
A pereai szolgálat (a Jordánon túl) és visszatérés Jeruzsálembe pészahra 
 
 
Házassági elválásról 

(Mt 19:1-12; Mk 10:1-12) 
Mát 19:1  És történt, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elment Galileából, és ment Júdeának határaiba a 

Jordánon túl;  
Mát 19:2  És követte őt nagy sokaság, és meggyógyította ott őket. (és szokása szerint ismét tanította 
őket. (Már 10:1)) 
Mát 19:3  És hozzá mentek a farizeusok, kísértvén őt és mondván: Szabad-e az embernek az ő feleségét 

akármi okért elbocsátani?  
Mát 19:4  Ő pedig felelvén, mondta: Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá 

teremtette őket,   
Mát 19:5  És ezt mondta: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és 

lesznek ketten egy testté.   
Mát 19:6   Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne 

válassza.   
Mát 19:7  Mondták neki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az 

asszonyt?  
Mát 19:8  Mondta nekik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket 

elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.   
Mát 19:9   Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, 

házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.  (Már 10:11  Ő pedig mondta nekik: Aki 
elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.  Már 10:12   Ha pedig a feleség 
hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.  ) 

Mát 19:10  (És odahaza (Már 10:10)) mondták neki tanítványai: Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem 
jó megházasodni.  

Mát 19:11  Ő pedig mondta nekik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott.   
Mát 19:12   Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, akiket az emberek 
heréltek ki; és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, 
vegye be.   
 
Jézus megáldja a kisgyerekeket 

(Mt 19:13-15; Mk 10:13-16; Lk 18:15-17) 
Mát 19:13  Ekkor kis gyermekeket hoztak hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; a tanítványok 

pedig dorgálták azokat.  
Már 10:14  Jézus pedig ezt látván, haragra gerjedt és mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a (kis) 

gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.   
Már 10:15   Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, 

semmiképpen sem megy be abba.  
Már 10:16  Aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetvén, megáldotta őket. 
 
Mária és Márta küldenek Jézusért Lázár miatt 

(Jn 11:1-16) 
Ján 11:1  Volt pedig egy beteg, Lázár, Bethániából, Máriának és az ő testvérének, Márthának falujából.  
Ján 11:2  Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az Urat kenettel és a 

hajával törölte meg annak lábait.  
Ján 11:3  Küldtek azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, íme, akit szeretsz, beteg.  
Ján 11:4  Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére 

való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia.   
Ján 11:5  Szerette pedig Jézus Márthát és annak nőtestvérét, és Lázárt.  
Ján 11:6  Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt.  
Ján 11:7  Ezután aztán mondta tanítványainak: Menjünk ismét Júdeába.   
Ján 11:8  Mondták neki a tanítványok: Mester, most akartak téged megkövezni a Júdabeliek, és újra oda 

mégy?  
Ján 11:9  Felelt Jézus: Avagy nem tizenkét órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert 

látja e világnak világosságát.   
Ján 11:10  De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.  
Ján 11:11  Ezeket mondta; és ezután mondta nekik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy 

felköltsem őt.  
Ján 11:12  Mondták azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul.  



Ján 11:13  Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól.  
Ján 11:14  Ekkor azért nyilván mondta nekik Jézus: Lázár meghalt.   
Ján 11:15   És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. De menjünk el ő hozzá!   
Ján 11:16  Mondta azért Tamás, aki Kettősnek [ikernek] mondtatik, a tanítványtársainak: Menjünk el mi is, 
hogy meghaljunk vele. 
 
Gazdag ifjú 

(Mt 19:16-30; Mk 10:17-31; Lk 18:18-30) 
Mát 19:16  És íme hozzá jővén egy (fő)ember (és letérdelvén előtte (Már 10:17)), mondta neki: Jó mester, mi 

jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?  
Mát 19:17  Ő pedig mondta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be 

akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.   
Mát 19:18  Mondta neki: Melyeket? Jézus pedig mondta: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis 

tanúbizonyságot ne tégy; (kárt ne tégy; (Már 10:19))  
Mát 19:19   Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.   
Mát 19:20  Mondta neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még 

bennem?  
Már 10:21  Jézus pedig rátekintvén, megkedvelte őt, és mondta neki: Egy fogyatkozásod van; (Ha tökéletes 

akarsz lenni (Mát 19:21)), eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz 
mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.   

Már 10:22  Az pedig elszomorodván e beszéden, elment búsan; mert sok jószága volt.  
Már 10:23  Jézus pedig körültekintvén, mondta tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten 

országába, akiknek gazdagságuk van!   
Már 10:24  A tanítványok pedig álmélkodtak [megdöbbentek] az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, 

mondta nekik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába 
bemenni!   

Már 10:25   Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.   
Már 10:26  Azok pedig még inkább álmélkodtak [megdöbbentek], mondván magok között: Kicsoda 

üdvözülhet tehát?  
Már 10:27  Jézus pedig rájuk tekintvén, mondta: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az 

Istennél minden lehetséges.  
Mát 19:27  Akkor felelvén Péter, mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz 

hát minékünk?  
Mát 19:28  Jézus pedig mondta nekik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá 

születéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét 
királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.   

Már 10:29  Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy 
atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért,  
(Isten országáért, (Luk 18:29)) 

Már 10:30   Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, 
gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.   

Már 10:31   Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.   
 
példázat a szőlőmunkásokról 

(Mt 20:1-16) 
Mát 20:1   Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat 

fogadjon az ő szőlejébe.   
Mát 20:2   Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldte őket az ő szőlejébe.    
Mát 20:3   És kimenvén három óra tájban, látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak.   
Mát 20:4   És mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek.   
Mát 20:5   Azok pedig elmentek. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén, ugyanazonképpen cselekedett.   
Mát 20:6   Tizenegy óra tájban is kimenvén, talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nekik: 

Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?   
Mát 20:7   Mondták neki: Mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és 

ami igazságos, megkapjátok.   
Mát 20:8   Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és 

add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.   
Mát 20:9   És jővén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt vettek.   
Mát 20:10   Jővén azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vettek 

fejenként.   
Mát 20:11   Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen,   



Mát 20:12   Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, 
akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.   

Mát 20:13   Ő pedig felelvén, mondta azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; 
avagy nem tíz pénzben szerződtél-e meg velem?   

Mát 20:14   Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.   
Mát 20:15   Avagy nem szabad-e nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért 

gonosz, mert én jó vagyok?   
Mát 20:16   Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de 
kevesen a választottak.   
 
Jézus harmadszor jelenti szenvedését 

(Mt 20:17-19; Mk 10:32-34; Lk 18:31-34) 
Már 10:32  Útban voltak pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttük ment Jézus, ők pedig álmélkodtak, és 

követvén őt, féltek. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezdett nekik szólni azokról a dolgokról, 
amik majd vele történnek,  

Luk 18:31b  És mondta nekik: Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, 
amit a próféták megírtak.   

Mát 20:18b   és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt,   
Mát 20:19   És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; (és 

megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik; és megostorozván, megölik őt (Luk 18:32-33)), 
de harmadnap feltámad.   

Luk 18:34  Ők pedig ezekből semmit nem értettek; és a beszéd ő előlük el volt rejtve, és nem fogták fel a 
mondottakat. 

 
Zebedeus fiai: rangkérdés 

(Mt 20:20-28; Mk 10:35-45) 
Mát 20:20  Ekkor hozzá ment a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén ő tőle 

valamit.  
Mát 20:21  Ő pedig mondta neki: Mit akarsz? Mondta neki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te 

országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől.  
(Már 10:35  És hozzájárultak Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnénk, hogy amire 

kérünk, tedd meg nékünk. Már 10:36  Ő pedig mondta nekik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek?  Már 
10:37  Azok pedig mondták neki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal 
kezed felől üljön a te dicsőségedben.) 

Mát 20:22  Jézus pedig felelvén, mondta: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a poharat, amelyet én 
megiszom? és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondták 
neki: Meg.  

Mát 20:23  És mondta nekik: Az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én 
megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom 
megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én Atyám elkészítette.  

Mát 20:24  És hallva ezt a tíz, megbosszankodott a két testvérre.  
Már 10:42  Jézus pedig magához szólítván őket, mondta nekik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között 

fejedelmeknek tartanak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk.   
Mát 20:26   De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;   
Már 10:44   És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen:   
Már 10:45   Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja 

az ő életét váltságul sokakért.   
 
vak Bartimeus meggyógyítása (Jerikó környéke) 

(Mt 20:29-34; Mk 10:46-52; Lk 18:35-43) 
Már 10:46  És Jerikóba érkeztek: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimentek, (mikor 

Jerikóhoz közeledett (Luk 18:35) / mikor Jerikóból távoztak (Mát 20:29)), a Timeus fia, a vak 
Bartimeus, ott ült az úton, koldulván. (És íme, két vak, aki az út mellett ült, (Mát 20:30)) 

Luk 18:36  És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódott, mi dolog az?  
Luk 18:37  Megmondták pedig neki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra.  
Már 10:47  És amikor meghallotta, hogy ez a Názáreti Jézus, kezdett kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak 

Fia, könyörülj rajtam!  
Már 10:48  És sokan feddték őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltotta: Dávidnak Fia, könyörülj 

rajtam!  
Már 10:49  Akkor Jézus megállván, mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván neki: Bízzál; 

kelj föl, hív tégedet.  



Már 10:50  Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz ment.  
Már 10:51  És felelvén Jézus, mondta neki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig mondta neki: 

Mester, hogy lássak. (Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. (Luk 18:41)) 
Luk 18:42  És Jézus mondta neki: Láss, a te hited téged megtartott.  
Luk 18:43  És azonnal megjött annak szeme világa, és követte őt, dicsőítvén az Istent az egész sokaság pedig 
ezt látván, dicsőséget adott. 
(Mát 20:34  Jézus pedig megszánván őket, illette az ő szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék 
őt.) 
 
Zakeus (Jerikó) 

(Lk 19:1-10) 
Luk 19:1  És bemenvén, általment Jerikón.  
Luk 19:2  És íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővámszedő volt, és gazdag.  
Luk 19:3  És igyekezett Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatta, mivelhogy termete szerint kis ember 

volt.  
Luk 19:4  És előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra volt elmenendő.  
Luk 19:5  És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látta őt, és mondta neki: Zákeus, hamar szállj alá; 

mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.   
Luk 19:6  És sietve leszállott, és örömmel fogadta őt.  
Luk 19:7  És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.  
Luk 19:8  Zákeus pedig előállván, mondta az Úrnak: Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek 

adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.  
Luk 19:9  Mondta pedig neki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia.   
Luk 19:10   Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.   
 
példázat a girákról (10 gira, 10 szolga) (Zakeus házában, Jerikó) 

(Lk 19:11-28) 
Luk 19:11  És mikor azok ezeket hallották, folytatta és mondott egy példázatot, mivelhogy közel volt 

Jeruzsálemhez, és azok azt gondolák, hogy azonnal megjelenik az Isten országa.  
Luk 19:12  Mondta azért: Egy nemes ember elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, 

aztán visszatérjen.   
Luk 19:13   Előszólítván azért tíz szolgáját, adott nekik tíz gírát, és mondta nekik: Kereskedjetek, míg 

megjövök.   
Luk 19:14   Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ő 

uralkodjék mi rajtunk.   
Luk 19:15   És történt, mikor megjött az ország vétele után, parancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt 

adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett.   
Luk 19:16  Eljött pedig az első, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert.   
Luk 19:17   Ő pedig mondta neki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hű, legyen birodalmad tíz 

városon.   
Luk 19:18   És jött a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert.   
Luk 19:19  Mondta pedig ennek is: Néked is legyen birodalmad öt városon.   
Luk 19:20   És jött egy másik, mondván: Uram, ímhol a te gírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam;   
Luk 19:21   Mert féltem tőled, mivelhogy kemény ember vagy; elveszed amit nem te tettél el, és aratod, amit 

nem te vetettél.   
Luk 19:22   Mondta pedig annak: A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény 

ember vagyok, ki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem;  
Luk 19:23   Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjővén, kamatostól 

kaptam volna azt vissza?   
Luk 19:24  És az ott állóknak mondta: Vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek tíz gírája van.   
Luk 19:25  És mondták neki: Uram, tíz gírája van!   
Luk 19:26   És ő mondta: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik; akinek pedig nincs, 

még amije van is, elvétetik tőle.   
Luk 19:27   Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok uralkodjam, 

hozzátok ide, és öljétek meg előttem!   
Luk 19:28  És ezeket mondván, ment elől, felmenvén Jeruzsálembe. 
 
Lázár feltámasztása (Betánia) 

(Jn 11:17-45) 
Ján 11:17  Elmenvén azért Jézus, úgy találta, hogy az (Lázár) már négy napja volt sírban.  
Ján 11:18  Bethánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy tizenöt futamnyira;  



Ján 11:19  És a zsidók közül sokan mentek Márthához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük 
felől.  

Ján 11:20  Mártha azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment; Mária pedig otthon ült.  
Ján 11:21  Mondta azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.  
Ján 11:22  De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.  
Ján 11:23  Mondta neki Jézus: Feltámad a te testvéred.   
Ján 11:24  Mondta neki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.  
Ján 11:25  Mondta neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;   
Ján 11:26   És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?   
Ján 11:27  Mondta neki: Igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra 

jövendő volt.  
Ján 11:28  És amint ezeket mondotta, elment, és titkon szólította az ő testvérét Máriát, mondván: A Mester 

itt van és hív téged.  
Ján 11:29  Mihelyt ez hallotta, felkelt hamar és hozzá ment.  
Ján 11:30  Jézus pedig nem ment még be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Mártha elébe ment.  
Ján 11:31  A zsidók azért, akik ő vele otthon voltak és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkelt és 

kiment, utána mentek, ezt mondván: A sírhoz megy, hogy ott sírjon.  
Ján 11:32  Mária azért, amint oda ért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esett, mondván neki: 

Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem.  
Ján 11:33  Jézus azért, amint látta, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult szellemében és igen 

megrendült.  
Ján 11:34  És mondta: Hová helyeztétek őt? Mondták neki: Uram, jer és lásd meg!  
Ján 11:35  Könnyekre fakadt Jézus.  
Ján 11:36  Mondták azért a zsidók: Íme, mennyire szerette őt!  
Ján 11:37  Némelyek pedig mondták közülük: Nem megtehette volna-e ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, 

hogy ez ne haljon meg?  
Ján 11:38  Jézus pedig újra felindulva magában, oda ment a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő feküdt 

rajta.  
Ján 11:39  Mondta Jézus: Vegyétek el a követ. Mondta neki a meghaltnak nőtestvére, Mártha: Uram, immár 

szaga van, hiszen negyednapos.  
Ján 11:40  Mondta neki Jézus: Nem mondtam-e néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek 

dicsőségét?   
Ján 11:41  Elvették azért a követ onnan, ahol a meghalt feküdt. Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és 

mondta: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.   
Ján 11:42   Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, 

hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.   
Ján 11:43  És mikor ezeket mondta, fennszóval kiáltott: Lázár, jöjj ki!  
Ján 11:44  És kijött a meghalt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt 

leborítva. Mondta nekik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni.  
Ján 11:45  Sokan hittek azért ő benne ama zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket 
cselekedett. 
 
papok tanácskozása Jézus élete ellen 

(Jn 11:46-57) 
Ján 11:46  De némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélték nekik, amiket Jézus cselekedett.  
Ján 11:47  Egybegyűjtötték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondták: Mit 

cselekedjünk? mert ez az ember sok csodát művel.  
Ján 11:48  Ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljönnek majd a rómaiak és elveszik 

tőlünk mind e helyet, mind e népet.  
Ján 11:49  Egy pedig ő közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nekik: Ti semmit sem 

tudtok.  
Ján 11:50  Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el 

ne vesszen.  
Ján 11:51  Ezt pedig nem magától mondta: hanem mivelhogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt 

mondta, hogy Jézus meg fog halni a népért;  
Ján 11:52  És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit egybegyűjtse.  
Ján 11:53  Ama naptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék.  
Ján 11:54  Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a vidékre, a 

pusztához közel, egy Efraim nevű városba; és ott tartózkodott az ő tanítványaival.  
Ján 11:55  Közel pedig a zsidók húsvétja: és sokan mentek fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy 

megtisztuljanak.  



Ján 11:56  Keresték azért Jézust, és szóltak egymással a Templomban állva: Mit gondoltok, hogy nem jön-e 
fel az ünnepre?  

Ján 11:57  A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adtak, hogy ha valaki megtudja, hogy hol 
van, jelentse meg, hogy őt megfogják. 
 
5. nappal húsvét előtt 
(Mária) megkeni Jézus lábát / fejét? (Betánia) 

(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9; Jn 12:1-11) 
Ján 12:1  Jézus azért hat nappal a húsvét előtt ment Bethániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit 

feltámasztott a halálból.  
Ján 12:2  Vacsorát készítettek azért ott neki, és Mártha szolgált fel; Lázár pedig egy volt azok közül, akik 

együtt ültek ő vele.  
Ján 12:3  Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és 

megtörölte annak lábait a saját hajával; a ház pedig megtelt a kenet illatával.  
Ján 12:4  Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes [karióti] Júdás, Simonnak fia, aki őt 

elárulandó volt:  
Ján 12:5  Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek?  
Ján 12:6  Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivelhogy tolvaj 
volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. 
== (Már 14:3  Mikor pedig Bethániában a poklos (leprás) Simon házánál volt, amint asztalhoz ült, egy 

asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt valódi és igen drága nárdus olajjal: és eltörvén az 
alabástrom edényt kitöltötte azt az ő fejére. Már 14:4  Némelyek pedig háborogtak magok között és 
mondták: Mire való volt az olajnak ez a tékozlása? Már 14:5  Mert el lehetett volna azt adni háromszáz 
pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódtak ellene.) 

Már 14:6  Jézus pedig mondta: Hagyjatok békét neki; miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem.  
Már 14:7   Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük; de én 

nem leszek mindenkor veletek.   
Már 14:8   Ő ami tőle telt, azt tette: előre megkente az én testemet a temetésre.  (Mát 26:12   Mert hogy ő ezt 

a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt.) 
Már 14:9   Bizony mondom néktek: Valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az 
asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. 
 
Ján 12:9  A zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van: és oda mentek nemcsak Jézusért, 

hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból.  
Ján 12:10  A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy Lázárt is megöljék;  
Ján 12:11  Mivelhogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda és hittek a Jézusban. 
 
Júdás elhatározza, hogy elárulja Jézust 

(Mt 26:14-16; Mk 14:10-11; Lk 22:3-6) 
Luk 22:3  Bement pedig a Sátán Júdásba, ki Iskáriótesnek neveztetik, és a tizenkettőnek számából volt;  
Már 14:10  Akkor Júdás … elment a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja.  
Mát 26:15a  Mondta: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt?   
Már 14:11a  Azok pedig, amint meghallották, örvendeztek, és ígérték, hogy pénzt adnak neki.  
Mát 26:15b  … rendeltek neki harminc ezüstpénzt.  
Luk 22:6  Ő pedig megígérte, és keresett jó alkalmat, hogy őt nekik kezükbe adja zenebona nélkül. 
(Mát 26:16  És ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt.) 
 
4. nappal húsvét előtt 
Jézus bevonul Jeruzsálembe (sokaság pálmaágakkal ünnepli) (este) 

(Mt 21:1-11; Mk 11:1-10; Lk 19:29-40; Jn 12:12-19) 
Ján 12:12  Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött, hallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,  
Már 11:1  És mikor Jeruzsálemhez közeledtek, Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elküldött 

kettőt tanítványai közül,  
Már 11:2  És mondta nekik: Eredjetek abba a faluba, amely előttetek van; és amikor abba bejuttok, azonnal 

találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide.   
Már 11:3   És ha valaki azt mondja néktek: Miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És 

azonnal elbocsátja azt ide.   
Mát 21:4  Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott:  
Mát 21:5  Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és 

teherhordozó szamárnak vemhén.  



(Zak 9:9  Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme, jön néked a te királyod; igaz 
és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. ) 

Már 11:4  Elmentek azért és (úgy találták, amint nekik mondotta (Luk 19:32)), megtalálták a megkötött 
vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldozták azt.  

Már 11:5  Az ott állók közül pedig némelyek (annak gazdái (Luk 19:33)) mondták nekik: Mit műveltek, hogy 
eloldjátok a vemhet?  

Már 11:6  Ők pedig feleltek nekik, úgy, amint Jézus megparancsolta. (Ők pedig mondták: Az Úrnak szüksége 
van reá. (Luk 19:34)) És elbocsátották őket.  

Már 11:7  És oda vitték a vemhet Jézushoz, és rávetették felső ruháikat; ő pedig felült reá.  
Ján 12:14b  amint meg van írva:  
Ján 12:15  Ne félj Sionnak leánya: Íme a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.  
Ján 12:16  Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai: hanem mikor megdicsőíttetett Jézus, akkor 

emlékeztek vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket művelték ő vele.  
Luk 19:37  Mikor pedig immár közelgett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága 

örvendezve kezdte dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak;  
Mát 21:8  A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette; mások pedig a fákról gallyakat 

(pálmaágakat (Ján 12:13)) vagdaltak és hintettek az útra.  
Mát 21:9  Az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő 

az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!  (Hozsánna: Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek 
ama királya! (Ján 12:13)); (Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a 
magasságban! (Luk 19:38)) 

Luk 19:39  És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondták neki: Mester, dorgáld meg a 
tanítványaidat!  

Luk 19:40  És ő felelvén, mondta nekik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.   
Mát 21:10  És amikor bement Jeruzsálembe, felháborodott [felbolydult] az egész város, mondván: Kicsoda 

ez?  
Mát 21:11  A sokaság pedig mondta: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. 
Ján 12:17  A sokaság azért, amely ő vele volt, mikor kihívta Lázárt a koporsóból [sírból] és feltámasztotta őt 

a halálból, bizonyságot tett.  
Ján 12:18  Azért is ment ő elébe a sokaság, mivel hallotta, hogy ezt a csodát művelte.  
Ján 12:19  Mondták azért a farizeusok egymás között: Látjátok-e, hogy semmit sem értek? Íme, mind e világ 
ő utána megy. 
 
Jézus sír Jeruzsálem felett 

(Lk 19:41-44) 
Luk 19:41  És mikor közeledett, látván a várost, sírt azon.  
Luk 19:42  Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te 

békességedre valók! de most elrejtettek a te szemeid elől.   
Luk 19:43   Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palánkot építenek, és körülvesznek 

téged, és mindenfelől megszorítanak téged.   
Luk 19:44   És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te benned követ kövön; 

mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.   
 

(Mk 11:11) 
Már 11:11  És bement Jézus Jeruzsálembe, és a Templomba; és mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már 
késő volt, kiment Bethániába a tizenkettővel. 
 
3. nappal húsvét előtt 
Jézus megátkozza a fügefát 

(Mt 21:18-19; Mk 11:12-14) 
Már 11:12  És másnap (reggel), mikor Bethániából kimentek (a városba visszajövet (Mát 21:18)), 

megéhezett.  
Már 11:13  És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta: 

de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált; mert nem volt fügeérésnek ideje.  
Már 11:14  Akkor felelvén Jézus, mondta a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. 
(Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. (Mát 21:19)) És hallották az ő tanítványai. / (És a 
fügefa azonnal elszáradt. (Mát 21:19)) 
 
Jézus megtisztítja a Templomot 

(Mt 21:12-13; Mk 11:15-17; Lk 19:45-46) 



Már 11:15  És Jeruzsálembe érkeztek. És Jézus bemenvén a Templomba, kezdte kiűzni azokat, akik a 
Templomban árultak és vásároltak; a pénzváltók asztalait, és a galambárusok székeit pedig felforgatta;  

Már 11:16  És nem engedte, hogy valaki edényt vigyen a Templomon keresztül.  
Már 11:17  És (mondta) nekik: Nincsen-e megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép 

között? Ti pedig rablók (latroknak) barlangjává tettétek azt.   
 
gyerekek dicsőítik Jézust 

(Mt 21:14-17) 
Mát 21:14  És mentek hozzá vakok és sánták a Templomban; és meggyógyította őket.  
Mát 21:15  A főpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik 

kiáltottak a Templomban, és ezt mondták: Hozsánna a Dávid fiának; haragra gerjedtek,  
Mát 21:16  És mondták neki: Hallod, mit mondtak ezek? Jézus pedig mondta nekik: Hallom. Sohasem 

olvastátok-e: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?   
Mát 21:17  És otthagyván őket, kiment a városból Bethániába, és ott maradt éjjel. 
 
Jézus tanít mindennap a Templomban, az éjszakát az Olajfák hegyén tölti 

(Mk 11:18; Lk 19:47-48; 21:37-38) 
Luk 19:47a  És tanított minden nap a Templomban.  
Már 11:18  És meghallották az írástudók és a főpapok, és tanakodnak, hogy mi módon veszíthetnék el őt. 
Mert féltek tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodott [meg volt döbbenve / magán kívül volt] az ő 
tanításán. (És nem találták el, mit cselekedjenek; mert az egész nép ő rajta függött, reá hallgatván. (Luk 
19:48)) 
Luk 21:37  Tanított pedig naponta a Templomban; éjszakára pedig kimenvén, a hegyen volt, mely Olajfák 

hegyének neveztetik.  
Luk 21:38  És kora reggel hozzá ment az egész nép, hogy őt hallgassa a Templomban. 
 
2. nappal húsvét előtt 
kiszáradt fügefát látva int Jézus hitre, imádkozásra és megbocsátásra 

(Mt 21:20-22; Mk 11:19-26) 
Már 11:19  És mikor beesteledett, kiment a városból.  
Már 11:20  Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látják, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt.  
Már 11:21  És Péter visszaemlékezvén, mondta neki: Mester nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.  
Mát 21:20  És látván ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, mondván: Hogyan száradt el a fügefa oly hirtelen?  
Már 11:22  És Jézus felelvén, mondta nekik: Legyen hitetek Istenben.  
Már 11:23   Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit 
mondott.  (Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e 
fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglesz;  (Mát 
21:21)) 

Már 11:24  Azért mondom néktek: Amit könyörgéseitekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és 
meglesz néktek.  (És amit könyörgéseitekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. (Mát 21:22)) 

Már 11:25   És mikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a 
ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.   

Már 11:26   Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.   
 
Jézus hatalmát védi („János keresztsége honnan való?”) 

(Mt 21:23-27; Mk 11:27-33; Lk 20:1-8) 
Már 11:27  És ismét Jeruzsálembe mentek. Mikor pedig ő a Templomban körüljárt, hozzámentek a főpapok 

és az írástudók és a vének.  
Már 11:28  És mondták neki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked a hatalmat, hogy 

ezeket cselekedd?  
Mát 21:24  Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek 

nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.   
Mát 21:25   A János keresztsége honnan volt? Mennyből-e, vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak 

magukban, mondván: Ha azt mondjuk: mennyből, azt mondja majd nékünk: Miért nem hittetek tehát 
neki?  

Luk 20:6  Ha pedig ezt mondjuk: Emberektől; az egész nép megkövez minket: mert meg van győződve, hogy 
János próféta volt.  

Mát 21:27  És felelvén Jézusnak, mondták: Nem tudjuk. Mondta nekik ő is: Én sem mondom meg néktek, 
micsoda hatalommal cselekszem ezeket. 

 



példázat: egy ember kiküldi a szőlőbe 2 fiát 
(Mt 21:27-32) 

Mát 21:28   De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, mondta: Eredj fiam, 
munkálkodjál ma az én szőlőmben.   

Mát 21:29   Az pedig felelvén, mondta: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elment.   
Mát 21:30   A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szólt. Az pedig felelvén, mondta: Én elmegyek, uram; 

de nem ment el.   
Mát 21:31   E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták neki: Az első. Mondta nekik Jézus: 

Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.   
Mát 21:32   Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők 
pedig hittek neki; ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki.   
 
példázat a gonosz szőlőművesekről 

(Mt 21:33-46; Mk 12:1-12; Lk 20:9-19) 
Mát 21:33   Más példázatot halljatok: Volt egy házigazda, aki szőlőt plántált, és azt gyepűvel körülvette, 

sajtót ásott le benne, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és (hosszú időre) elutazott.   
Mát 21:34   Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldte szolgáit (szolgáját (Már 12:2)) a munkásokhoz, 

hogy vegye át az ő gyümölcsét.   
Már 12:3   Azok pedig megfogván azt, megverték, és üresen küldték vissza.   
Már 12:4   És ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát; azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörték, és 

gyalázattal illetve, visszaküldték.   
Már 12:5   És ismét másikat küldött; ezt pedig megölték: és sok másokat; némelyeket megvervén, 

némelyeket pedig megölvén.   
Mát 21:36   Ismét küldött más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedtek.   
Luk 20:13   Mondta azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha 

látják, megbecsülik.   
Mát 21:38   De a munkások, meglátván a fiút, mondták magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és 

foglaljuk el az ő örökségét.   
Mát 21:39   És megfogván őt, kivetették a szőlőn kívül és megölték.   
Mát 21:40   Mikor azért megjön a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?   
Mát 21:41  Mondták neki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, 

akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idejében.  
Mát 21:42  Mondta nekik Jézus: Sohasem olvastátok-e az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az 

lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.   
Mát 21:43  Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, 

amely megtermi annak gyümölcsét.   
Mát 21:44   És aki e kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.   
Mát 21:45  És a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól.  
Mát 21:46  És mikor meg akarták őt fogni, megfélemlettek a sokaságtól, mivelhogy úgy tartották őt, mint 
prófétát. 
 
példázat a királyi mennyegzőről 

(Mt 22:1-14) 
Mát 22:1  És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszélt nekik, mondván:  
Mát 22:2   Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett.   
Mát 22:3   És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak; de nem 

akartak eljönni.   
Mát 22:4   Ismét küldött más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Íme, ebédemet 

elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.   
Mát 22:5   De azok nem törődvén vele, elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga 

kereskedésébe;   
Mát 22:6   A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket.   
Mát 22:7   Meghallván pedig ezt a király, megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat 

elvesztette, és azoknak városait fölégette.   
Mát 22:8   Akkor mondta az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak 

méltók.  
Mát 22:9   Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.   
Mát 22:10   És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind akiket csak találtak, jókat és 

gonoszokat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel.  
Mát 22:11   Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt 

menyegzői ruhája.   



Mát 22:12   És mondta neki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig 
hallgatott.   

Mát 22:13  Akkor mondta a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt 
a külső sötétségre; ott lesz sírás és fogcsikorgatás.   

Mát 22:14   Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. 
 
adópénz 

(Mt 22:15-22; Mk 12:13-17; Lk 20:20-26) 
Mát 22:15  Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.  
Mát 22:16  És elküldték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, (akik igazaknak tettették magokat, hogy 

őt megfogják beszédében; hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának (Luk 20:20)), akik ezt 
mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert 
embereknek személyére nem nézel.  

Mát 22:17  Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?  
Mát 22:18  Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, mondta: Mit kísértgettek engem, képmutatók?   
Mát 22:19   Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vittek neki egy dénárt.  
Mát 22:20  És mondta nekik: Kié ez a kép, és a felírás?   
Mát 22:21  Mondták neki: A császáré. Akkor mondta nekik: Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; 

és ami az Istené, az Istennek.   
Luk 20:26  És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt; és csodálkozván az ő feleletén, elhallgattak, 

(és ott hagyván őt, elmentek. (Mát 22:22) 
 
halottak feltámadásáról 

(Mt 22:23-33; Mk 12:18-27; Lk 20:27-40) 
Mát 22:23  Ugyanazon a napon mentek hozzá a sadduceusok, akik a feltámadást tagadják, és megkérdezték 

őt,  
Már 12:19  Mester, Mózes azt írta nékünk, hogy ha valakinek fitestvére meghalt, és feleséget hagyott hátra, 

gyermekeket pedig nem hagyott, akkor az ő feleségét vegye el az ő fitestvére, és támasszon magot a 
fitestvérének.  

Már 12:20  Heten voltak tehát fitestvérek. És az első feleséget vett, de meghalván, magot nem hagyott.  
Már 12:21  És a második elvette az asszonyt, de meghalt, és magot ő sem hagyott: a harmadik is 

hasonlóképpen;  
Már 12:22  És mind a hét elvette azt, és magot nem hagytak. Legutoljára meghalt az asszony is.  
Már 12:23  A feltámadáskor tehát, mikor feltámadnak, melyiküknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek a 

felesége volt.  
Már 12:24  Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az 

írásokat, sem az Istennek hatalmát?   
Luk 20:34b  E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak:   
Luk 20:35   De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem 

házasodnak, sem férjhez nem adatnak:   
Luk 20:36   Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz: és az Isten fiai, mivelhogy a 

feltámadásnak fiai.   
(Már 12:25   Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem 

olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben.  ) 
Már 12:26   A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e a Mózes könyvében, a csipkebokornál, 

hogy mi módon szólott neki az Isten, mondván: Én vagyok Ábrahám Istene, és Izsák Istene, és Jákób 
Istene.   

Luk 20:38   Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő neki.   
Már 12:27b   Ti tehát igen tévelyegtek.   
Mát 22:33  És a sokaság ezt hallván, csodálkozott az ő tudományán. 
Luk 20:39  Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondták: Mester, jól mondtad!  
Luk 20:40  És többé semmit sem mertek tőle kérdezni. 
 
a legnagyobb parancsolat 

(Mt 22:34-40; Mk 12:28-34) 
Mát 22:34  A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduceusokat elnémította, egybegyűltnek;  
Már 12:28  Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta, és tudván, hogy jól 

megfelelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik az első minden parancsolatok között? (Mester, melyik a nagy 
parancsolat a törvényben? (Mát 22:36)) 

Már 12:29  Jézus pedig felelt neki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, ami Istenünk 
egy Úr.  



Már 12:30   Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és 
teljes erődből. Ez az első (és nagy) parancsolat.   

Már 12:31   A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felabarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél 
nagyobb parancsolat.   

Mát 22:40   E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.   
Már 12:32  Akkor mondta neki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondtad, hogy egy Isten van, és nincsen 

kívüle más.  
Már 12:33  És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek 

felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.  
Már 12:34  Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt, mondta neki: Nem messze vagy az Isten országától. És 
többé senki sem merte őt megkérdezni. 
 
Krisztus Dávidnak fia és ura 

(Mt 22:41-46; Mk 12:35-37; Lk 20:41-44) 
Mát 22:41  Mikor pedig a farizeusok összegyülekeztek, kérdezte őket Jézus,  
Mát 22:42  Mondván: Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondták neki: A Dávidé.  
Mát 22:43  Mondta nekik: Miképpen hívja tehát őt Dávid szellemben Urának, (Hiszen Dávid maga 

mondotta a Szentszellem által: (Már 12:36)), ezt mondván:   
Mát 22:44   Mondta az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te 

lábaid alá zsámolyul.   
Mát 22:45   Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?   
Mát 22:46  És senki egy szót sem felelhetett neki; sem pedig nem merte őt e naptól fogva többé senki 
megkérdezni. 
 
óvás az írástudóktól 

(Mk 12:38-40; Lk 20:45-47) 
Luk 20:45  És az egész nép hallására mondta az ő tanítványainak:  
Luk 20:46   Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és 

szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első ülést, és a lakomákon a főhelyeket;  
Luk 20:47   Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak; ezek súlyosabb ítélet alá 
esnek.   
 
feddő beszéd az írástudók és farizeusok ellen 

(Mt 23:1-39) 
Mát 23:1  Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,  
Mát 23:2  Mondván: az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:  
Mát 23:3   Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő 

cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.   
Mát 23:4   Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők 

az ujjukkal sem akarják azokat illetni.   
Mát 23:5   Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik 

az ő homlokszíjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;   
Mát 23:6   És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elöl ülést.   
Mát 23:7   És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!   
Mát 23:8   Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig 

mindnyájan testvérek vagytok.   
Mát 23:9   Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.   
Mát 23:10   Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.   
Mát 23:11   Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.   
Mát 23:12   Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.   
Mát 23:13   De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az 

emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.   
Mát 23:14   Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből 

hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek.   
Mát 23:15   Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy 

pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.   
Mát 23:16   Jaj néktek vak vezérek, akik ezt mondjátok: Ha valaki a Templomra esküszik, semmi az; de ha 

valaki a Templom aranyára esküszik, tartozik az.   
Mát 23:17   Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-e, vagy a Templom, amely szentté teszi az 

aranyat?  



Mát 23:18   És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik 
az.   

Mát 23:19   Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-e vagy az oltár, amely szentté teszi az 
ajándékot?   

Mát 23:20   Aki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, amik azon vannak.   
Mát 23:21   És aki a Templomra esküszik, esküszik arra és Arra, aki abban lakozik.   
Mát 23:22   És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére és Arra, ki abban ül.   
Mát 23:23   Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a 

köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget: pedig 
ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.   

Mát 23:24   Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.   
Mát 23:25   Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak 

külsejét, belől pedig rakva azok ragadománnyal és mértéktelenséggel.   
Mát 23:26   Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.   
Mát 23:27   Jak néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, 

amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal vannak 
rakva.   

Mát 23:28   Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok 
képmutatással és törvénytelenséggel.   

Mát 23:29   Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait, és ékesítgetitek az 
igazak síremlékeit.   

Mát 23:30   És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a 
próféták vérében.   

Mát 23:31   Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a 
prófétákat.   

Mát 23:32   Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!   
Mát 23:33   Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?   
Mát 23:34   Annak okáért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül 

némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és 
városról-városra üldöztök.  

Mát 23:35   Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől 
Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a Templom és az oltár között megöltetek.   

Mát 23:36   Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.   
Mát 23:37   Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád 

küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya 
alá; és te nem akartad.  

Mát 23:38   Íme, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.   
Mát 23:39   Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: 

Áldott, aki jő az Úrnak nevében!   
 
szegény özvegy két fillére 

(Mk 12:41-44; Lk 21:1-4) 
Már 12:41  És leülvén Jézus a Templomperselynek átellenében, nézte, hogy a sokaság miként vet pénzt a 

perselybe. Sok gazdag pedig sokat vetett abba.  
Már 12:42  És egy szegény özvegyasszony is odajővén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vetett bele.  
Már 12:43  Akkor előszólítván tanítványait, mondta nekik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény 

özvegyasszony többet vetett, hogynem mind a többi, akik a perselybe vetettek.   
Már 12:44  Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetettek (Istennek az ajándékokhoz (Luk 21:4)); ez 
pedig az ő szegénységéből, amije csak volt, mind bevetette, az ő egész vagyonát.   
 
Jézus beszéde Jeruzsálem pusztulásáról és az ő eljöveteléről 

(Mt 24:1-44; Mk 13:1-14:2; Lk 21:5-36) 
Mát 24:1  És kijőve Jézus a Templomból, tovább ment; és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák 

neki a Templom épületeit.  
Már 13:1b  Mondta neki egy az ő tanítványai közül: Mester: nézd, milyen kövek és milyen épületek!  
Mát 24:2  Jézus pedig mondta nekik: Nem látjátok-e mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt 

kő kövön, mely le nem romboltatik.   
Mát 24:3  Mikor pedig az olajfák hegyén ült, (a Templom átellenében,) hozzá mentek a tanítványok ((és) 

megkérdezték őt magukban Péter, Jakab, János és András (Már 13:3  )) mondván: Mondd meg nékünk, 
mikor lesznek meg ezek? (és mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek? (Már 13:4)), és micsoda jele 
lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?  



Már 13:5  Jézus pedig felelvén nekik, kezdte mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket.   
Mát 24:5   Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; (Az idő 

elközelgett; (Luk 21:8)) és sokakat elhitetnek.  (Ne menjetek azért utánuk.  (Luk 21:8)) 
Mát 24:6   Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; 

mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég.  (de nem jő mindjárt a vég. (Luk 21:9)) 
Mát 24:7   Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és 

(nagy) földindulások mindenfelé,  (és nagy jelek lesznek az égből. (Luk 21:11)) 
 
Luk 21:12   De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, 

és tömlöcökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.   
Luk 21:13   De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok.   
Luk 21:14   Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek 

védelmetekre:   
Luk 21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem 

állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik.  (Már 13:11   Mikor pedig fogva visznek, hogy 
átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami 
adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentszellem.) 

Luk 21:16   Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti 
közületek.  (Már 13:12   Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok 
támadnak szülők ellen, és megöletik őket. ) 

Luk 21:17   És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.   
Luk 21:18   De fejeteknek egy hajszála sem vész el.   
Luk 21:19   A ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket.   
 
Luk 21:20   Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy 

elközelgett az ő elpusztulása.   
Luk 21:21   Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és akik annak közepette, menjenek ki abból: 

és akik a mezőben, ne menjenek be abba.   
Luk 21:22   Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, amik megírattak.   
Luk 21:23   Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e 

földön, és harag e népen.   
Luk 21:24  És elhullnak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem 
megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.   
 
Már 13:9   Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek 

adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak 
énérettem, bizonyságul őnekik.   

Mát 24:9   Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek 
minden nép előtt az én nevemért.   

Mát 24:10   És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.   
Mát 24:11   És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.   
Mát 24:12   És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.   
Mát 24:13   De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.   
Mát 24:14   És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul 

minden népnek; (De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. (Már 13:10)); 
és akkor jő el a vég.   

 
Már 13:14   Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol 

nem kellene (a szent helyen (Mát 24:15)) (aki olvassa, értse meg), akkor akik Júdeában lesznek, 
fussanak a hegyekre;   

Már 13:15   A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen;   
Már 13:16   És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye.   
Már 13:17   Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban.   
Már 13:18   Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen (, se szombatnapon (Mát 24:20)).   
Már 13:19   Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten 

teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.   
Már 13:20   És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a 

választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.   
Már 13:21   Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Íme itt a Krisztus, vagy: Íme amott, ne higgyétek.   
Már 13:22   Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és (nagy) jeleket és csodákat tesznek, hogy 

elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.   



Mát 24:25   Íme eleve megmondottam néktek.   
Mát 24:26   Azért ha azt mondják majd néktek: Íme a pusztában van; ne menjetek ki. Íme a belső 

szobákban; ne higgyétek.   
Mát 24:27   Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember 

Fiának eljövetele is.   
Mát 24:28  Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.   
Már 13:23  Ti pedig vigyázzatok; íme előre megmondottam néktek mindent.  
 
Mát 24:29   Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után (azután a nyomorúság után (Már 13:24)) 

a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullnak, és az egeknek erősségei (az 
egekben levő hatalmasságok (Már 13:25)) megrendülnek.   

(Luk 21:25   És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség 
miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,   

Luk 21:26   Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére 
következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.  ) 

Mát 24:30   És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és 
meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.   

Mát 24:31  És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek 
felől, az ég egyik végétől a másik végéig, (a föld végső határától az ég végső határáig. (Már 13:27)).   

Luk 21:28   Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget 
a ti váltságtok.  

 
Már 13:28   A fügefáról vegyétek pedig a példát. (Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat: (Luk 21:29)) 

Amikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.   
Már 13:29   Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van (az Isten 

országa (Luk 21:31)), az ajtó előtt.   
Már 13:30   Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség [vagy: korszak], amíg meg nem 

lesznek mindezek.   
Már 13:31   Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha / (semmiképpen) el nem múlnak.   
 
Már 13:32   Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, 

hanem csak az Atya.   
Mát 24:37   Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.   
Mát 24:38   Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, 

mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment.   
Mát 24:39   És nem vettnek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta: akképpen 

lesz az ember Fiának eljövetele is.  
Mát 24:40   Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.   
Mát 24:41   Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.   
Már 13:33   Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.   
 
Már 13:34  Úgy mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és 

kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon.   
Már 13:35   Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-e vagy éjfélkor, 

vagy kakasszókor, vagy reggel?   
Már 13:36   Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.   
Mát 24:42   Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.   
Mát 24:43   Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a 

tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.   
Mát 24:44   Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.   
Luk 21:34   De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség 

és ez élet gondjai miatt, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap:   
Luk 21:35   Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak.   
Luk 21:36   Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy 
elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!   
Már 13:37   Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!   
 
hű és bölcs, ill. gonosz szolgáról 

(Mt 24:45-51) 
Mát 24:45   Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga 

idejében adjon azoknak eledelt?   



Mát 24:46   Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.   
Mát 24:47   Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.   
Mát 24:48   Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;   
Mát 24:49   És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:   
Mát 24:50   Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja,   
Mát 24:51   És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lesz sírás és fogcsikorgatás. 
 
példázatok: 10 szűzről / tálentumokról (5, 2, 1) / utolsó ítéletről 

(Mt 25:1-46) 
Mát 25:1   Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat, 

kimentek a vőlegény elé.   
Mát 25:2   Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond.   
Mát 25:3   Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővtték, nem vittek magukkal olajat;   
Mát 25:4   Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben.   
Mát 25:5   Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és aludtak.   
Mát 25:6   Éjfélkor pedig kiáltás támadt: Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!   
Mát 25:7   Akkor felkeltek mind azok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat.   
Mát 25:8   A bolondok pedig mondták az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink 

kialusznak.   
Mát 25:9   Az eszesek pedig feleltek, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek 

inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak.   
Mát 25:10   Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény; és akik készen voltak, bementek ő vele 

a menyegzőbe, és bezáratott az ajtó.   
Mát 25:11   Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.   
Mát 25:12   Ő pedig felelvén, mondta: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.   
Mát 25:13   Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő.   
 
Mát 25:14   Mert épen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amije 

volt, átadta nekik.   
Mát 25:15   És adott az egyiknek öt tálentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek 

az ő erejéhez képest; és azonnal útra kelt.   
Mát 25:16   Elmenvén pedig aki az öt tálentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett más öt tálentumot.   
Mát 25:17   Azonképpen akié a kettő volt, az is más kettőt nyert.  
Mát 25:18   Aki pedig az egyet kapta, elmenvén, elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét.   
Mát 25:19  Sok idő múlva pedig megjőve ama szolgáknak ura, és számot vetett velük.  
Mát 25:20   És előjővén aki az öt tálentumot kapta, hozott más öt tálentumot, mondván: Uram, öt 

tálentumot adtál nékem; íme más öt tálentumot nyertem azokon.   
Mát 25:21   Az ő ura pedig mondta neki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; 

menj be a te uradnak örömébe.   
Mát 25:22   Előjővén pedig az is, aki a két tálentumot kapta, mondta: Uram, két tálentumot adtál nékem; 

íme más két tálentumot nyertem azokon.   
Mát 25:23   Mondta neki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj 

be a te uradnak örömébe.   
Mát 25:24   Előjővén pedig az is, aki az egy tálentumot kapta, mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen 

ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél;   
Mát 25:25   Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentumodat a földbe; íme megvan ami a tied.   
Mát 25:26   Az ő ura pedig felelvén, mondta neki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem 

vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem;   
Mát 25:27   El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjővén, nyereséggel 

kaptam volna meg a magamét.   
Mát 25:28   Vegyétek el azért tőle a tálentumot, és adjátok annak, akinek tíz tálentuma van.   
Mát 25:29   Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól az is 

elvétetik, amije van.   
Mát 25:30   És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lesz sírás és fogcsikorgatás.   
 
Mát 25:31   Mikor pedig eljön az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor 

beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.   
Mát 25:32   És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a 

juhokat a kecskéktől.   
Mát 25:33   És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.   



Mát 25:34   Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek 
ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.   

Mát 25:35   Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és 
befogadtatok engem;   

Mát 25:36   Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és 
eljöttetek hozzám.   

Mát 25:37   Akkor felelnek majd neki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk 
volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?   

Mát 25:38   És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és 
felruháztunk volna?   

Mát 25:39   Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?   
Mát 25:40   És felelvén a király, azt mondja majd nekik: Bizony mondom néktek, amennyiben 

megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.  
Mát 25:41   Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, 

amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett.   
Mát 25:42   Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;   
Mát 25:43   Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem; 

beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.   
Mát 25:44   Akkor ezek is felelnek majd neki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy 

szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk 
volna néked?   

Mát 25:45   Akkor felel majd nekik, mondván: Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg 
eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.   

Mát 25:46   És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre. 
 
Jézus utoljára jelenti szenvedését 

(Mt 26:1-2) 
Mát 26:1  És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte Jézus, mondta az ő tanítványainak:  
Mát 26:2   Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lesz, és az embernek Fia elárultatik, hogy 
megfeszíttessék.   
 
papok tanácskozása Jézus megölésére (Kajafás házánál) 

(Mt 26:3-5; Lk 22:1-2) 
Már 14:1a  Két nap múlva pedig húsvét volt és a kovásztalan kenyerek ünnepe.  
Mát 26:3  Akkor egybegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak,  
Mát 26:4  És tanácsot tartottak, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. (tanakodtak, hogy 

csalárdsággal mi módon fogják meg és öljék meg őt. (Már 14:1))  
Mát 26:5  De azt mondták (mert féltek a néptől (Luk 22:2)): Ne az ünnepen: hogy zendülés ne legyen a nép 
között. 
 


