
A harmadik galileai szolgálat és felmenetel Jeruzsálembe 

 
Péter vallástétele (Caeserea Philippi környéke) 

(Mt 16:13-20; Mk 8:27-30; Lk 9:18-21) 
Mát 16:13  Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, mondván: 

Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?   
Mát 16:14  Ők pedig mondták: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig 

Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.  
Mát 16:15  Mondta nekik: Ti pedig kinek mondotok engem?  
Mát 16:16  Simon Péter pedig felelvén, mondta: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.  
Mát 16:17  És felelvén Jézus, mondta neki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette 

ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.   
Mát 16:18   De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én 

anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.   
Mát 16:19   És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is 

kötve lesz; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz.   
Mát 16:20  Akkor megparancsolta tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.  
 
Jézus előszőr jelenti szenvedését; Péter dorgálja; Jézus követéséről 

(Mt 16:21-28; Mk 8:31-9:1; Lk 9:22-27) 
Mát 16:21  Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és 

sokat szenvedni, (és megvettetni (Már 8:31)) a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, 
és harmadnapon föltámadni.  

Mát 16:22  És Péter előfogván őt, kezdte feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te 
véled.  

Mát 16:23  Ő pedig megfordulván, mondta Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert 
nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.   

Már 8:34  A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, mondta nekik: Ha valaki én 
utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét (minden nap (Luk 9:23)), és kövessen 
engem.   

Már 8:35   Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem 
és az evangéliumért, az megtalálja azt.  

Már 8:36   Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?  (ő magát 
pedig elveszti vagy magában kárt vall? (Luk 9:25)) 

Már 8:37   Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?   
Már 8:38   Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az 

embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljön az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.   
Mát 16:27   Mert az embernek Fia eljön az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet 

mindenkinek az ő cselekedete szerint.   
Mát 16:28   Bizony mondom néktek: Azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg 

a halált amíg meg nem látják az embernek Fiát eljönni az ő országában.  (a míg meg nem látják, hogy az 
Isten országa eljött hatalommal. (Már 9:1)) 

 
Jézus megdicsőülése (egy magas hegy) 

(Mt 17:1-13; Mk 9:2-13; Lk 9:28-36) 
Mát 17:1  És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket 

magukban egy magas hegyre (imádkozni (Luk 9:28)).  
Luk 9:29  És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő lett.  
(Már 9:3  És a ruhája fényes lett, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet.) 
(Mát 17:2  És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a 

fényesség. ) 
Mát 17:3  És íme megjelent ő nekik Mózes és Illés, akik beszéltek ővele.  
Luk 9:31  Kik dicsőségben megjelenvén, beszélték az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni.  
Luk 9:32  Pétert pedig és a vele lévőket elnyomta az álom; de mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és 

ama két férfiút, kik vele álltak.  
Luk 9:33  És mikor azok eltávoztak ő tőle, mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lennünk: 

csináljunk azért három hajlékot, egy néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek; nem tudván mit mond.  
Mát 17:5  Mikor ő még beszélt, íme, fényes felhő borította be őket; és íme szózat lett a felhőből, mondván: 

Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.  
Mát 17:6  És a tanítványok amint ezt hallották, arcra estek és igen megrémültek.  



Mát 17:7  Jézus pedig hozzájuk menvén, illette őket, és mondta: Keljetek fel és ne féljetek!   
Mát 17:8  Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül.  
Mát 17:9  És mikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nekik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el 

amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.   
Már 9:10  És ezt a szót megtartották magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni?  
Mát 17:10  És megkérdezték őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb 

Illésnek kell eljönnie?  
Mát 17:11  Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Illés bizony eljön előbb, és mindent helyreállít;   
Mát 17:12   De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt művelték vele, 

amit akartak. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.   
Mát 17:13  Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szólt nekik.  
Luk 9:36b  Ők pedig hallgattak, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondtak azokban a 

napokban.  
 
Holdkóros / néma és süket szellem kiűzése 

(Mt 17:14-21; Mk 9:14-29; Lk 9:37-42) 
Luk 9:37a  És történt másnap, mikor ők a hegyről leszállottak,  
Már 9:14  És mikor a tanítványokhoz ment, nagy sokaságot látott körülöttük, és írástudókat, akik azokkal 

versengtek.  
Már 9:15  És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodtak [megdöbbentek], és hozzásietvén 

köszöntötték őt.  
Már 9:16  Ő pedig megkérdezte az írástudókat: Mit versengtek ezekkel?   
Luk 9:38  És íme egy a sokaság közül felkiáltott, mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra; mert 

nékem egyetlen egyem:  
Mát 17:14b  És hozzá jőve, térdre esvén ő előtte,  
Mát 17:15  És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy 

gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. (Már 9:17b  Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben 
néma szellem van. ) 

Luk 9:39  És íme a szellem megragadja őt, és hirtelen kiált; és szaggatja őt, annyira, hogy tajtékot túr, (a 
fogát csikorgatja, és elfonnyad. (Már 9:18)) és nehezen megy el tőle, szaggatván őt.  

Luk 9:40  És kértem a te tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.  
Már 9:19  Ő pedig felelvén neki, mondta: Óh hitetlen (és elfajult) nemzetség, meddig leszek még veletek? 

Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám.   
Már 9:20  És hozzá vitték azt; és mihelyt ő meglátta azt, a szellem azonnal szaggatta azt; és leesvén a földre, 

tajtékot túrván fetrengett. (A míg pedig az odament, azon közben a démon földhöz ütötte azt, és 
megrángatta. (Luk 9:42)) 

Már 9:21  És megkérdezte az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig mondta: Gyermeksége óta.  
Már 9:22  És gyakorta vetette őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül 

nékünk, könyörülvén rajtunk.  
Már 9:23  Jézus pedig mondta neki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.   
Már 9:24  A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással mondta: Hiszek Uram! Légy segítségül 

az én hitetlenségemnek.  
Már 9:25  Jézus pedig mikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan 

szellemet, mondván neki: Te néma és siket szellem, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé 
ne menj!   

Már 9:26  És kiáltás és erős szaggatás között kiment; az pedig olyan lett, mint egy halott, annyira, hogy 
sokan azt mondták, hogy meghalt.  

Már 9:27  Jézus pedig megfogván kezét, fölemelte; és az fölkelt.  
Luk 9:42b  és adta azt az ő atyjának.  
Már 9:28  Mikor pedig bement a házba, tanítványai megkérdezték őt külön: Mi miért nem űzhettük ki azt?  
Mát 17:20  Jézus pedig mondta nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora 

hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és 
semmi sem volna lehetetlen néktek.   

Mát 17:21  Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.  (Már 9:29  Ő pedig mondta 
nekik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel.  ) 
 
 
 
 
 
 



Jézus másodszor jelenti szenvedését (Galileán mennek át) 
(Mt 17:22-23; Mk 9:30-32; Lk 9:43-45) 

Már 9:30  És onnét kimenvén, Galileán mentek át; és nem akarta, hogy valaki megtudja.  
Már 9:31  Mert tanította tanítványait, és ezt mondta nekik: (Vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket: (Luk 

9:44)) Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt; de ha megölték, harmadnapra 
föltámad.  (És felettébb megszomorodtak. (Mát 17:23)) 

Luk 9:45  De ők nem értették e mondást, és el volt rejtve előlük, hogy ne értsék azt; és féltek őt megkérdezni 
e mondás felől.  

 
Templomadó (a hal szájából) (Kapernaum) 

(Mt 17:24-27) 
Mát 17:24  Mikor pedig eljutottak Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez mentek és mondták neki: A 

ti mesteretek nem fizeti-e a kétdrakmát?  
Mát 17:25  Mondta: Igen. És mikor bement a házba, megelőzte őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A 

föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-e, vagy az idegenektől?   
Mát 17:26  Mondta neki Péter: Az idegenektől. Mondta neki Jézus: Tehát a fiak szabadok.   
Mát 17:27   De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első 

halat, amely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nekik én 
érettem és te éretted.   

 
Tanítványok rangvitája; Jézus tanít: gyermeki lelkületről; botránkoztatásról; kulcsok 
hatalmáról (Kapernaum) 

(Mt 18:1-20; Mk 9:33-50; Lk 9:46-50) 
Luk 9:46  Támadt pedig bennük az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük.  
Már 9:33b  És odahaza megkérdezte őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton?   
Már 9:34  De ők hallgattak, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, ki a nagyobb?  
Luk 9:47a  Jézus pedig látván az ő szívük gondolatát,  
Már 9:35  És leülvén, odaszólította a tizenkettőt, és mondta nekik: Ha valaki első akar lenni, legyen 

mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.  
Mát 18:2  És előhívván Jézus egy kis gyermeket, közéjük állította azt, (és ölébe vévén azt, (Már 9:36)) 
Mát 18:3  És mondta: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis 

gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.   
Mát 18:4   Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.   
Mát 18:5   És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be;  
Már 9:37b   és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott (elküldött).   
Luk 9:49  Felelvén pedig János, mondta: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben (a te neveddel (Már 

9:38)) démonokat űz; és eltiltottuk őt, mivelhogy téged nem követ mi velünk.  
Már 9:39  Jézus pedig mondta: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és 

mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.   
Már 9:40   Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van.   
Már 9:41   Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony 

mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát.   
Mát 18:6   Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy 

malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.   
Mát 18:7   Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek (Lehetetlen 

dolog, hogy botránkozások ne essenek (Luk 17:1)); de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás 
esik.   

Már 9:43   És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, 
mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan (örök (Mát 18:8) tűzre.   

Már 9:44  Ahol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.  
Már 9:45   És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb néked sántán bemenned az életre, mint 

két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre.   
Már 9:46   A hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.   
Már 9:47   És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten 

országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára.   
Már 9:48   A hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.   
Már 9:49   Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg.   
Már 9:50   Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békében 

egymással.   
Mát 18:10   Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az 

ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.   



Mát 18:11   Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett.   
Mát 18:12   Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajon a 

kilencvenkilencet nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-e azt, amelyik eltévelyedett?  
Mát 18:13   És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 

kilencvenkilencen, amely el nem tévelyedett.  
Mát 18:14   Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.   
Mát 18:15   Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat 

rád, megnyerted a te atyádfiát;   
Mát 18:16   Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú 

vallomásával erősíttessék minden szó.   
Mát 18:17   Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen 

előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.   
Mát 18:18   Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit 

megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.   
Mát 18:19   Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog 

felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám.   
Mát 18:20   Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.   
 
Megbocsátásról (példázat az adós szolgáról) 

(Mt 18:21-35; Lk 17:1-4) 
Luk 17:1a  Mondta pedig a tanítványoknak:  
Luk 17:3   Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, 

bocsáss meg neki.  (Luk 17:4   És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád 
tér, mondván: Megbántam; megbocsáss neki.) 

Mát 18:21  Ekkor hozzámenvén Péter, mondta: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, 
és neki megbocsátanom? még hétszer is?  

Mát 18:22  Mondta neki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer 
[hetvenszer hétszer] is.   

Mát 18:23   Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő 
szolgáival.   

Mát 18:24   Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki tízezer tálentummal volt adós.   
Mát 18:25   Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, 

és mindenét, amije volt, és fizessenek.  
Mát 18:26   Leborulván azért a szolga előtte, könyörögve neki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és 

mindent megfizetek néked.   
Mát 18:27   Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki.   
Mát 18:28   Kimenvén pedig az a szolga, találkozott eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral volt neki 

adós; és megragadván azt, fojtogatta, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.   
Mát 18:29   Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörögve neki, mondván: Légy türelemmel 

hozzám, és mindent megfizetek néked.   
Mát 18:30   De ő nem akarta; hanem elmenvén, börtönbe vetette őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.   
Mát 18:31   Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodtak; és elmenvén, 

mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek.   
Mát 18:32   Akkor előhívatván őt az ő ura, mondta neki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem 

néked, mivelhogy könyörögtél nékem:   
Mát 18:33   Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te 

rajtad?   
Mát 18:34   És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel 

tartozik.  
Mát 18:35   Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki 

az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.   
 
Júdea határaiba megy Jézus a Jordánon túlra (Galilea  Júdea) 

(Mt 19:1; Mk 10:1a; Lk 9:51) 
Mát 19:1  És mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elment Galileából, és ment Júdeának határaiba a Jordánon 

túl;  
(Luk 9:51  Történt pedig, mikor az idő elközelgett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe 

megy,) 
 
 
 



Tanítványok hevessége (Samária, útközben) 
(Lk 9:51-58) 

Luk 9:52  És követeket küldött az ő orcája előtt; és azok elmenvén, bementek egy samaritánus faluba, hogy 
neki szállást készítsenek.  

Luk 9:53  De nem fogadták be őt, mivelhogy ő Jeruzsálembe ment.  
Luk 9:54  Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondták: Uram, akarod-e, hogy mondjuk, 

hogy tűz szálljon alá az égből, és eméssze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett?  
Luk 9:55  De Jézus megfordulván, megdorgálta őket, mondván: Nem tudjátok minemű szellem van ti 

bennetek:   
Luk 9:56   Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. 

Elmentek azért más faluba.  
 
70 tanítvány kiküldése és visszajövetele 

(Lk 6:1-10-20) 
Luk 10:1  Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az ő orcája előtt, 

minden városba és helyre, ahová ő menendő volt.  
Luk 10:2  Mondta azért nekik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy 

küldjön munkásokat az ő aratásába.   
Luk 10:3  Menjetek el: Íme én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé.   
Luk 10:4   Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek.   
Luk 10:5  Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!   
Luk 10:6   És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza.   
Luk 10:7   Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt egyétek és igyátok, amit ők adnak: mert méltó a 

munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról-házra.   
Luk 10:8   És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek adnak:   
Luk 10:9   És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten 

országa.   
Luk 10:10   Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén, ezt 

mondjátok:   
Luk 10:11   Még a port is, amely reánk ragadt a ti városotokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen 

tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok.   
Luk 10:12   Mondom pedig néktek, hogy a Sodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogynem azé a 

városé.   
Luk 10:13   Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a 

csodák, melyek te benned lettek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna.  
Luk 10:14   Hanem Tírusnak és Sídonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek.  
Luk 10:15   És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni.  
Luk 10:16   Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; és aki engem vet meg, 

azt veti meg, aki engem elküldött.   
Luk 10:17  Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még a démonok is engednek 

nékünk a te neved által!  
Luk 10:18  Ő pedig mondta nekik: Láttam a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.   
Luk 10:19   Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden 

erején; és semmi nem árthat néktek.   
Luk 10:20   De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti 

neveitek fel vannak írva a mennyben.   
 
Jézus hálát ad; hívja a megfáradtakat 

(Mt 11:25-30; Lk 10:21-22) 
Luk 10:21  Azon órában örvendezett Jézus a Szentszellemben, és mondta: Hálákat adok néked, Atyám, 

mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek 
megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.   

Luk 10:22   Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, (és senki sem ismeri a 
Fiút, (Mát 11:27)) csak az Atya; és kicsoda az Atya, (az Atyát sem ismeri senki, (Mát 11:27)) hanem csak 
a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni.  

Mát 11:28   Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.   

Mát 11:29   Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű 
vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.   

Mát 11:30   Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.   
 



Irgalmas szamaritánusról 
(Lk 10:23-37) 

Luk 10:23  És a tanítványokhoz fordulván, mondta ő maguknak: Boldog szemek, amelyek látják azokat,  
amelyeket ti láttok.   

Luk 10:24   Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták; és 
hallani, amiket hallotok, de nem hallották.   

Luk 10:25  És íme egy törvénytudó felkelt, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök 
életet vehessem?  

Luk 10:26  Ő pedig mondta annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?   
Luk 10:27  Az pedig felelvén, mondta: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és 

minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.  
Luk 10:28  Mondta pedig annak: Jól feleltél; ezt cselekedd, és élsz.   
Luk 10:29  Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: De ki az én felebarátom?  
Luk 10:30  Jézus pedig felelvén, mondta: Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe 

esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmentek, és ott hagyták félholtan.   
Luk 10:31  Történet szerint pedig ment alá azon az úton egy pap, aki azt látván, elkerülte.   
Luk 10:32   Hasonlóképpen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte.   
Luk 10:33   Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az volt: és mikor azt látta, 

könyörületességre indult.  
Luk 10:34   És hozzájárulván, bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő 

tulajdon barmára, vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki.   
Luk 10:35   Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adta a gazdának, és mondta neki: Viselj gondot reá, 

és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.   
Luk 10:36   E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett?   
Luk 10:37  Az pedig mondta: Az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus: Eredj el, és te is akképpen 

cselekedjél.   
 
Mária és Márta (Ige hallgatása vagy a szorgos munka) 

(Lk 10:38-42) 
Luk 10:38  Történt pedig, mikor az úton mentek, hogy ő bement egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig 

befogadta őt házába.  
Luk 10:39  És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatta az ő beszédét.  
Luk 10:40  Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, mondta: Uram, 

nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért 
neki, hogy segítsen nékem.  

Luk 10:41  Felelvén pedig, mondta neki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel:   
Luk 10:42   De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.   
 
Jézus imádkozni tanít (ld. még Mát 6:9-13) 

(Lk 11:1-13) 
Luk 11:1  És történt, mikor ő imádkozott egy helyen, minekutána elvégezte, mondta neki egy az ő tanítványai 

közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.  
Luk 11:2  Mondta pedig nekik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 

szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, 
azonképpen e földön is.   

Luk 11:3  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként.   
Luk 11:4   És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk 

adósok. És ne vigyél minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.   
Luk 11:5  És mondta nekik: Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: 

Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,   
Luk 11:6   Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie;   
Luk 11:7   Az pedig onnét belülről felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az 

én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?  
Luk 11:8   Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása 

miatt felkél és ad neki, a mennyi kell.   
Luk 11:9   Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és 

megnyittatik néktek.   
Luk 11:10   Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.   
Luk 11:11   Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? vagy ha halat, 

vajon a hal helyett kígyót ad-e neki?   
Luk 11:12  Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki?   



Luk 11:13   Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti 
mennyei Atyátok Szentszellemet azoknak, akik tőle kérik.  

 
Jézus megtérésre intő beszéde a galileaiak megöletése kapcsán 

(Lk 13:1-5) 
Luk 13:1  Jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, kik neki hírt mondták a Galileabeliek felől, kiknek vérét 

Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.  
Luk 13:2  És felelvén Jézus, mondta nekik: Gondoljátok-e, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak 

valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték?   
Luk 13:3  Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek.   
Luk 13:4   Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy 

bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél?   
Luk 13:5   Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.   
 
Példázat a fügefáról és a vincellérről 

(Lk 13:6-9) 
Luk 13:6  És ezt a példázatot mondta: Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elment, hogy 

azon gyümölcsöt keressen, és nem talált.   
Luk 13:7  És mondta a vincellérnek: Íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem 

találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?   
Luk 13:8   Az pedig felelvén, mondta neki: Uram, hagyj békét neki még ez esztendőben, míg köröskörül 

megkapálom és megtrágyázom:   
Luk 13:9   És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.   
 
18 éve görnyedt asszonyt gyógyít meg szombaton (zsinagógában) 

(Lk 13:10-17) 
Luk 13:10  Tanított pedig szombatnapon egy zsinagógában.  
Luk 13:11  És íme volt ott egy asszony, kiben betegségnek szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg 

volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.  
Luk 13:12  És mikor azt látta Jézus, előszólította, és mondta neki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!   
Luk 13:13  És reá vetette kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.  
Luk 13:14  Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a 

sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és gyógyíttassátok 
magatokat, és ne szombatnapon.  

Luk 13:15  Felelt azért neki az Úr, és mondta: Képmutató, szombatnapon nem oldja-e el mindenitek az ő 
ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-e itatni?  

Luk 13:16   Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött íme tizennyolc esztendeje, nem kellett-e 
feloldani e kötélből szombatnapon?   

Luk 13:17  És mikor ezeket mondta, megszégyenültek mindnyájan, kik magokat neki ellenébe vetették; és az 
egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek ő általa lettek.  

 
Példázatok és beszédek Isten országáról 

(Lk 13:18-30) 
Luk 13:18  Mondta pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? és mihez hasonlítsam azt?   
Luk 13:19   Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett 

nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.   
Luk 13:20  És ismét mondta: Mihez hasonlítsam az Isten országát?  
Luk 13:21   Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mérce lisztbe elegyített, mígnem az egész 

megkelt.   
Luk 13:22  És városokon és falvakon ment által, tanítva, és Jeruzsálembe menve.  
Luk 13:23  Mondta pedig neki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-e akik üdvözülnek? Ő pedig mondta 

nekik:  
Luk 13:24   Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és 

nem mehetnek.   
Luk 13:25   Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, 

mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom, honnét valók 
vagytok ti;   

Luk 13:26   Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál;   
Luk 13:27   De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem 

mindnyájan, kik hamisságot cselekszetek!   



Luk 13:28   Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a 
prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve.   

Luk 13:29   És jönnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országában 
letelepednek.   

Luk 13:30   És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.   
 
Heródes Antipas áskálódása / sóhajtás Jeruzsálem felett 

(Lk 13:31-35) 
Luk 13:31  Ugyanazon napon jöttek ő hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván neki: Eredj ki és menj el 

innét: mert Heródes meg akar téged ölni.  
Luk 13:32  És mondta nekik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Íme démonokat űzök ki és 

gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem.   
Luk 13:33   Hanem nékem ma és holnap és azután úton kell lennem; mert nem lehetséges, hogy a próféta 

Jeruzsálemen kívül vesszen el.  
Luk 13:34   Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád 

küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai 
alá, és ti nem akartátok!   

Luk 13:35   Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok; és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, 
mígnem eljön az idő, mikor ezt mondjátok:  Áldott, aki jő az Úrnak nevében!   

 
Vízkóros meggyógyítása szombaton (egy farizeus vezető házánál) 

(Lk 14:1-6) 
Luk 14:1  És történt, mikor a főfarizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok 

leselkedtek ő utána.  
Luk 14:2  És íme egy vízkóros ember volt ő előtte.  
Luk 14:3  És felelvén Jézus, szólt a törvénytudóknak és a farizeusoknak, mondván: Szabad-e szombatnapon 

gyógyítani?   
Luk 14:4  Azok pedig hallgattak. És ő megfogván azt, meggyógyította és elbocsátotta.  
Luk 14:5  És felelvén nekik, mondta: Ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki 

azt azonnal szombatnapon?   
Luk 14:6  És nem felelhettek ő ellene semmit ezekre.  
 
Intés alázatosságra és jótékonyságra 

(Lk 14:7-14) 
Luk 14:7  És egy példázatot mondott a hivatalosoknak, mikor észrevette, mi módon válogatják a fő helyeket; 

mondván nekik:  
Luk 14:8   Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre; mert netán nálad nagyobb tiszteletben álló 

embert is hívott meg az,   
Luk 14:9   És eljővén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked: Engedd ennek a 

helyet! És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni.  
Luk 14:10   Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor eljön az, aki téged 

meghívott, ezt mondja néked: Barátom ülj feljebb! Akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled 
együtt ülnek.  

Luk 14:11   Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, 
felmagasztaltatik.   

Luk 14:12  Mondta pedig annak is, aki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd 
barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédjaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak 
téged, és visszafizessék néked.   

Luk 14:13   Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat:   
Luk 14:14   És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az 

igazak feltámadásakor.   
 
Példázat a nagy vacsoráról 

(Lk 14:15-24) 
Luk 14:15  Hallván pedig ezeket egy azok közül, akik ő vele együtt ültek, mondta neki: Boldog az, aki eszik 

kenyeret az Isten országában.   
Luk 14:16  Ő pedig mondta annak: Egy ember készített nagy vacsorát, és sokakat meghívott;   
Luk 14:17   És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak: Jertek el, mert immár 

minden kész!   
Luk 14:18   És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magokat mentegetni. Az első mondta neki: Szántóföldet 

vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam; kérlek téged, ments ki engem!   



Luk 14:19   És másik mondta: Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam; kérlek téged, 
ments ki engem!   

Luk 14:20   A másik pedig mondta: Feleséget vettem, és azért nem mehetek.   
Luk 14:21   Mikor azért az a szolga haza ment, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a 

gazda, mondta az ő szolgájának: Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, 
csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide.   

Luk 14:22   És mondta a szolga: Uram, meglett amint parancsoltad, és mégis van hely.   
Luk 14:23   Akkor mondta az úr a szolgájának: Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni 

mindenkit, hogy megteljék az én házam.   
Luk 14:24   Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én 

vacsorámat.   
 
Önmegtagadásról (toronyépítésről) 

(Lk 14:25-35) 
Luk 14:25  Ment pedig ő vele nagy sokaság; és megfordulván, mondta azoknak:  
Luk 14:26   Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, 

fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.   
Luk 14:27   És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.   
Luk 14:28   Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha 

van-e mivel elvégezze?  
Luk 14:29   Nehogy minekutána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, 

aki látja,   
Luk 14:30   Ezt mondván: Ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni!   
Luk 14:31   Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nemde 

leülvén először tanácskozik, hogy tízezerrel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene húszezerrel jött?   
Luk 14:32   Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a békefeltételeket.   
Luk 14:33   Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én 

tanítványom.   
Luk 14:34   Jó a só: de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg?  
Luk 14:35   Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas: kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja.   
 
Példázatok: elveszett juh; elveszett drahma; tékozló fiú 

(Lk 15:1-32) 
Luk 15:1  Közelgettek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt.  
Luk 15:2  És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velük 

együtt eszik.  
Luk 15:3  Ő pedig ezt a példázatot beszélte nekik, mondván:  
Luk 15:4   Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 

kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?  
Luk 15:5   És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén.  
Luk 15:6  És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédjait, mondván nekik: Örvendezzetek én velem, 

mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett.  
Luk 15:7  Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem 

kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.   
Luk 15:8   Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-e gyertyát, 

és nem sepri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, mígnem megtalálja?  
Luk 15:9  És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédjait, mondván: Örüljetek én velem, 

mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem!   
Luk 15:10   Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember 

megtérésén.  
Luk 15:11  Mondta pedig: Egy embernek volt két fia;   
Luk 15:12   És mondta az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztotta 

közöttük a vagyont.   
Luk 15:13   Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött; és ott 

eltékozolta vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.   
Luk 15:14   Minekutána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget 

látni.   
Luk 15:15   Akkor elmenvén, hozzá szegődött annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldte őt az ő 

mezeire disznókat legeltetni.   
Luk 15:16   És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek; és senki sem adott 

neki.   



Luk 15:17  Mikor aztán magába szállt, mondta: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én 
pedig éhen halok meg!   

Luk 15:18   Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 
ellened.   

Luk 15:19   És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam; tégy engem olyanná, mint a te 
béreseid közül egy!   

Luk 15:20   És felkelvén, elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atyja, és 
megesett rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esett, és megcsókolgatta őt.   

Luk 15:21  És mondta neki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened: és nem vagyok immár méltó, 
hogy a te fiadnak hívattassam!   

Luk 15:22   Az atyja pedig mondta az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és 
húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!   

Luk 15:23   És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk.  
Luk 15:24   Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni.  
Luk 15:25   Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt: és mikor hazajővén, közelgetett a házhoz, hallotta a zenét 

és táncot.  
Luk 15:26   És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozta, mi dolog az?   
Luk 15:27   Az pedig mondta neki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatta a hízott tulkot, mivelhogy 

egészségben nyerte őt vissza.   
Luk 15:28   Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atyja annak okáért kimenvén, kérlelte őt.   
Luk 15:29   Ő pedig felelvén, mondta atyjának: Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha 

parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal 
vigadjak.   

Luk 15:30   Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki 
a hízott tulkot.   

Luk 15:31  Az pedig mondta neki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!   
Luk 15:32   Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és 

megtaláltatott.   
 
A hamis sáfárról 

(Lk 16:1-18) 
Luk 16:1  Mondta pedig az ő tanítványainak is: Volt egy gazdag ember, kinek volt egy sáfára; és az 

bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja.   
Luk 16:2   Hívta azért azt, és mondta neki: Mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról; mert nem 

lehetsz tovább sáfár.   
Luk 16:3   Mondta pedig magában a sáfár: Mit műveljek, mivelhogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? 

Kapálni nem tudok; koldulni szégyellek!  
Luk 16:4   Tudom mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba.   
Luk 16:5   És magához hívatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek: Mennyivel tartozol az 

én uramnak?   
Luk 16:6   Az pedig mondta: Száz bátus olajjal. És mondta neki: Vedd a te írásodat, és leülvén, hamar írj 

ötvenet.  
Luk 16:7   Azután mondta másnak: Te pedig mennyivel tartozol? Az pedig mondta: Száz kórus búzával. És 

mondta annak: Vedd a te írásodat, és írj nyolcvanat.   
Luk 16:8   És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a 

világosságnak fiainál a maguk nemében.   
Luk 16:9   Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor 

meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.   
Luk 16:10   Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.  
Luk 16:11   Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset?   
Luk 16:12  És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek?   
Luk 16:13   Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az 

egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.   
Luk 16:14  Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak; és csúfolták őt.  
Luk 16:15  És mondta nekik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri 

a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.   
Luk 16:16   A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, 

és mindenki erőszakkal tör abba.   
Luk 16:17   Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy  pontocskának 

elesni.   



Luk 16:18  Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt 
vesz feleségül, paráználkodik.   

 
A gazdag emberről és Lázárról 

(Lk 16:19-31) 
Luk 16:19   Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:   
Luk 16:20   És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.   
Luk 16:21   És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullottak a gazdagnak asztaláról; de az ebek is 

eljővén, nyalták az ő sebeit.   
Luk 16:22   Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghalt 

pedig a gazdag is, és eltemettetett.   
Luk 16:23   És a pokolban felemelte az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak 

kebelében.   
Luk 16:24   És ő kiáltván, mondta: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az 

ő ujjainak hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.   
Luk 16:25   Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, 

hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.   
Luk 16:26   És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának 

innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.   
Luk 16:27   Mondta pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához.;   
Luk 16:28   Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne 

jussanak.   
Luk 16:29   Mondta neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat.   
Luk 16:30   Ama pedig mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki 

hozzájuk, megtérnek!   
Luk 16:31   Ő pedig mondta neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha 

valaki a halottak közül feltámad.   
 
Botránkoztatásokról, megbocsátásról, hitről, cselekedetekről 

(Lk 17:1-10) 
Luk 17:1  Mondta pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, 

aki által esnek.   
Luk 17:2   Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet 

e kicsinyek közül megbotránkoztasson.   
Luk 17:3   Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, 

bocsáss meg neki.   
Luk 17:4   És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: 

Megbántam; megbocsáss neki.   
Luk 17:5  És mondták az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!  
Luk 17:6  Mondta pedig az Úr:  Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme ez 

eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.   
Luk 17:7   Kicsoda pedig ti közületek az, aki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja 

annak, mihelyt a mezőről megjön: Jer elő, ülj asztalhoz?   
Luk 17:8   Sőt nem ezt mondja-e neki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg 

én eszem és iszom; és azután egyél és igyál te?   
Luk 17:9   Avagy megköszöni-e annak a szolgának, hogy azt művelte, amit neki parancsolt? Nem gondolom.   
Luk 17:10   Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, 

hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.   
 
10 leprás meggyógyítása (csak 1 tér vissza hálát adni) (útban Jeruzsálem felé) 

(Lk 17:11-19) 
Luk 17:11  És történt, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette ment 

által.  
Luk 17:12  És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos (leprás) férfi, kik távol megálltak:  
Luk 17:13  És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!  
Luk 17:14  És mikor őket látta, mondta nekik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És történt, 

hogy míg odamentek, megtisztultak.  
Luk 17:15  Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval;  
Luk 17:16  És arccal leborult az ő lábainál hálákat adván neki: és az Samariabeli volt.  
Luk 17:17  Felelvén pedig Jézus, mondta: Avagy nem tízen tisztultak-e meg? A kilence pedig hol van?   



Luk 17:18   Nem találkoztak [nem akadt senki] akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez 
az idegen?   

Luk 17:19  És mondta neki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.   
 
Isten országának eljöveteléről 

(Lk 17:20-37) 
Luk 17:20  Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felelt nekik és mondta: Az 

Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.   
Luk 17:21   Sem azt nem mondják: Íme itt, vagy: Íme amott van; mert íme az Isten országa ti bennetek van.   
Luk 17:22  Mondta pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai 

közül, és nem láttok.  
Luk 17:23   És mondják majd néktek: Íme itt, vagy: Íme amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek:   
Luk 17:24   Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az 

ő napján.   
Luk 17:25   De előbb sokat kell neki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől.   
Luk 17:26   És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.   
Luk 17:27   Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és 

eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett.   
Luk 17:28   Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;   
Luk 17:29   De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:   
Luk 17:30   Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.   
Luk 17:31   Az nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és aki a mezőn, 

azonképpen ne forduljon hátra.   
Luk 17:32   Emlékezzetek Lót feleségére!   
Luk 17:33   Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.  
Luk 17:34   Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik 

elhagyatik.   
Luk 17:35   Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.   
Luk 17:36   Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.  
Luk 17:37  És felelvén, mondták neki: Hol, Uram? Ő pedig mondta nekik: a hol a test, oda gyűlnek a 

saskeselyűk.  
 
Példázat a hamis bíróról és az özvegyasszonyról 

(Lk 18:1-8) 
Luk 18:1  Mondta pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;  
Luk 18:2  Mondván: Volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt és embert nem becsült.  
Luk 18:3  Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az 

én ellenségemen.   
Luk 18:4  Az pedig nem akart egy ideig; de azután mondta ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert 

nem becsülök;   
Luk 18:5   Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy 

szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.   
Luk 18:6  Mondta pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!  
Luk 18:7  Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha 

hosszútűrő is irántuk?  
Luk 18:8   Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy 

talál-e hitet e földön?  
 
Farizeus és a vámszedő imája 

(Lk 18:9-14) 
Luk 18:9  Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem 

vették, ezt a példázatot is mondta:  
Luk 18:10   Két ember ment fel a Templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.   
Luk 18:11  A farizeus megállván, ily módon imádkozott magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem 

vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.   
Luk 18:12  Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.   
Luk 18:13   A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verve mellét, 

mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!   
Luk 18:14   Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki 

felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.   
 



Jézus beszél juhairól; „Én és az Atya egy vagyunk” (Hanukka,  Jeruzsálem) 
(Jn 10:22-42) 

Ján 10:22  Volt pedig Jeruzsálemben a Templomszentelés ünnepe: és tél volt;  
Ján 10:23  És Jézus a Templomban, a Salamon tornácában járt.  
Ján 10:24  Körülvették azért őt a zsidók, és mondták neki: Meddig tartasz még bizonytalanságban 

bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!  
Ján 10:25  Felele nekik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én 

cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.   
Ján 10:26   De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:   
Ján 10:27   Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:   
Ján 10:28   És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én 

kezemből.   
Ján 10:29   Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat 

az én Atyámnak kezéből.   
Ján 10:30   Én és az Atya egy vagyunk.   
Ján 10:31  Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.  
Ján 10:32  Felelt nekik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért 

köveztek meg engem?  
Ján 10:33  Feleltek neki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, 

tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.  
Ján 10:34  Felelt nekik Jézus: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?   
Ján 10:35  Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lett (és az írás fel nem bontható),   
Ján 10:36  Arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy 

azt mondtam: Az Isten Fia vagyok?!   
Ján 10:37   Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem;   
Ján 10:38   Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek: hogy 

megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.   
Ján 10:39  Ismét meg akarták azért őt fogni; de kiment az ő kezükből.  
Ján 10:40  És újra elment túl a Jordánon, arra a helyre, a hol János először keresztelt; és ott maradt.  
Ján 10:41  És sokan mentek ő hozzá és mondták, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, 

amit János e felől mondott, igaz volt.  
Ján 10:42  És sokan hittek ott őbenne.  
 
 
 


