23  Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezette őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá 

tévén, megkérdezte őt, ha lát-e valamit?  
Már 8:24  Az pedig föltekintvén, mondta: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.  
Már 8:25  Azután kezeit ismét rávetette annak szemeire, és feltekintetett vele. És megépült, és látott messze 

és világosan mindent.  
Már 8:26  És haza küldte, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban.   
 
 



Jézus felmegy a Sátorok ünnepére; tanít a Templomban („Aki szomjúhozik jöjjön 
énhozzám…”) 

(Jn 7:2-53) 
Ján 7:2  Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.  
Ján 7:3  Mondták azért neki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a 

te dolgaidat, amelyeket cselekszel.  
Ján 7:4  Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, 

mutasd meg magadat a világnak.  
Ján 7:5  Mert az ő atyjafiai sem hittek benne.  
Ján 7:6  Mondta azért nekik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.   
Ján 7:7   Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő  

cselekedetei gonoszak.   
Ján 7:8  Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem 

telt be.  
Ján 7:9  Ezeket mondván pedig nekik, maradt Galileában.  
Ján 7:10  Amint pedig felmentek az ő atyjafiai, akkor ő is felment az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem 

mintegy titkon.  
Ján 7:11  A zsidók azért keresték őt az ünnepen, és mondták: Hol van ő?  
Ján 7:12  És a sokaságban nagy zúgás volt ő miatta. Némelyek azt mondták, hogy jó ember; mások pedig azt 

mondták: Nem, hanem a népnek hitetője.  
Ján 7:13  Mindamellett senki sem beszélt nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt.  
Ján 7:14  Már-már az ünnep közepén azonban felment Jézus a Templomba, és tanított.  
Ján 7:15  És csodálkoztak a zsidók, mondván: Mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!  
Ján 7:16  Felelt nekik Jézus és mondta: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem.  
Ján 7:17   Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy 

én magamtól szólok?   
Ján 7:18   Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz 

az, és nincs abban hamisság.   
Ján 7:19   Nem Mózes adta-e néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok 

engem megölni?  
Ján 7:20  Felelt a sokaság és mondta: Démon van benned. Ki akar téged megölni?  
Ján 7:21  Felelt Jézus és mondta nekik: Egy dolgot cselekedtem, és mindnyájan csodáljátok.   
Ján 7:22   Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől való volna, hanem az 

atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert.   
Ján 7:23   Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; én rám 

haragszotok-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton?   
Ján 7:24   Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!  
Ján 7:25  Mondták azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-e az, akit meg akarnak ölni?  
Ján 7:26  És íme nyíltan szól, és semmit sem szólnak neki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy 

bizony ez a Krisztus?  
Ján 7:27  De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljön a Krisztus, senki sem tudja, honnan való.  
Ján 7:28  Kiáltott azért Jézus a Templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt 

tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem 
ismertek.   

Ján 7:29   Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem.   
Ján 7:30  Akarták azért őt megfogni; de senki sem vetette reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája.  
Ján 7:31  A sokaság közül pedig sokan hittek ő benne; és azt mondták, hogy: A Krisztus mikor eljön, tehet-e 

majd több csodát azoknál, amelyeket ez tett?  
Ján 7:32  Meghallották a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogta felőle; és szolgákat küldtek a 

farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.  
Ján 7:33  Mondta azért nekik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki 

elküldött engem.  
Ján 7:34   Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda.   
Ján 7:35  Mondták azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? 

Vajon a görögök közé szóródottakhoz akar-e menni, és a görögöket tanítani?  
Ján 7:36  Micsoda beszéd ez, amelyet mondott: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és ahol én 

vagyok, ti nem jöhettek oda?  
Ján 7:37  Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltott, mondván: Ha valaki  szomjúhozik, 

jöjjön én hozzám, és igyon.   
Ján 7:38   Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.   



Ján 7:39  Ezt pedig mondta a Szellemről, amelyet veendők voltak az ő benne hívők: mert még nem volt 
Szentszellem; mivelhogy Jézus még nem dicsőíttetett meg.  

Ján 7:40  Sokan azért a sokaság közül, amint hallották e beszédet, ezt mondták: Bizonnyal ez ama Próféta.  
Ján 7:41  Némelyek mondták: Ez a Krisztus. Mások pedig mondták: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?  
Ján 7:42  Nem az írás mondta-e, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, 

ahol Dávid volt?  
Ján 7:43  Hasonlás lett azért ő miatta a sokaságban.  
Ján 7:44  Némelyek pedig közülük meg akarták őt fogni, de senki sem vetette reá a kezét.  
Ján 7:45  Elmentek azért a szolgák a főpaphoz és farizeusokhoz; és mondták azok ő nekik: Miért nem 

hoztátok el őt?  
Ján 7:46  Feleltek a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!  
Ján 7:47  Feleltek azért nekik a farizeusok: Vajon ti is el vagytok-e hitetve?  
Ján 7:48  Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki?  
Ján 7:49  De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott!  
Ján 7:50  Mondta nekik Nikodémus, aki éjjel ment ő hozzá, aki egy volt azok közül:  
Ján 7:51  Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit 

cselekszik?  
Ján 7:52  Feleltek és mondták neki: Vajon te is Galileus vagy-e? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából 

nem támadt próféta.  
Ján 7:53  És mindnyájan haza mentek.  
 
A házasságtörő nő (Templom) 

(Jn 8:1-11) 
Ján 8:1  Jézus pedig elment az Olajfák hegyére.  
Ján 8:2  Jó reggel azonban ismét ott volt a Templomban, és az egész nép hozzá ment; és leülvén, tanította 

őket.  
Ján 8:3  Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a 

középre állítván azt,  
Ján 8:4  Mondták neki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.  
Ján 8:5  A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért 

mit mondasz?  
Ján 8:6  Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig 

lehajolván, az ujjával írt a földre.  
Ján 8:7  De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik: Aki közületek nem bűnös, az 

vesse rá először a követ.   
Ján 8:8  És újra lehajolván, írt a földre.  
Ján 8:9  Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimentek a vénektől kezdve 

mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva.  
Ján 8:10  Mikor pedig Jézus felegyenesedett és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki: Asszony, 

hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged?   
Ján 8:11  Az pedig mondta: Senki, Uram! Jézus pedig mondta neki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé 

ne vétkezzél!   
 
„Én vagyok a világ világossága” (Templom) 

(Jn 8:12-20) 
Ján 8:12  Ismét szólott azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem 

járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.  
Ján 8:13  Mondták azért neki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.  
Ján 8:14  Felelt Jézus és mondta nekik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem 

igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek.   
Ján 8:15   Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.   
Ján 8:16   De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki 

küldött engem.   
Ján 8:17   A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.   
Ján 8:18   Én vagyok aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött 

engem.   
Ján 8:19  Mondták azért neki: Hol van a te Atyád? Felelt Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én 

Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.   
Ján 8:20  Ezeket a beszédeket mondta Jézus a kincstartó helyen, amikor tanított a Templomban; és senki 

sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája.  
 



Jézus beszél a júdeaiak hitetlensége ellen (Templom) 
(Jn 8:21-59) 

Ján 8:21  Ismét mondta azért nekik Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok 
meghalni: ahová én megyek, ti nem jöhettek oda.   

Ján 8:22  Mondták azért a zsidók: Avagy megöli-e magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, ti nem 
jöhettek oda?   

Ján 8:23  És mondta nekik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók 
vagytok, én nem vagyok e világból való.   

Ján 8:24   Azért mondtam néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, 
meghaltok a ti bűneitekben.   

Ján 8:25  Mondták azért neki: Ki vagy te? És mondta nekik Jézus: Amit eleitől fogva mondok is néktek.   
Ján 8:26   Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, aki küldött engem; és én azokat beszélem a 

világnak, amiket tőle hallottam.   
Ján 8:27  Nem vették észre, hogy az Atyáról szólott nekik.  
Ján 8:28  Mondta azért nekik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én 

vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.   
Ján 8:29   És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor 

azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek.   
Ján 8:30  Amikor ezeket mondta, sokan hittek ő benne.  
Ján 8:31  Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az 

én tanítványaim vagytok;   
Ján 8:32   És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.   
Ján 8:33  Feleltek neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mi módon mondod te, 

hogy szabadokká lesztek?  
Ján 8:34  Felelt nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a 

bűnnek.  
Ján 8:35   A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.   
Ján 8:36   Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.   
Ján 8:37   Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek 

nincs helye nálatok.   
Ján 8:38  Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál 

láttatok.  
Ján 8:39  Feleltek és mondták neki: A mi atyánk Ábrahám. Mondta nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei 

volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.   
Ján 8:40   Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az 

Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.   
Ján 8:41   Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondták azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy 

atyánk van, az Isten.  
Ján 8:42  Mondta azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől 

származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.   
Ján 8:43   Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.   
Ján 8:44  Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt 

kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, 
a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.  

Ján 8:45   Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.   
Ján 8:46   Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?   
Ján 8:47   Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az 

Istentől valók.   
Ján 8:48  Feleltek azért a zsidók és mondták neki: Nem jól mondjuk-e mi, hogy te Samaritánus vagy, és 

démon van benned?  
Ján 8:49  Felelt Jézus: Nincs én bennem démon; hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok engem.   
Ján 8:50   Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van aki keresi és megítéli.   
Ján 8:51   Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha 

örökké.   
Ján 8:52  Mondták azért neki a zsidók: Most értettük meg, hogy démon van benned. Ábrahám meghalt, a 

próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.   
Ján 8:53  Avagy nagyobb vagy-e te a mi atyánknál Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek 

állítod te magadat?  
Ján 8:54  Felelt Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, aki dicsőít 

engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,   



Ján 8:55   És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok 
hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.   

Ján 8:56   Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.   
Ján 8:57  Mondták azért neki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad?  
Ján 8:58  Mondta nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.   
Ján 8:59  Köveket ragadtak azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködött, és kiment a Templomból, 

átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozott.  
 
Vakon született meggyógyítása szombaton (köpetből sarat készít, elküldi a Siloám tavához) 
(kimenvén a Templomból) 

(Jn 9:1-12) 
Ján 9:1  És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől kezdve vak volt.  
Ján 9:2  És kérdezték őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon 

született?  
Ján 9:3  Felelt Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne 

az Isten dolgai.   
Ján 9:4   Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljön az éjszaka, 

mikor senki sem munkálkodhat.   
Ján 9:5   Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.   
Ján 9:6  Ezeket mondván, a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemeire,  
Ján 9:7  És mondta neki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (ami azt jelenti: Küldött). Elment azért 

és megmosakodott, és megjött látva.  
Ján 9:8  A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták: Nem ez-e az, aki itt szokott 

ülni és koldulni?  
Ján 9:9  Némelyek azt mondták, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy: Én 

vagyok az.  
Ján 9:10  Mondták azért neki: Mi módon nyíltak meg a te szemeid?  
Ján 9:11  Felelt az és mondta: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, 

és mondta nékem: Menj el a Siloám tavára és mosódjál meg; miután pedig elmentem és 
megmosakodtam, megjött látásom.  

Ján 9:12  Mondták azért neki: Hol van az? Mondta: Nem tudom.  
 
Farizeusok vizsgálata a vakon született ellen (Jeruzsálem) 

(Jn 9:13-41) 
Ján 9:13  Vitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz.  
Ján 9:14  Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt.  
Ján 9:15  Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása? Ő pedig mondta nekik: 

Sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok.  
Ján 9:16  Mondták azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a 

szombatot. Mások mondták: Mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük.  
Ján 9:17  Újra mondták a vaknak: Te mit szólsz ő róla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta: 

Hogy próféta.  
Ján 9:18  Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt és megjött a látása, mígnem előhívták annak szüleit, 

akinek megjött a látása,  
Ján 9:19  És megkérdezték azokat, mondván: Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? mi 

módon lát hát most?  
Ján 9:20  Feleltek nekik annak szülei és mondták: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született:  
Ján 9:21  De mi módon lát most, nem tudjuk; vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idős már 

ő; őt kérdezzétek; ő beszéljen magáról.  
Ján 9:22  Ezeket mondták annak szülei, mivelhogy féltek a zsidóktól: mert megegyeztek már a zsidók, hogy 

ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből.  
Ján 9:23  Ezért mondták annak szülei, hogy: Elég idős, őt kérdezzétek.  
Ján 9:24  Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták neki: Adj dicsőséget az 

Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.  
Ján 9:25  Felelt azért az és mondta: Ha bűnös-e, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most 

látok.  
Ján 9:26  Újra mondták pedig neki: Mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet?  
Ján 9:27  Felelt nekik: Már mondtam néktek és nem hallottátok: miért akarjátok újra hallani? avagy ti is az 

ő tanítványai akartok lenni?  
Ján 9:28  Szidalmazták azért őt és mondták: Te vagy annak a tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai 

vagyunk.  



Ján 9:29  Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való.  
Ján 9:30  Felelt az ember és mondta nekik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én 

szemeimet megnyitotta.  
Ján 9:31  Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő 

akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.  
Ján 9:32  Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna.  
Ján 9:33  Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetne.  
Ján 9:34  Feleltek és mondták neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették 

őt.  
Ján 9:35  Meghallotta Jézus, hogy kivetették azt; és találkozván vele, mondta neki: Hiszel-e te az Isten 

Fiában?   
Ján 9:36  Felelt az és mondta: Ki az, Uram, hogy higgyek benne?  
Ján 9:37  Mondta pedig neki Jézus: Láttad is őt, és aki beszél veled, az az.   
Ján 9:38  Az pedig mondta: Hiszek, Uram. És imádta Őt.  
Ján 9:39  És mondta Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, 

vakok legyenek.   
Ján 9:40  És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki: Avagy mi is vakok 

vagyunk-e?  
Ján 9:41  Mondta nekik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: 

azért a ti bűnötök megmarad.   
 
„Én vagyok a juhoknak ajtaja” „Én vagyok a jó pásztor” (Jeruzsálem) 

(Jn 10:1-21) 
Ján 10:1  Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág 

be, tolvaj az és rabló.   
Ján 10:2   Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.   
Ján 10:3   Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevükön 

szólítja, és kivezeti őket.   
Ján 10:4   És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.   
Ján 10:5   Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.   
Ján 10:6  Ezt a példázatot mondta nekik Jézus; de ők nem értették, mi az, amit szólott nekik.  
Ján 10:7  Újra mondta azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.   
Ján 10:8  Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájuk a juhok.   
Ján 10:9   Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.   
Ján 10:10  A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük 

legyen, és bővölködjenek.   
Ján 10:11   Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.   
Ján 10:12   A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja 

a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.   
Ján 10:13   A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.   
Ján 10:14   Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,   
Ján 10:15   Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.   
Ján 10:16   Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és 

hallgatnak majd az én szómra; és lesz egy akol és egy pásztor.   
Ján 10:17   Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.   
Ján 10:18   Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, 

és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.   
Ján 10:19  Újra hasonlás lett a zsidók között e beszédek miatt.  
Ján 10:20  És sokan mondták közülük: Démon van benne és bolondozik, mit hallgattok reá?  
Ján 10:21  Mások mondták: Ezek nem démontól megszállottnak beszédei. Vajon a démon megnyithatja-e a 

vakok szemeit?  
 
 
 


