
Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása 
 
 
Jézus elfogása (Gecsemáné kert) 

(Mt 26:47-56; Mk 14:43-52; Lk 22:47-53; Jn 18:2-12) 
Ján 18:2  Ismerte pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulta; mivelhogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő 

tanítványaival.  
Ján 18:3  Júdás azért magához véve a katonai csapatot, és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, 

oda ment fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel.  
Már 14:43  És mindjárt még mikor ő (Jézus) szólott, eljött Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt nagy 

sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől, (és közeledett Jézushoz, 
hogy őt megcsókolja. (Luk 22:47))  

Már 14:44  Az ő elárulója pedig jelt adott nekik, mondván: Akit megcsókolok majd, ő az; fogjátok meg azt, 
és vigyétek el biztonsággal.  

Mát 26:50a  Jézus pedig mondta neki: Barátom, miért jöttél?  
Mát 26:49  És mindjárt Jézushoz lépve, mondta: Üdvöz légy Mester! és megcsókolta őt.  
Luk 22:48  Jézus pedig mondta neki: Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?   
Ján 18:4  Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előre ment, és mondta azoknak: Kit 

kerestek?   
Ján 18:5  Feleltek neki: A názáreti Jézust. Mondta nekik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig ő velük Júdás is, 

aki elárulta őt.  
Ján 18:6  Mikor azért azt mondta nekik, hogy: Én vagyok; hátra vonultak és földre estek.  
Ján 18:7  Ismét megkérdezte azért őket: Kit kerestek? És azok mondták: A názáreti Jézust.  
Ján 18:8  Felelt Jézus: Mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok 

el;   
Ján 18:9  Hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott: Azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem 

vesztettem el.  
Luk 22:49  Látván pedig azok, akik ő körülötte voltak, ami következik, mondták neki: Uram, vágjuk-e őket 

fegyverrel?  
Ján 18:10  Simon Péter pedig, akinek szablyája volt, kirántotta azt, és megütötte a főpap szolgáját, és levágta 

annak jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt.  
Ján 18:11  Mondta azért Jézus Péternek: (Elég eddig. (Luk 22:51)) Tedd hüvelyébe a te szablyádat; (mert 

akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. (Mát 26:52  )) Avagy nem kell-e kiinnom a poharat, 
amelyet az Atya adott nékem?   

Mát 26:53   Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet 
tizenkét sereg angyalnál?   

Mát 26:54   De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?   
Luk 22:51b  És illetvén annak fülét, meggyógyította azt.  
Mát 26:55  Ugyanekkor mondta Jézus a sokaságnak (a főpapoknak, a Templom tisztjeinek és a véneknek 

(Luk 22:52)): Mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem? 
Naponként nálatok ültem, tanítván a Templomban, és nem fogtatok meg engem, (de ez a ti órátok, és a 
sötétségnek hatalma. (Luk 22:53)) 

Már 14:49b   de szükség, hogy az írások beteljesedjenek.   
Ján 18:12  A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt,  
Mát 26:56b  Ekkor elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutottak.  
Már 14:51  Egy ifjú pedig követte őt, akinek testét csak egy gyolcs ing takarta; és megfogták őt az ifjak.  
Már 14:52  De ő ott hagyva az ingét, meztelenül elszaladt tőlük.  
 
viszik a főpaphoz 

(Mt 26:57-58; Mk 14:53-54; Lk 22:54; Jn 18:13-14) 
Mát 26:57  Amazok pedig megfogván Jézust, vitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol az írástudók és a vének 

egybegyűltek.  
Ján 18:13  És vitték őt először Annáshoz; mert ipa (apósa) volt ez Kajafásnak, aki abban az esztendőben 

főpap volt.  
Ján 18:14  Kajafás pedig az volt, aki tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért.  
Mát 26:58  Péter pedig követte őt távolról egész a főpap pitvaráig; és bemenvén, ott ült a szolgákkal, hogy 

lássa a végét. (És melegedett a tűznél. (Már 14:54)) 
 
 
 



Péter megtagadja Jézust (Annásnál) 
(Mt 26:69-75; Mk 14:66-72; Lk 22:55-62; Jn 18:15-27") 
Péter először megtagadja  

Ján 18:15  Simon Péter pedig, és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős volt a 
főpappal, és bement Jézussal együtt a főpap udvarába,  

Ján 18:16  Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment azért ama másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, 
és szólt az ajtóőrzőnek, és bevitte Pétert.  

Ján 18:17  Szólt azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Mondta 
ő: Nem vagyok.  

// 
Már 14:66  Amint pedig Péter lent volt az udvarban, (és mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, Péter is 

leült ő velük (Luk 22:55)), odajött egy a főpap szolgálói közül. (És meglátván őt egy szolgálóleány, amint 
a világosságnál ült, (amint melegedett (Már 14:67)), szemeit reá vetvén, mondta (Luk 22:56)):  

Mát 26:69b  Te is a Galileabeli Jézussal voltál.  
Már 14:68  Ő pedig (mindenkinek hallatára (Mát 26:70)) megtagadta, mondván: (Asszony, nem ismerem 

őt! (Luk 22:57)), s nem is értem, mit mondasz. És kiment a tornácra; és a kakas megszólalt.  
 

Péter másodszor megtagadja  
Ján 18:18  A szolgák pedig és a poroszlók ott álltak, szítván a tüzet, mivelhogy hűvös volt, és melegedtek. Ott 

állt pedig Péter is ő velük együtt, és melegedett.  
Ján 18:19  A főpap azért kérdezte Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől.  
Ján 18:20  Felelt neki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a 

Templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem szólottam.   
Ján 18:21   Mit kérdesz engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nekik: íme ők tudják, amiket 

nekik szólottam.   
Ján 18:22  Mikor pedig ő ezeket mondta, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, mondván: 

így felelsz-e a főpapnak?  
Ján 18:23  Felelt neki Jézus: Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról; ha pedig jól, miért versz 

engem.   
Ján 18:24  Elküldte őt Annás megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz.  
Ján 18:25  Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Mondták azért neki: Nemde, te is ennek a tanítványai 

közül való vagy? Megtagadta ő, és mondta: Nem vagyok.  
// 
Mát 26:71  Mikor pedig kiment a tornácra meglátta őt egy másik szolgálóleány, és mondta az ott levőknek: 

Ez is a názáreti Jézussal volt.  
Mát 26:72  És ismét megtagadta esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert.  
 

Péter harmadszor megtagadja  
Már 14:70b  De kevés idő múlva (úgy egy óra múlva (Luk 22:59)) az ott állók ismét mondták Péternek: 

Bizony közülük való vagy; mert Galileabeli is vagy, és a beszéded is hasonló. // Ján 18:26  Mondta egy a 
főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta: Nem láttalak-e én téged ő vele együtt a 
kertben?  

Már 14:71  Ő pedig kezdett átkozódni és esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek.  
Luk 22:60b   És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt (másodszor (Már 14:72)) a kakas.  
Luk 22:61  És hátra fordulván az Úr, tekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint neki 

mondta: Mielőtt a kakas (kétszer (Már 14:72)) szól, háromszor megtagadsz engem.   
Luk 22:62  És kimenvén Péter, keservesen sírt.  
 
kihallgatás Kajafásnál (Kajafásnál) 

(Mt 26:59-68; Mk 14:55-65; Lk 22:63-65) 
Mát 26:59  A főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy 

megölhessék őt; (de nem találtak. (Már 14:55)) 
Már 14:56  Mert sokan tettek ugyan hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem voltak 

megegyezők.  
Már 14:57  És némelyek (két hamis tanú (Mát 26:60)) fölkelének és hamis tanúbizonyságot tettek ellene, 

mondván:  
Már 14:58  Mi hallottuk, mikor ezt mondta: Én lerontom ezt a kézzel csinált Templomot, és három nap alatt 

mást építek, amely nem kézzel csináltatott. / Mát 26:61  Leronthatom az Isten Templomát, és három 
nap alatt felépíthetem azt.  

Már 14:59  De még így sem volt egyező az ő bizonyságtételük.  



Mát 26:62  És fölkelvén a főpap, mondta neki: Semmit sem felelsz-e? Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek 
ellened?  

Mát 26:63  Jézus pedig hallgatott. És felelvén a főpap, mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, 
hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-e a Krisztus, az Istennek Fia?  

Mát 26:64  Mondta neki Jézus: Te mondtad. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az 
embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben.  

Mát 26:65  Ekkor a főpap megszaggatta a maga ruháit, és mondta: Káromlást szólott. Mi szükségünk van 
még bizonyságokra? Íme most hallottátok az ő káromlását.  

Mát 26:66  Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondták: Méltó a halálra.  
Luk 22:63  És azok a férfiak, akik fogva tartották Jézust, csúfolták, vervén őt.  
Luk 22:65  És sok egyéb dolgot mondtak neki, szidalmazván őt.  
Mát 26:67  Akkor szemébe köpdöstek és (szemeit betakarván (Luk 22:64)) arcul csapdosták őt, (és kezdték 

őt öklözni (Már 14:65)), némelyek pedig botokkal verték,  
Mát 26:68  Mondván: Prófétáld meg nékünk Krisztus, kicsoda az, aki üt téged?  
 
főpapok döntése, hogy megölik Jézust; átadják Pilátusnak (reggel) 

(Mt 27:1-2; Mk 15:1; Lk 22:66-71) 
Mát 27:1  Mikor pedig reggel lett, tanácsot tartottak mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt 

megöljék.  
Luk 22:66b  és vitték őt az ő gyülekezetükbe,  
Luk 22:67  Mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk. Monda pedig nekik: Ha mondom néktek, 

nem hiszitek:  
Luk 22:68   De ha kérdezlek is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok.   
Luk 22:69   Mostantól fogva ül az embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől.  
Luk 22:70  Mondták pedig mindnyájan: Te vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig mondta nekik: Ti mondjátok, 

hogy én vagyok!   
Luk 22:71  Azok pedig mondának: Mi szükségünk van még bizonyságra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő 

szájából.  
Mát 27:2  És megkötözvén őt, elvitték, és átadták őt Poncius Pilátusnak a helytartónak.  
 
Júdás vége 

(Mt 27:3-10) 
Mát 27:3  Akkor látván Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavitte a harminc 

ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek,  
Mát 27:4  Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondták: Mi közünk hozzá? Te 

lássad.  
Mát 27:5  Ő pedig eldobván az ezüstpénzeket a Templomban, eltávozott; és elmenvén felakasztotta magát.  
Mát 27:6  A főpapok pedig felszedvén az ezüstpénzeket, mondták: Nem szabad ezeket a Templom kincsei 

közé tennünk, mert vérnek ára.  
Mát 27:7  Tanácsot ülvén pedig, megvásárolták azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való 

temetőnek.  
Mát 27:8  Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének mind e mai napig.  
Mát 27:9  Ekkor teljesedett be a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott: És vették a harminc ezüst pénzt, 

a megbecsültnek árát, akit Izráel fiai részéről megbecsültek,  
Mát 27:10  És adták azt a fazekas mezejéért, amint az Úr rendelte nékem.  
 
kihallgatás Pilátusnál  (Pilátusnál, Antonius erőd) 

(Mt 27:11-14; Mk 15:2-5; Lk 23:1-4; Jn 18:28-38) 
Ján 18:28  Vitték azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Volt pedig reggel. És ők nem mentek be a 

törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt.  
Ján 18:29  Kiment azért Pilátus ő hozzájuk, és mondta: Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen?  
Ján 18:30  Feleltek és mondták neki: Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe.  
Luk 23:2  És kezdték őt vádolni, mondván: Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár 

adójának fizetését, mivelhogy ő magát ama király Krisztusnak mondja.  
Mát 27:12  És mikor vádolták őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt.  
Mát 27:13  Akkor mondta neki Pilátus: Nem hallod-e, mily sok bizonyságot tesznek ellened?  
Mát 27:14  És nem felelt neki egyetlen szóra sem, úgy hogy a helytartó igen elcsodálkozott.  
Ján 18:31  Mondta azért nekik Pilátus: Vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondták 

azért neki a zsidók: Nékünk senkit sem szabad megölnünk;  
Ján 18:32  Hogy beteljesedjék a Jézus szava, amelyet mondott, amikor jelentette, hogy milyen halállal kell 

majd meghalnia.  



Ján 18:33  Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta neki: Te vagy a Zsidók 
királya?  

Ján 18:34  Felelt neki Jézus: Magadtól mondod-e te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem?   
Ján 18:35  Felelt Pilátus: Avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én 

kezembe: mit cselekedtél?  
Ján 18:36  Felelt Jázus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én 

szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.   
Ján 18:37  Mondta azért neki Pilátus: Király vagy-e hát te csakugyan? Felelt Jézus: Te mondod, hogy én 

király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. 
Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.   

Ján 18:38  Mondta neki Pilátus: Micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és 
mondta nekik: Én nem találok benne semmi bűnt.  

 
Jézus Heródes Antipas előtt (Heródesnél) 

(Lk 23:5-12) 
Luk 23:5  De azok erősködtek, mondván: A népet felzendíti, tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától 

mind idáig.  
Luk 23:6  Pilátus pedig Galileát hallván, megkérdezte, vajon galileai ember-e ő?  
Luk 23:7  És mikor megtudta, hogy ő a Heródes hatósága alá tartozik, Heródeshez küldte őt, mivelhogy az is 

Jeruzsálemben volt azokban a napokban.  
Luk 23:8  Heródes pedig Jézust látván igen megörült: mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivelhogy 

sokat hallott ő felőle, és remélte, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz.  
Luk 23:9  Kérdezte pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felelt neki.  
Luk 23:10  Ott álltak pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolván őt.  
Luk 23:11  Heródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minekutána 

felöltöztette fényes ruhába, visszaküldte Pilátushoz.  
Luk 23:12  És az napon lettek barátok egymással Pilátus és Heródes; mert az előtt ellenségeskedésben 

voltak egymással.  
 
nép Barabbást választja (Pilátusnál) 

(Mt 27:15-21; Mk 15:6-11; Lk 23:13-19; Jn 18:39-40) 
Luk 23:13  Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,  
Luk 23:14  Mondta nekik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint aki a népet félrevezeti: és íme én ti előttetek 

kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, amivel őt vádoljátok:  
Luk 23:15  De még Heródes sem; mert titeket ő hozzá igazítottalak; és íme semmi halálra való dolgot nem 

cselekedett ő.  
Luk 23:16  Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.  
Mát 27:15  Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit 

akartak.  
Mát 27:16  Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk (megkötöztetve ama lázadókkal együtt, akik a lázadás 

alkalmával gyilkosságot követtek el (Már 15:7)), akit Barabbásnak hívtak.  
Már 15:8  És a sokaság kiáltván, kezdte kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtett nekik.  
Már 15:9  Pilátus pedig felelt nekik, mondván: Akarjátok-e, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? // 

Mát 27:17b  Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek: Barabbást-e, vagy Jézust, akit Krisztusnak 
hívnak?  

Már 15:10  Mert tudta, hogy irigységből adták őt kézbe a főpapok.  
Már 15:11  A főpapok (és a vének) azonban felindították a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el 

nekik, (Jézust pedig veszítsék el (Mát 27:20)).  
Mát 27:19  Amint pedig ő az ítélőszékben ült, küldött ő hozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz 

igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta.  
Mát 27:21  Felelvén pedig a helytartó, mondta nekik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam 

néktek? Azok pedig mondának: Barabbást.  
Luk 23:18  Felkiáltott az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!  
 
megostorozás, bíbor ruha, megcsúfolás, töviskorona 

(Mt 27:27-30; Mk 15:16-19; Jn 19:1-3) 
Mát 27:27  Akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba, és oda gyűjtötték hozzá az egész csapatot.  
Ján 19:1  Akkor azért előfogta Pilátus Jézust, és megostoroztatta.  
Mát 27:28  És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adtak reá.  



Mát 27:29  És tövisből fonott koronát tettek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, 
csúfolták őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya! (És arcul csapdosták őt. (Ján 19:3)) 

Mát 27:30  És mikor megköpdösték őt, elvették a nádszálat, és a fejéhez verdesték, (és térdet hajtva tisztelék 
őt (Már 15:19)).  

Mát 27:31a  És miután megcsúfolták, … 
 
nép: „Feszítsd meg!”; Pilátus mossa kezeit; leveszik a bíbor ruhát; átadja a júdeaiaknak, hogy megfeszítsék 

(Mt 27:22-26, 31; Mk 15:12-15, 20; Lk 23:20-25; Jn 19:4-16) 
Ján 19:4  Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nekik: Íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy 

nem találok benne semmi bűnt.  
Ján 19:5  Kiment azért Jézus a töviskoronát és a bíbor köntöst viselve. És mondta nekik Pilátus: Ímhol az 

ember!  
Ján 19:6  Mikor azért látták őt a papi fejedelmek és a szolgák, kiáltoztak, mondván: Feszítsd meg, feszítsd 

meg! Mondta nekik Pilátus: Vigyétek el őt ti és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne.  
Ján 19:7  Feleltek neki a zsidók: Nékünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, 

mivelhogy Isten Fiává tette magát.  
Ján 19:8  Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült;  
Ján 19:9  És ismét bement a törvényházba, és szólt Jézusnak: Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt neki.  
Ján 19:10  Mondta azért neki Pilátus: Nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e hogy hatalmam van arra, hogy 

megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak?  
Ján 19:11  Felelt Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked: nagyobb 

bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem.   
Ján 19:12a  Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani;  
Luk 23:20  Pilátus azért ismét felszólalt el akarván bocsátani Jézust:  
Már 15:12b  Mit akartok tehát, hogy cselekedjem (Jézussal, akit Krisztusnak hívnak (Mát 27:22)), akit a 

zsidók királyának mondotok?  
Már 15:13  És azok ismét kiáltottak: Feszítsd meg őt!  
Már 15:14  Pilátus pedig mondta nekik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltottak: 

Feszítsd meg őt!  
Ján 19:12b  a zsidók kiáltoztak, mondván: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja; valaki 

magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak!  
Ján 19:13  Pilátus azért, amikor hallotta e beszédet, kihozta Jézust, és űlt a törvénytevő székbe azon a 

helyen, amelyet Kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbathának.  
Ján 19:14  Volt pedig a húsvét péntekje [pészah előkészületi napja]; és mintegy hat óra [reggel 6 óra]. És 

mondta a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok!  
Ján 19:15  Azok pedig kiáltoztak: Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt! Mondta nekik Pilátus: A ti királyotokat 

feszítsem meg? Feleltek a papi fejedelmek: Nem királyunk van, hanem császárunk!  
Luk 23:22  Ő pedig harmadszor is mondta nekik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem 

találtam ő benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom!  
Luk 23:21  De azok ellene kiáltottak, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg őt!  
Luk 23:23  És nagy fennszóval sürgették, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az ő szavuk és a főpapoké erőt 

vett [felülkerekedett].  
Mát 27:24  Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet 

vévén, megmosta kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!  
Mát 27:25  És felelvén az egész nép, mondta: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.  
Már 15:15  Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak (megítélte, hogy meglegyen, amit kértek (Luk 

23:24)), elbocsátotta nekik Barabbást, (azt, aki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöcbe (Luk 
23:25)), Jézust pedig megostoroztatván, kezükbe adta, (kiszolgáltatta az ő akaratuknak (Luk 23:25)), 
hogy megfeszítsék.  

Mát 27:31b  …. levették róla a (bíbor)palástot és az ő maga ruháiba öltöztették; és elvitték, hogy 
megfeszítsék őt.  

 
út a Golgotára: Simon viszi a keresztet; mirhás bort elutasítja; „Jeruzsálem leányai! Ne rajtam, hanem magatokon 
sírjatok.” 

(Mt 27:32-34; Mk 15:21-23; Lk 23:26-32; Jn 19:17) 
Ján 19:17  És emelvén az ő keresztfáját, ment az úgynevezett Koponya helyére, amelyet héberül Golgothának 

hívnak.  
Mát 27:32  Kifelé menve pedig találkoztak egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívtak, (aki a mezőről jött, 

Alekszándernek és Rufusnak az atyjával, (Már 15:21)); (arra tették a keresztfát,) és kényszerítették, 
(hogy vigye Jézus után (Luk 23:26)). 

Luk 23:27  Követte pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolták és siratták őt.  



Luk 23:28  Jézus pedig hozzájuk fordulván, mondta: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti 
magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon.   

Luk 23:29   Mert íme jönnek a napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és amely méhek nem 
szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!   

Luk 23:30   Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!   
Luk 23:31   Mert ha a zöldellő fán ezt művelik, mi esik a száraz fán?   
Mát 27:33  És mikor eljutottak arra a helyre, amelyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek,  
Mát 27:34  Méreggel megelegyített ecetet (mirhás bort (Már 15:23)) adtak neki inni; és megízlelvén, nem 

akart inni / (de ő nem fogadta el (Már 15:23)).  
Luk 23:32  Vittek pedig két másikat is, két gonosztevőt ő vele, hogy megölessenek.  
 
Megfeszítés (3 óra (de. 9h)); (ruhái elosztása, köntösére sorsvetés; csúfolják; 2 lator; Jézus anyja)  

(Mt 27:35-44; Mk 15:24-32; Lk 23:33-43; Jn 19:18-27) 
Luk 23:33  Mikor pedig elmentek a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt és a 

(két) gonosztevőket (/ latrot / rablót), egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől.  
Már 15:28  És beteljesedett az írás, amely azt mondja: És a bűnösök [törvénytelenek] közé számláltatott.  

(Ésaiás 53:12) 
Luk 23:34a  Jézus pedig mondta: Atyám! bocsásd meg nekik; mert nem tudják mit cselekszenek.  
Már 15:25  Volt pedig három óra [de. 9h], mikor megfeszítették őt.  
Ján 19:19  Pilátus pedig címet is írt, és (feje fölé illesztették az ő kárhoztatásának okát (Mát 27:37)) a 

keresztfára. Ez volt pedig az írás: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.  
Ján 19:20  Sokan olvasták azért e címet a zsidók közül; mivelhogy közel volt a városhoz az a hely, a hol Jézus 

megfeszíttetett: és héberül, görögül és latinul volt az írva.  
Ján 19:21  Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei: Ne írd: A zsidók királya: hanem hogy ő 

mondotta: A zsidók királya vagyok.  
Ján 19:22  Felelt Pilátus: Amit megírtam, megírtam.  
Ján 19:23  A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit, és négy részre osztották, egy részt 

mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan volt, felülről mindvégig szövött.  
Ján 19:24  Mondták azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen. Hogy 

beteljesedjék az írás, amely ezt mondja: Megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. 
(Zsoltárok 22:19) A vitézek tehát ezeket művelték.  

Mát 27:36  És leülvén, ott őrizték őt.  
Luk 23:35a  És a nép megállt nézni. 
Mát 27:39  Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván.  
Mát 27:40  És ezt mondván: Te, ki lerontod a Templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg 

magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!  
Mát 27:41  Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván (egymás között (Már 15:31)) az írástudókkal és a 

vénekkel egyetemben, ezt mondták:  
Mát 27:42  Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. (Tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az 

Istennek ama választottja (Luk 23:35)). Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk 
neki.  

Mát 27:43  Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.  
(„Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket: Az Úrra 

bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!” (Zsoltárok 22:8-9)) 
Luk 23:36  Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt.  
Luk 23:37  És ezt mondván neki: Ha te vagy a zsidóknak ama Királya, szabadítsd meg magadat!  
Luk 23:39  A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván: Ha te vagy a 

Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!  
Luk 23:40  Felelvén pedig a másik, megdorgálta őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te 

ugyanazon ítélet alatt vagy!  
Luk 23:41  És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi 

méltatlan dolgot nem cselekedett.  
Luk 23:42  És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban!  
Luk 23:43  És mondta neki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.   
Ján 19:25  A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére; Mária, a Kleopás 

felesége, és Mária Magdaléna.  
Ján 19:26  Jézus azért, mikor látta, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeretett, mondta az ő 

anyjának: Asszony, ímhol a te fiad!   
Ján 19:27  Azután mondta a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az órától magához fogadta azt az a 

tanítvány.  
 



sötétség; "Eli, Eli…", "Szomjúhozom!", "Elvégeztetett!" (6-9 óra (12-15h)) 
(Mt 27:45-49; Mk 15:33-36; Lk 23:44; Jn 19:28-30a) 

Már 15:33  Mikor pedig hat óra tett [12h], sötétség támadt az egész földön (egész tartományban (Luk 
23:44)) kilenc óráig [15h].  

Mát 27:46  Kilenc (órakor (Már 15:34)) / óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus, mondván: ELI, 
ELI! LAMA SABAKTÁNI? / (Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? (Már 15:34)) azaz: Én Istenem, én Istenem! 
miért hagytál el engemet?  

Mát 27:47  Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, mondták: Illést hívja ez.  
Ján 19:28  Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás (Zsoltárok 

69:22), mondta: Szomjúhozom.   
Ján 19:29a  Volt pedig ott egy ecettel teli edény. 
Mát 27:48  És egy közülük azonnal oda futamodván, egy szivacsot vett, és megtöltvén ecettel és egy 

nádszálra tűzvén (/ és izsópra tévén azt, oda vitték az ő szájához (Ján 19:29)) inni adott neki.  
Mát 27:49  A többiek pedig ezt mondták: Hagyd el, lássuk eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt?  
Ján 19:30a  Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta: Elvégeztetett!  
 
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!”; kárpit kettéhasad; ott állók megtérnek 

(Mt 27:50-56; Mk 15:37-41; Lk 23:45-49; Jn 19:30b) 
Luk 23:46  És kiáltván Jézus nagy (fenn)szóval, mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én szellememet. 

És ezeket mondván (/ kiáltván), (lehajtván fejét, kibocsátotta (kiadta) szellemét (Ján 19:30)).   
Luk 23:45a  És meghomályosodott a nap (és míg a nap eltűnése tartott), … 
Mát 27:51  És ímé a Templom kárpitja fölétől aljáig (középen) ketté hasadt; és a föld megindult, és a 

kősziklák megrepedeztek;  
Mát 27:52  És a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste föltámadott.  
Mát 27:53  És kijővén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak 

megjelentek.  
Mát 27:54a  A százados pedig és akik ő vele őrizték Jézust, látván a földindulást és amik történtek, igen 

megrémültek.  
Luk 23:47  Látván pedig a százados, ami történt, (és hogy ekként kiáltva bocsátotta ki szellemét (Már 

15:39)), dicsőítette az Istent, mondván: Bizony ez ember igaz volt. (Bizony, Istennek Fia volt ez! (Mát 
27:54)) 

Luk 23:48  És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét 
verve megtért.  

Luk 23:49  Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követék őt, (akik Galileából követték 
Jézust, szolgálván neki; (Mát 27:55)), távol álltak, nézvén ezeket.  

Mát 27:56  Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és (Salomé (Már 15:41)) a 
Zebedeus fiainak anyja,  

Már 15:41b  és sok más asszony, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.  
 
lábszára nem töretik meg 

(Jn 19:31-37) 
Ján 19:31  A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek 

[előkészület napja] volt, (mert annak a szombatnak napja nagy nap volt) kérték Pilátust, hogy törjék 
meg azoknak lábszárait és vegyék le őket.  

Ján 19:32  Eljöttek azért a vitézek, és megtörték az elsőnek lábszárait és a másikét is, aki ő vele együtt 
feszíttetett meg;  

Ján 19:33  Mikor pedig Jézushoz értek és látták, hogy ő már halott, nem törték meg az ő lábszárait;  
Ján 19:34  Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból.  
Ján 19:35  És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága; és az tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti 

is higgyetek.  
Ján 19:36  Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az ő csontja meg ne törettessék. (2 Mózes 

12:46; Zsoltárok 34:21) 
Ján 19:37  Másutt ismét így szól az írás: Néznek majd arra, akit általszegeztek. (Zakariás 12:10) 
 
Jézus temetése (arimathiai József és Nikodemus) (este) 

(Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lk 23:50-55; Jn 19:38-42) 
Mát 27:57  Mikor pedig beesteledett, eljött egy gazdag ember Arimathiából, (a zsidók városából való (Luk 

23:51)), név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak – (de csak titokban, a zsidóktól való 
félelem miatt (Ján 19:38)) – , 



Már 15:43b  egy tisztességes, tanácsbeli, (ki nem volt részes azoknak tanácsában és cselekedetében (Luk 
23:51)), (jó és igaz férfiú (Luk 23:50)), aki maga is várta az Isten országát; bement bátran Pilátushoz, és 
kérte Jézusnak testét.  

Már 15:44  Pilátus pedig csodálkozott, hogy immár meghalt volna; és magához hivatva a századost, 
megkérdezte tőle, ha régen halt-e meg?  

Már 15:45  És megtudván a századostól, odaajándékozta a testet Józsefnek.  
Mát 27:58b   Akkor parancsolta Pilátus, hogy adják át a testet.  
Ján 19:39  Eljött pedig Nikodémus is (aki éjszaka ment először Jézushoz), hozván mirhából és áloéból való 

kenetet, mintegy száz fontot.  
Ján 19:40  (Le)vették azért a Jézus testét, és begöngyölgették a lepedőkbe (gyolcsba) illatos szerekkel együtt, 

amint a zsidóknál szokás temetni.  
Ján 19:41  Azon a helyen pedig, ahol megfeszíttetett, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senki 

sem helyeztek.  
Luk 23:54  És az a nap péntek [előkészület napja] volt, és szombat virradt rá.  
Ján 19:42  A zsidók péntekje miatt azért, mivelhogy az a sír közel volt, abba helyeztetett Jézus.  
Mát 27:60  És elhelyezte azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ 

hengerítvén, elment.  
Luk 23:55  Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézték a sírt, és hogy miképpen 

helyeztetett el az ő teste.  
Mát 27:61  Ott volt pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, (a Józsé anyja (Már 15:47)), akik a sír 

átellenében ültek.  
 
zsidók őriztetik a sírt (Templomőrséggel) 

(Mt 27:62-66) 
Mát 27:62  Másnap pedig, amely péntek [előkészület napja] után következik, egybegyűltek a főpapok és a 

farizeusok Pilátushoz,  
Mát 27:63  Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta: Harmadnapra 

föltámadok.  
Mát 27:64  Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén 

éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen 
az elsőnél.  

Mát 27:65  Pilátus pedig mondta nekik: Van őrségetek; menjetek, őriztessétek, amint tudjátok.  
Mát 27:66  Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezték, lepecsételvén a követ, az őrséggel.  
 
az asszonyok az ünnep után kenetet vásárolnak, elkészítik, majd szombaton pihennek 

(Mk 16:1; Lk 23:56-57) 
Már 16:1  Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága 

keneteket vásároltak, hogy elmenvén, megkenjék őt.  
Luk 23:56  Visszatérvén pedig, készítettek fűszerszámokat és keneteket. 
Luk 23:57  És szombaton nyugodtak [pihentek] a parancsolat szerint.  
 
a hét 1. napja 
földrengés, angyal elhengeríti a követ, katonák megrémülnek 

(Mt 28:2-4) 
Mát 28:2  És íme nagy földindulás lett; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, 

elhengerítette a követ a sír szájáról, és reá ült arra.  
Mát 28:3  A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.  
Mát 28:4  Az őrizők pedig tőle való félelmükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak.  
 
Mária és Mária Magdaléna a sírhoz mennek, Jézus nincs ott, hanem 1 v. 2 angyal 

(Mt 28:1, 5-8; Mk 16:2-8; Lk 24:1-9a; Jn 20:1) 
Már 16:2  És korán reggel, a hétnek első napján (Mária Magdaléna, és a másik Mária (Mát 28:1)) a 

sírbolthoz mentek napfelkeltekor, (vitték az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is 
velük (Luk 24:1)).  

Már 16:3  És mondták maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?  
Már 16:4  És odatekintvén, látták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy volt.  
Luk 24:3  És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.  
Luk 24:4  És történt, hogy mikor ők e felett megdöbbentek, íme két férfiú állt melléjük fényes öltözetben:  
Luk 24:5  És mikor ők megrémülvén a földre hajtották orcájukat, azok mondták nekik: Mit keresitek a 

holtak között az élőt?  



Luk 24:6  Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,  
Luk 24:7  Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és 

harmadnapon feltámadni.   
Luk 24:8  Megemlékeztek azért az ő szavairól.  
// 
Mát 28:5  Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a 

megfeszített Jézust keresitek.  
Mát 28:6  Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt 

vala  az Úr.  
// 
Már 16:5  És bemenvén a sírboltba, láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlettek.  
Már 16:6  Az pedig mondta nekik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, 

nincsen itt; íme a hely, ahová őt helyezték.  
Már 16:7  De menjetek el (gyorsan és) mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy (feltámadott a 

halálból; és íme (Mát 28:7)) előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, amint megmondta néktek.  
Már 16:8  És nagyhamar kijővén, elfutottak a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás [önkívület, extázis] 

fogta el őket; és senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. (És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és 
nagy örömmel, futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. (Mát 28:8)) 

 
magdalai Mária lát a sírban 2 angyalt, majd Jézust (nem illeti) 

(Jn 20:11-18; Mk 16:9) 
Már 16:9  Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott, megjelent először Mária Magdalénának, 

akiből hét démont űzött ki.  
Ján 20:11  (Magdalai) Mária pedig künn állt a sírnál sírva. A míg azonban siránkozott, behajolt a sírba;  
Ján 20:12  És látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt.  
Ján 20:13  És mondták azok neki: Asszony mit sírsz? Mondta nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem 

tudom, hova tették őt.  
Ján 20:14  És mikor ezeket mondotta, hátra fordult, és látta Jézust ott állni, és nem tudta, hogy Jézus az.  
Ján 20:15  Mondta neki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, 

mondta neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt.  
Ján 20:16  Mondta neki Jézus: Mária! Az megfordulván, mondta neki: Rabbóni! ami azt teszi: Mester!  
Ján 20:17  Mondta neki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az 

én atyámfiaihoz és mondd nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és 
a ti Istenetekhez.   

Ján 20:18  Elment Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket 
mondotta neki.  

 
az asszonyok találkoznak az úton Jézussal (illetik) 

(Mt 28:9-10) 
Mát 28:9  Mikor pedig mentek (az asszonyok), hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött 

ővelük Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadták az ő lábait, és 
leborultak előtte.  

Mát 28:10  Akkor mondta nekik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy 
menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.   

 
magdalai Mária és az asszonyok is elmondják a tanítványoknak hogyan találkoztak Jézussal, de nem hiszik el 

(Mk 16:10-11; Lk 24:9-11) 
Már 16:10  Ez (magdalai Mária) elmenvén, megjelentette azoknak, akik vele voltak és keseregtek és sírtak.  
Már 16:11  Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta, nem hitték.  

 
Luk 24:9  És visszatérvén (az asszonyok) a sírtól, elmondták mindezeket a tizenegynek, és mind a 

többieknek.  
Luk 24:10  Voltak pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ővelük, 

akik ezeket mondták az apostoloknak.  
Luk 24:11  De az ő szavuk csak üres beszédnek látszott azok előtt; és nem hittek nekik.  
 
őrség megjelenti a történteket; lefizetik őket 

(Mt 28:11-15) 
Mát 28:11  Mialatt pedig ők mentek, íme az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentettek a 

főpapoknak mindent ami történt.  



Mát 28:12  És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adtak a vitézeknek,  
Mát 28:13  Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajővén éjjel, ellopták őt, mikor mi aludtunk.  
Mát 28:14  És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.  
Mát 28:15  Azok pedig fölvévén a pénzt, úgy cselekedtek, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a 

zsidók között mind e mai napig.  
 
Péter (és János) megnézik az üres sírt 

(Lk 24:12; Jn 20:2-10) 
Ján 20:2  Futott azért (magdalai Mária) és ment Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, akit Jézus 

szeretett, és mondta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt.  
Ján 20:3  Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz.  
Ján 20:4  Együtt futottak pedig mindketten: de ama másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb 

jutott a sírhoz;  
Ján 20:5  És lehajolván, látta, hogy ott vannak a lepedők; mindazáltal nem ment be.  
Ján 20:6  Megjött azután Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba: és látta, hogy a lepedők ott 

vannak.  
Ján 20:7  És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve 

egy helyen.  
Ján 20:8  Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és látta és hitt.  
Ján 20:9  Mert nem tudták még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból.  
Ján 20:10  Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez.  
 
Jézus megjelenik 2 tanítványnak az úton Emmaus felé 

(Mk 16:12-13; Lk 24:13-35) 
Már 16:12  Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mentek.  
Luk 24:13  És íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan 

futamatnyira volt, melynek neve Emmaus volt.  
Luk 24:14  És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek.  
Luk 24:15  És történt, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén, 

velük együtt ment az úton.  
Luk 24:16  De az ő szemeik visszatartóztattak [megakadályoztattak], hogy őt meg ne ismerjék.  
Luk 24:17  Mondta pedig nekik: Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban? és miért 

vagytok szomorú ábrázattal?  
Luk 24:18  Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta neki: Csak te vagy-e jövevény 

Jeruzsálemben, és nem tudod minemű dolgok lettek abban e napokon?  
Luk 24:19  És mondta nekik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondtak neki: Amelyek estek a Názáretbeli 

Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt:  
Luk 24:20  És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt.  
Luk 24:21  Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van 

harmadnapja, hogy ezek lettek.  
Luk 24:22  Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak;  
Luk 24:23  És mikor nem találták az ő testét, haza jöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt 

mondták, hogy ő él.  
Luk 24:24  És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az 

asszonyok is mondták; őt pedig nem látták.  
Luk 24:25  És ő mondta nekik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, amiket a próféták 

szóltak!   
Luk 24:26  Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?   
Luk 24:27  És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nekik minden írásokban, amik 

őfelőle megírattak.  
Luk 24:28  Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe mentek; és ő úgy tett, mintha tovább menne.  
Luk 24:29  De kényszerítették őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott! 

Bement azért, hogy velük maradjon.  
Luk 24:30  És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén, megáldotta, és megszegvén, nekik adta.  
Luk 24:31  És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt; de ő eltűnt előlük.  
Luk 24:32  És mondták egymásnak: Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt 

az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat?  
Luk 24:33  És felkelvén azon órában, visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a tizenegyet és 

azokat, akik velük voltak.  
Luk 24:34  Kik ezt mondták: Feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak!  



Luk 24:35  És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. 
(Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; (de) ezeknek sem hittek. (Már 16:13))  

 
Jézus megjelenik a 11 tanítványnak a házban  (hét 1. napja este) 
   "Vegyetek Szent Szellemet!" (tanítványok újjászületése), "hirdessétek az evangéliumot…!" 

(Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Jn 20:19-23) 
Ján 20:19  Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, (mikor asztalnál ültek (Már 16:14)), (és 

mikor ezeket beszélték (az Emmausból visszatérő tanítványok) (Luk 24:36)), és mikor az ajtók zárva 
voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus és (megjelent 
magának a tizenegynek (Már 16:14)), megállt középen, és mondta nekik: Békesség néktek!   

Luk 24:37  Megrémülvén pedig és félvén, azt hitték, hogy valami szellemet látnak.  
Luk 24:38  És mondta nekik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?   
Luk 24:39   Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és 

lássatok; mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van!  
Luk 24:40  És ezeket mondván, megmutatta nekik kezeit és lábait (és az oldalát (Ján 20:20)).  
Luk 24:41  Mikor pedig még nem hítték az öröm miatt, és csodálkoztak, mondta nekik: Van-e itt valami 

ennivalótok?  
Luk 24:42  Ők pedig adtak neki egy darab sült halat, és valami lépes mézet,  
Luk 24:43  Melyeket elvett, és előttük evett.  
Ján 20:20b  Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látták az Urat.  
Már 16:14b És szemükre hányta (Jézus) az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik őt 

feltámadva látták, nem hittek,  
Luk 24:44  És mondta nekik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, 

hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a 
zsoltárokban én felőlem.   

Luk 24:45  Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat.  
Luk 24:46  És mondta nekik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a 

halálból harmadnapon:   
Luk 24:47   És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, 

Jeruzsálemtől elkezdve.   
Luk 24:48   Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.   
Luk 24:49   És imé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem 

városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.   
Ján 20:21  Ismét mondta azért nekik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött az Atya, én is 

akképpen küldelek titeket.  
Ján 20:22  És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nekik: Vegyetek Szentszellemet:   
Ján 20:23   Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.   
Már 16:15  És mondta nekik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.  
Már 16:16   Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.   
Már 16:17   Azok pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben démonokat űznek; új nyelveken 

szólnak.   
Már 16:18   Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre vetik kezeiket, 

és meggyógyulnak.   
 
Jézus megjelenik (Tamás is ott van) (8 nap múlva) 

(Jn 20:24-31) 
Ján 20:24  Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött Jézus.  
Ján 20:25  Mondták azért neki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig mondta nekik: Ha nem látom az 

ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem 
bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.  

Ján 20:26  És nyolc nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, 
bement Jézus, és megállt középen és mondta: Békesség néktek!   

Ján 20:27  Azután mondta Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te 
kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.  

Ján 20:28  És felelt Tamás és mondta neki: Én Uram és én Istenem!  
Ján 20:29  Mondta neki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és 

hisznek.   
Ján 20:30  Sok más jelt is művelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a 

könyvben;  
Ján 20:31  Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt 

hívén, életetek legyen az ő nevében.  



 
Jézus megjelenik a Genezáreti tónál (csodálatos halfogás) (Genezáreti tónál) 

(Jn 21:1-14) 
Ján 21:1  Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél; megjelentette 

pedig ekképpen:  
Ján 21:2  Együtt voltak Simon Péter, és Tamás, akit Kettősnek hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való, 

és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül.  
Ján 21:3  Mondta nekik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondták neki: Elmegyünk mi is te veled. 

Elmentek és azonnal a hajóba szálltak; és azon az éjszakán nem fogtak semmit.  
Ján 21:4  Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton; a tanítványok azonban nem ismerték 

meg, hogy Jézus van ott.  
Ján 21:5  Mondta azért nekik Jézus: Fiaim! Van-e valami ennivalótok? Feleltek neki: Nincsen!  
Ján 21:6  Ő pedig mondta nekik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, 

és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.  
Ján 21:7  Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, amikor 

hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét (mert mezítelen volt), és bevetette magát a tengerbe.  
Ján 21:8  A többi tanítványok pedig a hajón mentek (mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 

kétszáz singnyire), és vonszolták a hálót a halakkal.  
Ján 21:9  Mikor azért a partra szálltak, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.  
Ján 21:10  Mondta nekik Jézus: Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.  
Ján 21:11  Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 

százötvenhárommal; és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló.  
Ján 21:12  Mondta nekik Jézus: Jertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle 

megkérdezni: Ki vagy te? Mivelhogy tudták, hogy az Úr ő.  
Ján 21:13  Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret és adta nekik, és hasonlóképpen a halat is.  
Ján 21:14  Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minekutána feltámadt a halálból.  
 
"Péter, szeretsz-e engem?", jövendölés róla és Jánosról 

(Jn 21:15-25) 
Ján 21:15  Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-e 

engem ezeknél? Mondta neki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Mondta neki: Legeltesd az én 
bárányaimat!   

Ján 21:16  Mondta neki ismét másodszor is Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta neki: Igen, 
Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki: Őrizd az én juhaimat!   

Ján 21:17  Mondta neki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy 
harmadszor is mondotta neki: Szeretsz-e engem? És mondta neki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, 
hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!   

Ján 21:18   Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova 
akartad; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, ahová nem 
akarod.   

Ján 21:19  Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt 
mondván, szólt neki: Kövess engem!   

Ján 21:20  Péter pedig megfordulván, látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is 
ama vacsora közben az ő kebelén és mondta: Uram! Ki az, aki elárul téged?  

Ján 21:21  Ezt látván Péter, mondta Jézusnak: Uram, ez pedig mint lesz?  
Ján 21:22  Mondta neki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess 

engem!   
Ján 21:23  Kiment azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg: pedig Jézus nem 

mondta neki, hogy nem hal meg; hanem: Ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd 
hozzá?  

Ján 21:24  Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő 
bizonyságtétele igaz.  

Ján 21:25  De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek, ha egyenként megíratnának, azt vélem, 
hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen.  

 
"Nekem adatott minden hatalom. Tegyetek tanítványokká minden népeket" (Hegy Galileában) 

(Mt 28:16-20) 
Mát 28:16  A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte őket.  
Mát 28:17  És mikor meglátták őt, leborultak előtte; némelyek pedig kételkedtek.  



Mát 28:18  És hozzájuk menvén Jézus, szólt nekik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön.   

Mát 28:19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentszellemnek nevében,   

Mát 28:20   Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én tiveletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!  

 
40 napig velük volt 

(Csel 1:2-5) 
ACS 1:2  … minekutána (Jézus) parancsolatokat adott a Szentszellem által az apostoloknak, kiket választott 

magának.  
ACS 1:3  Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén 

nekik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.  
ACS 1:4  És velük összejővén, meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az 

Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:  
ACS 1:5  Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentszellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok 

nap múlva.  
 
Jézus mennybemenetele (Olajfák-hegye) 

(Mk 16:19; Lk 24:50-52; Csel 1:6-12) 
Luk 24:50  Kivitte (Jézus) pedig őket (a tizenegyet) Bethániáig;  
ACS 1:6  Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-e 

helyre az országot Izráelnek?  
ACS 1:7  Mondta pedig nekik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga 

hatalmába helyeztetett.   
ACS 1:8   Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentszellem eljön reátok: és lesztek nékem tanúim úgy 

Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.   
Luk 24:50b  És felemelvén az ő kezeit, megáldotta őket.  
Luk 24:51  És lőn, hogy míg áldotta őket, tőlük elszakadván, (az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt 

szemeik elől (ACS 1:9)), felvitetett a mennybe, (és ült az Istennek jobbjára (Már 16:19)).  
ACS 1:10  És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük 

fehér ruhában,  
ACS 1:11  Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a 

mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe.  
Luk 24:52  Ők pedig imádván őt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe (a hegyről, mely hívatik Olajfák 

hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. (ACS 1:12));  
 
Jézus mennybemenetele után 
(Csel 1:13-14; Lk 24:53) 
Csel 1:13  És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szállva voltak: Péter és Jakab, János és András, 

Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia. 
Csel 1:14  Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az 

asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az atyafiaival [testvéreivel] együtt. 
Luk 24:53  És mindenkor a Templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.  
 
 


