&Az Apostolok cselekedetei
§

1 1 To;n

me;n
prw'ton
lovgon
ejpoihsavmhn peri; pavntwn, w\ Qeovfile, w|n
h[rxato oJ !Ihsou'" poiei'n te kai; didavskein
2 a[cri
h|" hJmevra" ejnteilavmeno" toi'"
ajpostovloi" dia; pneuvmato" aJgivou ou}"
ejxelevxato ajnelhvmfqh: 3 oi|" kai; parevsthsen
eJauto;n zw'nta meta; to; paqei'n aujto;n ejn
polloi'"
tekmhrivoi",
di!
hJmerw'n
tesseravkonta ojptanovmeno" aujtoi'" kai;
levgwn ta; peri; th'" basileiva" tou' qeou'.
4 kai;

sunalizovmeno" parhvggeilen
aujtoi'" ajpo; @Ierosoluvmwn mh; cwrivzesqai,
ajlla; perimevnein th;n ejpaggelivan tou'
patro;" h}n hjkouvsatev mou: 5 o{ti !Iwavnnh" me;n
ejbavptisen u{dati, uJmei'" de; ejn pneuvmati
baptisqhvsesqe aJgivw/ ouj meta; polla;"
tauvta" hJmevra".
6 OiJ me;n ou\n sunelqovnte" hjrwvtwn
aujto;n levgonte", Kuvrie, eij ejn tw'/ crovnw/
touvtw/ ajpokaqistavnei" th;n basileivan tw'/
!Israhvl_ 7 ei\pen de; pro;" aujtouv", Oujc uJmw'n
ejstin gnw'nai crovnou" h] kairou;" ou}" oJ
path;r e[qeto ejn th'/ ijdiva/ ejxousiva/: 8 ajlla;
lhvmyesqe duvnamin ejpelqovnto" tou' aJgivou
pneuvmato" ejf! uJma'", kai; e[sesqev mou
mavrture" e[n te !Ierousalh;m kai; »ejn¼ pavsh/
th'/ !Ioudaiva/ kai; Samareiva/ kai; e{w" ejscavtou
th'" gh'".
9 kai; tau'ta eijpw;n blepovntwn aujtw'n
ejphvrqh, kai; nefevlh uJpevlaben aujto;n ajpo; tw'n
ojfqalmw'n aujtw'n. 10 kai; wJ" ajtenivzonte"
h\san eij" to;n oujrano;n poreuomevnou aujtou',
kai; ijdou; a[ndre" duvo pareisthvkeisan aujtoi'"
ejn ejsqhvsesi leukai'", 11 oi} kai; ei\pan,
!vAndre"
Galilai'oi,
tiv
eJsthvkate
»ejm¼blevponte" eij" to;n oujranovn_ ou|to" oJ
!Ihsou'" oJ ajnalhmfqei;" ajf! uJmw'n eij" to;n
oujrano;n ou{tw" ejleuvsetai o}n trovpon
ejqeavsasqe aujto;n poreuovmenon eij" to;n
oujranovn.
12 Tovte uJpevstreyan eij" !Ierousalh;m
ajpo; o[rou" tou' kaloumevnou !Elaiw'no", o{
ejstin ejggu;" !Ierousalh;m sabbavtou e[con
oJdovn. 13 kai; o{te eijsh'lqon, eij" to; uJperw'/on
ajnevbhsan ou| h\san katamevnonte", o{ te
Pevtro" kai; !Iwavnnh" kai; !Iavkwbo" kai;
!Andreva",
Fivlippo"
kai;
Qwma'",
Barqolomai'o" kai; Maqqai'o", !Iavkwbo"
@Alfaivou kai; Sivmwn oJ zhlwth;" kai; !Iouvda"
14 ou|toi
!Iakwvbou.
pavnte"
h\san
proskarterou'nte" oJmoqumado;n th'/ proseuch'/
su;n gunaixi;n kai; Maria;m th'/ mhtri; tou'
!Ihsou' kai; toi'" ajdelfoi'" aujtou'.
15 Kai; ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"
j
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&Az Apostolok cselekedetei
1 1 Az első könyvben, Teofil, szóltam mindarról, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2 addig
a napig, amelyen felvétetett, miután a Szentlélek által
parancsot adott apostolainak, akiket kiválasztott.
3 Kínszenvedése után élve megmutatta magát nekik,
számos csalhatatlan jellel bizonyította be számukra,
hogy él, és negyven napon át megjelenve Isten országáról beszélt nekik.
A JERUZSÁLEMI EGYHÁZ: 1,4-8,3
A Feltámadott utolsó rendelkezései 4 Amikor

együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya
ígéretére: »Azt hallottátok tőlem, 5 hogy János csak
vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva
Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.«
6 Erre az egybegyűltek megkérdezték tőle:
»Uram, talán most állítod helyre Izrael országát?«
7 Ő azonban azt mondta nekik: »Nem a ti dolgotok,
hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket az Atya saját tetszése szerint határozott meg. 8 A
rátok lejövő Szentlélek azonban erővel tölt majd el
benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a
föld határáig.«
Jézus mennybemenetele 9 Miután

ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el
a szemük elől. 10 S miközben nézték őt, amint az
égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér
ruhában. 11 Így szóltak: »Galileai férfiak, miért álltok
és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.«

Az imádkozó közösség 12 Ekkor

visszatértek Jeruzsálembe a hegyről, amelyet Olajfák hegyének
hívnak, s amely Jeruzsálem mellett egy szombatnapi
járásra van. 13 Amikor beértek, felmentek a felső
terembe, ahol időzni szoktak: Péter és János, Jakab
és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab,
Alfeus fia, és Simon, a buzgó, végül Júdás, Jakab
testvére. 14 Ezek mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt.
Mátyás apostollá választása 15 Azokban

a na-

ajnasta;" Pevtro" ejn mevsw/ tw'n ajdelfw'n
ei\pen »h\n te o[clo" ojnomavtwn ejpi; to; aujto;
wJsei; eJkato;n ei[kosi¼, 16 !vAndre" ajdelfoiv,
e[dei plhrwqh'nai th;n grafh;n h}n proei'pen to;
pneu'ma to; a{gion dia; stovmato" Daui;d peri;
!Iouvda tou' genomevnou oJdhgou' toi'"
sullabou'sin !Ihsou'n, 17 o{ti kathriqmhmevno"
h\n ejn hJmi'n kai; e[lacen to;n klh'ron th'"
diakoniva" tauvth". 18 Ou|to" me;n ou\n
ejkthvsato cwrivon ejk misqou' th'" ajdikiva", kai;
prhnh;" genovmeno" ejlavkhsen mevso", kai;
ejxecuvqh pavnta ta; splavgcna aujtou'. 19 kai;
gnwsto;n ejgevneto pa'si toi'" katoikou'sin
!Ierousalhvm, w{ste klhqh'nai to; cwrivon
ejkei'no th'/ ijdiva/ dialevktw/ aujtw'n @Akeldamavc,
tou't! e[stin, Cwrivon Ai{mato". 20 Gevgraptai
ga;r ejn bivblw/ yalmw'n,
Genhqhvtw hJ e[pauli" aujtou' e[rhmo"
kai; mh; e[stw oJ katoikw'n ejn aujth'/,
kaiv, Th;n ejpiskoph;n aujtou' labevtw e{tero".
21 dei' ou\n tw'n sunelqovntwn hJmi'n
ajndrw'n ejn panti; crovnw/ w|/ eijsh'lqen kai;
ejxh'lqen ejf! hJma'" oJ kuvrio" !Ihsou'",
22 ajrxavmeno" ajpo; tou' baptivsmato" !Iwavnnou
e{w" th'" hJmevra" h|" ajnelhvmfqh ajf! hJmw'n,
mavrtura th'" ajnastavsew" aujtou' su;n hJmi'n
genevsqai e{na touvtwn.
23 kai; e[sthsan duvo, !Iwsh;f to;n
kalouvmenon Barsabba'n, o}" ejpeklhvqh
!Iou'sto", kai; Maqqivan. 24 kai; proseuxavmenoi
ei\pan, Su; kuvrie, kardiognw'sta pavntwn,
ajnavdeixon o}n ejxelevxw ejk touvtwn tw'n duvo e{na
25 labei'n to;n tovpon th'" diakoniva" tauvth"
kai; ajpostolh'", ajf! h|" parevbh !Iouvda"
poreuqh'nai eij" to;n tovpon to;n i[dion. 26 kai;
e[dwkan klhvrou" aujtoi'", kai; e[pesen oJ klh'ro"
ejpi; Maqqivan, kai; sugkateyhfivsqh meta; tw'n
e{ndeka ajpostovlwn.
§

pokban felállt Péter a testvérek között – mintegy
százhúsz emberből álló sokaság volt együtt –, és így
szólt: 16 »Férfiak, testvérek! Be kell teljesednie az
Írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendölt Dávid
szája által Júdásról, azoknak vezetőjéről, akik elfogták Jézust. 17 Ő közénk tartozott és részes volt ebben
a szolgálatban. 18 Telket szerzett azonban a gonoszság bérén, azután felakasztotta magát, kettérepedt és
minden bele kiomlott. 19 Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a telket az ő
nyelvükön Hakeldamának, azaz Vérmezőnek hívják.
20 Meg van ugyanis írva a Zsoltárok könyvében:

`Lakóhelyük váljék pusztasággá,
s ne legyen, aki benne lakik' {Zsolt 69,26},
és: `Elöljárói tisztségét kapja meg más' {Zsolt
109,8}.
21 Ennélfogva szükséges, hogy azok közül a férfiak közül, akik együtt voltak velünk minden időben,
amikor az Úr Jézus közöttünk járt-kelt, 22 kezdve
János keresztségétől addig a napig, amelyen felvétetett tőlünk, ezek közül valaki velünk együtt az ő feltámadásának tanúja legyen.«
23 Kijelöltek
tehát kettőt: Józsefet, akit
Barzabásnak, melléknevén Jusztusznak hívtak, és
Mátyást. 24 Majd így imádkoztak: »Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a kettő közül
az egyiket, akit kiválasztottál, 25 hogy átvegye ennek
a szolgálatnak és apostoli hivatásnak a helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, és eltávozott az őt illető helyre.« 26 Azután sorsot vetettek rájuk, és a sors
Mátyásra esett, akit a tizenegy apostol közé soroltak.

2 1 Kai;

ejn tw'/ sumplhrou'sqai th;n
hJmevran th'" penthkosth'" h\san pavnte" oJmou'
ejpi; to; aujtov. 2 kai; ejgevneto a[fnw ejk tou'
oujranou' h\co" w{sper feromevnh" pnoh'"
biaiva" kai; ejplhvrwsen o{lon to;n oi\kon ou|
h\san kaqhvmenoi: 3 kai; w[fqhsan aujtoi'"
diamerizovmenai glw'ssai wJsei; purov", kai;
ejkavqisen ejf! e{na e{kaston aujtw'n, 4 kai;
ejplhvsqhsan pavnte" pneuvmato" aJgivou, kai;
h[rxanto lalei'n eJtevrai" glwvssai" kaqw;" to;
pneu'ma ejdivdou ajpofqevggesqai aujtoi'".
5 !'Hsan
de;
eij"
!Ierousalh;m
katoikou'nte" !Ioudai'oi, a[ndre" eujlabei'"
ajpo; panto;" e[qnou" tw'n uJpo; to;n oujranovn:
6 genomevnh" de; th'" fwnh'" tauvth" sunh'lqen
to; plh'qo" kai; sunecuvqh, o{ti h[kouon ei|"
e{kasto" th'/ ijdiva/ dialevktw/ lalouvntwn aujtw'n.
7 ejxivstanto de; kai; ejqauvmazon levgonte", Oujc
ijdou; a{pante" ou|toiv eijsin oiJ lalou'nte"
Galilai'oi_ 8 kai; pw'" hJmei'" ajkouvomen
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Az első pünkösd 1 Mikor

elérkezett pünkösd
napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. 2 Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a
heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat,
ahol ültek. 3 Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek
meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek
mindegyikükre. 4 Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni,
amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.
5 Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetből való istenfélő zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. 6 A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén
hallotta beszélni őket. 7 Mindnyájan álmélkodtak és
csodálkoztak: »Íme, ezek, akik beszélnek, ugye
mindnyájan galileaiak? 8 Hogyan halljuk hát mégis

Galilai'oi_ 8 kai; pw'" hJmei'" ajkouvomen
e{kasto" th'/ ijdiva/ dialevktw/ hJmw'n ejn h|/
ejgennhvqhmen_ 9 Pavrqoi kai; Mh'doi kai;
!Elami'tai, kai; oiJ katoikou'nte" th;n
Mesopotamivan,
!Ioudaivan
te
kai;
Kappadokivan, Povnton kai; th;n !Asivan,
10 Frugivan te kai; Pamfulivan, Ai[gupton kai;
ta; mevrh th'" Libuvh" th'" kata; Kurhvnhn, kai;
oiJ ejpidhmou'nte" @Rwmai'oi, 11 !Ioudai'oiv te
kai; proshvlutoi, Krh'te" kai; !vArabe",
ajkouvomen lalouvntwn aujtw'n tai'" hJmetevrai"
glwvssai"
ta;
megalei'a
tou'
qeou'.
12 ejxivstanto de; pavnte" kai; dihpovroun,
a[llo" pro;" a[llon levgonte", Tiv qevlei tou'to
ei\nai_ 13 e{teroi de; diacleuavzonte" e[legon
o{ti Gleuvkou" memestwmevnoi eijsivn.
14 Staqei;" de; oJ Pevtro" su;n toi'"
e{ndeka ejph'ren th;n fwnh;n aujtou' kai;
ajpefqevgxato aujtoi'", !vAndre" !Ioudai'oi kai;
oiJ katoikou'nte" !Ierousalh;m pavnte", tou'to
uJmi'n gnwsto;n e[stw kai; ejnwtivsasqe ta;
rJhvmatav mou. 15 ouj ga;r wJ" uJmei'"
uJpolambavnete ou|toi mequvousin, e[stin ga;r
w{ra trivth th'" hJmevra", 16 ajlla; tou'tov ejstin
to; eijrhmevnon dia; tou' profhvtou !Iwhvl,
17 Kai; e[stai ejn tai'" ejscavtai"
hJmevrai", levgei oJ qeov",
ejkcew' ajpo; tou' pneuvmatov" mou ejpi; pa'san
savrka, kai; profhteuvsousin oiJ uiJoi; uJmw'n
kai; aiJ qugatevre" uJmw'n, kai; oiJ neanivskoi
uJmw'n oJravsei" o[yontai, kai; oiJ presbuvteroi
uJmw'n ejnupnivoi" ejnupniasqhvsontai:
18 kaiv ge ejpi; tou;" douvlou" mou kai; ejpi; ta;"
douvla" mou ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
ejkcew' ajpo; tou' pneuvmatov" mou, kai;
profhteuvsousin.
19 kai; dwvsw tevrata ejn tw'/ oujranw'/ a[nw kai;
shmei'a ejpi; th'" gh'" kavtw, ai|ma kai; pu'r kai;
ajtmivda kapnou':
20 oJ h{lio" metastrafhvsetai eij" skovto" kai;
hJ selhvnh eij" ai|ma
pri;n ejlqei'n hJmevran kurivou th;n megavlhn kai;
ejpifanh'.
21 kai; e[stai pa'" o}" a]n ejpikalevshtai to;
o[noma kurivou swqhvsetai.
22 !vAndre" !Israhli'tai, ajkouvsate tou;"
lovgou" touvtou": !Ihsou'n to;n Nazwrai'on,
a[ndra ajpodedeigmevnon ajpo; tou' qeou' eij"
uJma'" dunavmesi kai; tevrasi kai; shmeivoi" oi|"
ejpoivhsen di! aujtou' oJ qeo;" ejn mevsw/ uJmw'n,
kaqw;" aujtoi; oi[date, 23 tou'ton th'/ wJrismevnh/
boulh'/ kai; prognwvsei tou' qeou' e[kdoton dia;
ceiro;" ajnovmwn prosphvxante" ajneivlate,
24 o}n oJ qeo;" ajnevsthsen luvsa" ta;" wjdi'na"
tou' qanavtou, kaqovti oujk h\n dunato;n
kratei'sqai aujto;n uJp! aujtou': 25 Daui;d ga;r
levgei eij" aujtovn,
Proorwvmhn to;n kuvrion ejnwvpiovn mou dia;

mindannyian a saját nyelvünket, amelyben születtünk? 9 Mi, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, 10 Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a
Cirene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való
jövevények, 11 zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok:
halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy
tetteit.« 12 Mindnyájan álmélkodtak, és csodálkozva
mondták egymásnak: »Vajon mi ez?« 13 Mások
azonban gúnyolódva azt mondták: »Tele vannak
édes borral!«

Péter pünkösdi beszéde 14 Akkor

Péter, aki a tizeneggyel ott állt, felemelte szavát, és beszédet intézett hozzájuk: »Zsidó férfiak, és Jeruzsálem összes
lakója! Tudjátok meg ezt, s halljátok szavamat!
15 Nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a
nappalnak még csak a harmadik órája van, 16 hanem
csak az történt, amit Joel próféta megmondott:
17 `És ez lesz az utolsó napokban
– mondja az Úr –,
kiárasztom Lelkemet minden emberre;
akkor fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,
ifjaitok látomásokat látnak,
öregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek.
18 Szolgáimra és szolgálóimra
kiárasztom Lelkemet azokban a napokban, és
prófétálni fognak.
19 Csodákat fogok tenni odafönn az égen
és jeleket lenn a földön,
vért, tüzet és füstpárát.
20 A nap sötétséggé fog változni,
a hold pedig vérré,
mielőtt eljön az Úrnak
nagy és nyilvánvaló napja.
21 És ez fog történni:
mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül' {Jo 3,1-5}.
22 Izraelita

férfiak, halljátok ezeket a szavakat: ti
a Názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket, mint
ti is tudjátok, Isten általa művelt közöttetek, 23 ezt az
embert istentelenek keze által felszegezve megöltétek, miután Isten elhatározott terve és előretudása
szerint átadatott. 24 Isten azonban föloldozta a halál
bilincseit, és föltámasztotta őt, amint lehetetlen is
volt, hogy azok fogva tartsák, 25 mert Dávid róla
mondja:
`Magam előtt látom az Urat mindenkor,

pantov", o{ti ejk dexiw'n mouv ejstin i{na mh;
saleuqw'.
26 dia; tou'to hujfravnqh hJ kardiva mou kai;
hjgalliavsato hJ glw'ssav mou, e[ti de; kai; hJ
savrx mou kataskhnwvsei ejp! ejlpivdi:
27 o{ti oujk ejgkataleivyei" th;n yuchvn mou eij"
a{/dhn, oujde; dwvsei" to;n o{siovn sou ijdei'n
diafqoravn.
28 ejgnwvrisav" moi oJdou;" zwh'", plhrwvsei" me
eujfrosuvnh" meta; tou' proswvpou sou.
29 !vAndre" ajdelfoiv, ejxo;n eijpei'n meta;
parrhsiva" pro;" uJma'" peri; tou' patriavrcou
Dauivd, o{ti kai; ejteleuvthsen kai; ejtavfh kai;
to; mnh'ma aujtou' e[stin ejn hJmi'n a[cri th'"
hJmevra" tauvth": 30 profhvth" ou\n uJpavrcwn,
kai; eijdw;" o{ti o{rkw/ w[mosen aujtw'/ oJ qeo;" ejk
karpou' th'" ojsfuvo" aujtou' kaqivsai ejpi; to;n
qrovnon aujtou', 31 proi>dw;n ejlavlhsen peri; th'"
ajnastavsew" tou' Cristou' o{ti ou[te
ejgkateleivfqh eij" a{/dhn ou[te hJ sa;rx aujtou'
ei\den diafqoravn. 32 tou'ton to;n !Ihsou'n
ajnevsthsen oJ qeov", ou| pavnte" hJmei'" ejsmen
mavrture". 33 th'/ dexia'/ ou\n tou' qeou' uJywqei;"
thvn te ejpaggelivan tou' pneuvmato" tou'
aJgivou labw;n para; tou' patro;" ejxevceen
tou'to o} uJmei'" »kai;¼ blevpete kai; ajkouvete.
34 ouj ga;r Daui;d ajnevbh eij" tou;" oujranouv",
levgei de; aujtov",
Ei\pen »oJ¼ kuvrio" tw'/ kurivw/ mou,
Kavqou ejk dexiw'n mou
35 e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpopovdion
tw'n podw'n sou.
36 ajsfalw'" ou\n ginwskevtw pa'" oi\ko"
!Israh;l o{ti kai; kuvrion aujto;n kai; Cristo;n
ejpoivhsen oJ qeov", tou'ton to;n !Ihsou'n o}n
uJmei'" ejstaurwvsate.
37 !Akouvsante" de; katenuvghsan th;n
kardivan, ei\povn te pro;" to;n Pevtron kai; tou;"
loipou;" ajpostovlou", Tiv poihvswmen, a[ndre"
ajdelfoiv_ 38 Pevtro" de; pro;" aujtouv",
Metanohvsate, »fhsivn,¼ kai; baptisqhvtw
e{kasto" uJmw'n ejpi; tw'/ ojnovmati !Ihsou'
Cristou' eij" a[fesin tw'n aJmartiw'n uJmw'n, kai;
lhvmyesqe th;n dwrea;n tou' aJgivou pneuvmato":
39 uJmi'n gavr ejstin hJ ejpaggeliva kai; toi'"
tevknoi" uJmw'n kai; pa'sin toi'" eij" makra;n
o{sou" a]n proskalevshtai kuvrio" oJ qeo;"
hJmw'n. 40 eJtevroi" te lovgoi" pleivosin
diemartuvrato, kai; parekavlei aujtou;" levgwn,
Swvqhte ajpo; th'" genea'" th'" skolia'"
tauvth". 41 oiJ me;n ou\n ajpodexavmenoi to;n
lovgon
aujtou'
ejbaptivsqhsan,
kai;
prosetevqhsan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ yucai;
wJsei; triscivliai.
42 h\san
de; proskarterou'nte" th'/
didach'/ tw'n ajpostovlwn kai; th'/ koinwniva/, th'/
klavsei tou' a[rtou kai; tai'" proseucai'".
43 !Egivneto de; pavsh/ yuch'/ fovbo",
pollav te tevrata kai; shmei'a dia; tw'n

mert jobbomon áll ő, hogy meg ne inogjak.
örvend a szívem,
és ujjong a nyelvem,
sőt testem is békében nyugszik el,
27 mert nem hagyod lelkemet az alvilágban
s nem engeded, hogy Szented rothadást lásson.
28 Megmutatod nekem az élet útját,
és színed előtt örömmel töltesz el engem' {Zsolt
16,8-11}.
29 Férfiak, testvérek! Hadd szóljak hozzátok bátran Dávid ősatyáról! Ő meghalt, eltemették, és sírja a
mai napig itt van nálunk. 30 Mivel azonban ő próféta
volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta meg neki,
hogy az ő utódaiból ül majd valaki a trónjára {Zsolt
132,11; 2 Sám 7,12-13}, 31 a jövőbe látva Krisztus feltámadásáról beszélt: hogy sem az alvilágban nem marad, sem a teste nem lát rothadást {Zsolt 16,10}.
32 Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, s ennek mi
mindannyian tanúi vagyunk. 33 Miután tehát Isten
jobbja felmagasztalta őt, és akit az Atya neki megígért, a Szentlelket, kiárasztotta – akit ti láttok és
hallotok. 34 Mert nem Dávid ment fel az égbe, hiszen
ő azt mondja:
26 Ezért

`Szólt az Úr az én Uramnak:
Jobbom felől foglalj helyet,
35 amíg én ellenségeidet
lábad zsámolyává teszem' {Zsolt 110,1}.
36 Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt
a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!«
Az első megtérések 37 Amikor ezeket hallották,
szívükben megrendültek. Így szóltak Péterhez és a
többi apostolhoz: »Mit tegyünk, férfiak, testvérek?«
38 Péter azt felelte nekik: »Tartsatok bűnbánatot, és
mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus
nevében bűneitek bocsánatára; akkor megkapjátok
ajándékul a Szentlelket. 39 Mert az ígéret nektek szól,
valamint a ti fiaitoknak, és mindazoknak, akik távol
vannak {Iz 57,19}, de akik közül mindenkit meghív
magához a mi Urunk Istenünk.« 40 Számos egyéb
szóval is bátorította és buzdította őket: »Mentsétek
meg magatokat ettől a gonosz nemzedéktől!«
41 Azok tehát megfogadták szavát és megkeresztelkedtek; körülbelül háromezer lélek csatlakozott aznap hozzájuk.
42 Ők

pedig állhatatosan kitartottak az apostolok
tanításában, a kenyérszegés közösségében és az
imádságokban.
A fiatal keresztény közösség élete 43 Félelem fogott el mindenkit: számos csoda és jel történt az

ajpostovlwn ejgivneto. 44 pavnte" de; oiJ
pisteuvonte" h\san ejpi; to; aujto; kai; ei\con
a{panta koinav, 45 kai; ta; kthvmata kai; ta;"
uJpavrxei" ejpivpraskon kai; diemevrizon aujta;
pa'sin kaqovti a[n ti" creivan ei\cen: 46 kaq!
hJmevran te proskarterou'nte" oJmoqumado;n ejn
tw'/ iJerw'/, klw'ntev" te kat! oi\kon a[rton,
metelavmbanon trofh'" ejn ajgalliavsei kai;
ajfelovthti kardiva", 47 aijnou'nte" to;n qeo;n
kai; e[conte" cavrin pro;" o{lon to;n laovn. oJ de;
kuvrio" prosetivqei tou;" sw/zomevnou" kaq!
hJmevran ejpi; to; aujtov.

3 1 Pevtro" de; kai; !Iwavnnh" ajnevbainon
eij" to; iJero;n ejpi; th;n w{ran th'" proseuch'"
th;n ejnavthn. 2 kaiv ti" ajnh;r cwlo;" ejk koiliva"
mhtro;" aujtou' uJpavrcwn ejbastavzeto, o}n
ejtivqoun kaq! hJmevran pro;" th;n quvran tou'
iJerou' th;n legomevnhn @Wraivan tou' aijtei'n
ejlehmosuvnhn para; tw'n eijsporeuomevnwn eij"
to; iJerovn: 3 o}" ijdw;n Pevtron kai; !Iwavnnhn
mevllonta" eijsievnai eij" to; iJero;n hjrwvta
ejlehmosuvnhn labei'n. 4 ajtenivsa" de; Pevtro"
eij" aujto;n su;n tw'/ !Iwavnnh/ ei\pen, Blevyon eij"
hJma'". 5 oJ de; ejpei'cen aujtoi'" prosdokw'n ti
par! aujtw'n labei'n. 6 ei\pen de; Pevtro",
!Arguvrion kai; crusivon oujc uJpavrcei moi, o} de;
e[cw tou'tov soi divdwmi: ejn tw'/ ojnovmati !Ihsou'
Cristou' tou' Nazwraivou »e[geire kai;¼
peripavtei. 7 kai; piavsa" aujto;n th'" dexia'"
ceiro;" h[geiren aujtovn: paracrh'ma de;
ejsterewvqhsan aiJ bavsei" aujtou' kai; ta;
sfudrav, 8 kai; ejxallovmeno" e[sth kai;
periepavtei, kai; eijsh'lqen su;n aujtoi'" eij" to;
iJero;n peripatw'n kai; aJllovmeno" kai; aijnw'n
to;n qeovn. 9 kai; ei\den pa'" oJ lao;" aujto;n
peripatou'nta kai; aijnou'nta to;n qeovn,
10 ejpegivnwskon de; aujto;n o{ti aujto;" h\n oJ
pro;" th;n ejlehmosuvnhn kaqhvmeno" ejpi; th'/
@Wraiva/ Puvlh/ tou' iJerou', kai; ejplhvsqhsan
qavmbou" kai; ejkstavsew" ejpi; tw'/ sumbebhkovti
aujtw'/.
11 Kratou'nto" de; aujtou' to;n Pevtron
kai; to;n !Iwavnnhn sunevdramen pa'" oJ lao;"
pro;" aujtou;" ejpi; th'/ stoa'/ th'/ kaloumevnh/
Solomw'nto" e[kqamboi.
12 ijdw;n de; oJ Pevtro" ajpekrivnato pro;"
to;n laovn, !vAndre" !Israhli'tai, tiv qaumavzete
ejpi; touvtw/, h] hJmi'n tiv ajtenivzete wJ" ijdiva/
dunavmei h] eujsebeiva/ pepoihkovsin tou'
peripatei'n aujtovn_ 13 oJ qeo;" !Abraa;m kai; »oJ
qeo;"¼ !Isaa;k kai; »oJ qeo;"¼ !Iakwvb, oJ qeo;" tw'n
patevrwn hJmw'n, ejdovxasen to;n pai'da aujtou'
!Ihsou'n, o}n uJmei'" me;n paredwvkate kai;
hjrnhvsasqe kata; provswpon Pilavtou,
krivnanto" ejkeivnou ajpoluvein: 14 uJmei'" de; to;n
a{gion kai; divkaion hjrnhvsasqe, kai; hj/thvsasqe
a[ndra foneva carisqh'nai uJmi'n, 15 to;n de;
ajrchgo;n th'" zwh'" ajpekteivnate, o}n oJ qeo;"
h[geiren ejk nekrw'n, ou| hJmei'" mavrturev"
16
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apostolok által. 44 A hívek mind összetartottak, és
mindenük közös volt. 45 Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották, mindenkinek szükségéhez
mérten. 46 Naponta egy szívvel-lélekkel ott voltak a
templomban, házanként végezték a kenyérszegést,
örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz
az eledelt. 47 Dicsérték Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendők számát.

3

A béna meggyógyítása a templomban 1 Péter

és János pedig felmentek a templomba a kilenc órai
imádság idején. 2 Ekkor egy férfit vittek arra, aki
születésétől fogva béna volt. Naponta odatették a
templomnak az úgynevezett Ékes-kapujához, hogy a
templomba jövőktől alamizsnát kérjen. 3 Amikor
Pétert és Jánost meglátta, amint a templomba készültek bemenni, könyörgött, hogy alamizsnát kapjon.
4 Péter Jánossal együtt reátekintett, és azt mondta:
»Nézz ránk!« 5 Erre az rájuk nézett, remélve, hogy
kap tőlük valamit. 6 Péter azonban így szólt: »Ezüstöm, aranyam nincs, de amim van, azt neked adom: a
Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!«
7 Azzal megfogta jobb kezénél, és fölemelte. Erre
annak azonnal erő szállt a lábába és talpába,
8 úgyhogy felugrott, állt és járt-kelt. Bement velük a
templomba, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent.
9 Az egész nép látta, hogy jár, és Istent magasztalja.
10 Ráismertek, hogy ő az, aki alamizsnáért üldögélt a
templom Ékes-kapujánál. Elteltek csodálkozással, és
magukon kívül voltak amiatt, ami vele történt.

Péter beszéde a templomtéren 11 Mivel

nem tágított Péter és János mellől, az egész nép csodálkozva futott hozzájuk az úgynevezett Salamoncsarnokba.
12 Amikor Péter látta ezt, így szólt a néphez:
»Izraelita férfiak! Miért csodálkoztok ezen és miért
ámultok rajtunk, mintha a magunk erejéből vagy
hatalmából tettük volna, hogy ez jár? 13 Ábrahám
Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, a mi atyáink Istene {Kiv 3,6} megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok ugyan és megtagadtatok Pilátus színe
előtt, bár az úgy döntött, hogy szabadon bocsátja őt.
14 Ti azonban megtagadtátok a Szentet és Igazat, s
azt kívántátok, hogy a gyilkost adják nektek ajándékul 15 az élet szerzőjét pedig megöltétek, de Isten
feltámasztotta őt a halálból. Ennek mi tanúi vagyunk.
16 Az ő neve adott erőt a nevében való hit által ennek

ejsmen. 16 kai; ejpi; th'/ pivstei tou' ojnovmato"
aujtou' tou'ton o}n qewrei'te kai; oi[date
ejsterevwsen to; o[noma aujtou', kai; hJ pivsti" hJ
di! aujtou' e[dwken aujtw'/ th;n oJloklhrivan
tauvthn ajpevnanti pavntwn uJmw'n.
17 kai; nu'n, ajdelfoiv, oi\da o{ti kata;
a[gnoian ejpravxate, w{sper kai; oiJ a[rconte"
uJmw'n: 18 oJ de; qeo;" a} prokathvggeilen dia;
stovmato" pavntwn tw'n profhtw'n paqei'n to;n
Cristo;n
aujtou'
ejplhvrwsen
ou{tw".
19 metanohvsate ou\n kai; ejpistrevyate eij" to;
ejxaleifqh'nai uJmw'n ta;" aJmartiva", 20 o{pw"
a]n e[lqwsin kairoi; ajnayuvxew" ajpo; proswvpou
tou'
kurivou
kai;
ajposteivlh/
to;n
prokeceirismevnon uJmi'n Cristovn, !Ihsou'n,
21 o}n dei' oujrano;n me;n devxasqai a[cri crovnwn
ajpokatastavsew" pavntwn w|n ejlavlhsen oJ
qeo;" dia; stovmato" tw'n aJgivwn ajp! aijw'no"
aujtou' profhtw'n. 22 Mwu>sh'" me;n ei\pen o{ti
Profhvthn uJmi'n ajnasthvsei kuvrio" oJ qeo;"
uJmw'n ejk tw'n ajdelfw'n uJmw'n wJ" ejmev: aujtou'
ajkouvsesqe kata; pavnta o{sa a]n lalhvsh/ pro;"
uJma'". 23 e[stai de; pa'sa yuch; h{ti" eja;n mh;
ajkouvsh/
tou'
profhvtou
ejkeivnou
ejxoleqreuqhvsetai ejk tou' laou'. 24 kai;
pavnte" de; oiJ profh'tai ajpo; Samouh;l kai;
tw'n
kaqexh'"
o{soi
ejlavlhsan
kai;
kathvggeilan ta;" hJmevra" tauvta".
25 uJmei'" ejste oiJ uiJoi; tw'n profhtw'n
kai; th'" diaqhvkh" h|" dievqeto oJ qeo;" pro;"
tou;" patevra" uJmw'n, levgwn pro;" !Abraavm,
Kai; ejn tw'/ spevrmativ sou »ejn¼euloghqhvsontai
pa'sai aiJ patriai; th'" gh'". 26 uJmi'n prw'ton
ajnasthvsa" oJ qeo;" to;n pai'da aujtou'
ajpevsteilen aujto;n eujlogou'nta uJma'" ejn tw'/
ajpostrevfein e{kaston ajpo; tw'n ponhriw'n
uJmw'n.
§

4 1 Lalouvntwn

de; aujtw'n pro;" to;n
lao;n ejpevsthsan aujtoi'" oiJ iJerei'" kai; oJ
strathgo;" tou' iJerou' kai; oiJ Saddoukai'oi,
2 diaponouvmenoi dia; to; didavskein aujtou;"
to;n lao;n kai; kataggevllein ejn tw'/ !Ihsou' th;n
ajnavstasin th;n ejk nekrw'n, 3 kai; ejpevbalon
aujtoi'" ta;" cei'ra" kai; e[qento eij" thvrhsin
eij" th;n au[rion: h\n ga;r eJspevra h[dh. 4 polloi;
de; tw'n ajkousavntwn to;n lovgon ejpivsteusan,
kai; ejgenhvqh »oJ¼ ajriqmo;" tw'n ajndrw'n »wJ"¼
ciliavde" pevnte.
5 !Egevneto
de; ejpi; th;n au[rion
sunacqh'nai aujtw'n tou;" a[rconta" kai; tou;"
presbutevrou" kai; tou;" grammatei'" ejn
!Ierousalhvm 6 »kai; @vAnna" oJ ajrciereu;" kai;
Kai>avfa" kai; !Iwavnnh" kai; !Alevxandro" kai;
o{soi h\san ejk gevnou" ajrcieratikou'¼ 7 kai;
sthvsante" aujtou;" ejn tw'/ mevsw/ ejpunqavnonto,
!En poiva/ dunavmei h] ejn poivw/ ojnovmati
ejpoihvsate tou'to uJmei'"_ 8 tovte Pevtro"
plhsqei;" pneuvmato" aJgivou ei\pen pro;"
aujtouv",
!vArconte"
tou'
laou'
kai;

az embernek, akit ti láttok és ismertek, s a tőle származó hit adta meg neki ezt az ép egészséget mindnyájatok szeme láttára.
17 Tudom

azonban, testvérek, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint ahogy a ti elöljáróitok is.
18 Isten azonban ily módon teljesítette, amit minden
prófétájának ajka által előre hirdetett, hogy az ő
Krisztusa szenvedni fog. 19 Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröljék bűneiteket, 20 s
hogy az enyhülés idői eljöjjenek az Úr színétől, és
elküldje azt, akit hirdettek nektek, Jézus Krisztust.
21 Őt ugyan az égnek kell befogadnia minden dolog
helyreállításának az idejéig, amelyről Isten szólt századok óta szent prófétáinak ajka által. 22 Mózes
ugyanis megmondta, hogy `Uratok, Istenetek hozzám
hasonló prófétát támaszt majd nektek testvéreitek
közül, őt hallgassátok mindenben, amit mond majd
nektek {MTörv 18,15.18}. 23 Az történik ugyanis, hogy
mindenkit, aki nem hallgatja ezt a prófétát, kiirtanak
a nép közül' {Lev 23,29; MTörv 18,19}. 24 A próféták, akik
szóltak Sámueltől kezdve és azután, mind hirdették
ezeket a napokat.

25 Ti

vagytok a prófétáknak és a szövetségnek
fiai, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor Ábrahámnak azt mondta: `A te utódodban nyer áldást a
föld minden nemzetsége' {Ter 12,3; 22,18}. 26 Isten elsősorban számotokra támasztotta s küldte el Fiát, hogy
megáldjon titeket, és így mindenki megtérjen gonoszságából.«
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Péter és János a főtanács előtt 1 Amíg

ők a
néphez beszéltek, odajöttek a papok, a templomőrség
parancsnoka és a szaddúceusok. 2 Ezek bosszankodtak, hogy tanítják a népet, és hirdetik a halálból való
feltámadást Jézusban. 3 Kezet emeltek tehát rájuk, és
őrizetbe vették őket másnapig, mert már esteledett.
4 De azok közül sokan, akik az igét hallgatták, hittek,
úgyhogy a férfiak száma elérte az ötezret.

5 Történt

pedig másnap, hogy a vezetőembereik,
a vének és az írástudók összegyűltek Jeruzsálemben,
6 velük Annás főpap és Kaifás is, valamint János és
Alexander, és ahányan csak voltak a főpapi nemzetségből. 7 Miután középre állították őket, megkérdezték: »Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt?« 8 Ekkor Péter Szentlélekkel eltelve így szólt
hozzájuk: »Népünk vezetői és ti vének, halljátok!
9 Ti ma felelősségre vontok minket, mert jót tettünk
egy beteg emberrel, hogy megtudjátok, hogyan lett

9 eij
presbuvteroi,
hJmei'"
shvmeron
ajnakrinovmeqa ejpi; eujergesiva/ ajnqrwvpou
ajsqenou'", ejn tivni ou|to" sevswtai,
10 gnwsto;n e[stw pa'sin uJmi'n kai; panti; tw'/
law'/ !Israh;l o{ti ejn tw'/ ojnovmati !Ihsou'
Cristou' tou' Nazwraivou, o}n uJmei'"
ejstaurwvsate, o}n oJ qeo;" h[geiren ejk nekrw'n,
ejn touvtw/ ou|to" parevsthken ejnwvpion uJmw'n
uJgihv".
11 ou|tov" ejstin oJ livqo" oJ ejxouqenhqei;" uJf!
uJmw'n tw'n oijkodovmwn,
oJ genovmeno" eij" kefalh;n gwniva".
12 kai; oujk e[stin ejn a[llw/ oujdeni; hJ
swthriva, oujde; ga;r o[nomav ejstin e{teron uJpo;
to;n oujrano;n to; dedomevnon ejn ajnqrwvpoi" ejn w|/
dei' swqh'nai hJma'".
13 Qewrou'nte" de; th;n tou' Pevtrou
parrhsivan kai; !Iwavnnou, kai; katalabovmenoi
o{ti a[nqrwpoi ajgravmmatoiv eijsin kai; ijdiw'tai,
ejqauvmazon ejpegivnwskovn te aujtou;" o{ti su;n
tw'/ !Ihsou' h\san: 14 tovn te a[nqrwpon
blevponte" su;n aujtoi'" eJstw'ta to;n
teqerapeumevnon oujde;n ei\con ajnteipei'n.
15 keleuvsante" de; aujtou;" e[xw tou' sunedrivou
ajpelqei'n sunevballon pro;" ajllhvlou"
16 levgonte", Tiv poihvswmen toi'" ajnqrwvpoi"
touvtoi"_ o{ti me;n ga;r gnwsto;n shmei'on
gevgonen di! aujtw'n pa'sin toi'" katoikou'sin
!Ierousalh;m fanerovn, kai; ouj dunavmeqa
ajrnei'sqai: 17 ajll! i{na mh; ejpi; plei'on
dianemhqh'/ eij" to;n laovn, ajpeilhswvmeqa
aujtoi'" mhkevti lalei'n ejpi; tw'/ ojnovmati touvtw/
mhdeni; ajnqrwvpwn. 18 kai; kalevsante" aujtou;"
parhvggeilan to; kaqovlou mh; fqevggesqai
mhde; didavskein ejpi; tw'/ ojnovmati tou' !Ihsou'.
19 oJ de; Pevtro" kai; !Iwavnnh" ajpokriqevnte"
ei\pon pro;" aujtouv", Eij divkaiovn ejstin
ejnwvpion tou' qeou' uJmw'n ajkouvein ma'llon h] tou'
qeou', krivnate, 20 ouj dunavmeqa ga;r hJmei'" a}
ei[damen kai; hjkouvsamen mh; lalei'n. 21 oiJ de;
prosapeilhsavmenoi
ajpevlusan aujtouv",
mhde;n euJrivskonte" to; pw'" kolavswntai
aujtouv", dia; to;n laovn, o{ti pavnte" ejdovxazon
to;n qeo;n ejpi; tw'/ gegonovti: 22 ejtw'n ga;r h\n
pleiovnwn tesseravkonta oJ a[nqrwpo" ejf! o}n
gegovnei to; shmei'on tou'to th'" ijavsew".
23 !Apoluqevnte" de; h\lqon pro;" tou;"
ijdivou" kai; ajphvggeilan o{sa pro;" aujtou;" oiJ
ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi ei\pan. 24 oiJ de;
ajkouvsante" oJmoqumado;n h\ran fwnh;n pro;"
to;n qeo;n kai; ei\pan, Devspota, su; oJ poihvsa"
to;n oujrano;n kai; th;n gh'n kai; th;n qavlassan
kai; pavnta ta; ejn aujtoi'", 25 oJ tou' patro;"
hJmw'n dia; pneuvmato" aJgivou stovmato" Daui;d
paidov" sou eijpwvn,

@Inativ ejfruvaxan e[qnh kai; laoi; ejmelevthsan
kenav_
26 parevsthsan oiJ basilei'" th'" gh'" kai; oiJ
[
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újra egészséges. 10 Vegyétek hát tudomásul mindnyájan, ti és Izrael egész népe, hogy a mi Urunknak, a
Názáreti Jézus Krisztusnak neve által, akit ti keresztre feszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból:
őáltala áll ez itt előttetek egészségesen.

11 Ez

az a kő, amelyet ti,
az építők, elvetettetek,
s amely szegletkő lett {Zsolt 118,22};
12 és nincs üdvösség senki másban, mert más
név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.«
13 Amikor látták Péter és János állhatatosságát,
és megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, elcsodálkoztak, és rájuk ismertek, hogy Jézussal
voltak. 14 Mivel azonban látták, hogy a meggyógyult
ember is mellettük áll, semmiben sem mondhattak
ellent. 15 Megparancsolták tehát nekik, hogy menjenek ki a gyűlésből, azután így tanakodtak egymás
között: 16 »Mitévők legyünk ezekkel az emberekkel?
Hogy csakugyan Jeruzsálem összes lakója előtt ismeretes csodajelet műveltek, az nyilvánvaló, és nem
tagadhatjuk. 17 Nehogy azonban még tovább terjedjen a híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy
ne beszéljenek többé senkinek se ennek a nevében.«
18 Azután beszólították őket, és megparancsolták,
hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. 19 Péter és János azonban azt felelték
nekik: »Ítéljétek meg ti, vajon helyes volna-e Isten
színe előtt, ha inkább hallgatnánk rátok, mint Istenre!
20 Hisz lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk!« 21 Azok erre újra megfenyegették, majd elbocsátották őket, mivel nem találtak módot arra, hogy megbüntessék őket, a nép miatt,
mert mindenki dicsőítette Istent azért, ami az emberrel történt. 22 Hiszen több, mint negyven éves volt az,
akivel a gyógyulásnak ez a csodajele történt.

Az ősegyház imája a bátorságért 23 Elbocsátásuk

után övéikhez mentek, és hírül vitték nekik, hogy mi
mindent mondtak nekik a főpapok és a vének.
24 Mikor azok meghallották ezt, egy szívvel-lélekkel
így fohászkodtak Istenhez: »Urunk, te vagy az, aki
alkottad az eget és a földet, a tengert és mindent, ami
bennük van' {Zsolt 146,6; Kiv 20,11}, 25 aki Dávidnak, a mi
atyánknak, a te szolgádnak szájával, a Szentlélek
által azt mondtad:
`Miért acsarkodnak a nemzetek
s terveznek hiúságokat a népek?
26 A föld királyai felkeltek,

a[rconte" sunhvcqhsan ejpi; to; aujto; kata;
tou' kurivou kai; kata; tou' Cristou' aujtou'.
27 sunhvcqhsan ga;r ejp! ajlhqeiva" ejn th'/
povlei tauvth/ ejpi; to;n a{gion pai'dav sou
!Ihsou'n, o}n e[crisa", @Hrwv/dh" te kai; Povntio"
Pila'to" su;n e[qnesin kai; laoi'" !Israhvl,
28 poih'sai o{sa hJ ceivr sou kai; hJ boulhv »sou¼
prowvrisen genevsqai. 29 kai; ta; nu'n, kuvrie,
e[pide ejpi; ta;" ajpeila;" aujtw'n, kai; do;" toi'"
douvloi" sou meta; parrhsiva" pavsh" lalei'n
to;n lovgon sou, 30 ejn tw'/ th;n cei'rav »sou¼
ejkteivnein se eij" i[asin kai; shmei'a kai;
tevrata givnesqai dia; tou' ojnovmato" tou'
aJgivou paidov" sou !Ihsou'.
31 kai; dehqevntwn aujtw'n ejsaleuvqh oJ
tovpo" ejn w|/ h\san sunhgmevnoi, kai;
ejplhvsqhsan a{pante" tou' aJgivou pneuvmato",
kai; ejlavloun to;n lovgon tou' qeou' meta;
parrhsiva".
32 Tou' de; plhvqou" tw'n pisteusavntwn
h\n kardiva kai; yuch; miva, kai; oujde; ei|" ti tw'n
uJparcovntwn aujtw'/ e[legen i[dion ei\nai, ajll!
h\n aujtoi'" a{panta koinav. 33 kai; dunavmei
megavlh/ ajpedivdoun to; martuvrion oiJ
ajpovstoloi th'" ajnastavsew" tou' kurivou
!Ihsou', cavri" te megavlh h\n ejpi; pavnta"
aujtouv". 34 oujde; ga;r ejndehv" ti" h\n ejn
aujtoi'": o{soi ga;r kthvtore" cwrivwn h] oijkiw'n
uJph'rcon, pwlou'nte" e[feron ta;" tima;" tw'n
pipraskomevnwn 35 kai; ejtivqoun para; tou;"
povda" tw'n ajpostovlwn: diedivdeto de; eJkavstw/
kaqovti a[n ti" creivan ei\cen. 36 !Iwsh;f de; oJ
ejpiklhqei;" Barnaba'" ajpo; tw'n ajpostovlwn, o{
ejstin meqermhneuovmenon uiJo;" paraklhvsew",
Leuivth", Kuvprio" tw'/ gevnei, 37 uJpavrconto"
aujtw'/ ajgrou' pwlhvsa" h[negken to; crh'ma kai;
e[qhken pro;" tou;" povda" tw'n ajpostovlwn.
§

5 1 !Anh;r

dev ti" @Ananiva" ojnovmati
su;n Sapfivrh/ th'/ gunaiki; aujtou' ejpwvlhsen
kth'ma 2 kai; ejnosfivsato ajpo; th'" timh'",
suneiduivh" kai; th'" gunaikov", kai; ejnevgka"
mevro" ti para; tou;" povda" tw'n ajpostovlwn
e[qhken. 3 ei\pen de; oJ Pevtro", @Ananiva, dia; tiv
ejplhvrwsen oJ Satana'" th;n kardivan sou
yeuvsasqaiv se to; pneu'ma to; a{gion kai;
nosfivsasqai ajpo; th'" timh'" tou' cwrivou_
4 oujci; mevnon soi; e[menen kai; praqe;n ejn th'/ sh'/
ejxousiva/ uJph'rcen_ tiv o{ti e[qou ejn th'/ kardiva/
sou to; pra'gma tou'to_ oujk ejyeuvsw
ajnqrwvpoi" ajlla; tw'/ qew'/. 5 ajkouvwn de; oJ
@Ananiva" tou;" lovgou" touvtou" pesw;n
ejxevyuxen: kai; ejgevneto fovbo" mevga" ejpi;
pavnta" tou;" ajkouvonta". 6 ajnastavnte" de; oiJ
newvteroi
sunevsteilan
aujto;n
kai;
ejxenevgkante" e[qayan. 7 !Egevneto de; wJ"
wJrw'n triw'n diavsthma kai; hJ gunh; aujtou' mh;
eijdui'a to; gegono;" eijsh'lqen. 8 ajpekrivqh de;
pro;" aujth;n Pevtro", Eijpev moi, eij tosouvtou
to; cwrivon ajpevdosqe_ hJ de; ei\pen, Naiv,

egybegyűltek mind a fejedelmek
az Úr ellen s az ő Fölkentje ellen' {Zsolt 2,1-2}.
27 Mert valóban egybegyűltek ebben a városban
a te szent Fiad, Jézus ellen, akit fölkentél: Heródes és
Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népeivel,
28 hogy végrehajtsák, amiről kezed és akaratod elhatározta, hogy megtörténjék. 29 Most tehát, Urunk,
tekints fenyegetéseikre, s add meg szolgáidnak, hogy
teljes bizodalommal hirdessék igédet. 30 Te pedig
nyújtsd ki kezedet gyógyításokra, hogy jelek és csodák történjenek szent Fiadnak, Jézusnak neve által.«

31 Miután

így imádkoztak, megremegett a hely,
ahol egybegyűltek. Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, s bátran hirdették Isten igéjét.
A vagyonközösség 32 A

hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott
semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. 33 Az apostolok pedig nagy erővel
tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban. 34 Nem is volt közöttük senki szűkölködő, mert
mindazok, akiknek földje vagy háza volt, eladták, s
az eladott javak árát elhozták, 35 és az apostolok lábához tették. Mindenkinek annyit osztottak ki,
amennyire kinek-kinek szüksége volt. 36 Így József, a
ciprusi származású levita, aki az apostoloktól a Barnabás melléknevet kapta – ennek jelentése: Vigasztalás fia –, 37 mivel szántóföldje volt, eladta azt, az árát
pedig elhozta, és letette az apostolok lábához.

5

Ananiás és Szafira csalása 1 Egy

bizonyos
Ananiás nevű férfi is a feleségével, Szafirával együtt
földet adott el, 2 de a felesége tudtával csalárdul megtartott valamit a föld árából, s csak egy részt hozott el
és tett az apostolok lábához. 3 Péter azonban így
szólt: »Ananiás, miért ejtette a sátán kísértésbe a
szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és csalárdul
visszatarts a föld árából? 4 Ha megmaradt volna, magadnak maradt volna, és magad rendelkeznél azzal,
amit eladtál. Miért vetemedett hát szíved erre a dologra? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek!«
5 Amint Ananiás ezeket a szavakat hallotta, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem fogta el mindazokat, akik ezt hallották. 6 Az ifjak pedig felkeltek,
felemelték, kivitték és eltemették. 7 Körülbelül három óra múlva belépett a felesége, aki nem tudta,
hogy mi történt. 8 Péter megkérdezte tőle: »Mondd
nekem, asszony, csakugyan annyiért adtátok el a
földet?« Az így felelt: »Igen, annyiért.« 9 Erre Péter
azt mondta neki: »Mire volt jó megegyeznetek abÚ
Í

tosouvtou. 9 oJ de; Pevtro" pro;" aujthvn, Tiv o{ti
sunefwnhvqh uJmi'n peiravsai to; pneu'ma
kurivou_ ijdou; oiJ povde" tw'n qayavntwn to;n
a[ndra sou ejpi; th'/ quvra/ kai; ejxoivsousivn se.
10 e[pesen de; paracrh'ma pro;" tou;" povda"
aujtou' kai; ejxevyuxen: eijselqovnte" de; oiJ
neanivskoi eu|ron aujth;n nekravn, kai;
ejxenevgkante" e[qayan pro;" to;n a[ndra
aujth'". 11 kai; ejgevneto fovbo" mevga" ejf! o{lhn
th;n ejkklhsivan kai; ejpi; pavnta" tou;"
ajkouvonta" tau'ta.
12 Dia; de; tw'n ceirw'n tw'n ajpostovlwn
ejgivneto shmei'a kai; tevrata polla; ejn tw'/
law'/: kai; h\san oJmoqumado;n a{pante" ejn th'/
Stoa'/ Solomw'nto". 13 tw'n de; loipw'n oujdei;"
ejtovlma kolla'sqai aujtoi'", ajll! ejmegavlunen
aujtou;" oJ laov": 14 ma'llon de; prosetivqento
pisteuvonte" tw'/ kurivw/ plhvqh ajndrw'n te kai;
gunaikw'n, 15 w{ste kai; eij" ta;" plateiva"
ejkfevrein tou;" ajsqenei'" kai; tiqevnai ejpi;
klinarivwn kai; krabavttwn, i{na ejrcomevnou
Pevtrou ka]n hJ skia; ejpiskiavsh/ tini; aujtw'n.
16 sunhvrceto de; kai; to; plh'qo" tw'n pevrix
povlewn !Ierousalhvm, fevronte" ajsqenei'" kai;
ojcloumevnou" uJpo; pneumavtwn ajkaqavrtwn,
oi{tine" ejqerapeuvonto a{pante".
17 !Anasta;" de; oJ ajrciereu;" kai;
pavnte" oiJ su;n aujtw'/, hJ ou\sa ai{resi" tw'n
Saddoukaivwn, ejplhvsqhsan zhvlou 18 kai;
ejpevbalon ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ajpostovlou"
kai; e[qento aujtou;" ejn thrhvsei dhmosiva/.
19 a[ggelo" de; kurivou dia; nukto;" ajnoivxa"
ta;" quvra" th'" fulakh'" ejxagagwvn te aujtou;"
ei\pen, 20 Poreuvesqe kai; staqevnte" lalei'te
ejn tw'/ iJerw'/ tw'/ law'/ pavnta ta; rJhvmata th'"
zwh'" tauvth". 21 ajkouvsante" de; eijsh'lqon
uJpo; to;n o[rqron eij" to; iJero;n kai; ejdivdaskon.
Paragenovmeno" de; oJ ajrciereu;" kai; oiJ
su;n aujtw'/ sunekavlesan to; sunevdrion kai;
pa'san th;n gerousivan tw'n uiJw'n !Israhvl, kai;
ajpevsteilan eij" to; desmwthvrion ajcqh'nai
aujtouv". 22 oiJ de; paragenovmenoi uJphrevtai
oujc eu|ron aujtou;" ejn th'/ fulakh'/,
ajnastrevyante" de; ajphvggeilan 23 levgonte"
o{ti To; desmwthvrion eu{romen kekleismevnon
ejn pavsh/ ajsfaleiva/ kai; tou;" fuvlaka"
eJstw'ta" ejpi; tw'n qurw'n, ajnoivxante" de; e[sw,
oujdevna eu{romen. 24 wJ" de; h[kousan tou;"
lovgou" touvtou" o{ te strathgo;" tou' iJerou'
kai; oiJ ajrcierei'", dihpovroun peri; aujtw'n tiv
a]n gevnoito tou'to. 25 paragenovmeno" dev ti"
ajphvggeilen aujtoi'" o{ti !Idou; oiJ a[ndre" ou}"
e[qesqe ejn th'/ fulakh'/ eijsi;n ejn tw'/ iJerw'/
eJstw'te" kai; didavskonte" to;n laovn.
26 tovte ajpelqw;n oJ strathgo;" su;n toi'"
uJphrevtai" h\gen aujtouv", ouj meta; biva",
ejfobou'nto ga;r to;n laovn, mh; liqasqw'sin.
27 !Agagovnte" de; aujtou;" e[sthsan ejn tw'/
sunedrivw/. kai; ejphrwvthsen aujtou;" oJ
j
j

ban, hogy megkísértitek az Úr Lelkét? Íme, akik eltemették férjedet, az ajtónál állnak, s téged is kivisznek.« 10 Nyomban összeesett a lábainál és meghalt.
Az ifjak pedig beléptek, halva találták, erre kivitték
és eltemették a férje mellé. 11 Ekkor nagy félelem
fogta el az egész egyházat és mindazokat, akik ezeket hallották.

Jelek és csodák az apostolok által 12 Az

apostolok keze által pedig sok jel és csoda történt a nép
között. Mindnyájan egy szívvel voltak együtt Salamon csarnokában. 13 Mások közül senki sem mert
közéjük elegyedni, de a nép nagyra becsülte őket.
14 Az Úrban hívő férfiak és nők sokasága egyre növekedett. 15 A betegeket kivitték az utcákra, hordágyakra és ágyakra rakták őket, hogy amikor Péter
arra megy, legalább az árnyéka érje valamelyiküket,
s megszabaduljanak betegségeiktől. 16 Sőt, Jeruzsálem szomszédos városainak néptömege is odaáradt,
hozták a betegeket és a tisztátalan lelkektől megszállottakat, s ezek mind meggyógyultak.
Péter letartóztatása és szabadulása 17 Felállt ekkor a főpap, és mindnyájan, akik vele tartottak – vagyis a szaddúceusok pártja –, elteltek irigységgel.
18 Elfogták az apostolokat, és a nyilvános börtönbe
vetették őket. 19 Az Úr angyala azonban éjjel kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és azt mondta:
20 »Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a templomban a népnek a tanítást erről az életről.« 21 Miután ezt
hallották, virradatkor bementek a templomba és tanítottak.
Péter a főtanács előtt Mikor megérkezett a főpap és akik vele voltak, összehívták a főtanácsot,
vagyis Izrael fiainak összes vénjét, és elküldtek a
börtönbe, hogy elővezessék őket. 22 De amikor a
szolgák odaértek és kinyitották a tömlöcöt, nem
találták ott őket. Visszatértek tehát és jelentették:
23 »A börtönt egész gondosan bezárva találtuk ugyan,
az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de amikor
benyitottunk, senkit sem találtunk ott.« 24 E szavak
hallatára a templomőrség parancsnoka és a főpapok
megdöbbentek azon, ami történt. 25 Ekkor beállított
valaki, és hírül hozta nekik: »Íme a férfiak, akiket
börtönbe vetettetek, a templomban állnak és tanítják
a népet.«
26 Erre a parancsnok elment a szolgákkal, és
erőszak alkalmazása nélkül elhozta őket, mert féltek
a néptől, hogy megkövezi őket. 27 Majd odahozták és
a főtanács elé állították őket. A főpap a szemükre
vetette: 28 »Parancsban hagytuk meg nektek, hogy ne

ajrciereu;" 28 levgwn, »Ouj¼ paraggeliva/
parhggeivlamen uJmi'n mh; didavskein ejpi; tw'/
ojnovmati touvtw/_ kai; ijdou; peplhrwvkate th;n
!Ierousalh;m th'" didach'" uJmw'n, kai;
bouvlesqe ejpagagei'n ejf! hJma'" to; ai|ma tou'
ajnqrwvpou touvtou. 29 ajpokriqei;" de; Pevtro"
kai; oiJ ajpovstoloi ei\pan, Peiqarcei'n dei' qew'/
ma'llon h] ajnqrwvpoi". 30 oJ qeo;" tw'n patevrwn
hJmw'n
h[geiren
!Ihsou'n,
o}n
uJmei'"
dieceirivsasqe kremavsante" ejpi; xuvlou:
31 tou'ton oJ qeo;" ajrchgo;n kai; swth'ra
u{ywsen th'/ dexia'/ aujtou', »tou'¼ dou'nai
metavnoian tw'/ !Israh;l kai; a[fesin aJmartiw'n.
32 kai; hJmei'" ejsmen mavrture" tw'n rJhmavtwn
touvtwn, kai; to; pneu'ma to; a{gion o} e[dwken oJ
qeo;" toi'" peiqarcou'sin aujtw'/. 33 OiJ de;
ajkouvsante" dieprivonto kai; ejbouvlonto
ajnelei'n aujtouv".
34 ajnasta;" dev ti" ejn tw'/ sunedrivw/
Farisai'o"
ojnovmati
Gamalihvl,
nomodidavskalo" tivmio" panti; tw'/ law'/,
ejkevleusen e[xw bracu; tou;" ajnqrwvpou"
poih'sai, 35 ei\pevn te pro;" aujtouv", !vAndre"
!Israhli'tai, prosevcete eJautoi'" ejpi; toi'"
ajnqrwvpoi" touvtoi" tiv mevllete pravssein.
36 pro; ga;r touvtwn tw'n hJmerw'n ajnevsth
Qeuda'", levgwn ei\naiv tina eJautovn, w|/
proseklivqh
ajndrw'n
ajriqmo;"
wJ"
tetrakosivwn: o}" ajnh/revqh, kai; pavnte" o{soi
ejpeivqonto aujtw'/ dieluvqhsan kai; ejgevnonto
eij" oujdevn. 37 meta; tou'ton ajnevsth !Iouvda" oJ
Galilai'o" ejn tai'" hJmevrai" th'" ajpografh'"
kai; ajpevsthsen lao;n ojpivsw aujtou': kajkei'no"
ajpwvleto, kai; pavnte" o{soi ejpeivqonto aujtw'/
dieskorpivsqhsan. 38 kai; ta; nu'n levgw uJmi'n,
ajpovsthte ajpo; tw'n ajnqrwvpwn touvtwn kai;
a[fete aujtouv": o{ti eja;n h\/ ejx ajnqrwvpwn hJ
boulh;
au{th
h]
to;
e[rgon
tou'to,
kataluqhvsetai: 39 eij de; ejk qeou' ejstin, ouj
dunhvsesqe katalu'sai aujtouv", mhvpote kai;
qeomavcoi euJreqh'te.
40 kai;
ejpeivsqhsan
de;
aujtw'/,
proskalesavmenoi
tou;"
ajpostovlou"
deivrante" parhvggeilan mh; lalei'n ejpi; tw'/
ojnovmati tou' !Ihsou' kai; ajpevlusan. 41 OiJ me;n
ou\n ejporeuvonto caivronte" ajpo; proswvpou
tou' sunedrivou o{ti kathxiwvqhsan uJpe;r tou'
ojnovmato" ajtimasqh'nai: 42 pa'savn te hJmevran
ejn tw'/ iJerw'/ kai; kat! oi\kon oujk ejpauvonto
didavskonte" kai; eujaggelizovmenoi to;n
Cristovn, !Ihsou'n.
§

6 1 !En

de; tai'" hJmevrai" tauvtai"
plhqunovntwn
tw'n
maqhtw'n
ejgevneto
goggusmo;" tw'n @Ellhnistw'n pro;" tou;"
@Ebraivou", o{ti pareqewrou'nto ejn th'/
diakoniva/ th'/ kaqhmerinh'/ aiJ ch'rai aujtw'n.
2 proskalesavmenoi de; oiJ dwvdeka to; plh'qo"
tw'n maqhtw'n ei\pan, Oujk ajrestovn ejstin
hJma'" kataleivyanta" to;n lovgon tou' qeou'
3 j
d
'
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tanítsatok az ő nevében, s lám, ti betöltöttétek Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani
annak az embernek a vérét.« 29 Erre Péter és az apostolok azt felelték: »Inkább kell engedelmeskednünk
Istennek, mint az embereknek. 30 Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a fára függesztve megöltetek. 31 Isten fejedelemmé és üdvözítővé emelte őt
jobbjával, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot adjon
Izraelnek. 32 Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, mi
és a Szentlélek, akit Isten megadott mindazoknak,
akik engedelmeskednek neki.« 33 Mikor ezt hallották,
feldühödtek, és arra gondoltak, hogy megölik őket.

34 Ekkor

azonban egy bizonyos Gamáliel nevű
farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó volt, felállt a főtanácsban és rövid időre
kiküldte az embereket. 35 Azután beszédet intézett
hozzájuk: »Izraelita férfiak, vigyázzatok magatokra,
mit tesztek ezekkel az emberekkel! 36 Mert a közelmúltban fellépett Teudás, azt mondta önmagáról,
hogy ő nagy valaki, és szám szerint mintegy négyszáz férfi csatlakozott hozzá. Őt megölték, azokat
pedig, akik hittek neki, mind szétszórták és semmivé
lettek. 37 Őutána az összeírás napjaiban fellépett Galileai Júdás, és magához csábította a népet. Ő is elpusztult, s akik egyetértettek vele, azokat mind szétszórták. 38 Ennélfogva én most is azt mondom nektek: hagyjátok magukra ezeket az embereket és engedjétek el őket, mert ha ez a terv vagy mű emberektől van, elenyészik. 39 Ha azonban Istentől van, nem
ronthatjátok le, nehogy az történjék, hogy Isten ellen
hadakoztok.«
Igazat adtak neki. 40 Azután előhívták az apostolokat, megverették őket, és meghagyták nekik, hogy
semmiképp se beszéljenek Jézus nevében, majd elbocsátották őket. 41 Azok pedig örvendezve eltávoztak a főtanácsból, mivel méltónak találtattak, hogy
Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. 42 Nem is
szűntek meg naponta a templomban és házaknál tanítani és hirdetni Krisztus Jézust.

6

A hét diákonus kiválasztása 1 Azokban

a napokban a tanítványok számának megszaporodtával
zúgolódás támadt a görögök között a zsidók ellen
amiatt, hogy özvegyeiket elhanyagolják a mindennapi kiszolgálásnál. 2 A tizenkettő egybehívta tehát a
tanítványok sokaságát, és így szóltak: »Nem volna
rendjén, hogy az asztaloknál szolgáljunk, s közben
elhanyagoljuk az Isten igéjét. 3 Azért testvérek, sze-

diakonei'n trapevzai": 3 ejpiskevyasqe dev,
ajdelfoiv, a[ndra" ejx uJmw'n marturoumevnou"
eJpta; plhvrei" pneuvmato" kai; sofiva", ou}"
katasthvsomen ejpi; th'" creiva" tauvth":
4 hJmei'" de; th'/ proseuch'/ kai; th'/ diakoniva/ tou'
lovgou proskarterhvsomen. 5 kai; h[resen oJ
lovgo" ejnwvpion panto;" tou' plhvqou", kai;
ejxelevxanto Stevfanon, a[ndra plhvrh"
pivstew" kai; pneuvmato" aJgivou, kai; Fivlippon
kai; Provcoron kai; Nikavnora kai; Tivmwna kai;
Parmena'n kai; Nikovlaon proshvluton
!Antioceva, 6 ou}" e[sthsan ejnwvpion tw'n
ajpostovlwn, kai; proseuxavmenoi ejpevqhkan
aujtoi'" ta;" cei'ra".
7 Kai; oJ lovgo" tou' qeou' hu[xanen, kai;
ejplhquvneto oJ ajriqmo;" tw'n maqhtw'n ejn
!Ierousalh;m sfovdra, poluv" te o[clo" tw'n
iJerevwn uJphvkouon th'/ pivstei.
8 Stevfano" de; plhvrh" cavrito" kai;
dunavmew" ejpoivei tevrata kai; shmei'a megavla
ejn tw'/ law'/. 9 ajnevsthsan dev tine" tw'n ejk th'"
sunagwgh'" th'" legomevnh" Libertivnwn kai;
Kurhnaivwn kai; !Alexandrevwn kai; tw'n ajpo;
Kilikiva" kai; !Asiva" suzhtou'nte" tw'/
Stefavnw/, 10 kai; oujk i[scuon ajntisth'nai th'/
sofiva/ kai; tw'/ pneuvmati w|/ ejlavlei. 11 tovte
uJpevbalon a[ndra" levgonta" o{ti !Akhkovamen
aujtou' lalou'nto" rJhvmata blavsfhma eij"
Mwu>sh'n kai; to;n qeovn: 12 sunekivnhsavn te to;n
lao;n kai; tou;" presbutevrou" kai; tou;"
grammatei'", kai; ejpistavnte" sunhvrpasan
aujto;n kai; h[gagon eij" to; sunevdrion,
13 e[sthsavn te mavrtura" yeudei'" levgonta",
@O a[nqrwpo" ou|to" ouj pauvetai lalw'n
rJhvmata kata; tou' tovpou tou' aJgivou »touvtou¼
kai; tou' novmou: 14 ajkhkovamen ga;r aujtou'
levgonto" o{ti !Ihsou'" oJ Nazwrai'o" ou|to"
kataluvsei to;n tovpon tou'ton kai; ajllavxei ta;
e[qh a} parevdwken hJmi'n Mwu>sh'".
15 kai; ajtenivsante" eij" aujto;n pavnte"
oiJ kaqezovmenoi ejn tw'/ sunedrivw/ ei\don to;
provswpon aujtou' wJsei; provswpon ajggevlou.
§

7 1 Ei\pen

de; oJ ajrciereuv", Eij tau'ta
ou{tw" e[cei_
de; e[fh, !vAndre" ajdelfoi; kai;
patevre", ajkouvsate. @O qeo;" th'" dovxh" w[fqh
tw'/ patri; hJmw'n !Abraa;m o[nti ejn th'/
Mesopotamiva/ pri;n h] katoikh'sai aujto;n ejn
Carravn, 3 kai; ei\pen pro;" aujtovn, !vExelqe ejk
th'" gh'" sou kai; »ejk¼ th'" suggeneiva" sou,
kai; deu'ro eij" th;n gh'n h}n a[n soi deivxw.
4 tovte ejxelqw;n ejk gh'" Caldaivwn katwv/khsen
ejn Carravn. kajkei'qen meta; to; ajpoqanei'n to;n
patevra aujtou' metwv/kisen aujto;n eij" th;n gh'n
tauvthn eij" h}n uJmei'" nu'n katoikei'te, 5 kai;
oujk e[dwken aujtw'/ klhronomivan ejn aujth'/ oujde;
bh'ma podov", kai; ejphggeivlato dou'nai aujtw'/
eij" katavscesin aujth;n kai; tw'/ spevrmati
aujtou' met! aujtovn, oujk o[nto" aujtw'/ tevknou.
6 ejlavlhsen de; ou{tw" oJ qeo;" o{ti e[stai to;
2 oJ

meljetek ki magatok közül hét jó hírű, Szentlélekkel
és bölcsességgel teljes férfit, s bízzuk rájuk ezt a
feladatot. 4 Mi meg majd az imádsággal és az ige
szolgálatával foglalkozunk.« 5 Ez a beszéd tetszett az
egész sokaságnak. Kiválasztották tehát Istvánt, akit
eltöltött a hit és a Szentlélek, továbbá Fülöpöt,
Prohóroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai prozelitát. 6 Ezeket az apostolok
elé állították, és ők imádság közben rájuk tették kezüket.

7 Az

Úr igéje pedig terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben, sőt
a papoknak is nagy tömege hódolt meg a hitnek.
István letartóztatása 8 István pedig, telve kegyelemmel és erővel, csodákat és nagy jeleket művelt a
nép között. 9 Felléptek azonban néhányan abból a
zsinagógából, amelyet a libertinusokról, a
cireneiekről, az alexandriaiakról neveztek el, és
azokról, akik Kilíkiából és Ázsiából valók, s vitatkoztak Istvánnal. 10 Nem tudtak azonban ellenállni a
bölcsességnek és a Léleknek, amely által szólt.
11 Erre férfiakat küldtek ki alattomban, akik azt
mondták: »Hallottuk őt, amint káromló szavakat
mondott Mózesre és Istenre.« 12 Ily módon felizgatták a népet, a véneket és az írástudókat, akik azután
összecsődülve megragadták őt és a főtanács elé vitték. 13 Sőt, hamis tanúkat is állítottak, hogy mondják
azt: »Ez az ember minduntalan a szent hely és a törvény ellen beszél. 14 Hallottuk ugyanis őt, amikor azt
mondta, hogy ez a Názáreti Jézus lerontja majd ezt a
helyet, s megmásítja a hagyományokat, amelyeket
Mózes hagyott ránk.«
15 Akik a főtanácsban ültek, mind őt nézték, s
olyannak látták az arcát, mint egy angyalét.

7 István beszéde 1 A főpap erre megkérdezte tőle: »Csakugyan így áll a dolog?« 2 Ő pedig azt felelte: »Férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség
Istene megjelent atyánknak, Ábrahámnak, midőn
Mezopotámiában tartózkodott, és mielőtt Háránba
költözött. 3 Így szólt hozzá: `Menj ki földedről és
rokonságodból, s jöjj arra a földre, amelyet mutatok
neked' {Ter 12,1}. 4 Erre elhagyta a káldeaiak országát,
és Háránba költözött. Innen pedig atyja halála után
áthozta őt erre a földre, amelyen ti laktok most.
5 Nem adott ugyan belőle neki talpalatnyi örökséget
sem, de megígérte, hogy birtokul adja neki és utódainak őutána {Ter 12,7}, bár nem volt még fia. 6 Isten ezt
mondta neki: `Az ő utóda hontalanként fog lakni idegen földön, szolgaságba hajtják és nyomorgatják
Ú

spevrma aujtou' pavroikon ejn gh'/ ajllotriva/, kai;
doulwvsousin aujto; kai; kakwvsousin e[th
tetrakovsia: 7 kai; to; e[qno" w|/ eja;n
douleuvsousin krinw' ejgwv, oJ qeo;" ei\pen, kai;
meta; tau'ta ejxeleuvsontai kai; latreuvsousivn
moi ejn tw'/ tovpw/ touvtw/. 8 kai; e[dwken aujtw'/
diaqhvkhn peritomh'": kai; ou{tw" ejgevnnhsen
to;n !Isaa;k kai; perievtemen aujto;n th'/ hJmevra/
th'/ ojgdovh/, kai; !Isaa;k to;n !Iakwvb, kai; !Iakw;b
tou;" dwvdeka patriavrca". 9 Kai; oiJ
patriavrcai zhlwvsante" to;n !Iwsh;f
ajpevdonto eij" Ai[gupton: kai; h\n oJ qeo;" met!
aujtou', 10 kai; ejxeivlato aujto;n ejk pasw'n tw'n
qlivyewn aujtou', kai; e[dwken aujtw'/ cavrin kai;
sofivan
ejnantivon
Faraw;
basilevw"
Aijguvptou, kai; katevsthsen aujto;n hJgouvmenon
ejp! Ai[gupton kai; »ejf!¼ o{lon to;n oi\kon
aujtou'. 11 h\lqen de; limo;" ejf! o{lhn th;n
Ai[gupton kai; Canavan kai; qli'yi" megavlh,
kai; oujc hu{riskon cortavsmata oiJ patevre"
hJmw'n. 12 ajkouvsa" de; !Iakw;b o[nta sitiva eij"
Ai[gupton ejxapevsteilen tou;" patevra" hJmw'n
prw'ton: 13 kai; ejn tw'/ deutevrw/ ajnegnwrivsqh
!Iwsh;f toi'" ajdelfoi'" aujtou', kai; fanero;n
ejgevneto tw'/ Faraw; to; gevno" »tou'¼ !Iwshvf.
14 ajposteivla" de; !Iwsh;f metekalevsato
!Iakw;b to;n patevra aujtou' kai; pa'san th;n
suggevneian ejn yucai'" eJbdomhvkonta pevnte,
15 kai; katevbh !Iakw;b eij" Ai[gupton. kai;
ejteleuvthsen aujto;" kai; oiJ patevre" hJmw'n,
16 kai; metetevqhsan eij" Suce;m kai; ejtevqhsan
ejn tw'/ mnhvmati w|/ wjnhvsato !Abraa;m timh'"
ajrgurivou para; tw'n uiJw'n @Emmw;r ejn Sucevm.
17 Kaqw;" de; h[ggizen oJ crovno" th'"
ejpaggeliva" h|" wJmolovghsen oJ qeo;" tw'/
!Abraavm, hu[xhsen oJ lao;" kai; ejplhquvnqh ejn
Aijguvptw/, 18 a[cri ou| ajnevsth basileu;"
e{tero" »ejp! Ai[gupton¼ o}" oujk h[/dei to;n
!Iwshvf. 19 ou|to" katasofisavmeno" to; gevno"
hJmw'n ejkavkwsen tou;" patevra" »hJmw'n¼ tou'
poiei'n ta; brevfh e[kqeta aujtw'n eij" to; mh;
zw/ogonei'sqai. 20 ejn w|/ kairw'/ ejgennhvqh
Mwu>sh'", kai; h\n ajstei'o" tw'/ qew'/: o}"
ajnetravfh mh'na" trei'" ejn tw'/ oi[kw/ tou'
patrov": 21 ejkteqevnto" de; aujtou' ajneivlato
aujto;n hJ qugavthr Faraw; kai; ajneqrevyato
aujto;n eJauth'/ eij" uiJovn. 22 kai; ejpaideuvqh
Mwu>sh'" »ejn¼ pavsh/ sofiva/ Aijguptivwn, h\n de;
dunato;" ejn lovgoi" kai; e[rgoi" aujtou'. 23 @W"
de; ejplhrou'to aujtw'/ tesserakontaeth;"
crovno", ajnevbh ejpi; th;n kardivan aujtou'
ejpiskevyasqai tou;" ajdelfou;" aujtou' tou;"
uiJou;" !Israhvl. 24 kai; ijdwvn tina ajdikouvmenon
hjmuvnato kai; ejpoivhsen ejkdivkhsin tw'/
kataponoumevnw/ patavxa" to;n Aijguvption.
25 ejnovmizen de; sunievnai tou;" ajdelfou;"
»aujtou'¼ o{ti oJ qeo;" dia; ceiro;" aujtou' divdwsin
swthrivan aujtoi'", oiJ de; ouj sunh'kan. 26 th'/ te
ejpiouvsh/ hJmevra/ w[fqh aujtoi'" macomevnoi" kai;
sunhvllassen aujtou;" eij" eijrhvnhn eijpwvn,
!vAndre" ajdelfoiv ejste: iJnativ ajdikei'te

őket négyszáz esztendeig. 7 De én – mondja az Úr –
megítélem a nemzetet, amelynek szolgái lesznek, azután majd kivonulnak és szolgálni fognak nekem ezen
a helyen' {Ter 15,13-14; Kiv 3,12}. 8 Egyben megkötötte
vele a körülmetélés szövetségét. Ábrahámnak így lett
a fia Izsák, akit körülmetélt a nyolcadik napon, Izsáké pedig Jákob, Jákobé meg a tizenkét pátriárka. 9 A
pátriárkák irigységből eladták Józsefet Egyiptomba,
de Isten vele volt {Ter 37,11.28; 39,2}, 10 s kiragadta őt
minden viszontagságából. Kegyelmet s bölcsességet
adott neki a fáraónak, Egyiptom királyának a színe
előtt, úgyhogy az megtette őt kormányzónak Egyiptom fölé és a tulajdon egész háza fölé {Ter 39,21; 41,3744; Zsolt 105,21}. 11 Akkoriban éhínség és nagy nyomorúság sújtotta egész Egyiptomot és Kánaánt, s atyáink nem találtak élelmet. 12 Mikor azonban Jákob
meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona, elküldte
atyáinkat első ízben; 13 a második alkalommal a testvérei megismerték Józsefet, és a fáraó előtt kitudódott a származása. 14 József erre érte küldött és elhivatta atyját, Jákobot és egész rokonságát, hetvenöt
lelket. 15 Jákob tehát lement Egyiptomba, s aztán ő és
atyáink meghaltak. 16 Átvitték őket Szíchembe, és
eltemették a sírba, amelyet Ábrahám vett meg ezüstpénzen a szichemi Hámor fiaitól {Ter 23,26-27}.

17 Mikor

azonban elközelgett az ígéret ideje,
amelyet Isten Ábrahámnak adott, a nép gyarapodott
és sokasodott Egyiptomban, 18 amíg másik király
nem támadt Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet.
19 Ez álnok módon bánt a népünkkel. Azzal sújtotta
atyáinkat, hogy ki kellett tenniük csecsemőiket, hogy
életben ne maradjanak. 20 Abban az időben született
Mózes, akit Isten kedvelt. Három hónapig apja házában táplálták. 21 Mikor azután kitették, a fáraó lánya
felvette, és felnevelte saját fia gyanánt. 22 Mózes így
oktatást kapott az egyiptomiak minden bölcsességében, és hatalmas lett szavaiban és tetteiben. 23 Mikor
pedig betöltötte negyvenedik évét, feltette szívében,
hogy meglátogatja a testvéreit, Izrael fiait. 24 Amikor
meglátta, hogy egyikük méltatlanságot szenved, a
védelmére kelt, és bosszút állt az igazságtalanságot
szenvedőért azzal, hogy megölte az egyiptomit.
25 Azt hitte ugyanis, hogy testvérei megértik, hogy
Isten az ő keze által ad nekik szabadulást, ám azok
nem értették meg. 26 Másnap megjelent köztük, amikor éppen perlekedtek, és békítgette őket: `Férfiak, ti
testvérek vagytok, miért bántjátok egymást?' 27 De
az, aki bántalmazta felebarátját, eltaszította őt, és így
szólt: `Ki tett téged följebbvalóvá és bíróvá fölénk?
28 Csak nem akarsz megölni, ahogy megölted tegnap

!vAndre", ajdelfoiv ejste: iJnativ ajdikei'te
ajllhvlou"_ 27 oJ de; ajdikw'n to;n plhsivon
ajpwvsato aujto;n eijpwvn, Tiv" se katevsthsen
a[rconta kai; dikasth;n ejf! hJmw'n_ 28 mh;
ajnelei'n me su; qevlei" o}n trovpon ajnei'le"
ejcqe;" to;n Aijguvption_ 29 e[fugen de; Mwu>sh'"
ejn tw'/ lovgw/ touvtw/, kai; ejgevneto pavroiko" ejn
gh'/ Madiavm, ou| ejgevnnhsen uiJou;" duvo.
30 Kai;
plhrwqevntwn
ejtw'n
tesseravkonta w[fqh aujtw'/ ejn th'/ ejrhvmw/ tou'
o[rou" Sina' a[ggelo" ejn flogi; puro;" bavtou.
31 oJ de; Mwu>sh'" ijdw;n ejqauvmazen to; o{rama:
prosercomevnou de; aujtou' katanoh'sai
ejgevneto fwnh; kurivou, 32 !Egw; oJ qeo;" tw'n
patevrwn sou, oJ qeo;" !Abraa;m kai; !Isaa;k kai;
!Iakwvb. e[ntromo" de; genovmeno" Mwu>sh'" oujk
ejtovlma katanoh'sai. 33 ei\pen de; aujtw'/ oJ
kuvrio", Lu'son to; uJpovdhma tw'n podw'n sou, oJ
ga;r tovpo" ejf! w|/ e{sthka" gh' aJgiva ejstivn.
34 ijdw;n ei\don th;n kavkwsin tou' laou' mou tou'
ejn Aijguvptw/, kai; tou' stenagmou' aujtw'n
h[kousa, kai; katevbhn ejxelevsqai aujtouv": kai;
nu'n deu'ro ajposteivlw se eij" Ai[gupton.
35 Tou'ton to;n Mwu>sh'n, o}n hjrnhvsanto
eijpovnte", Tiv" se katevsthsen a[rconta kai;
dikasthvn_ tou'ton oJ qeo;" »kai;¼ a[rconta kai;
lutrwth;n ajpevstalken su;n ceiri; ajggevlou
tou' ojfqevnto" aujtw'/ ejn th'/ bavtw/. 36 ou|to"
ejxhvgagen aujtou;" poihvsa" tevrata kai;
shmei'a ejn gh'/ Aijguvptw/ kai; ejn !Eruqra'/
Qalavssh/
kai; ejn th'/ ejrhvmw/ e[th
tesseravkonta. 37 ou|tov" ejstin oJ Mwu>sh'" oJ
ei[pa" toi'" uiJoi'" !Israhvl, Profhvthn uJmi'n
ajnasthvsei oJ qeo;" ejk tw'n ajdelfw'n uJmw'n wJ"
ejmev. 38 ou|tov" ejstin oJ genovmeno" ejn th'/
ejkklhsiva/ ejn th'/ ejrhvmw/ meta; tou' ajggevlou tou'
lalou'nto" aujtw'/ ejn tw'/ o[rei Sina' kai; tw'n
patevrwn hJmw'n, o}" ejdevxato lovgia zw'nta
dou'nai hJmi'n, 39 w|/ oujk hjqevlhsan uJphvkooi
genevsqai oiJ patevre" hJmw'n ajlla; ajpwvsanto
kai; ejstravfhsan ejn tai'" kardivai" aujtw'n eij"
Ai[gupton, 40 eijpovnte" tw'/ !Aarwvn, Poivhson
hJmi'n qeou;" oi} proporeuvsontai hJmw'n: oJ ga;r
Mwu>sh'" ou|to", o}" ejxhvgagen hJma'" ejk gh'"
Aijguvptou, oujk oi[damen tiv ejgevneto aujtw'/.
41 kai; ejmoscopoivhsan ejn tai'" hJmevrai"
ejkeivnai" kai; ajnhvgagon qusivan tw'/ eijdwvlw/,
kai; eujfraivnonto ejn toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n
aujtw'n. 42 e[streyen de; oJ qeo;" kai; parevdwken
aujtou;" latreuvein th'/ stratia'/ tou' oujranou',
kaqw;" gevgraptai ejn bivblw/ tw'n profhtw'n,
Mh; sfavgia kai; qusiva" proshnevgkatev moi
e[th tesseravkonta ejn th'/ ejrhvmw/, oi\ko"
!Israhvl_
43 kai; ajnelavbete th;n skhnh;n tou' Molo;c kai;
to; a[stron tou' qeou' »uJmw'n¼ @Raifavn, tou;"
tuvpou" ou}" ejpoihvsate proskunei'n aujtoi'":
kai; metoikiw' uJma'" ejpevkeina Babulw'no".
44 @H skhnh; tou' marturivou h\n toi'"
patravsin hJmw'n ejn th'/ ejrhvmw/, kaqw;"

az egyiptomit?' 29 Mikor Mózes meghallotta ezt a
beszédet, elmenekült, és jövevény lett Midián földjén, ahol két fia született {Kiv 2,15}.

30 Negyven

esztendő eltelte után Sína hegyének
pusztájában angyal jelent meg neki a csipkebokor
lángoló tüzében {Kiv 3,2-3}. 31 Mózes látta, és csodálkozott a látványon. Amint azonban odament, hogy
megnézze, az Úr szólt hozzá: 32 `Én vagyok atyáid
Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene' {Kiv 3,6}. Mózes erre megrettent, és nem merte
megnézni. 33 Az Úr pedig azt mondta neki: `Oldd le
lábad saruját, mert a hely, amelyen állsz, szent föld.
34 Jól láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát,
hallottam sóhajtozásukat, azért szálltam le, hogy
megszabadítsam őket. Jöjj tehát, elküldek Egyiptomba' {Kiv 3,5.7-10}.
35 Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor azt
mondták: `Ki rendelt téged följebbvalóvá és bíróvá?' {Kiv 2,14}, Isten vezérül és szabadítóul küldte az
angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban.
36 Ő hozta ki őket, közben csodákat és jeleket művelt
Egyiptom földjén, majd a Vörös-tengernél és a pusztában negyven éven át. 37 Ez az a Mózes, aki megmondta Izrael fiainak: `Prófétát támaszt nektek Isten
testvéreitek közül, hozzám hasonlót' {MTörv 18,15}. 38 Ő
volt az, aki a pusztai közösségből kapcsolatban állt
az angyallal, aki Sína hegyén szólt hozzá és atyáinkhoz; ő vette át az élet igéit, hogy nekünk adja. 39 Ám
atyáink nem akartak engedelmeskedni neki, hanem
eltaszították, és szívük visszavágyott Egyiptomba.
40 Azért azt mondták Áronnak: `Készíts nekünk isteneket, vezessenek bennünket ők, mert nem tudjuk, mi
történt ezzel a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptom földjéről!' {Kiv 32,1} 41 És borjúképmást készítettek
azokban a napokban, áldozatot mutattak be a bálványnak, és örömük telt önkezük alkotásaiban.
42 Ezért Isten elfordult tőlük, és hagyta őket, hogy
szolgáljanak az ég seregeinek, amint meg van írva a
próféták könyvében:
`Vajon mutattatok-e be nekem
áldozati állatokat és áldozatokat
negyven éven át a pusztában, Izrael háza?
43 Inkább befogadtátok Molok sátrát
és isteneteknek, Refánnak csillagát,
a bálványképeket, amelyeket készítettetek,
hogy imádjátok őket.
Ezért Babilonon túlra viszlek majd el titeket' {Ám
5,25-27}.
44 A szövetség sátra atyáinkkal volt a pusztában,
amint Isten elrendelte nekik aki Mózeshez szólt

dietavxato oJ lalw'n tw'/ Mwu>sh'/ poih'sai
aujth;n kata; to;n tuvpon o}n eJwravkei, 45 h}n kai;
eijshvgagon diadexavmenoi oiJ patevre" hJmw'n
meta; !Ihsou' ejn th'/ katascevsei tw'n ejqnw'n w|n
ejxw'sen oJ qeo;" ajpo; proswvpou tw'n patevrwn
hJmw'n e{w" tw'n hJmerw'n Dauivd, 46 o}" eu|ren
cavrin ejnwvpion tou' qeou' kai; hj/thvsato euJrei'n
skhvnwma tw'/ oi[kw/ !Iakwvb. 47 Solomw'n de;
oijkodovmhsen aujtw'/ oi\kon. 48 ajll! oujc oJ
u{yisto" ejn ceiropoihvtoi" katoikei': kaqw;" oJ
profhvth" levgei,
49 @O oujranov" moi qrovno", hJ de; gh' uJpopovdion
tw'n podw'n mou: poi'on oi\kon oijkodomhvsetev
moi, levgei kuvrio",
h] tiv" tovpo" th'" katapauvsewv" mou_
50 oujci; hJ ceivr mou ejpoivhsen tau'ta pavnta_
51 Sklhrotravchloi

kai; ajperivtmhtoi
kardivai" kai; toi'" wjsivn, uJmei'" ajei; tw'/
pneuvmati tw'/ aJgivw/ ajntipivptete, wJ" oiJ
patevre" uJmw'n kai; uJmei'". 52 tivna tw'n
profhtw'n oujk ejdivwxan oiJ patevre" uJmw'n_ kai;
ajpevkteinan tou;" prokataggeivlanta" peri;
th'" ejleuvsew" tou' dikaivou ou| nu'n uJmei'"
prodovtai kai; fonei'" ejgevnesqe, 53 oi{tine"
ejlavbete to;n novmon eij" diataga;" ajggevlwn,
kai; oujk ejfulavxate.
54 !Akouvonte" de; tau'ta dieprivonto
tai'" kardivai" aujtw'n kai; e[brucon tou;"
ojdovnta" ejp! aujtovn. 55 uJpavrcwn de; plhvrh"
pneuvmato" aJgivou ajtenivsa" eij" to;n oujrano;n
ei\den dovxan qeou' kai; !Ihsou'n eJstw'ta ejk
dexiw'n tou' qeou', 56 kai; ei\pen, !Idou; qewrw'
tou;" oujranou;" dihnoigmevnou" kai; to;n uiJo;n
tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n eJstw'ta tou' qeou'.
57 kravxante" de; fwnh'/ megavlh/ sunevscon ta;
w\ta aujtw'n, kai; w{rmhsan oJmoqumado;n ejp!
aujtovn, 58 kai; ejkbalovnte" e[xw th'" povlew"
ejliqobovloun. kai; oiJ mavrture" ajpevqento ta;
iJmavtia aujtw'n para; tou;" povda" neanivou
kaloumevnou Sauvlou. 59 kai; ejliqobovloun to;n
Stevfanon ejpikalouvmenon kai; levgonta, Kuvrie
!Ihsou', devxai to; pneu'mav mou. 60 qei;" de; ta;
govnata e[kraxen fwnh'/ megavlh/, Kuvrie, mh;
sthvsh/" aujtoi'" tauvthn th;n aJmartivan. kai;
tou'to eijpw;n ejkoimhvqh.
§

8 1 Sau'lo"

amint Isten elrendelte nekik, aki Mózeshez szólt,
hogy készítse el azt a látott minta szerint. 45 Ezt atyáink átvették, s be is vitték Józsuéval a pogányok birodalmába, akiket Isten kiűzött atyáink elől, Dávid
napjaiig. 46 Ő kegyelmet talált Istennél, és könyörgött, hogy hajlékot emelhessen Jákob Istenének.
47 Végül csak Salamon épített neki házat. 48 Ámde a
Magasságbeli nem lakik kezek alkotásaiban, amint a
próféta mondja:
49 `Az ég az én trónusom,
a föld pedig lábaim zsámolya.
Miféle házat építenétek nekem
– mondja az Úr –,
vagy hol lenne az én nyugodalmam helye?
50 Nem az én kezem alkotta-e mindezeket?' {Iz
66,1-2}
51 Ti

keménynyakúak, körülmetéletlen szívűek
és fülűek! Ti mindenkor ellenálltok a Szentléleknek:
amint atyáitok, úgy ti is. 52 Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Igen, megölték őket, akik annak az
Igaznak eljöveteléről jövendöltek, akinek ti most
árulói és gyilkosai lettetek, 53 ti, akik angyalok szolgálata által kaptátok a törvényt, de meg nem tartottátok.«
István megkövezése 54 Amikor

ezeket hallották,
megdühödtek szívükben, és fogukat csikorgatták
ellene. 55 Ő azonban Szentlélekkel telve föltekintett
az égre, látta Isten dicsőségét, és Jézust Isten jobbja
felől állni. 56 Megszólalt: »Íme, nyitva látom az egeket, és az Emberfiát állni Isten jobbja felől.« 57 Erre
ők fennhangon kiáltva befogták fülüket, és egy akarattal rárohantak. 58 Azután kihurcolták őt a városon
kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig letették
ruháikat egy ifjú lábához, akit Saulnak hívtak.
59 Amikor megkövezték Istvánt, az így könyörögött:
»Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!« 60 Amikor
pedig térdre esett, fennhangon azt kiáltotta: »Uram,
ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül!« Amint ezt kimondta, elszenderült az Úrban.

8 1 Saul pedig egyetértett azzal, hogy megöljék

de; h\n suneudokw'n th'/

ajnairevsei aujtou'.
!Egevneto de; ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/
diwgmo;" mevga" ejpi; th;n ejkklhsivan th;n ejn
@Ierosoluvmoi": pavnte" de; diespavrhsan kata;
ta;" cwvra" th'" !Ioudaiva" kai; Samareiva"
plh;n tw'n ajpostovlwn. 2 sunekovmisan de; to;n
Stevfanon a[ndre" eujlabei'" kai; ejpoivhsan
kopeto;n mevgan ejp! aujtw'/. 3 Sau'lo" de;
ejlumaivneto th;n ejkklhsivan kata; tou;" oi[kou"
eijsporeuovmeno", suvrwn te a[ndra" kai;
gunai'ka" paredivdou eij" fulakhvn.

őt.
Üldözés és szétszórattatás Azon a napon nagy
üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen, s az apostolok kivételével mindnyájan szétszóródtak Júdea és
Szamaria tartományában. 2 Istvánt pedig istenfélő
férfiak eltemették, és nagyon megsiratták. 3 Saul meg
pusztította az egyházat, sorra járva a házakat, elhurcolta a férfiakat és asszonyokat, s őrizetbe vetette
őket.

4 OiJ

me;n ou\n diasparevnte" dih'lqon
eujaggelizovmenoi to;n lovgon.
5 Fivlippo" de; katelqw;n eij" »th;n¼
povlin th'" Samareiva" ejkhvrussen aujtoi'" to;n
Cristovn. 6 prosei'con de; oiJ o[cloi toi'"
legomevnoi" uJpo; tou' Filivppou oJmoqumado;n ejn
tw'/ ajkouvein aujtou;" kai; blevpein ta; shmei'a a}
ejpoivei: 7 polloi; ga;r tw'n ejcovntwn pneuvmata
ajkavqarta bow'nta fwnh'/ megavlh/ ejxhvrconto,
polloi; de; paralelumevnoi kai; cwloi;
ejqerapeuvqhsan: 8 ejgevneto de; pollh; cara; ejn
th'/ povlei ejkeivnh/.
9 !Anh;r
dev ti" ojnovmati Sivmwn
prou>ph'rcen ejn th'/ povlei mageuvwn kai;
ejxistavnwn to; e[qno" th'" Samareiva", levgwn
ei\naiv tina eJauto;n mevgan, 10 w|/ prosei'con
pavnte" ajpo; mikrou' e{w" megavlou levgonte",
Ou|tov" ejstin hJ duvnami" tou' qeou' hJ
kaloumevnh Megavlh. 11 prosei'con de; aujtw'/
dia; to; iJkanw'/ crovnw/ tai'" mageivai"
ejxestakevnai aujtouv". 12 o{te de; ejpivsteusan
tw'/ Filivppw/ eujaggelizomevnw/ peri; th'"
basileiva" tou' qeou' kai; tou' ojnovmato" !Ihsou'
Cristou', ejbaptivzonto a[ndre" te kai;
gunai'ke". 13 oJ de; Sivmwn kai; aujto;"
ejpivsteusen,
kai;
baptisqei;"
h\n
proskarterw'n tw'/ Filivppw/, qewrw'n te
shmei'a kai; dunavmei" megavla" ginomevna"
ejxivstato.
14 !Akouvsante" de; oiJ ejn @Ierosoluvmoi"
ajpovstoloi o{ti devdektai hJ Samavreia to;n
lovgon tou' qeou' ajpevsteilan pro;" aujtou;"
Pevtron kai; !Iwavnnhn, 15 oi{tine" katabavnte"
proshuvxanto peri; aujtw'n o{pw" lavbwsin
pneu'ma a{gion: 16 oujdevpw ga;r h\n ejp! oujdeni;
aujtw'n
ejpipeptwkov",
movnon
de;
bebaptismevnoi uJph'rcon eij" to; o[noma tou'
kurivou !Ihsou'. 17 tovte ejpetivqesan ta;"
cei'ra" ejp! aujtouv", kai; ejlavmbanon pneu'ma
a{gion.
18 ijdw;n de; oJ Sivmwn o{ti dia; th'"
ejpiqevsew" tw'n ceirw'n tw'n ajpostovlwn
divdotai to; pneu'ma, proshvnegken aujtoi'"
crhvmata 19 levgwn, Dovte kajmoi; th;n ejxousivan
tauvthn i{na w|/ eja;n ejpiqw' ta;" cei'ra" lambavnh/
pneu'ma a{gion. 20 Pevtro" de; ei\pen pro;"
aujtovn, To; ajrguvriovn sou su;n soi; ei[h eij"
ajpwvleian, o{ti th;n dwrea;n tou' qeou'
ejnovmisa" dia; crhmavtwn kta'sqai. 21 oujk
e[stin soi meri;" oujde; klh'ro" ejn tw'/ lovgw/
touvtw/, hJ ga;r kardiva sou oujk e[stin eujqei'a
e[nanti tou' qeou'. 22 metanovhson ou\n ajpo; th'"
kakiva" sou tauvth", kai; dehvqhti tou' kurivou
eij a[ra ajfeqhvsetaiv soi hJ ejpivnoia th'"
kardiva" sou: 23 eij" ga;r colh;n pikriva" kai;
suvndesmon
ajdikiva"
oJrw'
se
o[nta.
24 ajpokriqei;" de; oJ Sivmwn ei\pen, Dehvqhte
uJmei'" uJpe;r ejmou' pro;" to;n kuvrion o{pw"
mhde;n ejpevlqh/ ejp! ejme; w|n eijrhvkate. 25 OiJ me;n

Fülöp, Szamaria hittérítője 4 Azok,

akik szétszóródtak, eközben körüljártak, és hirdették az Isten
igéjét.
5 Így jutott el Fülöp Szamaria városába, és hirdette nekik Krisztust. 6 Tömegesen és egyetértően
figyeltek mindarra, amit Fülöp mondott, hallva és
látva a jeleket, amelyeket cselekedett. 7 Mert a tisztátalan lelkek hangos kiáltással kimentek sokakból,
akikben laktak, és sok inaszakadt és sánta meggyógyult. 8 Nagy öröm támadt abban a városban.
9 Volt

azonban a városban egy Simon nevű férfi,
aki azelőtt varázslással foglalkozott, és elámította
Szamaria népét, azt állítva, hogy ő rendkívüli valaki.
10 Nagyok és kicsik, mindenki egyaránt hallgatott rá,
s azt mondták: »Az Isten ereje ő, akit Nagynak hívnak.« 11 És követték őt, mert jó ideje ámította őket
varázslataival. 12 Amikor azonban hittek Fülöpnek,
aki hirdette az örömhírt Isten országáról, a férfiak és
az asszonyok megkeresztelkedtek Jézus Krisztus
nevében. 13 Sőt, maga Simon is hitt, és megkeresztelkedése után Fülöphöz szegődött. Mikor látta, hogy
jelek és igen nagy csodák is történnek, álmélkodva
csodálkozott.

Péter és János Szamariában 14 Mikor

pedig az
apostolok, akik Jeruzsálemben voltak, meghallották,
hogy Szamaria befogadta az Isten igéjét, elküldték
hozzájuk Pétert és Jánost. 15 Amint odaérkeztek,
imádkoztak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket,
16 mert az még egyikükre sem szállt le, csak meg
voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. 17 Ekkor
rájuk tették kezüket, és azok elnyerték a Szentlelket.

18 Amikor

Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel megadják a Szentlelket, pénzt kínált nekik,
19 és azt mondta: »Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, megkapja a
Szentlelket!« 20 Péter azonban így szólt hozzá:
»Vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni!
21 Sem részed nincs ebben, sem jussod nincs hozzá,
mert a szíved nem igaz Isten előtt. 22 Térj meg tehát
ebből a gonoszságodból, s kérd Istent, hogy szívednek ez a gondolata bocsánatot nyerjen! 23 Mert azt
látom, hogy a keserűség epéjében és a gonoszság
kötelékében vagy.« 24 Erre Simon azt felelte: »Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se érjen
engem abból, amit mondtatok!« 25 Ők pedig, miután
tanúságot tettek és az Úr igéjét hirdették, visszatértek
Jeruzsálembe. Közben a szamariaiak sok helységé-

ou\n diamarturavmenoi kai; lalhvsante" to;n
lovgon tou' kurivou uJpevstrefon eij"
@Ierosovluma, pollav" te kwvma" tw'n
Samaritw'n eujhggelivzonto.
26 !vAggelo" de; kurivou ejlavlhsen pro;"
Fivlippon levgwn, !Anavsthqi kai; poreuvou
kata; meshmbrivan ejpi; th;n oJdo;n th;n
katabaivnousan ajpo; !Ierousalh;m eij" Gavzan:
au{th ejsti;n e[rhmo". 27 kai; ajnasta;"
ejporeuvqh: kai; ijdou; ajnh;r Aijqivoy eujnou'co"
dunavsth" Kandavkh" basilivssh" Aijqiovpwn,
o}" h\n ejpi; pavsh" th'" gavzh" aujth'", o}"
ejlhluvqei proskunhvswn eij" !Ierousalhvm,
28 h\n te uJpostrevfwn kai; kaqhvmeno" ejpi; tou'
a{rmato" aujtou' kai; ajnegivnwsken to;n
profhvthn !Hsai?an. 29 ei\pen de; to; pneu'ma tw'/
Filivppw/, Provselqe kai; kollhvqhti tw'/ a{rmati
touvtw/. 30 prosdramw;n de; oJ Fivlippo"
h[kousen aujtou' ajnaginwvskonto" !Hsai?an to;n
profhvthn, kai; ei\pen, !'Arav ge ginwvskei" a}
ajnaginwvskei"_ 31 oJ de; ei\pen, Pw'" ga;r a]n
dunaivmhn eja;n mhv ti" oJdhghvsei me_
parekavlesevn te to;n Fivlippon ajnabavnta
kaqivsai su;n aujtw'/. 32 hJ de; perioch; th'"
grafh'" h}n ajnegivnwsken h\n au{th:
@W" provbaton ejpi; sfagh;n h[cqh,
kai; wJ" ajmno;" ejnantivon tou' keivranto" aujto;n
a[fwno", ou{tw" oujk ajnoivgei to; stovma
aujtou'.
33 !En th'/ tapeinwvsei »aujtou'¼ hJ krivsi" aujtou'
h[rqh: th;n genea;n aujtou' tiv" dihghvsetai_
o{ti ai[retai ajpo; th'" gh'" hJ zwh; aujtou'.
34 !Apokriqei;" de; oJ eujnou'co" tw'/
Filivppw/ ei\pen, Devomaiv sou, peri; tivno" oJ
profhvth" levgei tou'to_ peri; eJautou' h] peri;
eJtevrou tinov"_ 35 ajnoivxa" de; oJ Fivlippo" to;
stovma aujtou' kai; ajrxavmeno" ajpo; th'"
grafh'" tauvth" eujhggelivsato aujtw'/ to;n
!Ihsou'n. 36 wJ" de; ejporeuvonto kata; th;n oJdovn,
h\lqon ejpiv ti u{dwr, kaiv fhsin oJ eujnou'co",
!Idou; u{dwr: tiv kwluvei me baptisqh'nai_ 37
38 kai; ejkevleusen sth'nai to; a{rma, kai;
katevbhsan ajmfovteroi eij" to; u{dwr o{ te
Fivlippo" kai; oJ eujnou'co", kai; ejbavptisen
aujtovn. 39 o{te de; ajnevbhsan ejk tou' u{dato",
pneu'ma kurivou h{rpasen to;n Fivlippon, kai;
oujk ei\den aujto;n oujkevti oJ eujnou'co":
ejporeuveto ga;r th;n oJdo;n aujtou' caivrwn.
40 Fivlippo" de; euJrevqh eij" !vAzwton, kai;
diercovmeno" eujhggelivzeto ta;" povlei"
pavsa" e{w" tou' ejlqei'n aujto;n eij"
Kaisavreian.
§
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de; Sau'lo", e[ti ejmpnevwn
ajpeilh'" kai; fovnou eij" tou;" maqhta;" tou'
kurivou, proselqw;n tw'/ ajrcierei' 2 hj/thvsato
par! aujtou' ejpistola;" eij" Damasko;n pro;"
ta;" sunagwgav", o{pw" ejavn tina" eu{rh/ th'"
oJdou' o[nta", a[ndra" te kai; gunai'ka",
dedemevnou" ajgavgh/ eij" !Ierousalhvm. 3 ejn de;

nek hirdették az evangéliumot.

Az etióp férfi megkeresztelése 26 Ezek

után az
Úr angyala így szólt Fülöphöz: »Kelj föl és menj
délre, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből
Gázába visz le!« 27 Az fölkelt tehát, és elment. S íme,
egy etióp férfi, Kandakénak, az etiópok királynőjének hatalmas udvari tisztje és minden kincsének kezelője, aki Jeruzsálembe jött imádkozni, 28 visszatértében kocsiján ülve Izajás prófétát olvasta.
29 Ekkor a Lélek így szólt Fülöphöz: »Menj oda, és
szegődj ahhoz a kocsihoz!« 30 Amint Fülöp odasietett és hallotta, hogy Izajás prófétát olvassa, megszólította: »Azt gondolod, hogy érted, amit olvasol?«
31 Az így felelt: »Hogyan érteném, ha nincs, aki
megmagyarázza nekem?« Megkérte tehát Fülöpöt,
hogy szálljon fel és üljön melléje. 32 Az Írás helye
pedig, amelyet olvasott, ez volt:

»Mint a bárány, amelyet leölésre visznek,
és mint a juh, mely nyírója előtt elnémul,
nem nyitotta ki száját.
33 Megaláztatásban hoztak fölötte ítéletet.
A sorsával ki törődik?
Hisz életét elvették e földön« {Iz 53,7-8}.
34 Erre az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt:
»Kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy
valaki másról?« 35 Ekkor Fülöp megnyitotta száját, s
ebből az Írásból kiindulva hirdette neki Jézust.
36 Amint haladtak az úton, egy vízhez értek. Erre az
udvari tiszt így szólt: »Íme a víz; mi gátol abban,
hogy megkeresztelkedjem?« [37] 38 Azután megállította a kocsit. Mindketten lementek a vízbe, Fülöp és
az udvari tiszt, és megkeresztelte őt. 39 Mikor a vízből feljöttek, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt. Az udvari tiszt nem látta őt többé, s örvendezve folytatta
útját. 40 Fülöp pedig Asdódban termett, körüljárt, és
hirdette az evangéliumot, amíg Cézáreába nem érkezett.

9 Saul megtérése 1 Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az Úr
tanítványait, elment a főpaphoz, 2 és levelet kért tőle
a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve
Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket,
akiket ott talál ennek a tannak a követői közül. 3 De

tw'/ poreuvesqai ejgevneto aujto;n ejggivzein th'/
Damaskw'/, ejxaivfnh" te aujto;n perihvstrayen
fw'" ejk tou' oujranou', 4 kai; pesw;n ejpi; th;n
gh'n h[kousen fwnh;n levgousan aujtw'/, Saou;l
Saouvl, tiv me diwvkei"_ 5 ei\pen dev, Tiv" ei\,
kuvrie_ oJ dev, !Egwv eijmi !Ihsou'" o}n su; diwvkei":
6 ajlla; ajnavsthqi kai; ei[selqe eij" th;n povlin,
kai; lalhqhvsetaiv soi o{ tiv se dei' poiei'n. 7 oiJ
de;
a[ndre"
oiJ
sunodeuvonte"
aujtw'/
eiJsthvkeisan ejneoiv, ajkouvonte" me;n th'"
fwnh'" mhdevna de; qewrou'nte". 8 hjgevrqh de;
Sau'lo" ajpo; th'" gh'", ajnew/gmevnwn de; tw'n
ojfqalmw'n
aujtou'
oujde;n
e[blepen:
ceiragwgou'nte" de; aujto;n eijshvgagon eij"
Damaskovn. 9 kai; h\n hJmevra" trei'" mh;
blevpwn, kai; oujk e[fagen oujde; e[pien.
10 !'Hn dev ti" maqhth;" ejn Damaskw'/
ojnovmati @Ananiva", kai; ei\pen pro;" aujto;n ejn
oJravmati oJ kuvrio", @Ananiva. oJ de; ei\pen, !Idou;
ejgwv, kuvrie. 11 oJ de; kuvrio" pro;" aujtovn,
!Anasta;" poreuvqhti ejpi; th;n rJuvmhn th;n
kaloumevnhn Eujqei'an kai; zhvthson ejn oijkiva/
!Iouvda Sau'lon ojnovmati Tarseva: ijdou; ga;r
proseuvcetai, 12 kai; ei\den a[ndra »ejn
oJravmati¼ @Ananivan ojnovmati eijselqovnta kai;
ejpiqevnta aujtw'/ »ta;"¼ cei'ra" o{pw" ajnablevyh/.
13 ajpekrivqh de; @Ananiva", Kuvrie, h[kousa ajpo;
pollw'n peri; tou' ajndro;" touvtou, o{sa kaka;
toi'" aJgivoi" sou ejpoivhsen ejn !Ierousalhvm:
14 kai; w|de e[cei ejxousivan para; tw'n
ajrcierevwn
dh'sai
pavnta"
tou;"
ejpikaloumevnou" to; o[nomav sou. 15 ei\pen de;
pro;" aujto;n oJ kuvrio", Poreuvou, o{ti skeu'o"
ejklogh'" ejstivn moi ou|to" tou' bastavsai to;
o[nomav mou ejnwvpion ejqnw'n te kai; basilevwn
uiJw'n te !Israhvl: 16 ejgw; ga;r uJpodeivxw aujtw'/
o{sa dei' aujto;n uJpe;r tou' ojnovmatov" mou
paqei'n. 17 !Aph'lqen de; @Ananiva" kai;
eijsh'lqen eij" th;n oijkivan, kai; ejpiqei;" ejp!
aujto;n ta;" cei'ra" ei\pen, Saou;l ajdelfev, oJ
kuvrio" ajpevstalkevn me, !Ihsou'" oJ ojfqeiv" soi
ejn th'/ oJdw'/ h|/ h[rcou, o{pw" ajnablevyh/" kai;
plhsqh'/" pneuvmato" aJgivou. 18 kai; eujqevw"
ajpevpesan aujtou' ajpo; tw'n ojfqalmw'n wJ"
lepivde", ajnevbleyevn te, kai; ajnasta;"
ejbaptivsqh, 19 kai; labw;n trofh;n ejnivscusen.
!Egevneto de; meta; tw'n ejn Damaskw'/
maqhtw'n hJmevra" tinav", 20 kai; eujqevw" ejn
tai'" sunagwgai'" ejkhvrussen to;n !Ihsou'n o{ti
ou|tov" ejstin oJ uiJo;" tou' qeou'. 21 ejxivstanto de;
pavnte" oiJ ajkouvonte" kai; e[legon, Oujc ou|tov"
ejstin oJ porqhvsa" eij" !Ierousalh;m tou;"
ejpikaloumevnou" to; o[noma tou'to, kai; w|de eij"
tou'to ejlhluvqei i{na dedemevnou" aujtou;"
ajgavgh/ ejpi; tou;" ajrcierei'"_ 22 Sau'lo" de;
ma'llon ejnedunamou'to kai; sunevcunnen »tou;"¼
!Ioudaivou" tou;" katoikou'nta" ejn Damaskw'/,
sumbibavzwn o{ti ou|tov" ejstin oJ Cristov".
23 @W" de; ejplhrou'nto hJmevrai iJkanaiv,

amint haladt az úton és Damaszkuszhoz közeledett,
történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az
égből. 4 Leesett a földre, és szózatot hallott, amely
azt mondta neki: »Saul, Saul, miért üldözöl engem?«
5 Erre ő megkérdezte: »Ki vagy te, Uram?« Az így
felelt: »Én vagyok Jézus, akit te üldözöl! 6 De kelj
föl és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.« 7 A férfiak, akik kísérték, csodálkozva álltak. Hallották ugyan a hangot, de nem
láttak senkit sem. 8 Saul pedig fölkelt a földről, de
amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Úgy
vezették be kezénél fogva Damaszkuszba. 9 Ott volt
három napig, nem látott, nem evett, nem ivott semmit.
10 Volt Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány, akihez az Úr látomásban így szólt: »Ananiás!«
Ő pedig így felelt: »Itt vagyok, Uram!« 11 Az Úr így
folytatta: »Kelj föl, menj el az úgynevezett Egyenes
utcába, keress fel Júdás házában egy Saul nevű
tarzusi embert. Íme, épp imádkozik, 12 és lát egy
Ananiás nevű férfit, amint belép hozzá, és ráteszi a
kezét, hogy látását visszanyerje.« 13 Ananiás azonban
azt felelte: »Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról,
hogy mennyi gonoszat tett szentjeiddel Jeruzsálemben. 14 Itt meg felhatalmazása van a főpapoktól, hogy
megkötözze mindazokat, akik segítségül hívják nevedet.« 15 De az Úr azt mondta neki: »Csak menj,
mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza
nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt.
16 Én ugyanis megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.« 17 Erre Ananiás elindult,
bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta: »Saul
testvér, az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent
neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss és eltelj
Szentlélekkel.« 18 Erre azonnal halpikkely-szerű valami hullott le a szemeiről, és visszanyerte a szeme
világát. Fölkelt és megkeresztelkedett, 19 azután ételt
vett magához és megerősödött.

Néhány napig még együtt maradt a tanítványokkal, akik Damaszkuszban voltak. 20 Azonnal hirdette
a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia.
21 Mindazok pedig, akik hallgatták, csodálkoztak és
megjegyezték: »Nem ez az, aki Jeruzsálemben vesztére tört azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívták,
és ide is azért jött, hogy megkötözve elhurcolja őket
a főpapokhoz?« 22 Saul azonban mind nagyobb erővel lépett fel, zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat,
és bizonyította előttük, hogy Jézus a Krisztus.
Saul menekülése Damaszkuszból 23 Jó néhány
nap múlva a zsidók megállapodtak, hogy megölik őt.

sunebouleuvsanto oiJ !Ioudai'oi ajnelei'n aujtovn:
24 ejgnwvsqh de; tw'/ Sauvlw/ hJ ejpiboulh; aujtw'n.
parethrou'nto de; kai; ta;" puvla" hJmevra" te
kai; nukto;" o{pw" aujto;n ajnevlwsin:
25 labovnte" de; oiJ maqhtai; aujtou' nukto;" dia;
tou' teivcou" kaqh'kan aujto;n calavsante" ejn
spurivdi.
26 Paragenovmeno" de; eij" !Ierousalh;m
ejpeivrazen kolla'sqai toi'" maqhtai'": kai;
pavnte" ejfobou'nto aujtovn, mh; pisteuvonte"
o{ti ejsti;n maqhthv". 27 Barnaba'" de;
ejpilabovmeno" aujto;n h[gagen pro;" tou;"
ajpostovlou", kai; dihghvsato aujtoi'" pw'" ejn
th'/ oJdw'/ ei\den to;n kuvrion kai; o{ti ejlavlhsen
aujtw'/, kai; pw'" ejn Damaskw'/ ejparrhsiavsato
ejn tw'/ ojnovmati tou' !Ihsou'. 28 kai; h\n met!
aujtw'n eijsporeuovmeno" kai; ejkporeuovmeno"
eij" !Ierousalhvm, parrhsiazovmeno" ejn tw'/
ojnovmati tou' kurivou, 29 ejlavlei te kai;
sunezhvtei pro;" tou;" @Ellhnistav": oiJ de;
ejpeceivroun ajnelei'n aujtovn. 30 ejpignovnte" de;
oiJ ajdelfoi; kathvgagon aujto;n eij" Kaisavreian
kai; ejxapevsteilan aujto;n eij" Tarsovn.
31 @H me;n ou\n ejkklhsiva kaq! o{lh" th'"
!Ioudaiva" kai; Galilaiva" kai; Samareiva"
ei\cen
eijrhvnhn,
oijkodomoumevnh
kai;
poreuomevnh tw'/ fovbw/ tou' kurivou, kai; th'/
paraklhvsei
tou'
aJgivou
pneuvmato"
ejplhquvneto.
32 !Egevneto de; Pevtron diercovmenon dia;
pavntwn katelqei'n kai; pro;" tou;" aJgivou"
tou;" katoikou'nta" Luvdda. 33 eu|ren de; ejkei'
a[nqrwpovn tina ojnovmati Aijnevan ejx ejtw'n
ojktw; katakeivmenon ejpi; krabavttou, o}" h\n
paralelumevno". 34 kai; ei\pen aujtw'/ oJ Pevtro",
Aijneva, ija'taiv se !Ihsou'" Cristov": ajnavsthqi
kai; strw'son seautw'/. kai; eujqevw" ajnevsth.
35 kai; ei\dan aujto;n pavnte" oiJ katoikou'nte"
Luvdda kai; to;n Sarw'na, oi{tine" ejpevstreyan
ejpi; to;n kuvrion.
36 !En !Iovpph/ dev ti" h\n maqhvtria
ojnovmati Tabiqav, h} diermhneuomevnh levgetai
Dorkav": au{th h\n plhvrh" e[rgwn ajgaqw'n kai;
ejlehmosunw'n w|n ejpoivei. 37 ejgevneto de; ejn
tai'" hJmevrai" ejkeivnai" ajsqenhvsasan aujth;n
ajpoqanei'n: louvsante" de; e[qhkan »aujth;n¼ ejn
uJperwv/w/. 38 ejggu;" de; ou[sh" Luvdda" th'/
!Iovpph/ oiJ maqhtai; ajkouvsante" o{ti Pevtro"
ejsti;n ejn aujth'/ ajpevsteilan duvo a[ndra" pro;"
aujto;n parakalou'nte", Mh; ojknhvsh/" dielqei'n
e{w" hJmw'n. 39 ajnasta;" de; Pevtro" sunh'lqen
aujtoi'": o}n paragenovmenon ajnhvgagon eij" to;
uJperw'/on, kai; parevsthsan aujtw'/ pa'sai aiJ
ch'rai klaivousai kai; ejpideiknuvmenai
citw'na" kai; iJmavtia o{sa ejpoivei met! aujtw'n
ou\sa hJ Dorkav". 40 ejkbalw;n de; e[xw pavnta" oJ
Pevtro" kai; qei;" ta; govnata proshuvxato, kai;
ejpistrevya" pro;" to; sw'ma ei\pen, Tabiqav,
ajnavsthqi. hJ de; h[noixen tou;" ojfqalmou;"
j '
; jd '
; P v
j
vq

24 De

Saul tudomást szerzett ármánykodásukról.
Azok még a kapukat is őrizték éjjel-nappal, hogy
megöljék őt. 25 A tanítványok azonban éjjel fogták
őt, és kimenekítették a falon át, leeresztve őt egy
kosárban.
26 Mikor

így Jeruzsálembe érkezett, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle,
mert nem hitték, hogy tanítvány. 27 Barnabás azonban maga mellé vette, elvezette az apostolokhoz, és
elbeszélte nekik, hogyan látta meg az Urat útközben,
hogyan beszélt vele, és hogy milyen bátran tevékenykedett Damaszkuszban Jézus nevében. 28 Velük
volt, járt-kelt Jeruzsálemben, és bátran tevékenykedett az Úr nevében. 29 Beszélt a pogányokhoz is, és
vitatkozott a görögökkel, de azok az életére törtek.
30 Mikor a testvérek értesültek erről, lekísérték őt
Cézáreába, és elküldték Tarzusba.

31 Az

egyház ekkor egész Júdeában, Galileában
és Szamariában békében élt és gyarapodott, az Úr
félelmében járt, s telve volt a Szentlélek vigasztalásával.
A pogányok felvétele az egyházba: 9,32-12,5
Péter Liddában és Joppéban 32 Történt

egyszer,
hogy Péter, amikor mindenkit fölkeresett, eljutott
azokhoz a szentekhez is, akik Liddában laktak.
33 Talált ott egy Éneász nevű embert, aki nyolc év óta
ágyban feküdt, mert béna volt. 34 Péter így szólt hozzá: »Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged! Kelj
föl, vesd be ágyadat!« Erre ő azonnal fölkelt.
35 Lidda és Száron lakói mind látták őt, és megtértek
az Úrhoz.
36 Joppéban

a tanítványok közt volt egy asszony,
a neve Tabíta volt, ami azt jelenti: Dorkász. Teljesen
a jócselekedeteknek és az alamizsnálkodásnak szentelte életét. 37 Történt pedig azokban a napokban,
hogy megbetegedett és meghalt. Miután megmosták,
lefektették a felső teremben. 38 Mivel Lidda közel
van Joppéhoz, s a tanítványok meghallották, hogy
Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték:
»Ne késlekedj hozzánk jönni!« 39 Péter erre útra kelt,
és elment velük. Amikor megérkeztek, felvezették őt
a felső terembe. Az özvegyek mind körülvették őt
sírva, és a köntösöket és ruhákat mutogatták, amelyeket Dorkász készített nekik, amíg velük volt.
40 Péter azonban mindnyájukat kiparancsolta, azután
térdre borulva imádkozott, majd a holttesthez fordulva így szólt: »Tabíta, kelj föl!« Erre az kinyitotta a
szemét, meglátta Pétert, és felült. 41 Ő pedig odanyúj-

aujth'", kai; ijdou'sa to;n Pevtron ajnekavqisen.
41 dou;" de; aujth'/ cei'ra ajnevsthsen aujthvn,
fwnhvsa" de; tou;" aJgivou" kai; ta;" chvra"
parevsthsen aujth;n zw'san. 42 gnwsto;n de;
ejgevneto kaq! o{lh" th'" !Iovpph", kai;
ejpivsteusan polloi; ejpi; to;n kuvrion.
43 !Egevneto de; hJmevra" iJkana;" mei'nai
ejn !Iovpph/ parav tini Sivmwni bursei'.
§

10 1 !Anh;r

dev ti" ejn Kaisareiva/
ojnovmati Kornhvlio", eJkatontavrch" ejk
speivrh"
th'"
kaloumevnh"
!Italikh'",
2 eujsebh;" kai; fobouvmeno" to;n qeo;n su;n
panti; tw'/ oi[kw/ aujtou', poiw'n ejlehmosuvna"
polla;" tw'/ law'/ kai; deovmeno" tou' qeou' dia;
pantov", 3 ei\den ejn oJravmati fanerw'" wJsei;
peri; w{ran ejnavthn th'" hJmevra" a[ggelon tou'
qeou' eijselqovnta pro;" aujto;n kai; eijpovnta
aujtw'/, Kornhvlie. 4 oJ de; ajtenivsa" aujtw'/ kai;
e[mfobo" genovmeno" ei\pen, Tiv ejstin, kuvrie_
ei\pen de; aujtw'/, AiJ proseucaiv sou kai; aiJ
ejlehmosuvnai sou ajnevbhsan eij" mnhmovsunon
e[mprosqen tou' qeou'. 5 kai; nu'n pevmyon
a[ndra" eij" !Iovpphn kai; metavpemyai Sivmwnav
tina o}" ejpikalei'tai Pevtro": 6 ou|to"
xenivzetai parav tini Sivmwni bursei', w|/ ejstin
oijkiva para; qavlassan. 7 wJ" de; ajph'lqen oJ
a[ggelo" oJ lalw'n aujtw'/, fwnhvsa" duvo tw'n
oijketw'n kai; stratiwvthn eujsebh' tw'n
8 kai;
proskarterouvntwn
aujtw'/,
ejxhghsavmeno" a{panta aujtoi'" ajpevsteilen
aujtou;" eij" th;n !Iovpphn.
9 Th'/
de; ejpauvrion oJdoiporouvntwn
ejkeivnwn kai; th'/ povlei ejggizovntwn ajnevbh
Pevtro" ejpi; to; dw'ma proseuvxasqai peri;
w{ran e{kthn. 10 ejgevneto de; provspeino" kai;
h[qelen geuvsasqai: paraskeuazovntwn de;
aujtw'n ejgevneto ejp! aujto;n e[kstasi", 11 kai;
qewrei' to;n oujrano;n ajnew/gmevnon kai;
katabai'non skeu'ov" ti wJ" ojqovnhn megavlhn
tevssarsin ajrcai'" kaqievmenon ejpi; th'" gh'",
12 ejn w|/ uJph'rcen pavnta ta; tetravpoda kai;
eJrpeta; th'" gh'" kai; peteina; tou' oujranou'.
13 kai; ejgevneto fwnh; pro;" aujtovn, !Anastav",
Pevtre, qu'son kai; favge. 14 oJ de; Pevtro"
ei\pen, Mhdamw'", kuvrie, o{ti oujdevpote
e[fagon pa'n koino;n kai; ajkavqarton. 15 kai;
fwnh; pavlin ejk deutevrou pro;" aujtovn, @;A oJ
qeo;" ejkaqavrisen su; mh; koivnou. 16 tou'to de;
ejgevneto ejpi; triv", kai; eujqu;" ajnelhvmfqh to;
skeu'o" eij" to;n oujranovn. 17 @W" de; ejn eJautw'/
dihpovrei oJ Pevtro" tiv a]n ei[h to; o{rama o}
ei\den, ijdou; oiJ a[ndre" oiJ ajpestalmevnoi uJpo;
tou' Kornhlivou dierwthvsante" th;n oijkivan
tou' Sivmwno" ejpevsthsan ejpi; to;n pulw'na,
18 kai; fwnhvsante" ejpunqavnonto eij Sivmwn oJ
ejpikalouvmeno" Pevtro" ejnqavde xenivzetai.
19 tou' de; Pevtrou dienqumoumevnou peri; tou'
oJravmato" ei\pen »aujtw'/¼ to; pneu'ma, !Idou;
a[ndre" trei'" zhtou'ntev" se: 20 ajlla;

totta neki a kezét és felsegítette. Azután odahívta a
szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik őt,
hogy él. 42 Híre ment ennek egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban.
43 Történt

ezután, hogy sok napon át ott maradt
Joppéban egy bizonyos Simon tímárnál.

10

Kornéliusz százados látomása Cézáreában

1 Volt

Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az Itáliainak nevezett zászlóalj századosa. 2 Egész háza
népével együtt vallásos és istenfélő ember volt, sok
alamizsnát osztott ki a nép között, és szüntelenül
imádkozott az Istenhez. 3 Egyszer, a nap kilencedik
órája körül látomásban tisztán látta, hogy az Isten
angyala bejött hozzá, és azt mondta neki:
»Kornéliusz!« 4 Ő rátekintett, és megrémülve azt
mondta: »Mi az, Uram?« Erre az így szólt: »Imádságaid és alamizsnáid felszálltak Isten színe elé, és ő
megemlékezett rólad. 5 Azért küldj most férfiakat
Joppéba, és hivass ide egy bizonyos Simont, akit
Péternek is hívnak. 6 Ez egy bizonyos Simon tímárnál szállt meg, akinek a háza a tenger mellett van. Ő
majd megmondja neked, mit kell tenned.« 7 Amikor
eltávozott az angyal, aki szólt hozzá, odahívta két
szolgáját és beosztottjai közül egy istenfélő katonát.
8 Mindent elmondott nekik, és elküldte őket Joppéba.

Péter látomása Joppéban 9 Másnap

pedig, miközben ők úton voltak és a városhoz közeledtek, hat
óra tájban Péter felment a ház tetejére imádkozni.
10 Közben megéhezett, és enni akart. Amíg készítettek neki, elragadtatásba esett. 11 Nyitva látta az eget,
és egy edény ereszkedett alá, olyan mint egy nagy
lepedő, amelyet négy sarkánál fogva eresztenek le a
földre. 12 Mindenféle négylábú, földi csúszómászó és
égi madár volt benne. 13 Egy hang így szólt hozzá:
»Kelj fel Péter, öld meg és edd!« 14 De Péter azt
mondta: »Távol legyen tőlem, Uram, hiszen sohasem
ettem semmi közönségeset és tisztátalant!« 15 De a
hang újból, másodszor is szólt hozzá: »Amit Isten
tisztává tett, azt te ne mondd tisztátalannak!« 16 Ez
háromszor megismétlődött, aztán az edény hirtelen
felemelkedett az égbe. 17 Amíg Péter azon tűnődött
magában, hogy mit jelent a látomás, amit látott, a
férfiak, akiket Kornéliusz küldött, megkeresték Simon házát. Megálltak az ajtónál, 18 bekiáltottak és
tudakolták, vajon Simon, akit Péternek is hívnak, ott
szállt-e meg? 19 Péternek pedig, amíg a látomásról
tűnődött, azt mondta a Lélek: »Három férfi keres
téged. 20 Kelj fel tehát, eredj le, és menj el velük habozás nélkül, mert én küldtem őket.« 21 Péter tehát
lement a férfiakhoz, és így szólt: »Íme, én vagyok,
kit k
t k Mi já tb
t k? 22 E k t f

ajnasta;" katavbhqi kai; poreuvou su;n aujtoi'"
mhde;n diakrinovmeno", o{ti ejgw; ajpevstalka
aujtouv". 21 kataba;" de; Pevtro" pro;" tou;"
a[ndra" ei\pen, !Idou; ejgwv eijmi o}n zhtei'te: tiv"
hJ aijtiva di! h}n pavreste_ 22 oiJ de; ei\pan,
Kornhvlio" eJkatontavrch", ajnh;r divkaio" kai;
fobouvmeno" to;n qeo;n marturouvmenov" te uJpo;
o{lou tou' e[qnou" tw'n !Ioudaivwn, ejcrhmativsqh
uJpo; ajggevlou aJgivou metapevmyasqaiv se eij"
to;n oi\kon aujtou' kai; ajkou'sai rJhvmata para;
23 eijskalesavmeno"
sou'.
ou\n
aujtou;"
ejxevnisen.
Th'/ de; ejpauvrion ajnasta;" ejxh'lqen su;n
aujtoi'", kaiv tine" tw'n ajdelfw'n tw'n ajpo;
!Iovpph" sunh'lqon aujtw'/. 24 th'/ de; ejpauvrion
eijsh'lqen eij" th;n Kaisavreian: oJ de;
Kornhvlio"
h\n
prosdokw'n
aujtouv",
sugkalesavmeno" tou;" suggenei'" aujtou' kai;
tou;" ajnagkaivou" fivlou". 25 wJ" de; ejgevneto
tou' eijselqei'n to;n Pevtron, sunanthvsa" aujtw'/
oJ Kornhvlio" pesw;n ejpi; tou;" povda"
prosekuvnhsen. 26 oJ de; Pevtro" h[geiren aujto;n
levgwn, !Anavsthqi: kai; ejgw; aujto;" a[nqrwpov"
eijmi. 27 kai; sunomilw'n aujtw'/ eijsh'lqen, kai;
euJrivskei sunelhluqovta" pollouv", 28 e[fh te
pro;" aujtouv", @Umei'" ejpivstasqe wJ" ajqevmitovn
ejstin ajndri; !Ioudaivw/ kolla'sqai h]
prosevrcesqai ajllofuvlw/: kajmoi; oJ qeo;"
e[deixen mhdevna koino;n h] ajkavqarton levgein
a[nqrwpon: 29 dio; kai; ajnantirrhvtw" h\lqon
metapemfqeiv". punqavnomai ou\n tivni lovgw/
metepevmyasqev me_ 30 kai; oJ Kornhvlio" e[fh,
!Apo; tetavrth" hJmevra" mevcri tauvth" th'"
w{ra" h[mhn th;n ejnavthn proseucovmeno" ejn tw'/
oi[kw/ mou, kai; ijdou; ajnh;r e[sth ejnwvpiovn mou ejn
ejsqh'ti lampra'/ 31 kai; fhsivn, Kornhvlie,
eijshkouvsqh sou hJ proseuch; kai; aiJ
ejlehmosuvnai sou ejmnhvsqhsan ejnwvpion tou'
qeou'. 32 pevmyon ou\n eij" !Iovpphn kai;
metakavlesai Sivmwna o}" ejpikalei'tai
Pevtro": ou|to" xenivzetai ejn oijkiva/ Sivmwno"
bursevw" para; qavlassan. 33 ejxauth'" ou\n
e[pemya pro;" sev, suv te kalw'" ejpoivhsa"
paragenovmeno". nu'n ou\n pavnte" hJmei'"
ejnwvpion tou' qeou' pavresmen ajkou'sai pavnta
ta; prostetagmevna soi uJpo; tou' kurivou.
34 !Anoivxa" de; Pevtro" to; stovma ei\pen,
!Ep! ajlhqeiva" katalambavnomai o{ti oujk
e[stin proswpolhvmpth" oJ qeov", 35 ajll! ejn
panti; e[qnei oJ fobouvmeno" aujto;n kai;
ejrgazovmeno" dikaiosuvnhn dekto;" aujtw'/
ejstin. 36 to;n lovgon »o}n¼ ajpevsteilen toi'"
uiJoi'" !Israh;l eujaggelizovmeno" eijrhvnhn dia;
!Ihsou' Cristou', ou|tov" ejstin pavntwn kuvrio",
37 uJmei'" oi[date, to; genovmenon rJh'ma kaq!
o{lh" th'" !Ioudaiva", ajrxavmeno" ajpo; th'"
Galilaiva" meta; to; bavptisma o} ejkhvruxen
!Iwavnnh", 38 !Ihsou'n to;n ajpo; Nazarevq, wJ"
e[crisen aujto;n oJ qeo;" pneuvmati aJgivw/ kai;
dunavmei, o}" dih'lqen eujergetw'n kai; ijwvmeno"

akit kerestek. Mi járatban vagytok?« 22 Ezek azt felelték: »Kornéliusz százados, az igaz és istenfélő
férfi, aki mellett az egész zsidó nép tanúságot tesz,
egy szent angyaltól parancsot kapott, hogy hivasson
téged a házába, és hallgassa tőled az igéket.« 23 Erre
bevezette és vendégül látta őket.

Kornéliusz megkeresztelése Másnap pedig fölkelt és elindult velük. Néhányan a joppéi testvérek
közül elkísérték. 24 A következő napon megérkezett
Cézáreába. Kornéliusz már várta őket. Összehívta
rokonait és bizalmas barátait. 25 És történt, hogy
amikor Péter belépett, Kornéliusz elébe jött, és a
lábaihoz borulva hódolt neki. 26 Péter azonban fölemelte őt és így szólt: »Kelj föl, én magam is ember
vagyok!« 27 Azután beszédbe elegyedett vele, betért
hozzá, és sokakat talált összegyűlve. 28 Ezeknek azt
mondta: »Tudjátok ti is, hogy a zsidó ember mennyire visszariad attól, hogy idegennel barátkozzon, vagy
hogy belépjen a házába. De Isten értésemre adta,
hogy senkit se mondjak közönségesnek vagy tisztátalannak. 29 Azért ellenkezés nélkül eljöttem a meghívásra. Kérdezem tehát: Mi okból hívtatok engem?«
30 Kornéliusz erre azt mondta: »Ebben az órában
éppen négy napja, hogy kilenc órakor imádkoztam a
házamban, és íme, egy férfi állt elém fehér ruhában.
31 Azt mondta: `Kornéliusz, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten színe előtt. 32 Küldj azért Joppéba, és hivasd el
Simont, akit Péternek is hívnak. Simon tímár házában szállt meg a tenger mellett.' 33 Mindjárt hozzád
küldtem tehát, és te jól tetted, hogy eljöttél. Íme,
most mindnyájan itt vagyunk előtted, hogy meghallgassuk mindazt, amit az Úr parancsolt neked.«

34 Akkor

Péter beszélni kezdett: »Valóban azt
tapasztalom, hogy Isten nem személyválogató,
35 ellenkezőleg, kedves előtte bármelyik nép fia, aki
féli őt és igazságot cselekszik. 36 Isten elküldte igéjét
Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus
Krisztus által, aki mindennek az Ura. 37 Ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után; 38 hogy
miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a
Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába
kerített, mert Isten vele volt. 39 Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő a zsidók országában és

pavnta" tou;" katadunasteuomevnou" uJpo; tou'
diabovlou, o{ti oJ qeo;" h\n met! aujtou'. 39 kai;
hJmei'" mavrture" pavntwn w|n ejpoivhsen e[n te
th'/ cwvra/ tw'n !Ioudaivwn kai; »ejn¼ !Ierousalhvm:
o}n kai; ajnei'lan kremavsante" ejpi; xuvlou.
40 tou'ton oJ qeo;" h[geiren »ejn¼ th'/ trivth/
hJmevra/ kai; e[dwken aujto;n ejmfanh' genevsqai,
41 ouj panti; tw'/ law'/ ajlla; mavrtusin toi'"
prokeceirotonhmevnoi" uJpo; tou' qeou', hJmi'n,
oi{tine" sunefavgomen kai; sunepivomen aujtw'/
meta; to; ajnasth'nai aujto;n ejk nekrw'n: 42 kai;
parhvggeilen hJmi'n khruvxai tw'/ law'/ kai;
diamartuvrasqai o{ti ou|tov" ejstin oJ
wJrismevno" uJpo; tou' qeou' krith;" zwvntwn kai;
nekrw'n. 43 touvtw/ pavnte" oiJ profh'tai
marturou'sin, a[fesin aJmartiw'n labei'n dia;
tou' ojnovmato" aujtou' pavnta to;n pisteuvonta
eij" aujtovn.
44 !vEti lalou'nto" tou' Pevtrou ta;
rJhvmata tau'ta ejpevpesen to; pneu'ma to; a{gion
ejpi; pavnta" tou;" ajkouvonta" to;n lovgon.
45 kai; ejxevsthsan oiJ ejk peritomh'" pistoi;
o{soi sunh'lqan tw'/ Pevtrw/, o{ti kai; ejpi; ta;
e[qnh hJ dwrea; tou' aJgivou pneuvmato"
ejkkevcutai: 46 h[kouon ga;r aujtw'n lalouvntwn
glwvssai" kai; megalunovntwn to;n qeovn. tovte
ajpekrivqh Pevtro", 47 Mhvti to; u{dwr duvnatai
kwlu'saiv ti" tou' mh; baptisqh'nai touvtou"
oi{tine" to; pneu'ma to; a{gion e[labon wJ" kai;
hJmei'"_ 48 prosevtaxen de; aujtou;" ejn tw'/
ojnovmati !Ihsou' Cristou' baptisqh'nai. tovte
hjrwvthsan aujto;n ejpimei'nai hJmevra" tinav".
§

11 1 !vHkousan de; oiJ ajpovstoloi kai; oiJ

ajdelfoi; oiJ o[nte" kata; th;n !Ioudaivan o{ti kai;
ta; e[qnh ejdevxanto to;n lovgon tou' qeou'. 2 o{te
de; ajnevbh Pevtro" eij" !Ierousalhvm,
diekrivnonto pro;" aujto;n oiJ ejk peritomh'"
3 levgonte" o{ti Eijsh'lqe" pro;" a[ndra"
ajkrobustivan e[conta" kai; sunevfage"
aujtoi'".
4 ajrxavmeno" de; Pevtro" ejxetivqeto
aujtoi'" kaqexh'" levgwn, 5 !Egw; h[mhn ejn povlei
!Iovpph/ proseucovmeno" kai; ei\don ejn
ejkstavsei o{rama, katabai'non skeu'ov" ti wJ"
ojqovnhn
megavlhn
tevssarsin
ajrcai'"
kaqiemevnhn ejk tou' oujranou', kai; h\lqen a[cri
ejmou': 6 eij" h}n ajtenivsa" katenovoun kai; ei\don
ta; tetravpoda th'" gh'" kai; ta; qhriva kai; ta;
eJrpeta; kai; ta; peteina; tou' oujranou'.
7 h[kousa de; kai; fwnh'" legouvsh" moi,
!Anastav", Pevtre, qu'son kai; favge. 8 ei\pon
dev, Mhdamw'", kuvrie, o{ti koino;n h] ajkavqarton
oujdevpote eijsh'lqen eij" to; stovma mou.
9 ajpekrivqh de; fwnh; ejk deutevrou ejk tou'
oujranou', @;A oJ qeo;" ejkaqavrisen su; mh; koivnou.
10 tou'to
de; ejgevneto ejpi; triv", kai;
ajnespavsqh pavlin a{panta eij" to;n oujranovn.
11 kai; ijdou; ejxauth'" trei'" a[ndre" ejpevsthsan
ejpi; th;n oijkivan ejn h|/ h\men, ajpestalmevnoi ajpo;
12 \
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Jeruzsálemben tett. Fára függesztve megölték őt.
40 De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta
neki, hogy megjelenjen, 41 nem az egész népnek,
hanem Isten által előre kijelölt tanúknak, minekünk,
akik ettünk és ittunk vele, miután a halálból feltámadt. 42 Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük
a népnek, és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az
élők és a holtak bírájává rendelt. 43 Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által mindenki
elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.«

44 Miközben

Péter ezeket a szavakat mondta, a
Szentlélek leszállt mindazokra, akik az igét hallgatták. 45 A körülmetéltségből származó hívek, akik
Péterrel jöttek oda, elcsodálkoztak, hogy a Szentlélek
kegyelme a pogányokra is kiáradt. 46 Hallották ugyanis őket nyelveken beszélni és magasztalni Istent.
47 Ekkor Péter azt mondta: »Vajon megtagadhatjuk-e
a keresztség vizét azoktól, akik a Szentlelket éppúgy
elnyerték, mint mi?« 48 Elrendelte tehát, hogy kereszteljék meg őket Jézus Krisztus nevében. Ekkor megkérték őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

11

Péter beszámol a jeruzsálemi közösségnek

1 Az

apostolok és a júdeai testvérek meghallották,
hogy a pogányok is befogadták Isten igéjét. 2 Mikor
tehát Péter feljött Jeruzsálembe, a körülmetéltségből
valók nekitámadtak, 3 és azt mondták: »Bementél a
körülmetéletlen férfiakhoz, és ettél velük!«
4 Erre

Péter hozzáfogott, hogy sorjában elmondja a történteket: 5 »Joppe városában voltam és imádkoztam, amikor lelkem elragadtatásában látomást
láttam. Valami edény ereszkedett le, mint egy nagy
lepedő, a négy sarkánál fogva az égből, úgyhogy
egészen elém ért. 6 Mikor szemügyre vettem és beletekintettem, négylábú földi állatokat és vadakat, csúszómászókat és égi szárnyasokat láttam. 7 Szózatot is
hallottam, amely felszólított: `Kelj föl Péter, öld meg
és edd!' 8 Én azonban azt mondtam: `Távol legyen
tőlem, Uram, mert közönséges vagy tisztátalan sohasem jutott a számba!' 9 Erre másodszor is megszólalt
a szózat az égből: `Amit Isten tisztává tett, azt te ne
mondd közönségesnek.' 10 Ez pedig három ízben
történt, mire az egész újból visszaemelkedett az égbe. 11 Akkor nyomban három férfi állt ott a házban,
amelyben voltam. Cézáreából küldték őket hozzám.
12 Ekkor a Lélek azt mondta nekem, hogy menjek
velük minden habozás nélkül. Velem jött ez a hat

Kaisareiva" prov" me. 12 ei\pen de; to; pneu'mav
moi sunelqei'n aujtoi'" mhde;n diakrivnanta.
h\lqon de; su;n ejmoi; kai; oiJ e}x ajdelfoi; ou|toi,
kai; eijshvlqomen eij" to;n oi\kon tou' ajndrov":
13 ajphvggeilen de; hJmi'n pw'" ei\den »to;n¼
a[ggelon ejn tw'/ oi[kw/ aujtou' staqevnta kai;
eijpovnta, !Apovsteilon eij" !Iovpphn kai;
metavpemyai Sivmwna to;n ejpikalouvmenon
Pevtron, 14 o}" lalhvsei rJhvmata pro;" se; ejn
oi|" swqhvsh/ su; kai; pa'" oJ oi\kov" sou. 15 ejn de;
tw'/ a[rxasqaiv me lalei'n ejpevpesen to; pneu'ma
to; a{gion ejp! aujtou;" w{sper kai; ejf! hJma'" ejn
ajrch'/. 16 ejmnhvsqhn de; tou' rJhvmato" tou'
kurivou wJ" e[legen, !Iwavnnh" me;n ejbavptisen
u{dati, uJmei'" de; baptisqhvsesqe ejn pneuvmati
aJgivw/. 17 eij ou\n th;n i[shn dwrea;n e[dwken
aujtoi'" oJ qeo;" wJ" kai; hJmi'n pisteuvsasin ejpi;
to;n kuvrion !Ihsou'n Cristovn, ejgw; tiv" h[mhn
dunato;" kwlu'sai to;n qeovn_
18 ajkouvsante" de; tau'ta hJsuvcasan kai;
ejdovxasan to;n qeo;n levgonte", !vAra kai; toi'"
e[qnesin oJ qeo;" th;n metavnoian eij" zwh;n
e[dwken.
19 OiJ me;n ou\n diasparevnte" ajpo; th'"
qlivyew" th'" genomevnh" ejpi; Stefavnw/
dih'lqon e{w" Foinivkh" kai; Kuvprou kai;
!Antioceiva", mhdeni; lalou'nte" to;n lovgon eij
mh; movnon !Ioudaivoi". 20 h\san dev tine" ejx
aujtw'n a[ndre" Kuvprioi kai; Kurhnai'oi,
oi{tine" ejlqovnte" eij" !Antiovceian ejlavloun
kai;
pro;"
tou;"
@Ellhnistav",
eujaggelizovmenoi to;n kuvrion !Ihsou'n. 21 kai;
h\n cei;r kurivou met! aujtw'n, poluv" te ajriqmo;"
oJ pisteuvsa" ejpevstreyen ejpi; to;n kuvrion.
22 hjkouvsqh de; oJ lovgo" eij" ta; w\ta th'"
ejkklhsiva" th'" ou[sh" ejn !Ierousalh;m peri;
aujtw'n,
kai;
ejxapevsteilan
Barnaba'n
23 o}"
»dielqei'n¼
e{w"
!Antioceiva":
paragenovmeno" kai; ijdw;n th;n cavrin »th;n¼
tou' qeou' ejcavrh kai; parekavlei pavnta" th'/
proqevsei th'" kardiva" prosmevnein tw'/ kurivw/,
24 o{ti
h\n ajnh;r ajgaqo;" kai; plhvrh"
pneuvmato" aJgivou kai; pivstew". kai;
prosetevqh o[clo" iJkano;" tw'/ kurivw/.
25 ejxh'lqen de; eij" Tarso;n ajnazhth'sai
26 kai;
Sau'lon,
euJrw;n
h[gagen
eij"
!Antiovceian. ejgevneto de; aujtoi'" kai;
ejniauto;n o{lon sunacqh'nai ejn th'/ ejkklhsiva/
kai; didavxai o[clon iJkanovn, crhmativsai te
prwvtw" ejn !Antioceiva/ tou;" maqhta;"
Cristianouv".
27 !En tauvtai" de; tai'" hJmevrai"
kath'lqon ajpo; @Ierosoluvmwn profh'tai eij"
!Antiovceian: 28 ajnasta;" de; ei|" ejx aujtw'n
ojnovmati @vAgabo" ejshvmanen dia; tou'
pneuvmato" limo;n megavlhn mevllein e[sesqai
ejf! o{lhn th;n oijkoumevnhn: h{ti" ejgevneto ejpi;
Klaudivou. 29 tw'n de; maqhtw'n kaqw;"
eujporei'tov ti" w{risan e{kasto" aujtw'n eij"
diakonivan pevmyai toi'" katoikou'sin ejn th'

testvér is, és beléptünk Kornéliusz házába. 13 Ő elbeszélte nekünk, hogyan látta az angyalt, aki megállt
házában, és így szólt hozzá: `Küldj Joppéba, és hívasd el Simont, akit Péternek is hívnak; 14 ő olyan
igéket hirdet majd neked, amelyek által üdvözülsz, te
és egész házad.' 15 Amikor aztán beszélni kezdtem, a
Szentlélek leszállt rájuk, ahogyan miránk is kezdetben. 16 Ekkor megemlékeztem az Úr szaváról, amely
megmondta: `János csak vízzel keresztelt, titeket
azonban Szentlélekkel fognak megkeresztelni' {1,5; Lk
3,16}. 17 Ha tehát Isten ugyanazt a kegyelmet adta
nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy útjába állhattam volna
Istennek?«

18 Mikor

ezeket meghallották, megnyugodtak, és
így magasztalták Istent: »Tehát a pogányoknak is
megadta Isten az életadó bűnbánatot!«
Az antióchiai egyház létrejötte 19 Azok

pedig,
akik az István miatt kitört üldözés elől szétszóródtak,
elmentek Föníciáig, Ciprusig és Antióchiáig, de nem
hirdették az igét senki másnak, csak a zsidóknak.
20 Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirenei
férfi, akik, mikor eljutottak Antióchiába, a görögökhöz is beszéltek, hirdetve az Úr Jézust. 21 Az Úr keze
velük volt, úgyhogy a hívek nagy számban tértek
meg az Úrhoz.
22 Hírük eljutott a jeruzsálemi egyház fülébe,
ezért elküldték Barnabást Antióchiába. 23 Amikor
odaérkezett és látta Isten kegyelmét, megörült, és
mindnyájukat arra buzdította, hogy állhatatos szívvel
maradjanak meg az Úrban, 24 mert derék férfi volt,
telve Szentlélekkel és hittel. Nagy tömeg csatlakozott
az Úrhoz. 25 Barnabás azután elutazott Tarzusba,
hogy felkeresse Sault, és mikor megtalálta, elhozta
Antióchiába. 26 Egy álló esztendőn át jelen voltak az
összejöveteleken, s nagy tömeget tanítottak.
Antióchiában nevezték először a tanítványokat keresztényeknek.

Az Antióchiai egyház adománya 27 Azokban

a
napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből
Antióchiába, 28 és az egyikük, név szerint Agabusz,
felállt, és a Lélek által kijelentette, hogy nagy éhínség lesz az egész földkerekségen. Ez be is következett Klaudiusz idejében. 29 A tanítványok erre elhatározták, hogy mindegyikük küldeni fog valamit a Júdeában lakó testvérek megsegítésére, mindenki tehetsége szerint. 30 Ezt meg is tették, és elküldték a

diakonivan pevmyai toi'" katoikou'sin ejn th'/ vénekhez Barnabás és Saul keze által.
!Ioudaiva/ ajdelfoi'": 30 o} kai; ejpoivhsan
ajposteivlante" pro;" tou;" presbutevrou" dia;
12 Jakab kivégzése és Péter letartóztatása
ceiro;" Barnaba' kai; Sauvlou.
1 Ugyanebben az időben Heródes király felemelte
§12 1 Kat! ejkei'non de; to;n kairo;n
kezét, hogy az egyházból néhány emberre lesújtson.
ejpevbalen @Hrwv/dh" oJ basileu;" ta;" cei'ra" 2 Így karddal kivégeztette Jakabot, János testvérét.
kakw'saiv tina" tw'n ajpo; th'" ejkklhsiva". 3
Mivel pedig látta, hogy a zsidóknak tetszik ez, még
2 ajnei'len de; !Iavkwbon to;n ajdelfo;n !Iwavnnou
macaivrh/. 3 ijdw;n de; o{ti ajrestovn ejstin toi'" tovább ment, és elfogatta Pétert. Éppen a kovásztalan
!Ioudaivoi" prosevqeto sullabei'n kai; Pevtron kenyerek napjai voltak. 4 Miután elfogatta őt, bör»h\san de; »aiJ¼ hJmevrai tw'n ajzuvmwn¼, 4 o}n kai; tönbe vetette, és őrizetbe adta négy, egyenként négypiavsa" e[qeto eij" fulakhvn, paradou;" személyes katonai őrségnek. Az volt a szándéka,
tevssarsin
tetradivoi"
stratiwtw'n hogy Húsvét után a nép elé vezetteti. 5 Pétert tehát a
fulavssein aujtovn, boulovmeno" meta; to; börtönben őrizték, az egyház pedig szüntelenül köpavsca ajnagagei'n aujto;n tw'/ law'/. 5 oJ me;n ou\n nyörgött érte Istenhez.
Pevtro" ejthrei'to ejn th'/ fulakh'/: proseuch; de;
h\n ejktenw'" ginomevnh uJpo; th'" ejkklhsiva"
Péter csodálatos szabadulása 6 Amikor Heródes
pro;" to;n qeo;n peri; aujtou'.
6 @vOte de; h[mellen proagagei'n aujto;n oJ éppen arra készült, hogy elővezetteti, azon az éjsza@Hrwv/dh", th'/ nukti; ejkeivnh/ h\n oJ Pevtro" kán Péter két katona között aludt kettős lánccal megkoimwvmeno" metaxu; duvo stratiwtw'n bilincselve, az őrök pedig az ajtó előtt őrizték a bördedemevno" aJluvsesin dusivn, fuvlakev" te pro; tönt. 7 De íme, megjelent mellette az Úr angyala, és
th'" quvra" ejthvroun th;n fulakhvn. 7 kai; ijdou; fény ragyogott fel a cellában. Az angyal meglökte
a[ggelo" kurivou ejpevsth, kai; fw'" e[lamyen ejn Péter oldalát, fölkeltette, és így szólt: »Kelj fel gyortw'/ oijkhvmati: patavxa" de; th;n pleura;n tou' san!« Erre a láncok lehullottak a kezéről. 8 Az angyal
Pevtrou h[geiren aujto;n levgwn, !Anavsta ejn pedig azt mondta neki: »Övezd fel magad és vedd fel
tavcei. kai; ejxevpesan aujtou' aiJ aJluvsei" ejk
tw'n ceirw'n. 8 ei\pen de; oJ a[ggelo" pro;" saruidat!« Ő megtette, az angyal pedig azt mondta
aujtovn, Zw'sai kai; uJpovdhsai ta; sandavliav neki: »Vedd magadra a ruhádat, és kövess engem!«
sou. ejpoivhsen de; ou{tw". kai; levgei aujtw'/, 9 Péter az angyal nyomában kiment, és nem tudta,
Peribalou' to; iJmavtiovn sou kai; ajkolouvqei moi. hogy valóság-e az, ami az angyal által történik. Azt
9 kai; ejxelqw;n hjkolouvqei, kai; oujk h[/dei o{ti hitte, látomása van.
ajlhqev" ejstin to; ginovmenon dia; tou' ajggevlou,
ejdovkei de; o{rama blevpein.
10 Miután átmentek az első és a második őrsé10 dielqovnte" de; prwvthn fulakh;n kai;
gen, a vaskapuhoz jutottak, amely a városba vezetett.
deutevran h\lqan ejpi; th;n puvlhn th;n sidhra'n
th;n fevrousan eij" th;n povlin, h{ti" aujtomavth Ez magától kinyílt előttük. Kimentek, végigmentek
hjnoivgh aujtoi'", kai; ejxelqovnte" proh'lqon egy utcán, s ekkor az angyal hirtelen eltűnt mellőle.
rJuvmhn mivan, kai; eujqevw" ajpevsth oJ a[ggelo" 11 Péter pedig magához térve azt mondta: »Most már
ajp! aujtou'. 11 kai; oJ Pevtro" ejn eJautw'/ igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kigenovmeno" ei\pen, Nu'n oi\da ajlhqw'" o{ti mentett engem Heródes kezéből és mindabból, amire
ejxapevsteilen »oJ¼ kuvrio" to;n a[ggelon aujtou' a zsidó nép számított.« 12 Ezt elgondolva, Máriának,
kai; ejxeivlatov me ejk ceiro;" @Hrwv/dou kai; a Márknak is nevezett János anyjának a házához
pavsh" th'" prosdokiva" tou' laou' tw'n ment, ahol sokan voltak egybegyűlve, és imádkoztak.
!Ioudaivwn. 12 sunidwvn te h\lqen ejpi; th;n 13 Mikor zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű
oijkivan th'" Mariva" th'" mhtro;" !Iwavnnou tou'
14
ejpikaloumevnou Mavrkou, ou| h\san iJkanoi; szolgáló jött ki, hogy megtudja, ki az. Amint felsunhqroismevnoi
kai;
proseucovmenoi. ismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki az
13 krouvsanto" de; aujtou' th;n quvran tou' ajtót, hanem befutott és jelentette, hogy Péter áll az
pulw'no" prosh'lqen paidivskh uJpakou'sai ajtó előtt. 15 Azok azonban rászóltak: »Elment az
ojnovmati @Rovdh: 14 kai; ejpignou'sa th;n fwnh;n eszed!« De ő erősítgette, hogy bizony úgy van. Mire
tou' Pevtrou ajpo; th'" cara'" oujk h[noixen to;n azok azt mondták: »Az angyala az.« 16 Péter pedig
pulw'na, eijsdramou'sa de; ajphvggeilen egyre csak zörgetett. Mikor azután végre ajtót nyitoteJstavnai to;n Pevtron pro; tou' pulw'no". 15 oiJ tak, meglátták őt, és elcsodálkoztak. 17 Miután intett
de; pro;" aujth;n ei\pan, M7aivnh/. hJ de;
a kezével, hogy hallgassanak, elbeszélte, hogyan
dii>scurivzeto ou{tw" e[cein. oiJ de; e[legon, @O
a[ggelov" ejstin aujtou'. 16 oJ de; Pevtro" hozta ki őt az Úr a börtönből. Végül azt mondta:
ejpevmenen krouvwn: ajnoivxante" de; ei\dan »Vigyétek hírül ezeket Jakabnak és a testvéreknek!«
aujto;n kai; ejxevsthsan. 17 kataseivsa" de; Azután útra kelt, és eltávozott más helyre.

aujtoi'" th'/ ceiri; siga'n dihghvsato »aujtoi'"¼
pw'" oJ kuvrio" aujto;n ejxhvgagen ejk th'"
fulakh'", ei\pevn te, !Apaggeivlate !Iakwvbw/
kai; toi'" ajdelfoi'" tau'ta. kai; ejxelqw;n
ejporeuvqh eij" e{teron tovpon.
18 Genomevnh" de; hJmevra" h\n tavraco"
oujk ojlivgo" ejn toi'" stratiwvtai", tiv a[ra oJ
Pevtro" ejgevneto.
19 @Hrwv/dh" de; ejpizhthvsa" aujto;n kai;
mh; euJrw;n ajnakrivna" tou;" fuvlaka"
ejkevleusen ajpacqh'nai, kai; katelqw;n ajpo; th'"
!Ioudaiva" eij" Kaisavreian dievtriben.
20 !'Hn de; qumomacw'n Turivoi" kai;
Sidwnivoi": oJmoqumado;n de; parh'san pro;"
aujtovn, kai; peivsante" Blavston to;n ejpi; tou'
koitw'no" tou' basilevw" hj/tou'nto eijrhvnhn, dia;
to; trevfesqai aujtw'n th;n cwvran ajpo; th'"
basilikh'". 21 takth'/ de; hJmevra/ oJ @Hrwv/dh"
ejndusavmeno" ejsqh'ta basilikh;n »kai;¼
kaqivsa" ejpi; tou' bhvmato" ejdhmhgovrei pro;"
aujtouv": 22 oJ de; dh'mo" ejpefwvnei, Qeou' fwnh;
kai; oujk ajnqrwvpou. 23 paracrh'ma de;
ejpavtaxen aujto;n a[ggelo" kurivou ajnq! w|n oujk
e[dwken th;n dovxan tw'/ qew'/, kai; genovmeno"
skwlhkovbrwto" ejxevyuxen.
24 @O de; lovgo" tou' qeou' hu[xanen kai;
ejplhquvneto. 25 Barnaba'" de; kai; Sau'lo"
uJpevstreyan eij" !Ierousalh;m plhrwvsante"
th;n diakonivan, sumparalabovnte" !Iwavnnhn
to;n ejpiklhqevnta Ma'rkon.

18 Mikor

pedig megvirradt, nem csekély zavarodás támadt a katonák között, hogy mi lett Péterrel.
Heródes Agrippa halála 19 Heródes

pedig, miután kereste őt és nem találta, vallatta az őröket, azután elvitette őket, majd lement Júdeából Cézáreába,
és ott tartózkodott.
20 Akkoriban neheztelt a tírusziakra és a
szidoniakra. Ezek azonban közös akarattal eljöttek
hozzá, s miután Blasztuszt, a király kamarását megnyerték maguknak, békét kértek, mert a vidékük tőle
szerezte élelmét. 21 A kitűzött napon azután Heródes
királyi ruhába öltözve ítélőszékébe ült, és beszédet
intézett hozzájuk. 22 A nép pedig felkiáltott: »Isten
szavai ezek és nem emberé!« 23 De azonnal lesújtott
rá az Isten angyala, mert nem hárította Istenre a tiszteletet. Férgek emésztették el, úgy halt meg.
Barnabás és Saul visszatér Antióchiába 24 Az Úr
igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul
visszatértek Jeruzsálemből, miután elvégezték a szeretetszolgálatot. Jánost, akit Márknak is neveznek,
magukhoz vették.
A NÉPEK ÉS NEMZETEK EGYHÁZA: 13,1-28,31

13

§

13 1 !'Hsan

de; ejn !Antioceiva/ kata;
th;n ou\san ejkklhsivan profh'tai kai;
didavskaloi o{ te Barnaba'" kai; Sumew;n oJ
kalouvmeno" Nivger, kai; Louvkio" oJ
Kurhnai'o", Manahvn te @Hrwv/dou tou'
tetraavrcou
suvntrofo"
kai;
Sau'lo".
2 leitourgouvntwn de; aujtw'n tw'/ kurivw/ kai;
nhsteuovntwn ei\pen to; pneu'ma to; a{gion,
!Aforivsate dhv moi to;n Barnaba'n kai; Sau'lon
eij" to; e[rgon o} proskevklhmai aujtouv". 3 tovte
nhsteuvsante" kai; proseuxavmenoi kai;
ejpiqevnte" ta;" cei'ra" aujtoi'" ajpevlusan.

Barnabás és Saul küldetése 1 Az

antióchiai
egyházban több próféta és tanító is volt, köztük Barnabás és Simon, akit Nigernek neveztek, a cirenei
Lúciusz, továbbá Manaén, Heródes negyedes fejedelem tejtestvére és Saul. 2 Miközben ezek az Úr szolgálatát végezték és böjtöltek, a Szentlélek azt mondta
nekik: »Különítsétek el nekem Sault és Barnabást a
munkára, amelyre meghívtam őket!« 3 Erre böjtöt
tartottak, imádkoztak, rájuk tették kezüket, azután
útnak indították őket.
Pál első missziós útja: 13,4-14,28
Antióchiából Cipruson át Pergébe 4 Ők

4 Aujtoi;

me;n ou\n ejkpemfqevnte" uJpo; tou'
aJgivou pneuvmato" kath'lqon eij" Seleuvkeian,
ejkei'qevn te ajpevpleusan eij" Kuvpron, 5 kai;
genovmenoi ejn Salami'ni kathvggellon to;n
lovgon tou' qeou' ejn tai'" sunagwgai'" tw'n
!Ioudaivwn: ei\con de; kai; !Iwavnnhn uJphrevthn.
6 dielqovnte" de; o{lhn th;n nh'son a[cri Pavfou
eu|ron a[ndra tina; mavgon yeudoprofhvthn
!Ioudai'on w|/ o[noma Barihsou', 7 o}" h\n su;n tw'/
ajnqupavtw/ Sergivw/ Pauvlw/, ajndri; sunetw'/.
ou|to" proskalesavmeno" Barnaba'n kai;
Sau'lon ejpezhvthsen ajkou'sai to;n lovgon tou'
qeou': 8 ajnqivstato de; aujtoi'" !Eluvma" oJ
mavgo", ou{tw" ga;r meqermhneuvetai to; o[noma

tehát a
Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan
pedig Ciprusba hajóztak. 5 Eljutottak Szalamiszba, és
hirdették Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is
a szolgálatukban volt. 6 Amikor bejárták Páfoszig az
egész szigetet, találtak egy Barjézus nevű zsidó férfit, aki varázsló és hamis próféta volt. 7 Szergiusz
Paulusz prokonzullal, egy bölcs férfival volt, aki
magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani
kívánta Isten igéjét. 8 Elimász azonban, a varázsló –
a neve ugyanis ezt jelenti –, akadékoskodott, s igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. 9 De Saul, akit
Pálnak is neveznek, Szentlélekkel eltelve ránézett,
10 és így szólt: »Te minden csalárdsággal és álnok-

aujtou', zhtw'n diastrevyai to;n ajnquvpaton
ajpo; th'" pivstew". 9 Sau'lo" dev, oJ kai;
Pau'lo", plhsqei;" pneuvmato" aJgivou
ajtenivsa" eij" aujto;n 10 ei\pen, !'W plhvrh"
panto;" dovlou kai; pavsh" rJa/diourgiva", uiJe;
diabovlou, ejcqre; pavsh" dikaiosuvnh", ouj
pauvsh/ diastrevfwn ta;" oJdou;" »tou'¼ kurivou
ta;" eujqeiva"_ 11 kai; nu'n ijdou; cei;r kurivou ejpi;
sev, kai; e[sh/ tuflo;" mh; blevpwn to;n h{lion
a[cri kairou'. paracrh'mav te e[pesen ejp!
aujto;n ajclu;" kai; skovto", kai; periavgwn
ejzhvtei ceiragwgouv". 12 tovte ijdw;n oJ
ajnquvpato"
to;
gegono;"
ejpivsteusen
ejkplhssovmeno" ejpi; th'/ didach'/ tou' kurivou.
13 !Anacqevnte" de; ajpo; th'" Pavfou oiJ
peri; Pau'lon h\lqon eij" Pevrghn th'"
Pamfuliva": !Iwavnnh" de; ajpocwrhvsa" ajp!
aujtw'n uJpevstreyen eij" @Ierosovluma.
14 aujtoi; de; dielqovnte" ajpo; th'"
Pevrgh" paregevnonto eij" !Antiovceian th;n
Pisidivan, kai; »eij"¼elqovnte" eij" th;n
sunagwgh;n th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
ejkavqisan. 15 meta; de; th;n ajnavgnwsin tou'
novmou kai; tw'n profhtw'n ajpevsteilan oiJ
ajrcisunavgwgoi pro;" aujtou;" levgonte",
!vAndre" ajdelfoiv, ei[ tiv" ejstin ejn uJmi'n lovgo"
paraklhvsew" pro;" to;n laovn, levgete.
16 ajnasta;" de; Pau'lo" kai; kataseivsa"
th'/ ceiri; ei\pen: !vAndre" !Israhli'tai kai; oiJ
fobouvmenoi to;n qeovn, ajkouvsate. 17 oJ qeo;"
tou' laou' touvtou !Israh;l ejxelevxato tou;"
patevra" hJmw'n, kai; to;n lao;n u{ywsen ejn th'/
paroikiva/ ejn gh'/ Aijguvptou, kai; meta;
bracivono" uJyhlou' ejxhvgagen aujtou;" ejx
aujth'", 18 kai; wJ" tesserakontaeth' crovnon
ejtropofovrhsen aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/, 19 kai;
kaqelw;n e[qnh eJpta; ejn gh'/ Canavan
kateklhronovmhsen th;n gh'n aujtw'n 20 wJ"
e[tesin tetrakosivoi" kai; penthvkonta. kai;
meta; tau'ta e[dwken krita;" e{w" Samouh;l
»tou'¼ profhvtou. 21 kajkei'qen hj/thvsanto
basileva, kai; e[dwken aujtoi'" oJ qeo;" to;n
Saou;l uiJo;n Kiv", a[ndra ejk fulh'" Beniamivn,
e[th tesseravkonta. 22 kai; metasthvsa"
aujto;n h[geiren to;n Daui;d aujtoi'" eij"
basileva, w|/ kai; ei\pen marturhvsa", Eu|ron
Daui;d to;n tou' !Iessaiv, a[ndra kata; th;n
kardivan mou, o}" poihvsei pavnta ta; qelhvmatav
mou.
23 touvtou oJ qeo;" ajpo; tou' spevrmato"
kat! ejpaggelivan h[gagen tw'/ !Israh;l swth'ra
!Ihsou'n, 24 prokhruvxanto" !Iwavnnou pro;
proswvpou th'" eijsovdou aujtou' bavptisma
metanoiva" panti; tw'/ law'/ !Israhvl. 25 wJ" de;
ejplhvrou !Iwavnnh" to;n drovmon, e[legen, Tiv
ejme; uJponoei'te ei\nai_ oujk eijmi; ejgwv: ajll! ijdou;
e[rcetai met! ejme; ou| oujk eijmi; a[xio" to;
uJpovdhma tw'n podw'n lu'sai.
26 !vAndre"
ajdelfoiv, uiJoi; gevnou"

sággal teljes ördögfia, minden igazságosságnak ellensége, nem szűnsz meg az Úr egyenes útjait megrontani? 11 Íme, ezért az Úr keze most rajtad van,
megvakulsz, s egy ideig nem látod a napvilágot.«
Rögtön homály és sötétség szakadt rá, és körbe járva
kereste, hogy valaki kezét nyújtsa neki. 12 Erre a prokonzul hitt, mivel látta, hogy mi történt, és csodálkozott az Úr tanításán.

13 Azután

Pál, és akik vele voltak, elhajóztak
Páfoszból, és a pamfíliai Pergébe jutottak. János
azonban elvált tőlük és visszatért Jeruzsálembe.
Barnabás és
Antióchiában 14 Ők

Pál

működése

a

pizídiai

pedig átmentek Pergén, s a
pizídiai Antióchiába érkeztek. Szombaton bementek
a zsinagógába és leültek. 15 A törvényből és a prófétákból való felolvasás után a zsinagóga elöljárói hozzájuk küldtek ezzel az üzenettel: »Férfiak, testvérek,
ha van valami intelmetek a nép számára, mondjátok
el!«
16 Pál

felemelkedett tehát, s a kezével csendet
intve megszólalt: »Izraelita férfiak, és ti istenfélők,
halljátok! 17 Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat és naggyá tette a népet, amikor Egyiptom földjén jövevények voltak. Azután hatalmas karral kivezette őket onnan, 18 és negyven esztendeig tűrte viselkedésüket a pusztában, 19 majd Kánaán földjén hét
népet elpusztított, és sorsolással felosztotta nekik
azoknak a földjét {Kiv 6,1.6; 16,35; Szám 14,34; MTörv 7,1},
20 mintegy négyszázötven évre. Azután bírákat adott
nekik Sámuel prófétáig. 21 Ettől fogva királyt kívántak, és Isten negyven esztendőre Sault adta nekik,
Kís fiát, a Benjamin törzséből való férfit. 22 Ennek
elvetése után Dávid királyt támasztotta nekik, aki
mellett tanúságot is tett, mondván: `Szívem szerint
való férfit találtam, Jessze fiát, Dávidot, aki megteszi
majd minden akaratomat' {Zsolt 89,21; 1 Sám 13,14; Iz
44,28}.

23 Az

ő ivadékából támasztotta Isten az ígéret
szerint Izrael üdvözítőjét, Jézust, 24 akinek eljövetele
előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael
egész népének {Lk 3,3}. 25 Mikor pedig János bevégezte pályafutását, azt mondta: `Nem az vagyok, akinek
tartotok engem; íme, utánam jön, akinek a lábáról a
saruit sem vagyok méltó megoldani.'
26 Férfiak, testvérek! Ábrahám nemzetének fiai
és a köztetek lévő istenfélők! Ennek az üdvösségnek
az igéje hozzánk küldetett. 27 Mert Jeruzsálem lakói

!Abraa;m kai; oiJ ejn uJmi'n fobouvmenoi to;n qeovn,
hJmi'n oJ lovgo" th'" swthriva" tauvth"
ejxapestavlh. 27 oiJ ga;r katoikou'nte" ejn
!Ierousalh;m kai; oiJ a[rconte" aujtw'n tou'ton
ajgnohvsante" kai; ta;" fwna;" tw'n profhtw'n
ta;" kata; pa'n savbbaton ajnaginwskomevna"
krivnante" ejplhvrwsan, 28 kai; mhdemivan
aijtivan qanavtou euJrovnte" hj/thvsanto Pila'ton
ajnaireqh'nai aujtovn: 29 wJ" de; ejtevlesan pavnta
ta; peri; aujtou' gegrammevna, kaqelovnte" ajpo;
tou' xuvlou e[qhkan eij" mnhmei'on. 30 oJ de; qeo;"
h[geiren aujto;n ejk nekrw'n: 31 o}" w[fqh ejpi;
hJmevra" pleivou" toi'" sunanaba'sin aujtw'/ ajpo;
th'" Galilaiva" eij" !Ierousalhvm, oi{tine"
»nu'n¼ eijsin mavrture" aujtou' pro;" to;n laovn.
32 kai; hJmei'" uJma'" eujaggelizovmeqa th;n
pro;" tou;" patevra" ejpaggelivan genomevnhn,
33 o{ti tauvthn oJ qeo;" ejkpeplhvrwken toi'"
tevknoi" »aujtw'n¼ hJmi'n ajnasthvsa" !Ihsou'n,
wJ" kai; ejn tw'/ yalmw'/ gevgraptai tw'/ deutevrw/,
UiJov" mou ei\ suv, ejgw; shvmeron gegevnnhkav se.
34 o{ti de; ajnevsthsen aujto;n ejk nekrw'n
mhkevti
mevllonta
uJpostrevfein
eij"
diafqoravn, ou{tw" ei[rhken o{ti
Dwvsw uJmi'n ta; o{sia Daui;d ta; pistav.
35 diovti

kai; ejn eJtevrw/ levgei,
Ouj dwvsei" to;n o{siovn sou ijdei'n diafqoravn.
36 Daui;d

me;n ga;r ijdiva/ genea'/
uJphrethvsa" th'/ tou' qeou' boulh'/ ejkoimhvqh kai;
prosetevqh pro;" tou;" patevra" aujtou' kai;
ei\den diafqoravn, 37 o}n de; oJ qeo;" h[geiren oujk
ei\den diafqoravn. 38 gnwsto;n ou\n e[stw uJmi'n,
a[ndre" ajdelfoiv, o{ti dia; touvtou uJmi'n a[fesi"
aJmartiw'n kataggevlletai », kai;¼ ajpo; pavntwn
w|n oujk hjdunhvqhte ejn novmw/ Mwu>sevw"
dikaiwqh'nai 39 ejn touvtw/ pa'" oJ pisteuvwn
dikaiou'tai. 40 blevpete ou\n mh; ejpevlqh/ to;
eijrhmevnon ejn toi'" profhvtai",
41 !vIdete,

oiJ katafronhtaiv, kai; qaumavsate
kai; ajfanivsqhte, o{ti e[rgon ejrgavzomai ejgw;
ejn tai'" hJmevrai" uJmw'n, e[rgon o} ouj mh;
pisteuvshte ejavn ti" ejkdihgh'tai uJmi'n.
42 !Exiovntwn de; aujtw'n parekavloun eij"
to; metaxu; savbbaton lalhqh'nai aujtoi'" ta;
rJhvmata tau'ta. 43 luqeivsh" de; th'"
sunagwgh'" hjkolouvqhsan polloi; tw'n
!Ioudaivwn kai; tw'n sebomevnwn proshluvtwn
tw'/ Pauvlw/ kai; tw'/ Barnaba'/, oi{tine"
proslalou'nte" aujtoi'" e[peiqon aujtou;"
prosmevnein th'/ cavriti tou' qeou'.
44 Tw'/ de; ejrcomevnw/ sabbavtw/ scedo;n
pa'sa hJ povli" sunhvcqh ajkou'sai to;n lovgon
tou' kurivou. 45 ijdovnte" de; oiJ !Ioudai'oi tou;"
o[clou" ejplhvsqhsan zhvlou kai; ajntevlegon
toi'"
uJpo;
Pauvlou
laloumevnoi"

és a vezetőik nem ismerték el őt, hanem ítélkezésükkel beteljesítették a próféták szavait is, amelyeket
minden szombaton felolvasnak. 28 Mert bár nem találtak benne semmi okot sem a halálra, a kivégzését
kívánták Pilátustól. 29 Miután mindent végrehajtottak, ami meg volt írva róla, levették őt a fáról, és
sírba helyezték. 30 De Isten feltámasztotta őt a halálból, 31 és több napon át megjelent azoknak, akik vele
együtt jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek tanúságot tesznek róla a mai napig a nép előtt.
32 Mi is az atyáknak tett ígéretet hirdetjük nektek, 33 mert azt Isten nekünk, az ő fiainak teljesítette,
amikor föltámasztotta Jézust, amint meg is van írva a
második zsoltárban:

`Fiam vagy te, ma nemzettelek téged' {Zsolt 2,7}.
34 Hogy pedig feltámasztotta a halálból, és hogy
többé már nem tér vissza az enyészetbe, így mondta
meg:
`Nektek adom a Dávidnak ígért biztos kegyelmet' {Iz 55,3}.
35 Éppen ezért mondja másutt is:
`Nem engeded, hogy Szented romlást lásson' {Zsolt 16,10}.
36 Dávid ugyanis, miután a maga idejében Isten
akaratát szolgálta, elszenderült, atyái mellé tették, s
meglátta a romlást. 37 De az, akit Isten a halálból
feltámasztott, nem látott romlást. 38 Vegyétek tehát
tudomásul férfiak, testvérek, hogy őáltala hirdetjük
nektek a bűnök bocsánatát, és hogy mindattól, amitől
Mózes törvénye által meg nem igazulhattatok,
39 őáltala mindenki megigazul, aki hisz. 40 Ügyeljetek azért, hogy be ne teljesedjen rajtatok, amit a
próféta mondott:
41 `Lássátok, ti önteltek,
csodálkozzatok és semmisüljetek meg,
mert napjaitokban egy művet valósítok meg,
olyan művet, amelyet el sem hinnétek,
ha valaki mondaná nektek'« {Hab 1,5}.
42 Amikor azután kimentek, kérlelték őket, hogy
a következő szombaton is magyarázzák nekik ezeket
a dolgokat. 43 Sőt, amikor a zsinagóga szétoszlott, a
zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan követték Pált és Barnabást, ők pedig biztatták és bátorították őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében.
44 A következő szombaton azután majdnem az
egész város összegyűlt, hogy hallja Isten igéjét.
45 Mikor azonban a zsidók a sokaságot látták, elfogta
őket a féltékenység, s káromlások között ellentmondtak annak, amit Pál mondott. 46 Erre Pál és Barnabás
egész bátran kijelentették: »Először nektek kellett

blasfhmou'nte". 46 parrhsiasavmenoiv te oJ
Pau'lo" kai; oJ Barnaba'" ei\pan, @Umi'n h\n
ajnagkai'on prw'ton lalhqh'nai to;n lovgon tou'
qeou': ejpeidh; ajpwqei'sqe aujto;n kai; oujk
ajxivou" krivnete eJautou;" th'" aijwnivou zwh'",
ijdou; strefovmeqa eij" ta; e[qnh. 47 ou{tw" ga;r
ejntevtaltai hJmi'n oJ kuvrio",
Tevqeikav se eij" fw'" ejqnw'n tou' ei\naiv se
eij" swthrivan e{w" ejscavtou th'" gh'".
48 ajkouvonta de; ta; e[qnh e[cairon kai;
ejdovxazon to;n lovgon tou' kurivou, kai;
ejpivsteusan o{soi h\san tetagmevnoi eij" zwh;n
aijwvnion: 49 diefevreto de; oJ lovgo" tou' kurivou
di! o{lh" th'" cwvra". 50 oiJ de; !Ioudai'oi
parwvtrunan ta;" sebomevna" gunai'ka" ta;"
eujschvmona" kai; tou;" prwvtou" th'" povlew"
kai; ejphvgeiran diwgmo;n ejpi; to;n Pau'lon kai;
Barnaba'n, kai; ejxevbalon aujtou;" ajpo; tw'n
oJrivwn aujtw'n. 51 oiJ de; ejktinaxavmenoi to;n
koniorto;n tw'n podw'n ejp! aujtou;" h\lqon eij"
!Ikovnion, 52 oi{ te maqhtai; ejplhrou'nto cara'"
kai; pneuvmato" aJgivou.

14 1 !Egevneto de; ejn !Ikonivw/ kata; to;
aujto; eijselqei'n aujtou;" eij" th;n sunagwgh;n
tw'n !Ioudaivwn kai; lalh'sai ou{tw" w{ste
pisteu'sai !Ioudaivwn te kai; @Ellhvnwn polu;
plh'qo". 2 oiJ de; ajpeiqhvsante" !Ioudai'oi
ejphvgeiran kai; ejkavkwsan ta;" yuca;" tw'n
ejqnw'n kata; tw'n ajdelfw'n. 3 iJkano;n me;n ou\n
crovnon dievtriyan parrhsiazovmenoi ejpi; tw'/
kurivw/ tw'/ marturou'nti »ejpi;¼ tw'/ lovgw/ th'"
cavrito" aujtou', didovnti shmei'a kai; tevrata
givnesqai dia; tw'n ceirw'n aujtw'n. 4 ejscivsqh
de; to; plh'qo" th'" povlew", kai; oiJ me;n h\san
su;n toi'" !Ioudaivoi" oiJ de; su;n toi'"
ajpostovloi". 5 wJ" de; ejgevneto oJrmh; tw'n ejqnw'n
te kai; !Ioudaivwn su;n toi'" a[rcousin aujtw'n
uJbrivsai
kai;
liqobolh'sai
aujtouv",
6 sunidovnte" katevfugon eij" ta;" povlei" th'"
Lukaoniva" Luvstran kai; Devrbhn kai; th;n
perivcwron, 7 kajkei' eujaggelizovmenoi h\san.
8 Kaiv ti" ajnh;r ajduvnato" ejn Luvstroi"
toi'" posi;n ejkavqhto, cwlo;" ejk koiliva"
mhtro;" aujtou', o}" oujdevpote periepavthsen.
9 ou|to" h[kousen tou' Pauvlou lalou'nto": o}"
ajtenivsa" aujtw'/ kai; ijdw;n o{ti e[cei pivstin tou'
swqh'nai 10 ei\pen megavlh/ fwnh'/, !Anavsthqi
ejpi; tou;" povda" sou ojrqov". kai; h{lato kai;
periepavtei. 11 oi{ te o[cloi ijdovnte" o}
ejpoivhsen Pau'lo" ejph'ran th;n fwnh;n aujtw'n
Lukaonisti; levgonte", OiJ qeoi; oJmoiwqevnte"
ajnqrwvpoi" katevbhsan pro;" hJma'": 12 ejkavloun
te to;n Barnaba'n Diva, to;n de; Pau'lon @Ermh'n,
ejpeidh; aujto;" h\n oJ hJgouvmeno" tou' lovgou.
13 o{ te iJereu;" tou' Dio;" tou' o[nto" pro;
th'" povlew" tauvrou" kai; stevmmata ejpi; tou;"
pulw'na" ejnevgka" su;n toi'" o[cloi" h[qelen
quvein. 14 ajkouvsante" de; oiJ ajpovstoloi
Barnaba'" kai; Pau'lo", diarrhvxante" ta;
§

hirdetnünk Isten igéjét, mivel azonban ti visszautasítjátok azt, s nem tartjátok magatokat méltóknak az
örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk, 47 mert
így parancsolta nekünk az Úr:
`A pogányok világosságává tettelek téged,
hogy szolgáld az üdvösséget a föld végső határáig'« {Iz 49,6}.
48 Mikor a pogányok meghallották ezt, megörültek, és magasztalták az Úr igéjét. Hittek is mindnyájan, akik az örök életre voltak rendelve. 49 Az Úr
igéje pedig elterjedt az egész tartományban. 50 A
zsidók azonban felizgatták a vallásos és előkelő aszszonyokat, s a város első embereit. Üldözést szítottak
Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból.
51 Ezek lerázták ellenük lábuk porát, és elmentek
Ikóniumba. 52 A tanítványok pedig elteltek örömmel
és a Szentlélekkel.
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Ikóniumban,

Lisztrában

és

Derbében

1 Ikóniumban

pedig az történt, hogy mindnyájan bementek a zsidók zsinagógájába és beszéltek, úgyhogy a zsidók és görögök nagy sokasága hívő lett.
2 Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felizgatták
és felbőszítették a pogányok lelkét a testvérek ellen.
3 Mégis ott maradtak azért jó ideig, és bizakodva
fáradoztak az Úrban, aki tanúságot tett kegyelmének
igéje mellett; megengedte ugyanis, hogy jelek és
csodák történjenek a kezük által. 4 A város lakossága
azonban megoszlott. Egyesek ugyanis a zsidókkal,
mások viszont az apostolokkal tartottak. 5 Mikor pedig a pogányok és a zsidók a főembereikkel együtt
támadásra készültek, hogy bántalmazásokkal illessék, sőt megkövezzék őket, 6 és ők értesültek erről,
elmenekültek
Likaónia
városaiba, Lisztrába,
Derbébe, és körös-körül az egész tartományba.
7 Mindenütt hirdették az evangéliumot.
8 Volt Lisztrában egy béna lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni.
9 Hallgatta Pált, amikor beszélt. Pál rátekintett, s mivel látta, hogy hisz a gyógyulásában, 10 fennhangon
azt mondta: »Állj fel egyenesen, a lábaidra!« Az felugrott és járkált. 11 Amikor a néptömeg látta, hogy
mit tett Pál, likaóniai nyelven felkiáltott: »Az istenek
emberi alakot öltöttek, s leszálltak hozzánk!«
12 Barnabást
elnevezték Jupiternek, Pált meg
Merkurnak, mert ő vitte a szót.
13 A

város előtt lévő Jupiter-templom papja bikákat és koszorúkat hozott a kapuk elé, és a tömeggel együtt áldozatot akart bemutatni. 14 Amikor az
apostolok, Barnabás és Pál meghallották ezt, megszaggatták ruhájukat, kiáltozva kisiettek a tömeg
közé 15 és ezt mondták: »Férfiak miért teszitek ezt?

iJmavtia aujtw'n ejxephvdhsan eij" to;n o[clon,
kravzonte" 15 kai; levgonte", !vAndre", tiv
tau'ta poiei'te_ kai; hJmei'" oJmoiopaqei'" ejsmen
uJmi'n a[nqrwpoi, eujaggelizovmenoi uJma'" ajpo;
touvtwn tw'n mataivwn ejpistrevfein ejpi; qeo;n
zw'nta o}" ejpoivhsen to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; th;n qavlassan kai; pavnta ta; ejn aujtoi'":
16 o}" ejn tai'" parw/chmevnai" geneai'" ei[asen
pavnta ta; e[qnh poreuvesqai tai'" oJdoi'"
aujtw'n: 17 kaivtoi oujk ajmavrturon aujto;n
ajfh'ken ajgaqourgw'n, oujranovqen uJmi'n uJetou;"
didou;" kai; kairou;" karpofovrou", ejmpiplw'n
trofh'" kai; eujfrosuvnh" ta;" kardiva" uJmw'n.
18 kai; tau'ta levgonte" movli" katevpausan
tou;" o[clou" tou' mh; quvein aujtoi'".
19 !Eph'lqan de; ajpo; !Antioceiva" kai; !Ikonivou
!Ioudai'oi, kai; peivsante" tou;" o[clou" kai;
liqavsante" to;n Pau'lon e[suron e[xw th'"
povlew", nomivzonte" aujto;n teqnhkevnai.
20 kuklwsavntwn de; tw'n maqhtw'n aujto;n
ajnasta;" eijsh'lqen eij" th;n povlin. kai; th'/
ejpauvrion ejxh'lqen su;n tw'/ Barnaba'/ eij"
Devrbhn.
21 Eujaggelisavmenoiv te th;n povlin
ejkeivnhn kai; maqhteuvsante" iJkanou;"
uJpevstreyan eij" th;n Luvstran kai; eij"
!Ikovnion
kai;
eij"
!Antiovceian,
22 ejpisthrivzonte" ta;" yuca;" tw'n maqhtw'n,
parakalou'nte" ejmmevnein th'/ pivstei, kai; o{ti
dia; pollw'n qlivyewn dei' hJma'" eijselqei'n eij"
th;n basileivan tou' qeou'. 23 ceirotonhvsante"
de; aujtoi'" kat! ejkklhsivan presbutevrou"
proseuxavmenoi meta; nhsteiw'n parevqento
aujtou;" tw'/ kurivw/ eij" o}n pepisteuvkeisan.
24 kai; dielqovnte" th;n Pisidivan h\lqon eij"
th;n Pamfulivan, 25 kai; lalhvsante" ejn Pevrgh/
to;n lovgon katevbhsan eij" !Attavleian.
26 kajkei'qen ajpevpleusan eij" !Antiovceian,
o{qen h\san paradedomevnoi th'/ cavriti tou'
qeou' eij" to; e[rgon o} ejplhvrwsan.
27 paragenovmenoi de; kai; sunagagovnte" th;n
ejkklhsivan ajnhvggellon o{sa ejpoivhsen oJ qeo;"
met! aujtw'n kai; o{ti h[noixen toi'" e[qnesin
quvran pivstew". 28 dievtribon de; crovnon oujk
ojlivgon su;n toi'" maqhtai'".
§

15 1 Kaiv tine" katelqovnte" ajpo; th'"

!Ioudaiva" ejdivdaskon tou;" ajdelfou;" o{ti !Ea;n
mh; peritmhqh'te tw'/ e[qei tw'/ Mwu>sevw", ouj
duvnasqe swqh'nai. 2 genomevnh" de; stavsew"
kai; zhthvsew" oujk ojlivgh" tw'/ Pauvlw/ kai; tw'/
Barnaba'/ pro;" aujtou;" e[taxan ajnabaivnein
Pau'lon kai; Barnaba'n kaiv tina" a[llou" ejx
aujtw'n pro;" tou;" ajpostovlou" kai;
presbutevrou" eij" !Ierousalh;m peri; tou'
3 OiJ
zhthvmato"
touvtou.
me;n
ou\n
propemfqevnte"
uJpo;
th'"
ejkklhsiva"
dihvrconto thvn te Foinivkhn kai; Samavreian
ejkdihgouvmenoi th;n ejpistrofh;n tw'n ejqnw'n,
kai; ejpoivoun cara;n megavlhn pa'sin toi'"

közé, 15 és ezt mondták: »Férfiak, miért teszitek ezt?
Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, s
éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a hiábavaló
dolgoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget és
a földet teremtette, a tengert és mindazt, ami bennük
van {Kiv 20,11}. 16 A letűnt időkben megengedte minden pogánynak, hogy a saját útján járjon, 17 de önmagát sem hagyta tanúságtétel nélkül, mert jót cselekedett az égből: esőt, termékeny időket adott, betöltötte szívünket eledellel és örömmel.« 18 Bár ezeket
mondták, alig tudták lecsillapítani a tömeget, hogy
ne mutasson be nekik áldozatot. 19 Antióchiából és
Ikóniumból azonban utánuk jött néhány zsidó. Felbujtották a tömeget, és megkövezték Pált. Azután
kivonszolták a városon kívülre, abban a hitben, hogy
meghalt. 20 De amikor a tanítványok körülvették,
felkelt, és bement a városba. Másnap pedig Barnabással útra kelt Derbébe.
Visszatérés Szíriába 21 Miután

ennek a városnak
is hirdették az evangéliumot és sokakat tanítottak,
visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antióchiába.
22 Útközben megerősítették a tanítványok lelkét, és
intették őket, hogy maradjanak meg a hitben. Elmondták, hogy sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. 23 S miután az egyes egyházakban böjtölve és imádkozva presbitereket rendeltek számukra, az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. 24 Azután átmentek Pizídián, és Pamfíliába jutottak. 25 Miután Pergében is hirdették az Úr igéjét, lementek Attáliába, 26 onnan pedig elhajóztak
Antióchiába, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva elindították őket a most elvégzett munkára.
27 Amikor megérkeztek és egybegyűjtötték az
egyházat, elbeszélték, milyen nagy dolgokat művelt
általuk az Isten, és hogy a hit ajtaját megnyitotta a
pogányoknak. 28 Ezután jó ideig ott maradtak a tanítványokkal.
Az apostoli zsinat Jeruzsálemben: 15,1-35
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Az antióchiai vita 1 Eközben

néhányan azok
közül, akik lejöttek Júdeából, így tanították a testvéreket: »Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye
szerint, nem üdvözülhettek.«
2 Mivel pedig Pál és Barnabás nagyon felháborodtak ezen, elhatározták, hogy Pál, Barnabás és még
néhányan a többiek közül menjenek fel Jeruzsálembe
az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a kérdésnek az ügyében. 3 Az egyház elkísérte őket, ők pedig
átmentek Fönícián és Szamarián. Elbeszélték a pogányok megtérését, nagy örömet szerezve az összes
testvérnek. 4 Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az
egyház, az apostolok és a presbiterek fogadták őket,

4 paragenovmenoi
ajdelfoi'".
de;
eij"
!Ierousalh;m paredevcqhsan ajpo; th'"
ejkklhsiva" kai; tw'n ajpostovlwn kai; tw'n
presbutevrwn, ajnhvggeilavn te o{sa oJ qeo;"
ejpoivhsen met! aujtw'n. 5 ejxanevsthsan dev
tine" tw'n ajpo; th'" aiJrevsew" tw'n Farisaivwn
pepisteukovte",
levgonte"
o{ti
dei'
peritevmnein aujtou;" paraggevllein te threi'n
to;n novmon Mwu>sevw".
6 Sunhvcqhsavn te oiJ ajpovstoloi kai; oiJ
presbuvteroi ijdei'n peri; tou' lovgou touvtou.
7 pollh'" de; zhthvsew" genomevnh" ajnasta;"
Pevtro" ei\pen pro;" aujtouv", !vAndre"
ajdelfoiv, uJmei'" ejpivstasqe o{ti ajf! hJmerw'n
ajrcaivwn ejn uJmi'n ejxelevxato oJ qeo;" dia; tou'
stovmatov" mou ajkou'sai ta; e[qnh to;n lovgon
tou' eujaggelivou kai; pisteu'sai: 8 kai; oJ
kardiognwvsth" qeo;" ejmartuvrhsen aujtoi'"
dou;" to; pneu'ma to; a{gion kaqw;" kai; hJmi'n,
9 kai; oujqe;n dievkrinen metaxu; hJmw'n te kai;
aujtw'n, th'/ pivstei kaqarivsa" ta;" kardiva"
aujtw'n. 10 nu'n ou\n tiv peiravzete to;n qeovn,
ejpiqei'nai zugo;n ejpi; to;n travchlon tw'n
maqhtw'n o}n ou[te oiJ patevre" hJmw'n ou[te
hJmei'" ijscuvsamen bastavsai_ 11 ajlla; dia; th'"
cavrito" tou' kurivou !Ihsou' pisteuvomen
swqh'nai kaq! o}n trovpon kajkei'noi.
12 !Esivghsen de; pa'n to; plh'qo", kai;
h[kouon Barnaba' kai; Pauvlou ejxhgoumevnwn
o{sa ejpoivhsen oJ qeo;" shmei'a kai; tevrata ejn
toi'" e[qnesin di! aujtw'n.
13 Meta;
de; to; sigh'sai aujtou;"
ajpekrivqh !Iavkwbo" levgwn, !vAndre" ajdelfoiv,
ajkouvsatev mou. 14 Sumew;n ejxhghvsato kaqw;"
prw'ton oJ qeo;" ejpeskevyato labei'n ejx ejqnw'n
lao;n tw'/ ojnovmati aujtou'. 15 kai; touvtw/
sumfwnou'sin oiJ lovgoi tw'n profhtw'n, kaqw;"
gevgraptai,
16 Meta; tau'ta ajnastrevyw kai;
ajnoikodomhvsw th;n skhnh;n Daui;d th;n
peptwkui'an, kai; ta; kateskammevna aujth'"
ajnoikodomhvsw kai; ajnorqwvsw aujthvn,
17 o{pw" a]n ejkzhthvswsin oiJ katavloipoi tw'n
ajnqrwvpwn to;n kuvrion, kai; pavnta ta; e[qnh
ejf! ou}" ejpikevklhtai to; o[nomav mou ejp!
aujtouv", levgei kuvrio" poiw'n tau'ta
18 gnwsta; ajp! aijw'no".
19 dio; ejgw; krivnw mh; parenoclei'n toi'"
ajpo; tw'n ejqnw'n ejpistrevfousin ejpi; to;n qeovn,
20 ajlla; ejpistei'lai aujtoi'" tou' ajpevcesqai
tw'n ajlisghmavtwn tw'n eijdwvlwn kai; th'"
porneiva" kai; tou' pniktou' kai; tou' ai{mato":
21 Mwu>sh'" ga;r ejk genew'n ajrcaivwn kata;
povlin tou;" khruvssonta" aujto;n e[cei ejn tai'"
sunagwgai'"
kata;
pa'n
savbbaton
ajnaginwskovmeno".
22 Tovte e[doxe toi'" ajpostovloi" kai;
toi'" presbutevroi" su;n o{lh/ th'/ ejkklhsiva/
ejklexamevnou" a[ndra" ejx aujtw'n pevmyai eij"

ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat
művelt velük az Isten. 5 De egyesek, akik a farizeusok felekezetéből lettek hívők, előálltak, és azt
mondták, hogy azoknak is körül kell metélkedniük,
és nekik is meg kell parancsolni, hogy tartsák meg
Mózes törvényét.
Az
6 Emiatt

apostolok

és

presbiterek

tanácskozása

az apostolok és a presbiterek összegyűltek,
hogy megvizsgálják ezt a kérdést. 7 Mivel azonban
nagy vitatkozás támadt, Péter felállt, és így szólt
hozzájuk: »Férfiak, testvérek! Tudjátok, hogy Isten a
régmúlt napoktól fogva kiválasztott engem közülünk,
hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium igéjét és hívők legyenek. 8 És Isten, aki ismeri a
szíveket, tanúságot tett, mert nekik éppúgy megadta
a Szentlelket, mint nekünk. 9 Nem tett semmi különbséget köztünk és közöttük, amikor a hit által
megtisztította szívüket. 10 Most tehát miért kísértitek
Istent azzal, hogy azt az igát rakjátok a tanítványok
nyakára, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk
elviselni? 11 Ellenkezőleg, mi hisszük, hogy Jézus
Krisztus kegyelme által üdvözülünk, amint ők is.«
12 Erre az egész sokaság elhallgatott, aztán meghallgatta Barnabást és Pált, akik elbeszélték, milyen
nagy jeleket és csodatetteket művelt Isten a pogányok között általuk.
13 Miután ők elhallgattak, Jakab szólalt meg:
»Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem!
14 Simon elbeszélte, hogyan és mi módon történt
Isten látogatása első ízben azért, hogy a pogányok
közül támasszon népet az ő nevének. 15 Ezzel egyeznek a próféták mondásai is, amint meg van írva:
16 `Ezután majd visszatérek,
és felállítom Dávidnak leomlott hajlékát,
kijavítom falainak repedéseit,
és ami romba dőlt, megújítom,
17 hogy keresse az Urat
a többi ember és minden nép,
amely segítségül hívta nevemet
– így szól az Úr, és meg is teszi azt', {Ám 9,11-12}
18 ami ismert volt öröktől fogva. –
19 Ennélfogva úgy gondolom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül megtérnek
Istenhez, 20 hanem meg kell írni nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól és a vértől.
21 Mert akik Mózest hirdetik, a régi időktől fogva ott
vannak minden városban a zsinagógákban, és minden szombaton felolvassák azt.«
A zsinat határozatai 22 Erre az apostolok és a
presbiterek az egész egyházzal együtt jónak látták,
hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék Antióchiába Pállal és Barnabással Júdást

!Antiovceian su;n tw'/ Pauvlw/ kai; Barnaba'/,
!Iouvdan to;n kalouvmenon Barsabba'n kai;
Sila'n, a[ndra" hJgoumevnou" ejn toi'" ajdelfoi'",
23 gravyante"
dia; ceiro;" aujtw'n, OiJ
ajpovstoloi kai; oiJ presbuvteroi ajdelfoi; toi'"
kata; th;n !Antiovceian kai; Surivan kai;
Kilikivan ajdelfoi'" toi'" ejx ejqnw'n caivrein.
24 !Epeidh; hjkouvsamen o{ti tine;" ejx hJmw'n
»ejxelqovnte"¼ ejtavraxan uJma'" lovgoi"
ajnaskeuavzonte" ta;" yuca;" uJmw'n, oi|" ouj
diesteilavmeqa, 25 e[doxen hJmi'n genomevnoi"
oJmoqumado;n ejklexamevnoi" a[ndra" pevmyai
pro;" uJma'" su;n toi'" ajgaphtoi'" hJmw'n
26 ajnqrwvpoi"
Barnaba'/
kai;
Pauvlw/,
paradedwkovsi ta;" yuca;" aujtw'n uJpe;r tou'
ojnovmato" tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou'.
27 ajpestavlkamen ou\n !Iouvdan kai; Sila'n, kai;
aujtou;" dia; lovgou ajpaggevllonta" ta; aujtav.
28 e[doxen ga;r tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/ kai; hJmi'n
mhde;n plevon ejpitivqesqai uJmi'n bavro" plh;n
touvtwn tw'n ejpavnagke", 29 ajpevcesqai
eijdwloquvtwn kai; ai{mato" kai; pniktw'n kai;
porneiva": ejx w|n diathrou'nte" eJautou;" eu\
pravxete. !vErrwsqe.
30 OiJ me;n ou\n ajpoluqevnte" kath'lqon
eij" !Antiovceian, kai; sunagagovnte" to;
plh'qo"
ejpevdwkan
th;n
ejpistolhvn:
31 ajnagnovnte"
de; ejcavrhsan ejpi; th'/
paraklhvsei. 32 !Iouvda" te kai; Sila'", kai;
aujtoi; profh'tai o[nte", dia; lovgou pollou'
parekavlesan
tou;"
ajdelfou;"
kai;
ejpesthvrixan: 33 poihvsante" de; crovnon
ajpeluvqhsan met! eijrhvnh" ajpo; tw'n ajdelfw'n
pro;" tou;" ajposteivlanta" aujtouv". 34
35 Pau'lo" de; kai; Barnaba'" dievtribon ejn
!Antioceiva/
didavskonte"
kai;
eujaggelizovmenoi meta; kai; eJtevrwn pollw'n
to;n lovgon tou' kurivou.
36 Meta; dev tina" hJmevra" ei\pen pro;"
Barnaba'n Pau'lo", !Epistrevyante" dh;
ejpiskeywvmeqa tou;" ajdelfou;" kata; povlin
pa'san ejn ai|" kathggeivlamen to;n lovgon tou'
kurivou, pw'" e[cousin. 37 Barnaba'" de;
ejbouvleto sumparalabei'n kai; to;n !Iwavnnhn
to;n kalouvmenon Ma'rkon: 38 Pau'lo" de; hjxivou
to;n ajpostavnta ajp! aujtw'n ajpo; Pamfuliva"
kai; mh; sunelqovnta aujtoi'" eij" to; e[rgon mh;
sumparalambavnein tou'ton. 39 ejgevneto de;
paroxusmo;" w{ste ajpocwrisqh'nai aujtou;"
ajp! ajllhvlwn, tovn te Barnaba'n paralabovnta
to;n Ma'rkon ejkpleu'sai eij" Kuvpron.
40 Pau'lo" de; ejpilexavmeno" Sila'n ejxh'lqen
paradoqei;" th'/ cavriti tou' kurivou uJpo; tw'n
ajdelfw'n, 41 dihvrceto de; th;n Surivan kai;
»th;n¼ Kilikivan ejpisthrivzwn ta;" ejkklhsiva".
§

16 1 Kathvnthsen de; »kai;¼ eij" Devrbhn

kai; eij" Luvstran. kai; ijdou; maqhthv" ti" h\n
ejkei' ojnovmati Timovqeo", uiJo;" gunaiko;"
!Ioudaiva" pisth'" patro;" de; @vEllhno", 2 o}"
j
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küldjék Antióchiába Pállal és Barnabással Júdást,
akit melléknevén Barszabásnak hívnak, és Szilást –
ők a testvérek között vezetők voltak –, 23 és kezük
által ezt az írást küldték: »Üdvözlet az apostoloktól
és a presbiter testvérektől a pogányokból lett testvéreknek, akik Antióchiában, Szíriában és Kilíkiában
vannak! 24 Mivel hallottuk, hogy némelyek, akik
közülünk kerültek ki, megzavartak titeket szavaikkal,
és feldúlták lelketeket, bár tőlünk megbízást nem
kaptak, 25 jónak láttuk, miután megállapodásra jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és küldjünk el
hozzátok a mi igen kedves Barnabásunkkal és Pálunkkal, 26 ezekkel az emberekkel, akik életüket adták a mi Urunk, Jézus Krisztus nevéért. 27 Elküldtük
tehát Júdást és Szilást, akik mindezt személyesen,
élőszóval is tudtotokra adják. 28 Úgy tetszett ugyanis
a Szentléleknek és nekünk, hogy semmi további terhet ne rakjunk rátok, csak azt, ami szükséges: 29 hogy
tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a
vértől, a fojtott állatoktól és a paráznaságtól. Ha
ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Jó egészséget!«
A határozatok kihirdetése Antióchiában 30 Azok
tehát, miután elbocsátották őket, lementek
Antióchiába. Itt egybegyűjtötték a sokaságot, és átadták a levelet. 31 Amikor elolvasták, örültek a vigasztalásnak. 32 Júdás és Szilás pedig, akik maguk is
próféták voltak, sok beszéddel vigasztalták a testvéreket és megerősítették őket. 33 Miután pedig egy
ideig itt időztek, a testvérek visszabocsátották őket
békében azokhoz, akik küldték őket. [34] 35 Pál és
Barnabás is Antióchiában időztek. Tanítottak a többiekkel együtt, és hirdették az Úr igéjét.
Pál második missziós útja: 15,36-18,22
Pál és Barnabás útjai elválnak 36 Néhány

nap
múlva azonban Pál így szólt Barnabáshoz: »Menjünk
vissza, és városról városra mindenütt, ahol hirdettük
az Úr igéjét, látogassuk meg a testvéreket, hogy vannak.« 37 Barnabás magával akarta vinni Jánost, akit
Márknak is hívnak. 38 Pál azonban kérte őt, hogy ne
kelljen visszafogadni azt, aki elvált tőlük Pamfíliától
kezdve, s nem ment velük a munkába. 39 Így nézeteltérés támadt köztük, és különváltak egymástól. Barnabás Ciprusba hajózott, miután maga mellé vette
Márkot. 40 Pál viszont Szilást választotta, és útra kelt,
miközben a testvérek őt Isten kegyelmébe ajánlották.
41 Bejárta Szíriát és Cilíciát, megerősítette az egyházakat, és megparancsolta, hogy tartsák meg az apostolok és a presbiterek rendelkezéseit.
16 Pál Likaóniában 1 Eljutott Derbébe és
Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány,
egy hívővé lett zsidó anyának és pogány apának volt
a fia. 2 A testvérek, akik Lisztrában és Ikóniumban
voltak, jó véleménnyel voltak róla. 3 Pál azt akarta,

ejmarturei'to uJpo; tw'n ejn Luvstroi" kai;
!Ikonivw/ ajdelfw'n. 3 tou'ton hjqevlhsen oJ
Pau'lo" su;n aujtw'/ ejxelqei'n, kai; labw;n
perievtemen aujto;n dia; tou;" !Ioudaivou" tou;"
o[nta" ejn toi'" tovpoi" ejkeivnoi", h[/deisan ga;r
a{pante" o{ti @vEllhn oJ path;r aujtou' uJph'rcen.
4 wJ"
de; dieporeuvonto ta;" povlei",
paredivdosan aujtoi'" fulavssein ta; dovgmata
ta; kekrimevna uJpo; tw'n ajpostovlwn kai;
presbutevrwn tw'n ejn @Ierosoluvmoi". 5 aiJ me;n
ou\n ejkklhsivai ejstereou'nto th'/ pivstei kai;
ejperivsseuon tw'/ ajriqmw'/ kaq! hJmevran.
6 Dih'lqon
de; th;n Frugivan kai;
Galatikh;n cwvran, kwluqevnte" uJpo; tou' aJgivou
pneuvmato" lalh'sai to;n lovgon ejn th'/ !Asiva/:
7 ejlqovnte" de; kata; th;n Musivan ejpeivrazon
eij" th;n Biqunivan poreuqh'nai, kai; oujk ei[asen
aujtou;" to; pneu'ma !Ihsou': 8 parelqovnte" de;
th;n Musivan katevbhsan eij" Trw/avda. 9 kai;
o{rama dia; »th'"¼ nukto;" tw'/ Pauvlw/ w[fqh,
ajnh;r Makedwvn ti" h\n eJstw;" kai; parakalw'n
aujto;n kai; levgwn, Diaba;" eij" Makedonivan
bohvqhson hJmi'n. 10 wJ" de; to; o{rama ei\den,
eujqevw"
ejzhthvsamen
ejxelqei'n
eij"
Makedonivan,
sumbibavzonte"
o{ti
proskevklhtai hJma'" oJ qeo;" eujaggelivsasqai
aujtouv".
11 !Anacqevnte"
de; ajpo; Trw/avdo"
eujqudromhvsamen eij" Samoqrav/khn, th'/ de;
ejpiouvsh/ eij" Nevan Povlin, 12 kajkei'qen eij"
Filivppou", h{ti" ejsti;n prwvth»"¼ merivdo" th'"
Makedoniva" povli", kolwniva. h\men de; ejn
tauvth/ th'/ povlei diatrivbonte" hJmevra" tinav".
13 th'/ te hJmevra/ tw'n sabbavtwn ejxhvlqomen e[xw
th'" puvlh" para; potamo;n ou| ejnomivzomen
proseuch;n ei\nai, kai; kaqivsante" ejlalou'men
tai'" sunelqouvsai" gunaixivn. 14 kaiv ti" gunh;
ojnovmati Ludiva, porfurovpwli" povlew"
Quateivrwn sebomevnh to;n qeovn, h[kouen, h|" oJ
kuvrio" dihvnoixen th;n kardivan prosevcein
toi'" laloumevnoi" uJpo; tou' Pauvlou. 15 wJ" de;
ejbaptivsqh kai; oJ oi\ko" aujth'", parekavlesen
levgousa, Eij kekrivkatev me pisth;n tw'/ kurivw/
ei\nai, eijselqovnte" eij" to;n oi\kovn mou
mevnete: kai; parebiavsato hJma'".
16 !Egevneto de; poreuomevnwn hJmw'n eij"
th;n proseuch;n paidivskhn tina; e[cousan
pneu'ma puvqwna uJpanth'sai hJmi'n, h{ti"
ejrgasivan pollh;n parei'cen toi'" kurivoi"
17 au{th
aujth'"
manteuomevnh.
katakolouqou'sa tw'/ Pauvlw/ kai; hJmi'n e[krazen
levgousa, Ou|toi oiJ a[nqrwpoi dou'loi tou' qeou'
tou' uJyivstou eijsivn, oi{tine" kataggevllousin
uJmi'n oJdo;n swthriva". 18 tou'to de; ejpoivei ejpi;
polla;" hJmevra". diaponhqei;" de; Pau'lo" kai;
ejpistrevya"
tw'/
pneuvmati
ei\pen,
Paraggevllw soi ejn ojnovmati !Ihsou' Cristou'
ejxelqei'n ajp! aujth'": kai; ejxh'lqen aujth'/ th'/
w{ra/. 19 ijdovnte" de; oiJ kuvrioi aujth'" o{ti
ejxh'lqen hJ ejlpi;" th'" ejrgasiva" aujtw'n

hogy vele menjen az útra, azért magához vette és
körülmetéltette, tekintettel a zsidókra, akik ezekben a
helységekben voltak; mindenki tudta ugyanis, hogy
az apja pogány volt. 4 Amikor sorra járták a városokat, s tudatták, mihez kell tartaniuk magukat, közölték velük a határozatokat, amelyeket az apostolok és
a presbiterek hoztak, akik Jeruzsálemben voltak.
5 Így az egyházak megerősödtek a hitben és gyarapodtak számban napról-napra.
Kis-Ázsián át Troászba 6 Amikor

keresztülmentek Frígián és Galácia tartományán, a Szentlélek
megtiltotta nekik, hogy Ázsiában hirdessék Isten
igéjét. 7 Míziába érve megkísérelték ugyan, hogy
Bitíniába menjenek, de Jézus Lelke nem engedte
őket. 8 Ezért átmentek Mízián, és lementek Troászba.
9 Itt látomás jelent meg Pálnak éjnek idején: egy makedón férfi eléje állt és könyörgött neki: »Jöjj át
Makedóniába, és segíts rajtunk!« 10 Miután ezt a jelenést látta, késedelem nélkül igyekeztünk elindulni
Makedóniába. Biztosan tudtuk, hogy Isten hívott
minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.
Pál működése Filippiben 11 Elhajóztunk

tehát
Troászból. Egyenesen Szamotrákiába jutottunk,
másnap Neápoliszba, 12 innen pedig Filippibe, amely
Makedóniának ebben a részében az első telepes város. Ebben a városban töltöttünk néhány napot, és
beszélgetéseket folytattunk. 13 Szombaton kimentünk
a kapun kívül a folyóvízhez; úgy gondoltuk, hogy ott
az imahely. Leültünk ott, és szóltunk az asszonyokhoz, akik összegyűltek. 14 A hallgatóságban volt egy
Lídia nevű istenfélő bíborárus asszony Tiatíra városából, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott. 15 Miután ő és
háza népe megkeresztelkedett, így könyörgött: »Ha
úgy ítéltek meg, hogy hűséges vagyok az Úrhoz,
térjetek be házamba és maradjatok nálam.« És erővel
rá is vett minket.
16 Történt pedig, hogy amikor az imádságra
mentünk, egy jósoló szellemtől megszállott lánnyal
találkoztunk, aki jövendöléseivel nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17 Ez nyomon követte Pált és minket,
és így kiáltozott: »Ezek az emberek a magasságbeli
Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek.«
18 Több napon át így tett. Pált bántotta ez, azért hátrafordult, és azt mondta a léleknek: »Jézus Krisztus
nevében parancsolom, menj ki belőle.« Ki is ment
belőle abban az órában. 19 Mikor azonban a gazdái
látták, hogy oda van a reményük a bevételre, megragadták Pált és Szilást, és elvitték a piacra az elöljárókhoz. 20 A bírák elé állították őket, és így szóltak:
»Ezek a zsidó emberek zavart keltenek városunkban,
21 és olyan életmódot hirdetnek, amelyet nekünk nem

ejpilabovmenoi to;n Pau'lon kai; to;n Sila'n
ei{lkusan eij" th;n ajgora;n ejpi; tou;" a[rconta",
20 kai;
prosagagovnte"
aujtou;"
toi'"
strathgoi'" ei\pan, Ou|toi oiJ a[nqrwpoi
ejktaravssousin hJmw'n th;n povlin !Ioudai'oi
uJpavrconte", 21 kai; kataggevllousin e[qh a}
oujk e[xestin hJmi'n paradevcesqai oujde; poiei'n
@Rwmaivoi" ou\sin. 22 kai; sunepevsth oJ o[clo"
kat! aujtw'n, kai; oiJ strathgoi; perirhvxante"
aujtw'n ta; iJmavtia ejkevleuon rJabdivzein,
23 pollav" te ejpiqevnte" aujtoi'" plhga;"
e[balon eij" fulakhvn, paraggeivlante" tw'/
desmofuvlaki ajsfalw'" threi'n aujtouv": 24 o}"
paraggelivan toiauvthn labw;n e[balen aujtou;"
eij" th;n ejswtevran fulakh;n kai; tou;" povda"
hjsfalivsato aujtw'n eij" to; xuvlon.
25 Kata; de; to; mesonuvktion Pau'lo" kai;
Sila'" proseucovmenoi u{mnoun to;n qeovn,
ejphkrow'nto de; aujtw'n oiJ devsmioi: 26 a[fnw de;
seismo;" ejgevneto mevga" w{ste saleuqh'nai ta;
qemevlia tou' desmwthrivou, hjnewv/cqhsan de;
paracrh'ma aiJ quvrai pa'sai, kai; pavntwn ta;
desma; ajnevqh. 27 e[xupno" de; genovmeno" oJ
desmofuvlax kai; ijdw;n ajnew/gmevna" ta;" quvra"
th'" fulakh'", spasavmeno" »th;n¼ mavcairan
h[mellen
eJauto;n
ajnairei'n,
nomivzwn
ejkpefeugevnai tou;" desmivou". 28 ejfwvnhsen
de; megavlh/ fwnh'/ »oJ¼ Pau'lo" levgwn, Mhde;n
pravxh/" seautw'/ kakovn, a{pante" gavr ejsmen
ejnqavde. 29 aijthvsa" de; fw'ta eijsephvdhsen,
kai; e[ntromo" genovmeno" prosevpesen tw'/
Pauvlw/ kai; »tw'/¼ Sila'/, 30 kai; proagagw;n
aujtou;" e[xw e[fh, Kuvrioi, tiv me dei' poiei'n i{na
swqw'_ 31 oiJ de; ei\pan, Pivsteuson ejpi; to;n
kuvrion !Ihsou'n, kai; swqhvsh/ su; kai; oJ oi\kov"
sou. 32 kai; ejlavlhsan aujtw'/ to;n lovgon tou'
kurivou su;n pa'sin toi'" ejn th'/ oijkiva/ aujtou'.
33 kai; paralabw;n aujtou;" ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/
th'" nukto;" e[lousen ajpo; tw'n plhgw'n, kai;
ejbaptivsqh aujto;" kai; oiJ aujtou' pavnte"
paracrh'ma, 34 ajnagagwvn te aujtou;" eij" to;n
oi\kon parevqhken travpezan, kai; hjgalliavsato
panoikei; pepisteukw;" tw'/ qew'/.
35 @Hmevra" de; genomevnh" ajpevsteilan
oiJ strathgoi; tou;" rJabdouvcou" levgonte",
!Apovluson tou;" ajnqrwvpou" ejkeivnou".
36 ajphvggeilen de; oJ desmofuvlax tou;" lovgou"
»touvtou"¼
pro;"
to;n
Pau'lon,
o{ti
!Apevstalkan oiJ strathgoi; i{na ajpoluqh'te:
nu'n ou\n ejxelqovnte" poreuvesqe ejn eijrhvnh/.
37 oJ de; Pau'lo" e[fh pro;" aujtouv", Deivrante"
hJma'" dhmosiva/ ajkatakrivtou", ajnqrwvpou"
@Rwmaivou" uJpavrconta", e[balan eij" fulakhvn:
kai; nu'n lavqra/ hJma'" ejkbavllousin_ ouj gavr,
ajlla; ejlqovnte" aujtoi; hJma'" ejxagagevtwsan.
38 ajphvggeilan de; toi'" strathgoi'" oiJ
rJabdou'coi ta; rJhvmata tau'ta. ejfobhvqhsan de;
ajkouvsante" o{ti @Rwmai'oiv eijsin, 39 kai;
ejlqovnte"
parekavlesan
aujtouv",
kai;
ejxagagovnte" hjrwvtwn ajpelqei'n ajpo; th'"

szabad elfogadnunk, sem cselekedetben követnünk,
mivel rómaiak vagyunk.« 22 A nép is összecsődült
ellenük, a bírák pedig letépették a ruháikat, és megvesszőztették őket. 23 Sok ütést mértek rájuk, aztán
börtönbe vetették őket. Az őrnek pedig megparancsolták, hogy szigorúan őrizze őket. 24 Miután ilyen
parancsot kapott, a belső tömlöcbe vitte őket, a lábukat pedig kalodába zárta.

25 Éjféltájban

Pál és Szilás imádkozva dicsérték
Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. 26 Ekkor
hirtelen nagy földrengés támadt, s a börtön alapjai
meginogtak. Egyszerre minden ajtó kinyílt, és
mindnyájuk bilincsei leoldódtak. 27 Amikor a
börtönőr felriadt és azt látta, hogy a börtön ajtajai
nyitva vannak, kirántotta a kardját, és meg akarta
magát ölni abban a hitben, hogy a foglyok
megszöktek. 28 Pál azonban fennhangon így kiáltott:
»Ne tégy magadban semmi kárt, mert mindannyian
itt vagyunk!« 29 Az erre világosságot kért, beljebb
ment, és remegve borult Pál és Szilás lábához.
30 Azután kivezette őket és így szólt: »Uraim, mit
kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek?« 31 Azok azt
felelték: »Higgy az Úr Jézusban és üdvözülni fogsz,
te és házad népe.« 32 Aztán hirdették neki az Úr
igéjét, és mindazoknak, akik a házában voltak. 33 Ő
pedig még abban az éjjeli órában elvitte őket,
megmosta sebeiket, s mindjárt megkeresztelkedett,
és vele övéi is mindnyájan. 34 Aztán bevezette őket
otthonába, asztalt terített nekik, és örvendezett háza
népével együtt, hogy híve lett Istennek.
35 Miután

megvirradt, a bírák elküldték a törvényszolgákat ezzel az üzenettel: »Bocsásd el azokat
az embereket!« 36 A börtönőr pedig elvitte Pálnak az
üzenetet: »A bírák ideküldtek, hogy bocsássalak el
titeket. Most tehát menjetek ki, és távozzatok békével!« 37 Pál azonban azt mondta neki: »Mielőtt elítéltek volna minket, nyilvánosan megvesszőztek és
börtönbe vetettek, noha római polgárok vagyunk, s
most titokban kiutasítanak? Azt már nem! Jöjjenek
ide, és ők maguk vezessenek ki minket!« 38 A törvényszolgák pedig hírül vitték ezeket a szavakat a
bíráknak. Azok megijedtek, amikor meghallották,
hogy római polgárok. 39 Eljöttek tehát és megkövették, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak
a városból. 40 Amikor kijöttek a börtönből, betértek
Lídiához. Miután látták a testvéreket, és megvigasztalták őket, útra keltek.

povlew". 40 ejxelqovnte" de; ajpo; th'" fulakh'"
eijsh'lqon pro;" th;n Ludivan, kai; ijdovnte"
parekavlesan tou;" ajdelfou;" kai; ejxh'lqan.
§

17 1 Diodeuvsante"

de;
th;n
!Amfivpolin kai; th;n !Apollwnivan h\lqon eij"
Qessalonivkhn, o{pou h\n sunagwgh; tw'n
!Ioudaivwn. 2 kata; de; to; eijwqo;" tw'/ Pauvlw/
eijsh'lqen pro;" aujtou;" kai; ejpi; savbbata triva
dielevxato aujtoi'" ajpo; tw'n grafw'n,
3 dianoivgwn kai; paratiqevmeno" o{ti to;n
Cristo;n e[dei paqei'n kai; ajnasth'nai ejk
nekrw'n, kai; o{ti ou|tov" ejstin oJ Cristov", »oJ¼
!Ihsou'", o}n ejgw; kataggevllw uJmi'n. 4 kaiv
tine"
ejx
aujtw'n
ejpeivsqhsan
kai;
proseklhrwvqhsan tw'/ Pauvlw/ kai; tw'/ Sila'/,
tw'n te sebomevnwn @Ellhvnwn plh'qo" polu;
gunaikw'n te tw'n prwvtwn oujk ojlivgai.
5 Zhlwvsante"
de;
oiJ
!Ioudai'oi
kai;
proslabovmenoi tw'n ajgoraivwn a[ndra" tina;"
ponhrou;" kai; ojclopoihvsante" ejqoruvboun
th;n povlin, kai; ejpistavnte" th'/ oijkiva/ !Iavsono"
ejzhvtoun aujtou;" proagagei'n eij" to;n dh'mon.
6 mh; euJrovnte" de; aujtou;" e[suron !Iavsona kaiv
tina" ajdelfou;" ejpi; tou;" politavrca",
bow'nte"
o{ti
OiJ
th;n
oijkoumevnhn
ajnastatwvsante" ou|toi kai; ejnqavde pavreisin,
7 ou}" uJpodevdektai !Iavswn: kai; ou|toi pavnte"
ajpevnanti
tw'n
dogmavtwn
Kaivsaro"
pravssousi, basileva e{teron levgonte" ei\nai
!Ihsou'n. 8 ejtavraxan de; to;n o[clon kai; tou;"
politavrca" ajkouvonta" tau'ta, 9 kai;
labovnte" to; iJkano;n para; tou' !Iavsono" kai;
tw'n loipw'n ajpevlusan aujtouv".
10 OiJ de; ajdelfoi; eujqevw" dia; nukto;"
ejxevpemyan tovn te Pau'lon kai; to;n Sila'n eij"
Bevroian, oi{tine" paragenovmenoi eij" th;n
sunagwgh;n tw'n !Ioudaivwn ajphv/esan. 11 ou|toi
de; h\san eujgenevsteroi tw'n ejn Qessalonivkh/,
oi{tine" ejdevxanto to;n lovgon meta; pavsh"
proqumiva", kaq! hJmevran ajnakrivnonte" ta;"
grafa;" eij e[coi tau'ta ou{tw". 12 polloi; me;n
ou\n ejx aujtw'n ejpivsteusan, kai; tw'n
@Ellhnivdwn gunaikw'n tw'n eujschmovnwn kai;
ajndrw'n oujk ojlivgoi. 13 @W" de; e[gnwsan oiJ ajpo;
th'" Qessalonivkh" !Ioudai'oi o{ti kai; ejn th'/
Beroiva/ kathggevlh uJpo; tou' Pauvlou oJ lovgo"
tou' qeou', h\lqon kajkei' saleuvonte" kai;
taravssonte" tou;" o[clou". 14 eujqevw" de;
tovte to;n Pau'lon ejxapevsteilan oiJ ajdelfoi;
poreuvesqai e{w" ejpi; th;n qavlassan:
uJpevmeinavn te o{ te Sila'" kai; oJ Timovqeo"
ejkei'. 15 oiJ de; kaqistavnonte" to;n Pau'lon
h[gagon e{w" !Aqhnw'n, kai; labovnte" ejntolh;n
pro;" to;n Sila'n kai; to;n Timovqeon i{na wJ"
tavcista e[lqwsin pro;" aujto;n ejxhv/esan.
16 !En de; tai'" !Aqhvnai" ejkdecomevnou
aujtou;" tou' Pauvlou, parwxuvneto to; pneu'ma
aujtou' ejn aujtw'/ qewrou'nto" kateivdwlon
ou\san th;n povlin. 17 dielevgeto me;n ou\n ejn th'/
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Pál Tesszalonikiben és Béreában 1 Ezután

áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, majd
Tesszalonikibe érkeztek, ahol a zsidóknak
zsinagógájuk volt. 2 Pál szokás szerint bement
hozzájuk, és három szombaton át magyarázta nekik
az Írást. 3 Kifejtette és kimutatta, hogy Krisztusnak
szenvednie kellett, a halálból fel kellett támadnia, és
hogy »ez a Jézus az a Krisztus, akit én hirdetek
nektek.« 4 Némelyikük hitt, és csatlakozott Pálhoz és
Sziláshoz, az istenfélő pogányokból szintén nagy
sokaság, és nem kevesen az előkelő asszonyok közül.
5 A zsidók azonban féltékenykedtek. Maguk mellé
vettek a csőcselékből néhány gonosz embert.
Csődületet támasztottak, és izgalomba hozták a
várost, majd Jázon házánál csoportosulva
megkísérelték, hogy kihozzák őket a nép közé.
6 Mivel azonban nem találták meg őket, Jázont és
néhány testvért vonszolták a város elöljárói elé, s
közben így kiáltoztak: »Ide is eljöttek ezek, akik
felkavarják a világot. 7 Jázon meg befogadta őket,
pedig ezek mindnyájan a császár rendeletei ellen
cselekszenek. Azt mondják ugyanis, hogy másvalaki,
hogy Jézus a király!« 8 Fel is bőszítették a népet és a
város elöljáróit, akik ezt végighallgatták. 9 Mégis
szabadon bocsátották őket, miután Jázon és a többiek
10 A testvérek
kezeskedtek
értük. pedig mindjárt éjjel elküldték Pált
és Szilást Béreába, ahol megérkezésük után bementek a zsidók zsinagógájába. 11 Ezek már nemesebb
lelkűek voltak, mint a tesszalonikiek. Be is fogadták
az igét lelkesen, és nap-nap után kutatták az Írásban,
vajon ezek a dolgok valóban így vannak-e.
12 Közülük sokan hívők lettek, sőt még az előkelő
pogány asszonyok és férfiak közül is számosan.
13 Amikor azonban Tesszalonikiben a zsidók megtudták, hogy Pál Béreában is hirdette az Isten igéjét,
ide is eljöttek, felizgatták és fellázították a tömeget.
14 Erre a testvérek azonnal útra bocsátották Pált,
hogy eljusson a tengerig: Szilás és Timóteus azonban
ott maradtak. 15 Akik elkísérték Pált, elvezették őt
Athénig, aztán elutaztak, miután parancsot kaptak
tőle Szilás és Timóteus számára, hogy mihamarabb
menjenek hozzá.

Pál Athénben 16 Amíg

Pál Athénben várt rájuk, a
lelke megrendült a bálványimádásba merült város
láttán. 17 Vitatkozott a zsidókkal és az istenfélőkkel a
zsinagógában, s a köztéren is nap-nap után azokkal,
akik ott voltak. 18 Némelyik epikureus és sztoikus
bölcselő vitába ereszkedett vele. Egyesek azt kérdez-

sunagwgh'/ toi'" !Ioudaivoi" kai; toi'"
sebomevnoi" kai; ejn th'/ ajgora'/ kata; pa'san
hJmevran pro;" tou;" paratugcavnonta".
18 tine;" de; kai; tw'n !Epikoureivwn kai;
Stoi>kw'n filosovfwn sunevballon aujtw'/, kaiv
tine" e[legon, Tiv a]n qevloi oJ spermolovgo"
ou|to" levgein_ oiJ dev, Xevnwn daimonivwn dokei'
kataggeleu;" ei\nai: o{ti to;n !Ihsou'n kai; th;n
ajnavstasin eujhggelivzeto. 19 ejpilabovmenoiv
te aujtou' ejpi; to;n !vAreion Pavgon h[gagon,
levgonte", Dunavmeqa gnw'nai tiv" hJ kainh;
au{th hJ uJpo; sou' laloumevnh didachv_
20 xenivzonta gavr tina eijsfevrei" eij" ta;"
ajkoa;" hJmw'n: boulovmeqa ou\n gnw'nai tivna
qevlei tau'ta ei\nai. 21 !Aqhnai'oi de; pavnte"
kai; oiJ ejpidhmou'nte" xevnoi eij" oujde;n e{teron
hujkaivroun h] levgein ti h] ajkouvein ti
kainovteron.
22 Staqei;" de; »oJ¼ Pau'lo" ejn mevsw/ tou'
!Areivou Pavgou e[fh, !vAndre" !Aqhnai'oi,
kata; pavnta wJ" deisidaimonestevrou" uJma'"
qewrw': 23 diercovmeno" ga;r kai; ajnaqewrw'n
ta; sebavsmata uJmw'n eu|ron kai; bwmo;n ejn w|/
ejpegevgrapto, !Agnwvstw/ qew'/. o} ou\n
ajgnoou'nte"
eujsebei'te,
tou'to
ejgw;
kataggevllw uJmi'n. 24 oJ qeo;" oJ poihvsa" to;n
kovsmon kai; pavnta ta; ejn aujtw'/, ou|to"
oujranou' kai; gh'" uJpavrcwn kuvrio" oujk ejn
ceiropoihvtoi" naoi'" katoikei' 25 oujde; uJpo;
ceirw'n
ajnqrwpivnwn
qerapeuvetai
prosdeovmenov" tino", aujto;" didou;" pa'si
zwh;n kai; pnoh;n kai; ta; pavnta: 26 ejpoivhsevn
te ejx eJno;" pa'n e[qno" ajnqrwvpwn katoikei'n
ejpi; panto;" proswvpou th'" gh'", oJrivsa"
prostetagmevnou"
kairou;"
kai;
ta;"
oJroqesiva" th'" katoikiva" aujtw'n, 27 zhtei'n
to;n qeo;n eij a[ra ge yhlafhvseian aujto;n kai;
eu{roien, kaiv ge ouj makra;n ajpo; eJno;" eJkavstou
hJmw'n uJpavrconta. 28 !En aujtw'/ ga;r zw'men kai;
kinouvmeqa kai; ejsmevn, wJ" kaiv tine" tw'n kaq!
uJma'" poihtw'n eijrhvkasin,
Tou' ga;r kai; gevno" ejsmevn.
29 gevno" ou\n uJpavrconte" tou' qeou' oujk
ojfeivlomen nomivzein crusw'/ h] ajrguvrw/ h] livqw/,
caravgmati
tevcnh"
kai;
ejnqumhvsew"
ajnqrwvpou, to; qei'on ei\nai o{moion. 30 tou;" me;n
ou\n crovnou" th'" ajgnoiva" uJperidw;n oJ qeo;"
ta; nu'n paraggevllei toi'" ajnqrwvpoi" pavnta"
pantacou' metanoei'n, 31 kaqovti e[sthsen
hJmevran ejn h|/ mevllei krivnein th;n oijkoumevnhn
ejn dikaiosuvnh/ ejn ajndri; w|/ w{risen, pivstin
parascw;n pa'sin ajnasthvsa" aujto;n ejk
nekrw'n.
32 !Akouvsante" de; ajnavstasin nekrw'n
oiJ me;n ejcleuvazon, oiJ de; ei\pan, !Akousovmeqav
sou peri; touvtou kai; pavlin. 33 ou{tw" oJ
Pau'lo" ejxh'lqen ejk mevsou aujtw'n. 34 tine;" de;
a[ndre" kollhqevnte" aujtw'/ ejpivsteusan, ejn
oi|" kai; Dionuvsio" oJ !Areopagivth" kai; gunh;
ojnovmati Davmari" kai; e{teroi su;n aujtoi'".

ték: »Mit akar mondani ez a szószaporító?« Mások
viszont: »Új istenek hirdetőjének látszik« – mert
Jézust és a feltámadást hirdette nekik. 19 Aztán megragadták, és az Areopáguszra vitték ezekkel a szavakkal: »Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? 20 Mert valami újszerűt mondogatsz a
fülünkbe, tudni akarjuk tehát, vajon mik ezek.«
21 Ugyanis az összes athéni és az ott lévő jövevények
semmi egyébbel nem foglalkoztak, mint azzal, hogy
valami újat mondjanak vagy halljanak.

22 Pál

pedig felállt az Areopágusz közepére és
így szólt: »Athéni férfiak! Minden tekintetben nagyon vallásosnak látlak titeket. 23 Amikor ugyanis
körüljártam és megszemléltem a bálványképeiteket,
egy olyan oltárra akadtam, amelyen ez a felirat volt:
`Az ismeretlen istennek.' Nos, akit ti nem ismertek és
mégis tiszteltek, azt hirdetem én nektek. 24 Isten, aki
a világot alkotta, és benne mindent – mivel ő a
mennynek és a földnek ura –, nem lakik kézzel épített templomokban. 25 Ő nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha valamire szüksége volna, hiszen ő
ad mindennek életet, leheletet és mindent. 26 Az ő
műve, hogy az egytől származó egész emberi nem
lakja a teljes földkerekséget. Ő szabta meg tartózkodásuk meghatározott idejét és határait, 27 hogy keressék Istent, hátha megérzik őt és megtalálják – bár
nincs messze egyikünktől sem. 28 Hiszen őbenne
élünk, mozgunk és vagyunk, amint az egyik költőtök
meg is mondta:

`Az ő gyermekei vagyunk.'
29 Mivel tehát Isten gyermekei vagyunk, nem
kell azt gondolnunk, hogy az istenség hasonló aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, a művészet és az emberi gondolat alkotásához. 30 Isten elviselte ennek a tudatlanságnak az idejét, most azonban hirdeti, hogy mindnyájunknak bűnbánatot kell tartani mindenütt,
31 mert meghatározott egy napot, amelyen ítélkezni
fog a világ felett igazságban {Zsolt 96,13} egy férfi által,
akit arra rendelt, és igazolt is mindenki előtt, mikor
feltámasztotta a halálból.«
32 Mikor a holtak feltámadásáról hallottak,
egyesek gúnyolódtak, mások meg azt mondták: »Erről majd még egyszer meghallgatunk téged.« 33 Ezzel
Pál eltávozott körükből. 34 De néhány férfi csatlakozott hozzá és hívő lett, köztük Areopagita Dénes,
valamint egy Damarisz nevű asszony, és velük
együtt mások is.

ojnovmati Davmari" kai; e{teroi su;n aujtoi'".
§

18 1 Meta;

tau'ta cwrisqei;" ejk tw'n
!Aqhnw'n h\lqen eij" Kovrinqon. 2 kai; euJrwvn
tina !Ioudai'on ojnovmati !Akuvlan, Pontiko;n
tw'/ gevnei, prosfavtw" ejlhluqovta ajpo; th'"
!Italiva" kai; Privskillan gunai'ka aujtou' dia;
to; diatetacevnai Klauvdion cwrivzesqai
pavnta" tou;" !Ioudaivou" ajpo; th'" @Rwvmh",
prosh'lqen aujtoi'", 3 kai; dia; to; oJmovtecnon
ei\nai e[menen par! aujtoi'" kai; hjrgavzeto:
h\san ga;r skhnopoioi; th'/ tevcnh/. 4 dielevgeto
de; ejn th'/ sunagwgh'/ kata; pa'n savbbaton,
e[peiqevn te !Ioudaivou" kai; @vEllhna".
5 @W" de; kath'lqon ajpo; th'" Makedoniva"
o{ te Sila'" kai; oJ Timovqeo", suneivceto tw'/
lovgw/ oJ Pau'lo", diamarturovmeno" toi'"
!Ioudaivoi" ei\nai to;n Cristovn, !Ihsou'n.
6 ajntitassomevnwn
de;
aujtw'n
kai;
blasfhmouvntwn ejktinaxavmeno" ta; iJmavtia
ei\pen pro;" aujtouv", To; ai|ma uJmw'n ejpi; th;n
kefalh;n uJmw'n: kaqaro;" ejgwv: ajpo; tou' nu'n
eij" ta; e[qnh poreuvsomai. 7 kai; metaba;"
ejkei'qen eijsh'lqen eij" oijkivan tino;" ojnovmati
Titivou !Iouvstou sebomevnou to;n qeovn, ou| hJ
oijkiva h\n sunomorou'sa th'/ sunagwgh'/.
8 Krivspo" de; oJ ajrcisunavgwgo" ejpivsteusen
tw'/ kurivw/ su;n o{lw/ tw'/ oi[kw/ aujtou', kai; polloi;
tw'n Korinqivwn ajkouvonte" ejpivsteuon kai;
ejbaptivzonto.
9 ei\pen de; oJ kuvrio" ejn nukti; di!
oJravmato" tw'/ Pauvlw/, Mh; fobou', ajlla; lavlei
kai; mh; siwphvsh/", 10 diovti ejgwv eijmi meta; sou'
kai; oujdei;" ejpiqhvsetaiv soi tou' kakw'saiv se,
diovti laov" ejstiv moi polu;" ejn th'/ povlei
tauvth/. 11 !Ekavqisen de; ejniauto;n kai; mh'na"
e}x didavskwn ejn aujtoi'" to;n lovgon tou' qeou'.
12 Gallivwno" de; ajnqupavtou o[nto" th'"
!Acai?a" katepevsthsan oJmoqumado;n oiJ
!Ioudai'oi tw'/ Pauvlw/ kai; h[gagon aujto;n ejpi; to;
bh'ma, 13 levgonte" o{ti Para; to;n novmon
ajnapeivqei ou|to" tou;" ajnqrwvpou" sevbesqai
to;n qeovn. 14 mevllonto" de; tou' Pauvlou
ajnoivgein to; stovma ei\pen oJ Gallivwn pro;"
tou;" !Ioudaivou", Eij me;n h\n ajdivkhmav ti h]
rJa/diouvrghma ponhrovn, w\ !Ioudai'oi, kata;
lovgon a]n ajnescovmhn uJmw'n: 15 eij de;
zhthvmatav ejstin peri; lovgou kai; ojnomavtwn
kai; novmou tou' kaq! uJma'", o[yesqe aujtoiv:
krith;" ejgw; touvtwn ouj bouvlomai ei\nai. 16 kai;
ajphvlasen aujtou;" ajpo; tou' bhvmato".
17 ejpilabovmenoi de; pavnte" Swsqevnhn to;n
ajrcisunavgwgon e[tupton e[mprosqen tou'
bhvmato": kai; oujde;n touvtwn tw'/ Gallivwni
e[melen.
18 @O de; Pau'lo" e[ti prosmeivna"
hJmevra" iJkana;" toi'" ajdelfoi'" ajpotaxavmeno"
ejxevplei eij" th;n Surivan, kai; su;n aujtw'/
Privskilla kai; !Akuvla", keiravmeno" ejn
K
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Pál Korintusban 1 Ezek

után eltávozott Athénból, és elment Korintusba. 2 Itt találkozott egy
Akvila nevű, Pontuszból származó zsidóval, aki
nemrégen jött Itáliából – mivel Klaudiusz elrendelte,
hogy az összes zsidó távozzon Rómából –, meg a
feleségével, Priszcillával, és elment hozzájuk.
3 Mivel ugyanaz volt a mesterségük – sátorkészítők
voltak –, náluk maradt és dolgozott. 4 Minden szombaton vitatkozott a zsinagógában, hirdette az Úr Jézus nevét, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a
görögöket.
5 Amikor pedig Szilás és Timóteus megjöttek
Makedóniából, Pál még többet fáradozott az igehirdetésben, és bizonyította a zsidóknak, hogy Jézus a
Krisztus. 6 Mivel azok káromlások között ellentmondtak neki, lerázta ruháit, és azt mondta nekik:
»A fejeteken a véretek! Én tiszta vagyok, és mostantól fogva a pogányokhoz megyek.« 7 Elköltözött tehát onnan, és betért egy bizonyos Tíciusz Jusztusz
nevű istenfélő férfinak a házába. Az illető háza a
zsinagóga mellé épült. 8 Kriszpusz pedig, a zsinagóga elöljárója hitt az Úrban egész házával együtt, sőt,
a korintusiak közül sokan, akik hallgatták, hittek és
megkeresztelkedtek.
9 Az

Úr pedig azt mondta éjjel látomásban Pálnak: »Ne félj, csak beszélj és ne hallgass, 10 mert én
veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, hogy
ártson neked, mert sok népem van nekem ebben a
városban.« 11 Ott maradt tehát egy évig és hat hónapig, s közben tanította nekik az Isten igéjét.
12 Egyszer

azonban, amikor Gallió volt Akhája
prokonzulja, a zsidók egy akarattal rátámadtak Pálra.
Odavitték az ítélőszékhez, 13 és azt mondták: »Ez
törvényellenes istentiszteletre beszéli rá az embereket!« 14 Mielőtt azonban Pál szóra nyitotta volna
száját, Gallió így szólt a zsidókhoz: »Zsidó férfiak!
Türelemmel lennék hozzátok annak rendje s módja
szerint, ha csakugyan valami törvénytelenségről
vagy nagyon gonosz bűntettről volna szó. 15 De ha
tanításról, nevekről és a ti törvényetekről folyik a
vita, intézzétek el magatok. Ezekben én nem akarok
bíró lenni.« 16 S elűzte őket az ítélőszéktől. 17 Erre
mindnyájan megragadták Szosztenészt, a zsinagóga
elöljáróját, és megverték az ítélőszék előtt, de Gallió
ezzel sem törődött semmit.
Pál Efezuson át visszatér Antióchiába 18 Pál

pedig még jó ideig ott maradt, aztán búcsút vett a testvérektől. Miután Kenkreában megnyíratta a fejét –
fogadalma volt ugyanis –, elhajózott Szíriába, és vele
ment Priszcilla és Akvila is. 19 Efezusba érkezve el-

Kegcreai'" th;n kefalhvn, ei\cen ga;r eujchvn.
19 kathvnthsan de; eij" !vEfeson, kajkeivnou"
katevlipen aujtou', aujto;" de; eijselqw;n eij" th;n
sunagwgh;n dielevxato toi'" !Ioudaivoi".
20 ejrwtwvntwn de; aujtw'n ejpi; pleivona crovnon
21 ajlla;
mei'nai
oujk
ejpevneusen,
ajpotaxavmeno" kai; eijpwvn, Pavlin ajnakavmyw
pro;" uJma'" tou' qeou' qevlonto", ajnhvcqh ajpo;
th'" !Efevsou: 22 kai; katelqw;n eij"
Kaisavreian, ajnaba;" kai; ajspasavmeno" th;n
ejkklhsivan, katevbh eij" !Antiovceian,
23 kai; poihvsa" crovnon tina; ejxh'lqen,
diercovmeno" kaqexh'" th;n Galatikh;n cwvran
kai; Frugivan, ejpisthrivzwn pavnta" tou;"
maqhtav".
24 !Ioudai'o" dev ti" !Apollw'" ojnovmati,
!Alexandreu;" tw'/ gevnei, ajnh;r lovgio",
kathvnthsen eij" !vEfeson, dunato;" w]n ejn
tai'" grafai'". 25 ou|to" h\n kathchmevno" th;n
oJdo;n tou' kurivou, kai; zevwn tw'/ pneuvmati
ejlavlei kai; ejdivdasken ajkribw'" ta; peri; tou'
!Ihsou', ejpistavmeno" movnon to; bavptisma
26 ou|tov"
!Iwavnnou.
te
h[rxato
parrhsiavzesqai
ejn
th'/
sunagwgh'/:
ajkouvsante" de; aujtou' Privskilla kai;
!Akuvla"
proselavbonto
aujto;n
kai;
ajkribevsteron aujtw'/ ejxevqento th;n oJdo;n »tou'
qeou'¼. 27 boulomevnou de; aujtou' dielqei'n eij"
th;n !Acai?an protreyavmenoi oiJ ajdelfoi;
e[grayan toi'" maqhtai'" ajpodevxasqai aujtovn:
o}" paragenovmeno" sunebavleto polu; toi'"
pepisteukovsin dia; th'" cavrito": 28 eujtovnw"
ga;r toi'" !Ioudaivoi" diakathlevgceto
dhmosiva/ ejpideiknu;" dia; tw'n grafw'n ei\nai
to;n Cristo;n, !Ihsou'n.

vált tőlük. Bement a zsinagógába, és vitatkozott a
zsidókkal. 20 Bár az ottaniak kérték, hogy huzamosabb ideig maradjon, nem állt rá, 21 hanem búcsút
vett tőlük ezekkel a szavakkal: »Újra visszatérek
hozzátok, ha Isten akarja.« Ezzel útra kelt Efezusból.
22 Lement Cézáreába, onnan felment, köszöntötte az
egyházat, aztán lement Antióchiába.

19 1 !Egevneto de; ejn tw'/ to;n !Apollw'

Apolló Korintusban volt, Pál bejárta a felső tartományokat, aztán Efezusba jött, s néhány tanítványra
talált. 2 Ezeknek azt mondta: »Vajon megkaptátok-e
a Szentlelket, amikor hívők lettetek?« Azok azonban
azt felelték neki: »Még csak azt sem hallottuk, hogy
van Szentlélek.« 3 Ő erre megkérdezte: »Hogyan
vagytok hát megkeresztelve?« Azok így feleltek:
»János keresztségével.« 4 Erre Pál azt mondta: »János a bűnbánat keresztségével keresztelte a népet, s
azt mondta, hogy abban higgyenek, aki utána jön,
azaz Jézusban.« 5 Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. 6 Pál rájuk tette
kezeit, és a Szentlélek leszállt rájuk, ők pedig nyelveken kezdtek beszélni és prófétáltak. 7 Ezek a férfiak összesen mintegy tizenketten voltak.

§

ei\nai ejn Korivnqw/ Pau'lon dielqovnta ta;
ajnwterika; mevrh »kat¼elqei'n eij" !vEfeson kai;
euJrei'n tina" maqhtav", 2 ei\pevn te pro;"
aujtouv", Eij pneu'ma a{gion ejlavbete
pisteuvsante"_ oiJ de; pro;" aujtovn, !All! oujd!
eij pneu'ma a{gion e[stin hjkouvsamen. 3 ei\pevn
te, Eij" tiv ou\n ejbaptivsqhte_ oiJ de; ei\pan, Eij"
to; !Iwavnnou bavptisma. 4 ei\pen de; Pau'lo",
!Iwavnnh" ejbavptisen bavptisma metanoiva",
tw'/ law'/ levgwn eij" to;n ejrcovmenon met! aujto;n
i{na pisteuvswsin, tou't! e[stin eij" to;n
!Ihsou'n. 5 ajkouvsante" de; ejbaptivsqhsan eij"
to; o[noma tou' kurivou !Ihsou': 6 kai; ejpiqevnto"
aujtoi'" tou' Pauvlou »ta;"¼ cei'ra" h\lqe to;
pneu'ma to; a{gion ejp! aujtouv", ejlavloun te
glwvssai" kai; ejprofhvteuon. 7 h\san de; oiJ
pavnte" a[ndre" wJsei; dwvdeka.
8 Eijselqw;n de; eij" th;n sunagwgh;n
ejparrhsiavzeto
ejpi;
mh'na"
trei'"
dialegovmeno" kai; peivqwn »ta;¼ peri; th'"
basileiva" tou' qeou'. 9 wJ" dev tine"
ejsklhruvnonto kai; hjpeivqoun kakologou'nte"
th;n oJdo;n ejnwvpion tou' plhvqou", ajposta;" ajp!

Pál harmadik missziós útja: 18,23-21,17
23 Miután

itt töltött egy bizonyos időt, útra kelt,
és sorjában bejárta Galácia tartományát és Frígiát, s
minden tanítványt megerősített.
Apolló

missziós

tevékenysége

Efezusban

24 Eközben

egy Apolló nevű, alexandriai származású
zsidó jött Efezusba, aki ékesszóló és az Írásokban
igen jártas volt. 25 Mivel már oktatást kapott az Úr
útjáról, buzgó lélekkel beszélte el és szorgosan tanította az Úrra vonatkozó dolgokat, de csak János keresztségéről tudott. 26 Bátran kezdett tehát működni a
zsinagógában. Amikor Priszcilla és Akvila hallották
őt, maguk mellé vették, és alaposabban megmagyarázták neki Isten útját. 27 Mikor aztán Akhájába készült menni, a testvérek buzdították, s írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor odaérkezett,
sok mindenben hasznukra volt a híveknek, 28 mert
ellenállhatatlanul megcáfolta a zsidókat a nyilvánosság előtt, s kimutatta az Írások alapján, hogy Jézus a
Krisztus.
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Pál János-tanítványokkal találkozik 1 Amíg

Pál efezusi működése 8 Azután

bejárt a zsinagógába, bátran tanított három hónapon át, és meggyőzően vitatkozott Isten országáról. 9 Mivel azonban
egyesek megátalkodtak és nem hittek, sőt gyalázták
az Úr útját a sokaság előtt, eltávozott tőlük. Különhívta a tanítványokat és nap mint nap egy bizonyos
Tirannosznak az iskolájában mondott beszédet 10 Ez

aujtw'n ajfwvrisen tou;" maqhtav", kaq! hJmevran
dialegovmeno" ejn th'/ scolh'/ Turavnnou.
10 tou'to de; ejgevneto ejpi; e[th duvo, w{ste
pavnta" tou;" katoikou'nta" th;n !Asivan
ajkou'sai to;n lovgon tou' kurivou, !Ioudaivou" te
kai; @vEllhna".
11 Dunavmei" te ouj ta;" tucouvsa" oJ
qeo;" ejpoivei dia; tw'n ceirw'n Pauvlou, 12 w{ste
kai; ejpi; tou;" ajsqenou'nta" ajpofevresqai ajpo;
tou' crwto;" aujtou' soudavria h] simikivnqia kai;
ajpallavssesqai ajp! aujtw'n ta;" novsou", tav
te pneuvmata ta; ponhra; ejkporeuvesqai.
13 ejpeceivrhsan dev tine" kai; tw'n
periercomevnwn
!Ioudaivwn
ejxorkistw'n
ojnomavzein ejpi; tou;" e[conta" ta; pneuvmata
ta; ponhra; to; o[noma tou' kurivou !Ihsou'
levgonte", @Orkivzw uJma'" to;n !Ihsou'n o}n
Pau'lo" khruvssei. 14 h\san dev tino" Skeua'
!Ioudaivou ajrcierevw" eJpta; uiJoi; tou'to
poiou'nte". 15 ajpokriqe;n de; to; pneu'ma to;
ponhro;n ei\pen aujtoi'", To;n »me;n¼ !Ihsou'n
ginwvskw kai; to;n Pau'lon ejpivstamai, uJmei'"
de; tivne" ejstev_ 16 kai; ejfalovmeno" oJ
a[nqrwpo" ejp! aujtou;" ejn w|/ h\n to; pneu'ma to;
ponhro;n katakurieuvsa" ajmfotevrwn i[scusen
kat!
aujtw'n,
w{ste
gumnou;"
kai;
tetraumatismevnou" ejkfugei'n ejk tou' oi[kou
ejkeivnou. 17 tou'to de; ejgevneto gnwsto;n pa'sin
!Ioudaivoi" te kai; @vEllhsin toi'" katoikou'sin
th;n !vEfeson, kai; ejpevpesen fovbo" ejpi;
pavnta" aujtouv", kai; ejmegaluvneto to; o[noma
tou' kurivou !Ihsou'. 18 polloiv te tw'n
pepisteukovtwn h[rconto ejxomologouvmenoi
kai; ajnaggevllonte" ta;" pravxei" aujtw'n.
19 iJkanoi; de; tw'n ta; periverga praxavntwn
sunenevgkante" ta;" bivblou" katevkaion
ejnwvpion pavntwn: kai; suneyhvfisan ta;"
tima;" aujtw'n kai; eu|ron ajrgurivou muriavda"
pevnte. 20 Ou{tw" kata; kravto" tou' kurivou oJ
lovgo" hu[xanen kai; i[scuen.
21 @W" de; ejplhrwvqh tau'ta, e[qeto oJ
Pau'lo" ejn tw'/ pneuvmati dielqw;n th;n
Makedonivan kai; !Acai?an poreuvesqai eij"
@Ierosovluma, eijpw;n o{ti Meta; to; genevsqai
me ejkei' dei' me kai; @Rwvmhn ijdei'n.
22 ajposteivla" de; eij" th;n Makedonivan duvo
tw'n diakonouvntwn aujtw'/, Timovqeon kai;
!vEraston, aujto;" ejpevscen crovnon eij" th;n
!Asivan.
23 !Egevneto de; kata; to;n kairo;n
ejkei'non tavraco" oujk ojlivgo" peri; th'" oJdou'.
24 Dhmhvtrio"
gavr
ti"
ojnovmati,
ajrgurokovpo", poiw'n naou;" ajrgurou'"
!Artevmido" pareivceto toi'" tecnivtai" oujk
ojlivghn ejrgasivan, 25 ou}" sunaqroivsa" kai;
tou;" peri; ta; toiau'ta ejrgavta" ei\pen,
!vAndre", ejpivstasqe o{ti ejk tauvth" th'"
ejrgasiva" hJ eujporiva hJmi'n ejstin, 26 kai;
qewrei'te kai; ajkouvete o{ti ouj movnon !Efevsou
ajlla; scedo;n pavsh" th'" !Asiva" oJ Pau'lo"

Tirannosznak az iskolájában mondott beszédet. 10 Ez
két esztendeig tartott, így mindazok, akik Ázsiában
laktak, zsidók és pogányok, hallották az Úr igéjét.
Pál csodatette Efezusban 11 Isten

rendkívüli
csodákat is művelt Pál keze által. 12 Elvitték kendőit
és kötényeit, amelyeket viselt, és a betegekre tették,
mire azok meggyógyultak, és a gonosz lelkek kimentek belőlük.
13 Egyes

kóbor zsidó ördögűzők is megkísérelték, hogy az Úr Jézusnak a nevét hívják segítségül
azokra, akikben gonosz lelkek voltak. Azt mondogatták: »Parancsolok nektek Jézus által, akit Pál hirdet!«
14 Egy zsidó főpapnak, Szkévának hét fia tette ezt.
15 A gonosz lélek azonban így felelt nekik: »Jézust
ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?«
16 Aztán az ember, akiben a gonosz lélek volt, rájuk
vetette magát, a hatalmába kerítette őket, s úgy
megmutatta nekik az erejét, hogy ruhátlanul és sebesülten menekültek ki abból a házból. 17 Ezt aztán
megtudta Efezus valamennyi zsidó és pogány lakója,
mire félelem fogta el mindnyájukat, és magasztalták
az Úr Jézus nevét. 18 A hívek közül is sokan eljöttek,
bevallották és elmondták tetteiket. 19 Azok közül
pedig, akik a rendkívüli dolgokat hajhászták, sokan
összehordták a könyveket, és mindenki szeme láttára
elégették. Megbecsülték azok értékét is, és úgy találták, hogy az értékük ötvenezer ezüst. 20 Így tehát az
Úr igéje rendkívüli módon gyarapodott és megerősödött.

Az ezüstműves lázadása 21 Amikor

mindezek
megtörténtek, Pál a Lélek által elhatározta, hogy átmegy Makedónián és Akháján, s elmegy Jeruzsálembe. Azt gondolta ugyanis: »Ha ott már voltam,
Rómát is meg kell látogatnom.« 22 Előreküldött tehát
Makedóniába kettőt azok közül, akik szolgáltak neki,
Timóteust és Erasztoszt, maga pedig egy ideig még
Ázsiában maradt.
23 Abban

az időben azonban nem kis háborúság
támadt az Úr útja miatt. 24 Egy Demetriosz nevű
ezüstműves ugyanis Diana-templomocskákat készített ezüstből, és jókora keresethez juttatta a kézműveseket. 25 Ezeket és a hasonló foglalkozású iparosokat összehívta, s azt mondta nekik: »Emberek! Jól
tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a
keresetünk. 26 De látjátok és halljátok azt is, hogy ez
a Pál nemcsak Efezusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömegeket térít el rábeszéléssel. Azt mond-

ajlla; scedo;n pavsh" th'" !Asiva" oJ Pau'lo"
ou|to" peivsa" metevsthsen iJkano;n o[clon,
levgwn o{ti oujk eijsi;n qeoi; oiJ dia; ceirw'n
ginovmenoi. 27 ouj movnon de; tou'to kinduneuvei
hJmi'n to; mevro" eij" ajpelegmo;n ejlqei'n, ajlla;
kai; to; th'" megavlh" qea'" !Artevmido" iJero;n
eij" oujqe;n logisqh'nai, mevllein te kai;
kaqairei'sqai th'" megaleiovthto" aujth'", h}n
o{lh hJ !Asiva kai; hJ oijkoumevnh sevbetai.
28 !Akouvsante" de; kai; genovmenoi
plhvrei" qumou' e[krazon levgonte", Megavlh hJ
!vArtemi" !Efesivwn. 29 kai; ejplhvsqh hJ povli"
th'" sugcuvsew", w{rmhsavn te oJmoqumado;n eij"
to; qevatron sunarpavsante" Gavi>on kai;
!Arivstarcon Makedovna", sunekdhvmou"
Pauvlou. 30 Pauvlou de; boulomevnou eijselqei'n
eij" to;n dh'mon oujk ei[wn aujto;n oiJ maqhtaiv:
31 tine;" de; kai; tw'n !Asiarcw'n, o[nte" aujtw'/
fivloi, pevmyante" pro;" aujto;n parekavloun
mh; dou'nai eJauto;n eij" to; qevatron. 32 a[lloi
me;n ou\n a[llo ti e[krazon, h\n ga;r hJ ejkklhsiva
sugkecumevnh, kai; oiJ pleivou" oujk h[/deisan
tivno" e{neka sunelhluvqeisan.
33 ejk de; tou' o[clou sunebivbasan
!Alevxandron, probalovntwn aujto;n tw'n
!Ioudaivwn: oJ de; !Alevxandro" kataseivsa" th;n
cei'ra h[qelen ajpologei'sqai tw'/ dhvmw/.
34 ejpignovnte" de; o{ti !Ioudai'ov" ejstin fwnh;
ejgevneto miva ejk pavntwn wJ" ejpi; w{ra" duvo
krazovntwn, Megavlh hJ !vArtemi" !Efesivwn.
35 katasteivla" de; oJ grammateu;" to;n o[clon
fhsivn, !vAndre" !Efevsioi, tiv" gavr ejstin
ajnqrwvpwn o}" ouj ginwvskei th;n !Efesivwn
povlin newkovron ou\san th'" megavlh"
!Artevmido"
kai;
tou'
diopetou'"_
36 ajnantirrhvtwn ou\n o[ntwn touvtwn devon
ejsti;n uJma'" katestalmevnou" uJpavrcein kai;
mhde;n propete;" pravssein. 37 hjgavgete ga;r
tou;" a[ndra" touvtou" ou[te iJerosuvlou" ou[te
blasfhmou'nta" th;n qeo;n hJmw'n. 38 eij me;n ou\n
Dhmhvtrio" kai; oiJ su;n aujtw'/ tecni'tai e[cousi
prov" tina lovgon, ajgorai'oi a[gontai kai;
ajnquvpatoiv eijsin: ejgkaleivtwsan ajllhvloi".
39 eij dev ti peraitevrw ejpizhtei'te, ejn th'/
ejnnovmw/ ejkklhsiva/ ejpiluqhvsetai. 40 kai; ga;r
kinduneuvomen ejgkalei'sqai stavsew" peri;
th'" shvmeron, mhdeno;" aijtivou uJpavrconto",
peri; ou| »ouj¼ dunhsovmeqa ajpodou'nai lovgon
peri; th'" sustrofh'" tauvth". kai; tau'ta
eijpw;n ajpevlusen th;n ejkklhsivan.
§

20 1 Meta;

de; to; pauvsasqai to;n
qovrubon metapemyavmeno" oJ Pau'lo" tou;"
maqhta;" kai; parakalevsa", ajspasavmeno"
ejxh'lqen poreuvesqai eij" Makedonivan.
2 dielqw;n
de; ta; mevrh ejkei'na kai;
parakalevsa" aujtou;" lovgw/ pollw'/ h\lqen eij"
th;n @Ellavda, 3 poihvsa" te mh'na" trei'"
genomevnh" ejpiboulh'" aujtw'/ uJpo; tw'n
!Ioudaivwn mevllonti ajnavgesqai eij" th;n

ja, hogy nem istenek azok, amiket kézzel csinálnak.
azonban nem csak a mi foglalkozásunk sodródik veszélybe és válik érdektelenné, hanem a nagy
Dianának a templomát is semmibe fogják venni, s
annak fölsége is meg fog inogni, akit egész Ázsia és
a föld kereksége tisztel.«
27 Így

28 Mikor

ezeket a szavakat meghallották, harag
töltötte el őket, és felkiáltottak: »Nagy az efezusiak
Dianája!« 29 Kavarodás töltötte be a várost, és egy
akarattal a körszínházba rohantak. Odahurcolták a
makedóniai Gájuszt és Arisztarchuszt, Pál társait.
30 Ekkor Pál be akart menni a nép közé, de a tanítványok nem engedték. 31 Néhányan az ázsiai főtisztviselők közül is, akik barátai voltak, elküldtek hozzá és
kérték, hogy ne menjen a színházba. 32 Ott mindenki
mást kiabált, mert a népgyűlés meg volt zavarodva, s
többen azt sem tudták, hogy mi okból gyűltek össze.
33 Végül

előhozták a tömegből Alexandert, akit
a zsidók előretuszkoltak. Alexander pedig csendet
intett a kezével, mert fel akarta világosítani a népet.
34 Amikor azonban felismerték, hogy zsidó, egyszerre mindnyájan lármázni kezdtek, és vagy két órán át
így kiáltoztak: »Nagy az efezusiak Dianája!«
35 Végre a jegyző lecsendesítette a tömeget, és így
szólt: »Efezusi férfiak! Van-e ember, aki ne tudná,
hogy Efezus városa tiszteli a nagy Dianát, Jupiter
magzatát? 36 Mivel ez nem kétséges, meg kell nyugodnotok, és semmit sem kell meggondolatlanul cselekednetek. 37 Idehoztátok ugyanis ezeket az embereket, akik sem nem szentségtörők, sem a ti istennőtöket nem káromolták. 38 Ha tehát Demetriosznak és
a többi kézművesnek panaszuk van valaki ellen –
miután tartanak törvénynapokat és vannak prokonzulok –, emeljenek panaszt egymás ellen. 39 Ha pedig
másféle vitás ügyetek van, a törvényes népgyűlésen
el lehet intézni. 40 Mert még abba a veszélybe kerülünk, hogy bevádolnak a mai zendülés miatt – hiszen
semmi okunk sincs erre a csődületre –, hogy számot
adjunk róla.« Ezt mondta, azután feloszlatta a gyűlést.
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Pál Makedóniában és Akhájában 1 A

zavargás megszűntével Pál magához hívta a tanítványokat,
buzdította őket, azután elbúcsúzott, és útra kelt, hogy
Makedóniába menjen. 2 Miután bejárta azokat a területeket, többször is beszélt és intette őket, elment
Görögországba, 3 és ott töltött három hónapot. Amikor Szíriába készült hajózni, a zsidók cselt szőttek
ellene. Ezért úgy határozott, hogy Makedónián át tér
vissza. 4 A béreai Szopatér, Pirrosz fia volt a kísérő-

Surivan ejgevneto gnwvmh" tou' uJpostrevfein
dia; Makedoniva". 4 suneivpeto de; aujtw'/
Swvpatro"
Puvrrou
Beroiai'o",
Qessalonikevwn de; !Arivstarco" kai;
Sekou'ndo", kai; Gavi>o" Derbai'o" kai;
Timovqeo", !Asianoi; de; Tuciko;" kai;
Trovfimo". 5 ou|toi de; proelqovnte" e[menon
hJma'" ejn Trw/avdi: 6 hJmei'" de; ejxepleuvsamen
meta; ta;" hJmevra" tw'n ajzuvmwn ajpo;
Filivppwn, kai; h[lqomen pro;" aujtou;" eij" th;n
Trw/avda a[cri hJmerw'n pevnte, o{pou
dietrivyamen hJmevra" eJptav.
7 !En de; th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
sunhgmevnwn hJmw'n klavsai a[rton oJ Pau'lo"
dielevgeto aujtoi'", mevllwn ejxievnai th'/
ejpauvrion, parevteinevn te to;n lovgon mevcri
mesonuktivou. 8 h\san de; lampavde" iJkanai; ejn
tw'/
uJperwv/w/
ou|
h\men
sunhgmevnoi:
9 kaqezovmeno" dev ti" neaniva" ojnovmati
Eu[tuco" ejpi; th'" qurivdo", kataferovmeno"
u{pnw/ baqei' dialegomevnou tou' Pauvlou ejpi;
plei'on, katenecqei;" ajpo; tou' u{pnou e[pesen
ajpo; tou' tristevgou kavtw kai; h[rqh nekrov".
10 kataba;" de; oJ Pau'lo" ejpevpesen aujtw'/ kai;
sumperilabw;n ei\pen, Mh; qorubei'sqe, hJ ga;r
yuch; aujtou' ejn aujtw'/ ejstin. 11 ajnaba;" de; kai;
klavsa" to;n a[rton kai; geusavmeno" ejf!
iJkanovn te oJmilhvsa" a[cri aujgh'" ou{tw"
ejxh'lqen. 12 h[gagon de; to;n pai'da zw'nta, kai;
pareklhvqhsan ouj metrivw".
13 @Hmei'" de; proelqovnte" ejpi; to;
ploi'on ajnhvcqhmen ejpi; th;n !'Asson, ejkei'qen
mevllonte" ajnalambavnein to;n Pau'lon, ou{tw"
ga;r diatetagmevno" h\n mevllwn aujto;"
pezeuvein. 14 wJ" de; sunevballen hJmi'n eij" th;n
!'Asson, ajnalabovnte" aujto;n h[lqomen eij"
Mitulhvnhn, 15 kajkei'qen ajpopleuvsante" th'/
ejpiouvsh/ kathnthvsamen a[ntikru" Civou, th'/ de;
eJtevra/ parebavlomen eij" Savmon, th'/ de;
ejcomevnh/ h[lqomen eij" Mivlhton: 16 kekrivkei
ga;r oJ Pau'lo" parapleu'sai th;n !vEfeson,
o{pw" mh; gevnhtai aujtw'/ cronotribh'sai ejn th'/
!Asiva/, e[speuden ga;r eij dunato;n ei[h aujtw'/
th;n hJmevran th'" penthkosth'" genevsqai eij"
@Ierosovluma.
17 !Apo; de; th'" Milhvtou pevmya" eij"
!vEfeson metekalevsato tou;" presbutevrou"
th'" ejkklhsiva". 18 wJ" de; paregevnonto pro;"
aujto;n ei\pen aujtoi'", @Umei'" ejpivstasqe ajpo;
prwvth" hJmevra" ajf! h|" ejpevbhn eij" th;n
!Asivan pw'" meq! uJmw'n to;n pavnta crovnon
ejgenovmhn, 19 douleuvwn tw'/ kurivw/ meta; pavsh"
tapeinofrosuvnh"
kai;
dakruvwn
kai;
peirasmw'n tw'n sumbavntwn moi ejn tai'"
ejpiboulai'" tw'n !Ioudaivwn: 20 wJ" oujde;n
uJpesteilavmhn tw'n sumferovntwn tou' mh;
ajnaggei'lai uJmi'n kai; didavxai uJma'" dhmosiva/
kai; kat! oi[kou", 21 diamarturovmeno"
!Ioudaivoi" te kai; @vEllhsin th;n eij" qeo;n
metavnoian kai; pivstin eij" to;n kuvrion hJmw'n

je, a tesszalonikiek közül pedig Arisztarchosz és
Szekundusz, továbbá a derbéi Gájusz és Timóteus,
végül Ázsiából Tichikusz és Trofimusz. 5 Ők elmentek előre, és megvártak minket Troászban. 6 Mi pedig
a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk
Filippiből, és öt nap múlva értük utol őket
Troászban, ahol hét napot töltöttünk.

Pál elbúcsúzik a troászi hívektől 7 A

hét első
napján azután, amikor egybegyűltünk a kenyérszegésre, Pál beszélni kezdett nekik. Mivel másnap útra
akart kelni, a beszédet egészen éjfélig nyújtotta. 8 A
felső teremben, ahol egybegyűltünk, volt lámpa bőven. 9 Közben egy Eutíchosz nevű fiút, aki az ablakban ült és mély álomba merült, mert Pál hosszan
beszélt, az álom elnyomta, leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték fel. 10 Pál lement hozzá, ráborult, átkarolta, és így szólt: »Ne nyugtalankodjatok,
mert a lelke benne van!« 11 Aztán felment, megszegte a kenyeret és evett, s beszélt még jó sokáig, egészen virradatig, akkor kelt útra. 12 A fiút pedig élve
hozták oda, és teljesen megvigasztalódtak.
Troászból Milétoszba 13 Mi

pedig hajóra szálltunk, és Asszoszba hajóztunk, hogy ott felvegyük
Pált. Így rendelkezett ugyanis, mert ő maga szárazon
akarta megtenni az utat. 14 Amikor aztán összetalálkozott velünk Asszoszban, felvettük őt, és
Mitilénébe mentünk. 15 Innen elhajóztunk, s másnap
Khiosz elé értünk. A következő nap Szamoszon kötöttünk ki, majd a rákövetkező napon megérkeztünk
Milétoszba. 16 Pál ugyanis úgy határozott, hogy
Efezus mellett elhajózik, hogy ne kelljen időznie
Ázsiában. Sietett, hogy ha lehetséges, pünkösd napján már Jeruzsálemben legyen.

Pál búcsúbeszéde Milétoszban 17 Milétoszból

beüzent tehát Efezusba, és hívatta az egyház presbitereit. 18 Amikor azok odaértek és együtt voltak, így
szólt hozzájuk: »Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem
első napjától fogva hogyan voltam veletek az egész
idő alatt. 19 Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyhullatás és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. 20 Semmi
hasznosat el nem hagytam, mindent hirdettem nektek, tanítottalak titeket nyilvánosan és házanként.
21 Tanúságot tettem mind a zsidók, mind a pogányok
előtt az Istenhez való megtérésről és a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba vetett hitről. 22 És most íme,
lélekben megkötözve elmegyek Jeruzsálembe, és
t d
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!Ihsou'n. 22 kai; nu'n ijdou; dedemevno" ejgw; tw'/
pneuvmati poreuvomai eij" !Ierousalhvm, ta; ejn
aujth'/ sunanthvsontav moi mh; eijdwv", 23 plh;n
o{ti to; pneu'ma to; a{gion kata; povlin
diamartuvretaiv moi levgon o{ti desma; kai;
qlivyei" me mevnousin. 24 ajll! oujdeno;" lovgou
poiou'mai th;n yuch;n timivan ejmautw'/ wJ"
teleiw'sai to;n drovmon mou kai; th;n diakonivan
h}n e[labon para; tou' kurivou !Ihsou',
diamartuvrasqai to; eujaggevlion th'" cavrito"
tou' qeou'.
25 Kai; nu'n ijdou; ejgw; oi\da o{ti oujkevti
o[yesqe to; provswpovn mou uJmei'" pavnte" ejn
oi|" dih'lqon khruvsswn th;n basileivan:
26 diovti martuvromai uJmi'n ejn th'/ shvmeron
hJmevra/ o{ti kaqarov" eijmi ajpo; tou' ai{mato"
pavntwn, 27 ouj ga;r uJpesteilavmhn tou' mh;
ajnaggei'lai pa'san th;n boulh;n tou' qeou' uJmi'n.
28 prosevcete eJautoi'" kai; panti; tw'/ poimnivw/,
ejn w|/ uJma'" to; pneu'ma to; a{gion e[qeto
ejpiskovpou", poimaivnein th;n ejkklhsivan tou'
qeou', h}n periepoihvsato dia; tou' ai{mato" tou'
ijdivou. 29 ejgw; oi\da o{ti eijseleuvsontai meta;
th;n a[fixivn mou luvkoi barei'" eij" uJma'" mh;
feidovmenoi tou' poimnivou, 30 kai; ejx uJmw'n
aujtw'n ajnasthvsontai a[ndre" lalou'nte"
diestrammevna tou' ajpospa'n tou;" maqhta;"
31 dio;
ojpivsw
aujtw'n.
grhgorei'te,
mnhmoneuvonte" o{ti trietivan nuvkta kai;
hJmevran oujk ejpausavmhn meta; dakruvwn
nouqetw'n e{na e{kaston.
32 kai; ta; nu'n parativqemai uJma'" tw'/ qew'/
kai; tw'/ lovgw/ th'" cavrito" aujtou' tw'/
dunamevnw/ oijkodomh'sai kai; dou'nai th;n
klhronomivan ejn toi'" hJgiasmevnoi" pa'sin.
33 ajrgurivou h] crusivou h] iJmatismou' oujdeno;"
ejpequvmhsa: 34 aujtoi; ginwvskete o{ti tai'"
creivai" mou kai; toi'" ou\sin met! ejmou'
uJphrevthsan aiJ cei're" au|tai. 35 pavnta
uJpevdeixa uJmi'n o{ti ou{tw" kopiw'nta" dei'
ajntilambavnesqai
tw'n
ajsqenouvntwn,
mnhmoneuvein te tw'n lovgwn tou' kurivou !Ihsou'
o{ti aujto;" ei\pen, Makavriovn ejstin ma'llon
didovnai h] lambavnein.
36 Kai; tau'ta eijpw;n qei;" ta; govnata
aujtou' su;n pa'sin aujtoi'" proshuvxato.
37 iJkano;" de; klauqmo;" ejgevneto pavntwn, kai;
ejpipesovnte" ejpi; to;n travchlon tou' Pauvlou
katefivloun aujtovn, 38 ojdunwvmenoi mavlista
ejpi; tw'/ lovgw/ w|/ eijrhvkei o{ti oujkevti mevllousin
to; provswpon aujtou' qewrei'n. proevpempon de;
aujto;n eij" to; ploi'on.
§

21 1 @W" de; ejgevneto ajnacqh'nai hJma'"

ajpospasqevnta"
ajp!
aujtw'n,
eujqudromhvsante" h[lqomen eij" th;n Kw', th'/ de;
eJxh'" eij" th;n @Rovdon, kajkei'qen eij" Pavtara:
2 kai;
euJrovnte" ploi'on diaperw'n eij"
Foinivkhn
ejpibavnte"
ajnhvcqhmen.
3 ajnafavnante"
de; th;n Kuvpron kai;

nem tudom, mi minden vár ott rám. 23 Csak azt tudom, amit a Szentlélek minden városban értésemre
ad, hogy bilincsek és szorongatások várnak rám Jeruzsálemben. 24 De nem félek ezektől. Az életemet
sem tartom értékesebbnek, mint magamat, csak elvégezhessem pályafutásomat, az ige szolgálatát, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy tanúságot tegyek
Isten kegyelmének evangéliumáról.
25 Azt is tudom már, hogy közületek, akik között
jártam, s akiknek hirdettem Isten országát, többé
senki sem fogja látni arcomat. 26 Azért szentül állítom ma nektek, hogy nem szárad rajtam senkinek a
vére sem. 27 Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát.
28 Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely
fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy
kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon
vérén szerzett. 29 Tudom, hogy miután elmegyek,
ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják
kímélni a nyájat. 30 Sőt köztetek is támadnak férfiak,
akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat. 31 Őrködjetek azért és tartsátok emlékezetben, hogy három éven át éjjel-nappal
könnyek között szüntelenül intettem mindegyikteket.
32 Most

pedig Istennek ajánllak titeket, és az ő
kegyelme igéjének. Neki van hatalma, hogy gyarapodást és örökséget adjon az összes megszentelt
számára. 33 Nem kívántam el senki ezüstjét, aranyát
vagy ruháját. 34 Magatok tudjátok, hogy ezek a kezek
dolgoztak meg azért, amire szükségem volt nekem és
azoknak, akik velem vannak. 35 Mindenben megmutattam nektek, hogy így kell fáradozni, segíteni a
gyöngéken, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól,
mert ő mondta: `Nagyobb boldogság adni, mint kapni.'«

36 Miután

ezeket elmondta, letérdelt, és együtt
imádkozott mindnyájukkal. 37 Azok pedig mindanynyian nagy sírásra fakadtak, és Pál nyakába borulva
csókolgatták őt. 38 Az a mondása fájt nekik leginkább, hogy nem fogják többé viszontlátni az arcát.
Végül pedig elkísérték őt a hajóra.

21 Pál útja Jeruzsálembe 1 Amikor azután elváltunk tőlük, kihajóztunk, és egyenes irányban haladva
Kószba értünk, másnap Rodoszba, onnan pedig
Patarába. 2 Amikor találtunk egy Föníciába menő
hajót, beszálltunk és továbbhajóztunk. 3 Mikor feltűnt előttünk Ciprus, azt bal felől haladva elhagytuk,
aztán Szíriába hajóztunk, és eljutottunk Tíruszba,

katalipovnte" aujth;n eujwvnumon ejplevomen eij"
Surivan, kai; kathvlqomen eij" Tuvron, ejkei'se
ga;r to; ploi'on h\n ajpofortizovmenon to;n
govmon. 4 ajneurovnte" de; tou;" maqhta;"
ejpemeivnamen aujtou' hJmevra" eJptav, oi{tine" tw'/
Pauvlw/ e[legon dia; tou' pneuvmato" mh;
ejpibaivnein eij" @Ierosovluma. 5 o{te de; ejgevneto
hJma'" ejxartivsai ta;" hJmevra", ejxelqovnte"
ejporeuovmeqa propempovntwn hJma'" pavntwn
su;n gunaixi; kai; tevknoi" e{w" e[xw th'"
povlew", kai; qevnte" ta; govnata ejpi; to;n
aijgialo;n proseuxavmenoi 6 ajphspasavmeqa
ajllhvlou", kai; ajnevbhmen eij" to; ploi'on,
ejkei'noi de; uJpevstreyan eij" ta; i[dia. 7 @Hmei'"
de; to;n plou'n dianuvsante" ajpo; Tuvrou
kathnthvsamen
eij"
Ptolemai?da, kai;
ajspasavmenoi tou;" ajdelfou;" ejmeivnamen
hJmevran mivan par! aujtoi'".
8 th'/ de; ejpauvrion ejxelqovnte" h[lqomen
eij" Kaisavreian, kai; eijselqovnte" eij" to;n
oi\kon Filivppou tou' eujaggelistou' o[nto" ejk
tw'n eJpta; ejmeivnamen par! aujtw'/. 9 touvtw/ de;
h\san qugatevre" tevssare" parqevnoi
profhteuvousai. 10 ejpimenovntwn de; hJmevra"
pleivou" kath'lqevn ti" ajpo; th'" !Ioudaiva"
profhvth" ojnovmati @vAgabo", 11 kai; ejlqw;n
pro;" hJma'" kai; a[ra" th;n zwvnhn tou' Pauvlou
dhvsa" eJautou' tou;" povda" kai; ta;" cei'ra"
ei\pen, Tavde levgei to; pneu'ma to; a{gion, To;n
a[ndra ou| ejstin hJ zwvnh au{th ou{tw" dhvsousin
ejn
!Ierousalh;m
oiJ
!Ioudai'oi
kai;
12
paradwvsousin eij" cei'ra" ejqnw'n.
wJ" de;
hjkouvsamen tau'ta, parekalou'men hJmei'" te
kai; oiJ ejntovpioi tou' mh; ajnabaivnein aujto;n eij"
!Ierousalhvm. 13 tovte ajpekrivqh oJ Pau'lo", Tiv
poiei'te klaivonte" kai; sunqruvptontev" mou
th;n kardivan_ ejgw; ga;r ouj movnon deqh'nai ajlla;
kai; ajpoqanei'n eij" !Ierousalh;m eJtoivmw" e[cw
uJpe;r tou' ojnovmato" tou' kurivou !Ihsou'. 14 mh;
peiqomevnou de; aujtou' hJsucavsamen eijpovnte",
Tou' kurivou to; qevlhma ginevsqw.
15 Meta; de; ta;" hJmevra" tauvta"
ejpiskeuasavmenoi
ajnebaivnomen
eij"
@Ierosovluma: 16 sunh'lqon de; kai; tw'n
maqhtw'n ajpo; Kaisareiva" su;n hJmi'n, a[gonte"
par! w|/ xenisqw'men Mnavswniv tini Kuprivw/,
ajrcaivw/ maqhth'/. 17 Genomevnwn de; hJmw'n eij"
@Ierosovluma ajsmevnw" ajpedevxanto hJma'" oiJ
ajdelfoiv.
18 th'/ de; ejpiouvsh/ eijshv/ei oJ Pau'lo" su;n
hJmi'n pro;" !Iavkwbon, pavnte" te paregevnonto
oiJ presbuvteroi. 19 kai; ajspasavmeno" aujtou;"
ejxhgei'to kaq! e}n e{kaston w|n ejpoivhsen oJ
qeo;" ejn toi'" e[qnesin dia; th'" diakoniva"
aujtou'. 20 oiJ de; ajkouvsante" ejdovxazon to;n
qeovn, ei\povn te aujtw'/, Qewrei'", ajdelfev, povsai
muriavde" eijsi;n ejn toi'" !Ioudaivoi" tw'n
pepisteukovtwn, kai; pavnte" zhlwtai; tou'
novmou uJpavrcousin: 21 kathchvqhsan de; peri;
sou' o{ti ajpostasivan didavskei" ajpo;

mert a hajó ott készült kirakni a rakományt. 4 Miután
a tanítványokat megtaláltuk, ott maradtunk hét napig.
Ők a Lélek által azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. 5 Néhány nap elteltével mégis
elindultunk és továbbmentünk. Ők pedig mindannyian elkísértek bennünket feleségeikkel és gyermekeikkel, kikísértek a városból, és a parton letérdelve
imádkoztunk. 6 Miután elbúcsúztunk egymástól, mi
hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek övéikhez. 7 A
hajóút
befejezéseként
lementünk
Tíruszból
Ptolemaiszba. Köszöntöttük a testvéreket, és egy
napig náluk maradtunk.

8 Másnap

továbbmentünk, és Cézáreába érkeztünk. Itt betértünk Fülöp evangélista házába, és megszálltunk nála, aki a hét közül az egyik volt. 9 Négy
hajadon leánya volt, s ezek prófétáltak. 10 Amíg mi
néhány napig időztünk, egy Agabusz nevű próféta
érkezett oda Júdeából. 11 Odajött hozzánk, fogta Pál
övét, megkötözte vele a saját lábát és kezét, és így
szólt: »A Szentlélek ezeket mondja: Azt a férfit, akié
ez az öv, a zsidók így kötözik meg Jeruzsálemben, és
átadják a pogányok kezébe.« 12 Mikor ezt meghallottuk, mi is kértük őt, meg az ottaniak is, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. 13 De Pál így felelt: »Mit csináltok, miért sírtok és szomorítjátok a szívemet?
Hiszen én kész vagyok az Úr Jézus nevéért nemcsak
arra, hogy megkötözzenek, hanem hogy meg is haljak Jeruzsálemben.« 14 S mivel nem tudtuk lebeszélni
őt, megnyugodtunk, és így szóltunk: »Legyen meg az
Úr akarata!«

15 E

napok után tehát útnak eredtünk, és felmentünk Jeruzsálembe. 16 Cézáreából a tanítványok közül is velünk tartottak néhányan. Magukkal hozták
Mnázont, egy Ciprusról való régi tanítványt, hogy
nála szálljunk meg. 17 Amikor Jeruzsálembe értünk, a
testvérek szívesen fogadtak minket.
Pál letartóztatása és fogsága: 21,18-28,31
Pál Jakabnál; Pál fogadalma 18 Másnap

Pál velünk együtt bement Jakabhoz, és a presbiterek is
mindnyájan összegyűltek. 19 Miután köszöntötte
őket, részletesen elmondta, mit művelt Isten a pogányok között az ő szolgálata által. 20 Azok pedig, miután meghallgatták, dicsőítették Istent, neki pedig azt
mondták: »Nézd, testvér, sok ezren vannak a zsidók
között, akik hívők lettek, de azért mind féltékenyen
tartják a törvényt. 21 Rólad azonban azt hallották,
hogy a Mózestől való elpártolásra tanítod azokat a
zsidókat akik a pogányok között vannak Azt mon

Mwu>sevw" tou;" kata; ta; e[qnh pavnta"
!Ioudaivou", levgwn mh; peritevmnein aujtou;" ta;
tevkna mhde; toi'" e[qesin peripatei'n. 22 tiv
ou\n ejstin_ pavntw" ajkouvsontai o{ti ejlhvluqa".
23 tou'to ou\n poivhson o{ soi levgomen: eijsi;n
hJmi'n a[ndre" tevssare" eujch;n e[conte" ejf!
eJautw'n. 24 touvtou" paralabw;n aJgnivsqhti
su;n aujtoi'" kai; dapavnhson ejp! aujtoi'" i{na
xurhvsontai th;n kefalhvn, kai; gnwvsontai
pavnte" o{ti w|n kathvchntai peri; sou' oujdevn
ejstin, ajlla; stoicei'" kai; aujto;" fulavsswn
to;n novmon. 25 peri; de; tw'n pepisteukovtwn
ejqnw'n hJmei'" ejpesteivlamen krivnante"
fulavssesqai aujtou;" tov te eijdwlovquton kai;
ai|ma kai; pnikto;n kai; porneivan.

zsidókat, akik a pogányok között vannak. Azt mondod nekik, hogy nem kell sem a fiaikat körülmetéltetniük, sem a szokásokat követniük. 22 Mi tehát a
teendő? Elkerülhetetlen, hogy a tömeg össze ne csődüljön, ha meghallják, hogy megjöttél. 23 Tedd meg
tehát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy
férfi, akik fogadalmat vettek magukra. 24 Vedd őket
magad mellé, szentelődj meg velük, fizess helyettük,
hogy megnyiratkozzanak. Akkor mindenki tudni
fogja, hogy nem igaz, amit rólad hallottak; ellenkezőleg, te is megtartod a törvényt, és aszerint élsz.
25 Ami pedig azokat illeti, akik a pogányok közül
lettek hívők, mi megírtuk végzésünket, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fojtott állatoktól és a paráznaságtól.«
26 Erre Pál maga mellé vette a férfiakat, másnap
26 tovte oJ Pau'lo" paralabw;n tou;" tisztulást végzett, velük együtt bement a templomba,
a[ndra", th'/ ejcomevnh/ hJmevra/ su;n aujtoi'" és bejelentette, hogy a tisztulás napjai letelnek, amiaJgnisqei;" eijshv/ei eij" to; iJerovn, diaggevllwn kor mindegyikükért bemutatják az áldozatot.
th;n ejkplhvrwsin tw'n hJmerw'n tou' aJgnismou'
e{w" ou| proshnevcqh uJpe;r eJno;" eJkavstou
Pál letartóztatása 27 Mikor azonban a hét nap
aujtw'n hJ prosforav.
27 @W" de; e[mellon aiJ eJpta; hJmevrai lassan már letelt, az Ázsiából való zsidók meglátták
suntelei'sqai, oiJ ajpo; th'" !Asiva" !Ioudai'oi őt a templomban, fölizgatták az egész népet, és elqeasavmenoi aujto;n ejn tw'/ iJerw'/ sunevceon fogták őt. 28 Közben ezt kiáltozták: »Izraelita férfiak!
pavnta to;n o[clon kai; ejpevbalon ejp! aujto;n Segítsetek! Ez az az ember, aki a nép, a törvény és ez
28 kravzonte",
ta;"
cei'ra",
!vAndre" ellen a hely ellen tanít mindenkit mindenütt, sőt még
!Israhli'tai, bohqei'te: ou|tov" ejstin oJ pogányokat is behozott a templomba, és megfertőzte
a[nqrwpo" oJ kata; tou' laou' kai; tou' novmou kai; ezt a szent helyet!« 29 Vele látták ugyanis az efezusi
tou' tovpou touvtou pavnta" pantach'/
didavskwn, e[ti te kai; @vEllhna" eijshvgagen Trofimoszt a városban, s róla gondolták, hogy Pál
eij" to; iJero;n kai; kekoivnwken to;n a{gion tovpon bevitte a templomba. 30 Meg is mozdult az egész
29 h\san
ga;r
proewrakovte" város. A nép összecsődült, megragadták Pált, és kitou'ton.
Trovfimon to;n !Efevsion ejn th'/ povlei su;n hurcolták a templomból, a kapukat pedig azonnal
aujtw'/, o}n ejnovmizon o{ti eij" to; iJero;n bezárták. 31 Mikor már azon voltak, hogy megöljék
eijshvgagen oJ Pau'lo". 30 ejkinhvqh te hJ povli" őt, az a hír jutott el a helyőrség ezredeséhez, hogy
o{lh kai; ejgevneto sundromh; tou' laou', kai; egész Jeruzsálem zavargásban tört ki. 32 Az mindjárt
ejpilabovmenoi tou' Pauvlou ei|lkon aujto;n e[xw katonákat és századosokat vett maga mellé, és lesietou' iJerou', kai; eujqevw" ejkleivsqhsan aiJ quvrai.
31 zhtouvntwn te aujto;n ajpoktei'nai ajnevbh tett hozzájuk. Azok pedig, amikor meglátták az ezrefavsi" tw'/ ciliavrcw/ th'" speivrh" o{ti o{lh dest és a katonákat, abbahagyták Pál ütlegelését.
sugcuvnnetai !Ierousalhvm, 32 o}" ejxauth'" 33 Ekkor az ezredes odalépett, megfogta őt, és megparalabw;n stratiwvta" kai; eJkatontavrca" kötöztette két lánccal. Aztán megkérdezte, hogy kikatevdramen ejp! aujtouv": oiJ de; ijdovnte" to;n csoda ez, és mit tett. 34 De a tömegből az egyik emcilivarcon kai; tou;" stratiwvta" ejpauvsanto ber ezt, másik azt kiabált, s mivel pontosan nem tutuvptonte" to;n Pau'lon. 33 tovte ejggivsa" oJ dott tájékozódni a zajongás miatt, a várba vitette őt.
cilivarco" ejpelavbeto aujtou' kai; ejkevleusen 35 Amikor azonban a lépcsőkhöz jutott, történt, hogy
deqh'nai aJluvsesi dusiv, kai; ejpunqavneto tiv" a nép erőszakossága miatt a katonáknak már vinniük
ei[h kai; tiv ejstin pepoihkwv". 34 a[lloi de; a[llo
36
ti ejpefwvnoun ejn tw'/ o[clw/: mh; dunamevnou de; kellett. A népsokaság ugyanis utána tódult, és azt
aujtou' gnw'nai to; ajsfale;" dia; to;n qovrubon kiáltozta: »Öld meg őt!«
ejkevleusen a[gesqai aujto;n eij" th;n
parembolhvn. 35 o{te de; ejgevneto ejpi; tou;"
ajnabaqmouv", sunevbh bastavzesqai aujto;n uJpo;
tw'n stratiwtw'n dia; th;n bivan tou' o[clou,
36 hjkolouvqei ga;r to; plh'qo" tou' laou'
37 Amikor már a várba készültek bevezetni Pált,
kravzonte", Ai\re aujtovn.
37 Mevllwn te eijsavgesqai eij" th;n ő így szólt az ezredeshez: »Szabad-e valamit monda-

parembolh;n oJ Pau'lo" levgei tw'/ ciliavrcw/, Eij
e[xestivn moi eijpei'n ti pro;" sev_ oJ de; e[fh,
@Ellhnisti; ginwvskei"_ 38 oujk a[ra su; ei\ oJ
Aijguvptio" oJ pro; touvtwn tw'n hJmerw'n
ajnastatwvsa" kai; ejxagagw;n eij" th;n e[rhmon
tou;" tetrakiscilivou" a[ndra" tw'n sikarivwn_
39 ei\pen de; oJ Pau'lo", !Egw; a[nqrwpo" mevn
eijmi !Ioudai'o", Tarseu;" th'" Kilikiva", oujk
ajshvmou povlew" polivth": devomai dev sou,
ejpivtreyovn moi lalh'sai pro;" to;n laovn.
40 ejpitrevyanto" de; aujtou' oJ Pau'lo" eJstw;"
ejpi; tw'n ajnabaqmw'n katevseisen th'/ ceiri; tw'/
law'/: pollh'" de; sigh'" genomevnh"
prosefwvnhsen th'/ @Ebrai?di dialevktw/ levgwn,
§

22 1 !vAndre"

ajdelfoi; kai; patevre",
ajkouvsatev mou th'" pro;" uJma'" nuni;
ajpologiva". 2 ajkouvsante" de; o{ti th'/ @Ebrai?di
dialevktw/ prosefwvnei aujtoi'" ma'llon
parevscon hJsucivan. kai; fhsivn, 3 !Egwv eijmi
ajnh;r !Ioudai'o", gegennhmevno" ejn Tarsw'/ th'"
Kilikiva", ajnateqrammevno" de; ejn th'/ povlei
tauvth/, para; tou;" povda" Gamalih;l
pepaideumevno" kata; ajkrivbeian tou' patrwv/ou
novmou, zhlwth;" uJpavrcwn tou' qeou' kaqw;"
pavnte" uJmei'" ejste shvmeron: 4 o}" tauvthn
th;n oJdo;n ejdivwxa a[cri qanavtou, desmeuvwn
kai; paradidou;" eij" fulaka;" a[ndra" te kai;
gunai'ka", 5 wJ" kai; oJ ajrciereu;" marturei' moi
kai; pa'n to; presbutevrion: par! w|n kai;
ejpistola;" dexavmeno" pro;" tou;" ajdelfou;"
eij" Damasko;n ejporeuovmhn a[xwn kai; tou;"
ejkei'se o[nta" dedemevnou" eij" !Ierousalh;m
i{na timwrhqw'sin.
6 !Egevneto dev moi poreuomevnw/ kai;
ejggivzonti th'/ Damaskw'/ peri; meshmbrivan
ejxaivfnh" ejk tou' oujranou' periastravyai fw'"
iJkano;n peri; ejmev, 7 e[pesav te eij" to; e[dafo"
kai; h[kousa fwnh'" legouvsh" moi, Saou;l
Saouvl, tiv me diwvkei"_ 8 ejgw; de; ajpekrivqhn,
Tiv" ei\, kuvrie_ ei\pevn te prov" me, !Egwv eijmi
!Ihsou'" oJ Nazwrai'o" o}n su; diwvkei". 9 oiJ de;
su;n ejmoi; o[nte" to; me;n fw'" ejqeavsanto th;n
de; fwnh;n oujk h[kousan tou' lalou'ntov" moi.
10 ei\pon dev, Tiv poihvsw, kuvrie_ oJ de; kuvrio"
ei\pen prov" me, !Anasta;" poreuvou eij"
Damaskovn, kajkei' soi lalhqhvsetai peri;
pavntwn w|n tevtaktaiv soi poih'sai. 11 wJ" de;
oujk ejnevblepon ajpo; th'" dovxh" tou' fwto;"
ejkeivnou,
ceiragwgouvmeno"
uJpo;
tw'n
sunovntwn moi h\lqon eij" Damaskovn.
12 @Ananiva" dev ti", ajnh;r eujlabh;" kata;
to;n novmon, marturouvmeno" uJpo; pavntwn tw'n
katoikouvntwn !Ioudaivwn, 13 ejlqw;n prov" me
kai; ejpista;" ei\pevn moi, Saou;l ajdelfev,
ajnavbleyon: kajgw; aujth'/ th'/ w{ra/ ajnevbleya eij"
aujtovn. 14 oJ de; ei\pen, @O qeo;" tw'n patevrwn
hJmw'n proeceirivsatov se gnw'nai to; qevlhma
aujtou' kai; ijdei'n to;n divkaion kai; ajkou'sai
fwnh;n ejk tou' stovmato" aujtou', 15 o{ti e[sh/

nom neked?« Az megkérdezte: »Te tudsz görögül?
38 Nem te vagy az az egyiptomi, nem te keltettél a
napokban zavargást, s kivezettél a pusztába négyezer
szikárius férfit?« 39 Pál azonban azt mondta neki:
»Én zsidó ember vagyok a cilíciai Tarzusból, annak
az ismert városnak vagyok a polgára. Kérlek azonban, engedd meg nekem, hogy szóljak a néphez!«
40 Mikor az megadta az engedélyt, Pál a lépcsőkön
állva intett a népnek a kezével. Erre nagy csendesség
lett. Ő pedig megszólalt zsidó nyelven, és ezt mondta:
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Pál beszéde 1 »Férfiak,

testvérek és atyák!
Hallgassátok meg védekezésemet, melyet most elétek tárok.« 2 Amint meghallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még csendesebbek lettek. 3 Ő pedig így szólt: »Zsidó ember vagyok, a cilíciai
Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem fel Gamáliel lábánál. Az atyák törvényének szigorúsága szerint nyertem oktatást, a törvény buzgó
követője voltam, amint ti is azok vagytok ma mindnyájan. 4 Ezt az utat pedig halálra üldöztem, megkötöztem és őrizetbe adtam férfiakat és nőket. 5 Ezt a
főpap és a vének mind tanúsítják rólam. Kaptam tőlük leveleket is, úgy mentem el Damaszkuszba a
testvérekhez, hogy az ottaniakat is megkötözve Jeruzsálembe hozzam, hogy megbüntessék őket.
6 Történt

azonban, hogy útközben, amikor Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen nagy
világosság áradt rám az égből. 7 Leestem a földre, és
szózatot hallottam, amely azt mondta nekem: `Saul,
Saul miért üldözöl engem?' 8 Én pedig így feleltem:
`Uram, ki vagy?' Ő azt válaszolta: `Én vagyok a Názáreti Jézus, akit te üldözöl.' 9 Akik velem voltak,
látták ugyan a világosságot, de nem hallották annak
szavát, aki velem beszélt. 10 Erre én megkérdeztem:
`Mit tegyek, Uram?' Az Úr pedig azt mondta nekem:
`Kelj fel, és menj Damaszkuszba. Ott megmondják
majd neked mindazt, amit tenned kell.' 11 Mivel
azonban a ragyogó fény következtében nem láttam, a
kísérők kézen fogva vezettek, s így értem Damaszkuszba.
12 Egy

bizonyos Ananiás nevű férfi, aki félte Istent a törvény szerint, s akiről az ott lakó zsidók
mind jó véleménnyel vannak, 13 felkeresett, és mellém állva azt mondta nekem: `Saul testvér, láss!' Abban a pillanatban megláttam őt. 14 Ő pedig így folytatta: `Atyáink Istene előre kijelölt téged, hogy megismerd akaratát, meglásd az Igazat, és szavait a saját
szájából halld. 15 Tanúskodni fogsz mellette minden
ember előtt azokról a dolgokról, amiket láttál és hal-

mavrtu" aujtw'/ pro;" pavnta" ajnqrwvpou" w|n
eJwvraka" kai; h[kousa". 16 kai; nu'n tiv mevllei"_
ajnasta;" bavptisai kai; ajpovlousai ta;"
aJmartiva" sou ejpikalesavmeno" to; o[noma
aujtou'.
17 !Egevneto dev moi uJpostrevyanti eij"
!Ierousalh;m kai; proseucomevnou mou ejn tw'/
iJerw'/ genevsqai me ejn ejkstavsei 18 kai; ijdei'n
aujto;n levgontav moi, Speu'son kai; e[xelqe ejn
tavcei
ejx
!Ierousalhvm,
diovti
ouj
paradevxontaiv sou marturivan peri; ejmou'.
19 kajgw; ei\pon, Kuvrie, aujtoi; ejpivstantai o{ti
ejgw; h[mhn fulakivzwn kai; devrwn kata; ta;"
sunagwga;" tou;" pisteuvonta" ejpi; sev: 20 kai;
o{te ejxecuvnneto to; ai|ma Stefavnou tou'
mavrturov" sou, kai; aujto;" h[mhn ejfestw;" kai;
suneudokw'n kai; fulavsswn ta; iJmavtia tw'n
ajnairouvntwn aujtovn. 21 kai; ei\pen prov" me,
Poreuvou, o{ti ejgw; eij" e[qnh makra;n
ejxapostelw' se.
22 !vHkouon de; aujtou' a[cri touvtou tou'
lovgou kai; ejph'ran th;n fwnh;n aujtw'n
levgonte", Ai\re ajpo; th'" gh'" to;n toiou'ton,
ouj ga;r kaqh'ken aujto;n zh'n. 23 kraugazovntwn
te aujtw'n kai; rJiptouvntwn ta; iJmavtia kai;
koniorto;n ballovntwn eij" to;n ajevra,
24 ejkevleusen oJ cilivarco" eijsavgesqai aujto;n
eij" th;n parembolhvn, ei[pa" mavstixin
ajnetavzesqai aujto;n i{na ejpignw'/ di! h}n aijtivan
ou{tw" ejpefwvnoun aujtw'/.
25 wJ" de; proevteinan aujto;n toi'" iJma'sin
ei\pen pro;" to;n eJstw'ta eJkatovntarcon oJ
Pau'lo", Eij a[nqrwpon @Rwmai'on kai;
ajkatavkriton e[xestin uJmi'n mastivzein_
26 ajkouvsa" de; oJ eJkatontavrch" proselqw;n
tw'/ ciliavrcw/ ajphvggeilen levgwn, Tiv mevllei"
poiei'n_ oJ ga;r a[nqrwpo" ou|to" @Rwmai'ov"
ejstin. 27 proselqw;n de; oJ cilivarco" ei\pen
aujtw'/, Levge moi, su; @Rwmai'o" ei\_ oJ de; e[fh,
Naiv. 28 ajpekrivqh de; oJ cilivarco", !Egw;
pollou' kefalaivou th;n politeivan tauvthn
ejkthsavmhn. oJ de; Pau'lo" e[fh, !Egw; de; kai;
gegevnnhmai. 29 eujqevw" ou\n ajpevsthsan ajp!
aujtou' oiJ mevllonte" aujto;n ajnetavzein: kai; oJ
cilivarco" de; ejfobhvqh ejpignou;" o{ti
@Rwmai'ov" ejstin kai; o{ti aujto;n h\n dedekwv".
30 Th'/ de; ejpauvrion boulovmeno" gnw'nai
to; ajsfale;" to; tiv kathgorei'tai uJpo; tw'n
!Ioudaivwn e[lusen aujtovn, kai; ejkevleusen
sunelqei'n tou;" ajrcierei'" kai; pa'n to;
sunevdrion, kai; katagagw;n to;n Pau'lon
e[sthsen eij" aujtouv".
§

23 1 ajtenivsa"

de; oJ Pau'lo" tw'/
sunedrivw/ ei\pen, !vAndre" ajdelfoiv, ejgw; pavsh/
suneidhvsei ajgaqh'/ pepolivteumai tw'/ qew'/ a[cri
tauvth" th'" hJmevra". 2 oJ de; ajrciereu;"
@Ananiva" ejpevtaxen toi'" parestw'sin aujtw'/
tuvptein aujtou' to; stovma. 3 tovte oJ Pau'lo"
pro;" aujto;n ei\pen Tuvptein se mevllei oJ qeov"

lottál. 16 Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül
az Ő nevét!'
17 Amikor

később visszatértem Jeruzsálembe, és
imádkoztam a templomban, lelki elragadtatásba estem. 18 Láttam őt, s ő azt mondta nekem: `Siess,
menj ki gyorsan Jeruzsálemből, mert nem fogadják
el a rólam szóló tanúságtételedet!' 19 Erre megkérdeztem: `Uram, hisz tudják, hogy én voltam az, aki
börtönbe zárattam, és a zsinagógákban megverettem
a benned hívőket. 20 Amikor pedig Istvánnak, a te
tanúdnak vérét ontották, ott álltam, helyeseltem azt,
és őriztem gyilkosainak ruháját.' 21 De ő azt mondta
nekem: `Menj el, mert én elküldlek téged messzire, a
pogányok közé.'«
Pál és a római ezredes 22 Amíg

ezeket elmondta,
hallgatták őt, de ekkor hangosan kiáltozni kezdtek:
»Veszítsd el az ilyen embert a földről, nem élhet
tovább!« 23 Mivel egyre csak lármáztak, köntöseiket
eldobálták, és port szórtak a levegőbe, 24 az ezredes
megparancsolta, hogy vezessék be a várba, ostorozzák meg, vessék kínvallatás alá, mert meg akarta
tudni, hogy miért kiabálnak úgy ellene.
25 Mikor

azonban szíjakkal lekötötték, Pál megkérdezte a mellette álló századost: »Szabad nektek
római polgárt megostorozni, mielőtt elítélték volna?«
26 A százados, aki ezt hallotta, odament az ezredeshez, és jelentést tett neki: »Mit akarsz tenni? Hiszen
ez az ember római polgár.« 27 Erre az ezredes odament hozzá, és azt mondta neki: »Mondd meg nekem, valóban római polgár vagy?« Ő azt felelte:
»Igen.« 28 Az ezredes erre azt mondta: »Én sok pénzért jutottam ehhez a polgársághoz.« Mire Pál azt
mondta: »Én pedig abban születtem.« 29 Erre nyomban félreálltak, akik kínvallatására készültek. Az
ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római
polgár létére megkötöztette őt.
Pál a főtanács előtt 30 Másnap

aztán tüzetesebben meg akarta tudakolni, hogy a zsidók mivel vádolják. Eloldoztatta őt, összehívta a papokat és az
egész főtanácsot, azután elővezette Pált, és eléjük
állította.
23 1 Pál a főtanács felé fordult, és így szólt:
»Férfiak, testvérek! Mind a mai napig maradéktalanul jó lelkiismerettel jártam az Úr előtt.« 2 Ananiás
főpap erre megparancsolta a mellette állóknak, hogy
üssék őt szájon. 3 Pál ekkor így szólt hozzá: »Megver
téged Isten, te fehérre meszelt fal! Leülsz, hogy a
törvény szerint ítélkezz rajtam, és a törvény ellenére

pro;" aujto;n ei\pen, Tuvptein se mevllei oJ qeov",
toi'ce kekoniamevne: kai; su; kavqh/ krivnwn me
kata; to;n novmon, kai; paranomw'n keleuvei" me
tuvptesqai_ 4 oiJ de; parestw'te" ei\pan, To;n
ajrciereva tou' qeou' loidorei'"_ 5 e[fh te oJ
Pau'lo", Oujk h[/dein, ajdelfoiv, o{ti ejsti;n
ajrciereuv": gevgraptai ga;r o{ti !vArconta tou'
laou' sou oujk ejrei'" kakw'".
6 Gnou;" de; oJ Pau'lo" o{ti to; e}n mevro"
ejsti;n Saddoukaivwn to; de; e{teron Farisaivwn
e[krazen ejn tw'/ sunedrivw/, !vAndre" ajdelfoiv,
ejgw; Farisai'ov" eijmi, uiJo;" Farisaivwn: peri;
ejlpivdo" kai; ajnastavsew" nekrw'n »ejgw;¼
krivnomai. 7 tou'to de; aujtou' eijpovnto"
ejgevneto stavsi" tw'n Farisaivwn kai;
Saddoukaivwn, kai; ejscivsqh to; plh'qo".
8 Saddoukai'oi me;n ga;r levgousin mh; ei\nai
ajnavstasin mhvte a[ggelon mhvte pneu'ma,
Farisai'oi de; oJmologou'sin ta; ajmfovtera.
9 ejgevneto
de;
kraugh;
megavlh, kai;
ajnastavnte" tine;" tw'n grammatevwn tou'
mevrou"
tw'n
Farisaivwn
diemavconto
levgonte", Oujde;n kako;n euJrivskomen ejn tw'/
ajnqrwvpw/ touvtw/: eij de; pneu'ma ejlavlhsen
aujtw'/ h] a[ggelo"_ 10 Pollh'" de; ginomevnh"
stavsew" fobhqei;" oJ cilivarco" mh;
diaspasqh'/ oJ Pau'lo" uJp! aujtw'n ejkevleusen
to; stravteuma kataba;n aJrpavsai aujto;n ejk
mevsou aujtw'n, a[gein te eij" th;n parembolhvn.
11 Th'/ de; ejpiouvsh/ nukti; ejpista;" aujtw'/ oJ
kuvrio" ei\pen, Qavrsei, wJ" ga;r diemartuvrw ta;
peri; ejmou' eij" !Ierousalh;m ou{tw se dei' kai;
eij" @Rwvmhn marturh'sai.
12 Genomevnh" de; hJmevra" poihvsante"
sustrofh;n oiJ !Ioudai'oi ajneqemavtisan
eJautou;" levgonte" mhvte fagei'n mhvte pivein
e{w" ou| ajpokteivnwsin to;n Pau'lon. 13 h\san de;
pleivou" tesseravkonta oiJ tauvthn th;n
14 oi{tine"
sunwmosivan
poihsavmenoi:
proselqovnte" toi'" ajrciereu'sin kai; toi'"
presbutevroi"
ei\pan,
!Anaqevmati
ajneqemativsamen
eJautou;"
mhdeno;"
geuvsasqai e{w" ou| ajpokteivnwmen to;n
Pau'lon. 15 nu'n ou\n uJmei'" ejmfanivsate tw'/
ciliavrcw/ su;n tw'/ sunedrivw/ o{pw" katagavgh/
aujto;n eij" uJma'" wJ" mevllonta" diaginwvskein
ajkribevsteron ta; peri; aujtou': hJmei'" de; pro;
tou' ejggivsai aujto;n e{toimoiv ejsmen tou'
ajnelei'n aujtovn.
16 !Akouvsa" de; oJ uiJo;" th'" ajdelfh'"
Pauvlou th;n ejnevdran paragenovmeno" kai;
eijselqw;n eij" th;n parembolh;n ajphvggeilen
tw'/ Pauvlw/. 17 proskalesavmeno" de; oJ Pau'lo"
e{na tw'n eJkatontarcw'n e[fh, To;n neanivan
tou'ton ajpavgage pro;" to;n cilivarcon, e[cei
ga;r ajpaggei'laiv ti aujtw'/. 18 oJ me;n ou\n
paralabw;n aujto;n h[gagen pro;" to;n
cilivarcon kai; fhsivn, @O devsmio" Pau'lo"
proskalesavmenov" me hjrwvthsen tou'ton to;n
neanivskon ajgagei'n pro;" sev, e[contav ti

parancsot adsz, hogy megüssenek!« 4 Az ott állók azt
mondták: »Az Isten főpapját szidalmazod?« 5 Pál
azonban így szólt: »Nem tudtam, testvérek, hogy ő a
főpap. Hiszen meg van írva: `Ne átkozd néped fejedelmét!'« {Kiv 22,27}
6 Mivel

Pál tudta, hogy egy részük a
szaddúceusok közül, a többi pedig a farizeusok közül
való, felkiáltott a főtanácsban: »Férfiak, testvérek!
Farizeus vagyok, és farizeusok fia! A reménység és a
holtak feltámadása miatt állok törvény előtt.«
7 Mihelyt kimondta ezt, nézeteltérés támadt a farizeusok és a szaddúceusok között, és a sokaság megoszlott. 8 A szaddúceusok ugyanis azt mondják, hogy
nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok
pedig mindkettőt vallják. 9 Lett erre nagy lárma. A
farizeusok közül ugyanis néhányan felálltak, és harciasan kijelentették: »Semmi rosszat sem találunk
ebben az emberben! Lehet, hogy lélek, vagy angyal
szólt hozzá.« 10 Mivel a vita elfajult, az ezredes attól
tartott, hogy szétszaggatják Pált. Kiadta tehát a parancsot, hogy a katonák jöjjenek le, ragadják ki közülük, és vigyék a várba. 11 A következő éjszakán
pedig megállt mellette az Úr, és azt mondta neki:
»Légy állhatatos, mert amint tanúságot tettél rólam
Jeruzsálemben, úgy kell tanúságot tenned Rómában
is.«
A zsidók összeesküvése Pál ellen 12 Amikor

megvirradt, a zsidók közül néhányan összefogtak, és
fogadalmat tettek. Azt mondták, hogy sem nem esznek, sem nem isznak, amíg Pált meg nem ölik.
13 Negyvennél többen voltak a férfiak, akik így öszszeesküdtek. 14 Elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és azt mondták nekik: »Fogadalommal köteleztük magunkat, hogy addig semmit sem ízlelünk meg,
amíg Pált meg nem öljük. 15 Most tehát jelentsétek
be a főtanáccsal együtt az ezredesnek, hogy hozassa
őt elétek, mintha valami biztosabbat akarnátok róla
megtudni; mi pedig készen állunk, hogy mielőtt ideérne, megöljük.«

16 Pál

nővérének a fia azonban értesült a cselszövésről. Odament tehát, bement a várba, és tudtára
adta Pálnak. 17 Pál pedig magához hivatott egyet a
századosok közül, és azt mondta neki: »Vezesd ezt
az ifjút az ezredeshez, mert valami jelenteni valója
van számára!« 18 Az maga mellé vette, elvezette az
ezredeshez, és így szólt: »A fogoly Pál megkért,
hogy vezessem hozzád ezt az ifjút, mert valami
mondanivalója van számodra.« 19 Az ezredes megfogta a kezét, félrevonult vele, és megkérdezte: »Milyen jelentenivalód van számomra?« 20 Az pedig

lalh'saiv soi. 19 ejpilabovmeno" de; th'" ceiro;"
aujtou' oJ cilivarco" kai; ajnacwrhvsa" kat!
ijdivan ejpunqavneto, Tiv ejstin o} e[cei"
ajpaggei'laiv moi_ 20 ei\pen de; o{ti OiJ !Ioudai'oi
sunevqento tou' ejrwth'saiv se o{pw" au[rion to;n
Pau'lon katagavgh/" eij" to; sunevdrion wJ"
mevllon ti ajkribevsteron punqavnesqai peri;
aujtou'. 21 su; ou\n mh; peisqh'/" aujtoi'":
ejnedreuvousin ga;r aujto;n ejx aujtw'n a[ndre"
pleivou"
tesseravkonta,
oi{tine"
ajneqemavtisan eJautou;" mhvte fagei'n mhvte
piei'n e{w" ou| ajnevlwsin aujtovn, kai; nu'n eijsin
e{toimoi prosdecovmenoi th;n ajpo; sou'
ejpaggelivan.
22 oJ me;n ou\n cilivarco" ajpevluse to;n
neanivskon paraggeivla" mhdeni; ejklalh'sai
o{ti tau'ta ejnefavnisa" prov" me. 23 Kai;
proskalesavmeno"
duvo
»tina;"¼
tw'n
eJkatontarcw'n
ei\pen,
@Etoimavsate
stratiwvta" diakosivou" o{pw" poreuqw'sin
e{w" Kaisareiva", kai; iJppei'" eJbdomhvkonta
kai; dexiolavbou" diakosivou", ajpo; trivth"
w{ra" th'" nuktov", 24 kthvnh te parasth'sai
i{na ejpibibavsante" to;n Pau'lon diaswvswsi
pro;" Fhvlika to;n hJgemovna, 25 gravya"
ejpistolh;n e[cousan to;n tuvpon tou'ton:
26 Klauvdio" Lusiva" tw'/ krativstw/ hJgemovni
Fhvliki caivrein. 27 To;n a[ndra tou'ton
sullhmfqevnta uJpo; tw'n !Ioudaivwn kai;
mevllonta ajnairei'sqai uJp! aujtw'n ejpista;"
su;n tw'/ strateuvmati ejxeilavmhn, maqw;n o{ti
@Rwmai'ov" ejstin: 28 boulovmenov" te ejpignw'nai
th;n aijtivan di! h}n ejnekavloun aujtw'/
kathvgagon eij" to; sunevdrion aujtw'n: 29 o}n
eu|ron ejgkalouvmenon peri; zhthmavtwn tou'
novmou aujtw'n, mhde;n de; a[xion qanavtou h]
desmw'n e[conta e[gklhma. 30 mhnuqeivsh" dev
moi ejpiboulh'" eij" to;n a[ndra e[sesqai,
ejxauth'" e[pemya pro;" sev, paraggeivla" kai;
toi'" kathgovroi" levgein »ta;¼ pro;" aujto;n ejpi;
sou'.
31 OiJ me;n ou\n stratiw'tai kata; to;
diatetagmevnon aujtoi'" ajnalabovnte" to;n
Pau'lon h[gagon dia; nukto;" eij" th;n
!Antipatrivda: 32 th'/ de; ejpauvrion ejavsante"
tou;" iJppei'" ajpevrcesqai su;n aujtw'/
uJpevstreyan eij" th;n parembolhvn: 33 oi{tine"
eijselqovnte" eij" th;n Kaisavreian kai;
ajnadovnte" th;n ejpistolh;n tw'/ hJgemovni
parevsthsan kai; to;n Pau'lon aujtw'/.
34 ajnagnou;" de; kai; ejperwthvsa" ejk poiva"
ejparceiva" ejsti;n kai; puqovmeno" o{ti ajpo;
Kilikiva", 35 Diakouvsomaiv sou, e[fh, o{tan kai;
oiJ kathvgoroiv sou paragevnwntai: keleuvsa"
ejn tw'/ praitwrivw/ tou' @Hrwv/dou fulavssesqai
aujtovn.
§

24 1 Meta; de; pevnte hJmevra" katevbh oJ

lyen jelentenivalód van számomra?« 20 Az pedig
elmondta: »A zsidók megállapodtak abban, hogy
megkérnek téged, vezettesd Pált a holnapi napon a
főtanácsba, mintha valami biztosabbat akarnának
megtudni róla. 21 De te ne higgy nekik, mert közülük
negyvennél több férfi lesben áll ellene; ezek fogadalommal kötelezték magukat, hogy sem nem esznek,
sem nem isznak, amíg meg nem ölik őt. Készen is
állnak már, és várják ígéretedet.«

Pált Cézáreába viszik 22 Az

ezredes erre elbocsátotta az ifjút, s megparancsolta neki, ne mondja el
senkinek, hogy »ezeket tudtul adtad nekem«.
23 Azután hívatott két századost, és azt mondta nekik:
»Éjjeli három órától kezdve tartsatok készenlétben
hetven lovast és kétszáz dárdást, hogy Cézáreába
menjenek. 24 Szereljetek fel hátasállatokat is«, hogy
Pált felültessék és épségben elvigyék Félix helytartóhoz. 25 Aztán levelet írt. Ez állt benne:
26 »Klaudiusz Líziász Félixnek, a kegyelmes helytartónak. Üdv neked! 27 A zsidók elfogták ezt a férfit, és
meg akarták ölni, amikor katonasággal közbeléptem
és kimentettem, mert megtudtam, hogy római.
28 Azzal a szándékkal, hogy megtudjam a vádat,
amelyet ellene felhoznak, bevittem őt a főtanácsukba. 29 Úgy láttam, hogy törvényüknek vitás kérdései
miatt vádolják, de semmi bűne sincs, ami miatt halált
vagy bilincset érdemelne. 30 Mivel azt is jelentették
nekem, hogy cselt szőttek ellene, elküldtem őt hozzád, s a vádlóknak is értésükre adtam, hogy hozzád
folyamodjanak. Jó egészséget!«

31 A

katonák tehát parancsuk értelmében magukhoz vették Pált, s az éj folyamán elvitték
Antipatriszba. 32 Másnap a lovasokat útra bocsátották, hogy továbbmenjenek vele, ők pedig visszatértek a várba. 33 Azok pedig, amikor eljutottak
Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és Pált is
eléje állították. 34 Amikor az elolvasta a levelet,
megkérdezte, hogy melyik tartományból való. Mikor
megtudta, hogy cilíciai, 35 azt mondta: »Majd kihallgatlak, amikor vádlóid is megjönnek.« Végül megparancsolta, hogy tartsák őrizetben Heródes székházában.

24 Pál Félix római helytartó előtt 1 Öt nap múlva

Ananiás főpap lement néhány vénnel és egy bizoajrciereu;" @Ananiva" meta; presbutevrwn nyos Tertullusz nevű ügyvéddel, s jelentkeztek a
tinw'n kai; rJhvtoro" Tertuvllou tinov", oi{tine" helytartó előtt Pál ellen. 2 Miután Pált előhívták,
ejnefavnisan tw' hJgemovni kata; tou' Pauvlou

ejnefavnisan tw'/ hJgemovni kata; tou' Pauvlou.
2 klhqevnto" de; aujtou' h[rxato kathgorei'n oJ
Tevrtullo"
levgwn,
Pollh'"
eijrhvnh"
tugcavnonte" dia; sou' kai; diorqwmavtwn
ginomevnwn tw'/ e[qnei touvtw/ dia; th'" sh'"
pronoiva", 3 pavnth/ te kai; pantacou'
ajpodecovmeqa, kravtiste Fh'lix, meta; pavsh"
eujcaristiva". 4 i{na de; mh; ejpi; plei'ovn se
ejgkovptw, parakalw' ajkou'saiv se hJmw'n
suntovmw" th'/ sh'/ ejpieikeiva/. 5 euJrovnte" ga;r
to;n a[ndra tou'ton loimo;n kai; kinou'nta
stavsei" pa'sin toi'" !Ioudaivoi" toi'" kata;
th;n oijkoumevnhn prwtostavthn te th'" tw'n
Nazwraivwn aiJrevsew", 6 o}" kai; to; iJero;n
ejpeivrasen bebhlw'sai, o}n kai; ejkrathvsamen,
7 8 par! ou| dunhvsh/ aujto;" ajnakrivna" peri;
pavntwn touvtwn ejpignw'nai w|n hJmei'"
kathgorou'men aujtou'. 9 sunepevqento de; kai;
oiJ !Ioudai'oi favskonte" tau'ta ou{tw" e[cein.
10 !Apekrivqh te oJ Pau'lo" neuvsanto"
aujtw'/ tou' hJgemovno" levgein, !Ek pollw'n ejtw'n
o[nta se krith;n tw'/ e[qnei touvtw/ ejpistavmeno"
eujquvmw" ta; peri; ejmautou' ajpologou'mai,
11 dunamevnou sou ejpignw'nai o{ti ouj pleivou"
eijsivn moi hJmevrai dwvdeka ajf! h|" ajnevbhn
proskunhvswn eij" !Ierousalhvm, 12 kai; ou[te ejn
tw'/ iJerw'/ eu|rovn me prov" tina dialegovmenon h]
ejpivstasin poiou'nta o[clou ou[te ejn tai'"
sunagwgai'" ou[te kata; th;n povlin, 13 oujde;
parasth'sai duvnantaiv soi peri; w|n nuni;
kathgorou'sivn mou. 14 oJmologw' de; tou'tov soi
o{ti kata; th;n oJdo;n h}n levgousin ai{resin
ou{tw" latreuvw tw'/ patrwv/w/ qew'/, pisteuvwn
pa'si toi'" kata; to;n novmon kai; toi'" ejn toi'"
profhvtai" gegrammevnoi", 15 ejlpivda e[cwn
eij" to;n qeovn, h}n kai; aujtoi; ou|toi
prosdevcontai, ajnavstasin mevllein e[sesqai
dikaivwn te kai; ajdivkwn. 16 ejn touvtw/ kai;
aujto;" ajskw' ajprovskopon suneivdhsin e[cein
pro;" to;n qeo;n kai; tou;" ajnqrwvpou" dia;
17 di!
pantov".
ejtw'n
de;
pleiovnwn
ejlehmosuvna" poihvswn eij" to; e[qno" mou
paregenovmhn kai; prosforav", 18 ejn ai|" eu|rovn
me hJgnismevnon ejn tw'/ iJerw'/, ouj meta; o[clou
oujde; meta; qoruvbou: 19 tine;" de; ajpo; th'"
!Asiva" !Ioudai'oi, ou}" e[dei ejpi; sou' parei'nai
kai; kathgorei'n ei[ ti e[coien pro;" ejmev. 20 h]
aujtoi; ou|toi eijpavtwsan tiv eu|ron ajdivkhma
stavnto" mou ejpi; tou' sunedrivou 21 h] peri;
mia'" tauvth" fwnh'" h|" ejkevkraxa ejn aujtoi'"
eJstw;" o{ti Peri; ajnastavsew" nekrw'n ejgw;
krivnomai shvmeron ejf! uJmw'n.
22 !Anebavleto

de; aujtou;" oJ Fh'lix,
ajkribevsteron eijdw;" ta; peri; th'" oJdou',
ei[pa", @vOtan Lusiva" oJ cilivarco" katabh'/
diagnwvsomai ta; kaq! uJma'", 23 diataxavmeno"
tw'/ eJkatontavrch/ threi'sqai aujto;n e[cein te
a[nesin kai; mhdevna kwluvein tw'n ijdivwn aujtou'

Tertullusz elkezdte előadni a vádat: »Igazi békében
élünk alattad, és gondoskodásod folytán sok dologban javulás állt be, 3 azt mindig és mindenütt teljes
hálával fogadjuk, kegyelmes Félix. 4 Hogy azonban
hosszasabban föl ne tartsalak, kérlek, hallgass meg
minket röviden a te kegyelmességed szerint. 5 Úgy
találtuk, hogy ez az ember veszedelmet terjeszt és
lázadásokat szít az összes zsidó között az egész földkerekségen, és élére áll a názáretiek eretneksége által
keltett lázadásnak. 6 Sőt a templomot is meg akarta
szentségteleníteni, ezért elfogtuk. [7] 8 Ha törvényt
ülsz, magad is megtudhatod tőle mindazt, amivel mi
vádoljuk őt.« 9 A zsidók is megerősítették ezt, és
bizonygatták, hogy mindez így van.

10 Pál

azonban, miután a helytartó intett neki,
hogy beszéljen, ezt válaszolta: »Mivel tudom, hogy
sok esztendeje bírája vagy ennek a népnek, jó lélekkel felelek meg magamért. 11 Meggyőződhetsz ugyanis, hogy nincs több, mint tizenkét napja, amikor
feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. 12 Nem látott engem senki vitatkozni vagy népcsődületet támasztani,
sem a templomban, sem a zsinagógákban, 13 sem a
városban. Nem is tudják előtted bebizonyítani, amikkel most vádolnak engem. 14 Azt azonban megvallom előtted, hogy az Atyának, az én Istenemnek
szolgálok, azt a felekezetet követve, amelyet ők eretnekségnek mondanak, s hiszek mindabban, ami meg
van írva a törvényben és a prófétákban.
15 Reménységem van az Istenben, amit ők maguk is
várnak, hogy az igazak és a gonoszok föltámadnak.
16 Ennélfogva magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem feddhetetlen legyen mindenkor Isten és az
emberek előtt. 17 Több esztendő eltelte után azonban
megérkeztem, hogy adományt hozzak népemnek,
áldozzak és fogadalmakat teljesítsek. 18 Ez alkalomból találtak engem megtisztulásom után a templomban, de nem sokasággal, és nem is zavargás közepette. 19 Az a néhány Ázsiából való zsidó, akiknek meg
kellett volna előtted jelenniük és vádat emelniük, ha
panaszuk van ellenem, 20 vagy akár ezek itt maguk
is, csak mondják meg, hogy találtak-e bennem valami gonoszságot, amikor a főtanács előtt álltam.
21 Legfeljebb abban az egy mondásban, melyet hangosan hirdettem, mikor köztük álltam, hogy »a holtak feltámadása miatt állok ma ítélőszéketek előtt.«
22 De Félix elhalasztotta ügyüket, mert jól ismerte ezt az utat, s azt mondta: »Majd ha Líziász
ezredes lejön, meghallgatlak benneteket.« 23 A századosnak pedig megparancsolta, hogy tartsa őt őrizetben, hagyja nyugton, és ne akadályozzon meg
senkit sem övéi közül, hogy a szolgálatára legyen.

uJphretei'n aujtw'/.
24 Meta;
de;
hJmevra"
tina;"
paragenovmeno" oJ Fh'lix su;n Drousivllh/ th'/
ijdiva/ gunaiki; ou[sh/ !Ioudaiva/ metepevmyato to;n
Pau'lon kai; h[kousen aujtou' peri; th'" eij"
Cristo;n !Ihsou'n pivstew". 25 dialegomevnou
de; aujtou' peri; dikaiosuvnh" kai; ejgkrateiva"
kai; tou' krivmato" tou' mevllonto" e[mfobo"
genovmeno" oJ Fh'lix ajpekrivqh, To; nu'n e[con
poreuvou,
kairo;n
de;
metalabw;n
26
metakalevsomaiv se: a{ma kai; ejlpivzwn o{ti
crhvmata doqhvsetai aujtw'/ uJpo; tou' Pauvlou:
dio; kai; puknovteron aujto;n metapempovmeno"
wJmivlei aujtw'/.
27 Dietiva" de; plhrwqeivsh" e[laben
diavdocon oJ Fh'lix Povrkion Fh'ston: qevlwn te
cavrita kataqevsqai toi'" !Ioudaivoi" oJ Fh'lix
katevlipe to;n Pau'lon dedemevnon.
§

25 1 Fh'sto" ou\n ejpiba;" th'/ ejparceiva/

meta; trei'" hJmevra" ajnevbh eij" @Ierosovluma
ajpo; Kaisareiva", 2 ejnefavnisavn te aujtw'/ oiJ
ajrcierei'" kai; oiJ prw'toi tw'n !Ioudaivwn kata;
tou' Pauvlou, kai; parekavloun aujto;n
3 aijtouvmenoi
cavrin kat! aujtou' o{pw"
metapevmyhtai aujto;n eij" !Ierousalhvm,
ejnevdran poiou'nte" ajnelei'n aujto;n kata; th;n
oJdovn. 4 oJ me;n ou\n Fh'sto" ajpekrivqh
threi'sqai to;n Pau'lon eij" Kaisavreian,
eJauto;n de; mevllein ejn tavcei ejkporeuvesqai:
5 OiJ
ou\n ejn uJmi'n, fhsivn, dunatoi;
sugkatabavnte" ei[ tiv ejstin ejn tw'/ ajndri;
a[topon kathgoreivtwsan aujtou'. 6 Diatrivya"
de; ejn aujtoi'" hJmevra" ouj pleivou" ojktw; h]
devka, kataba;" eij" Kaisavreian, th'/ ejpauvrion
kaqivsa" ejpi; tou' bhvmato" ejkevleusen to;n
Pau'lon ajcqh'nai. 7 paragenomevnou de; aujtou'
perievsthsan aujto;n oiJ ajpo; @Ierosoluvmwn
katabebhkovte" !Ioudai'oi, polla; kai; bareva
aijtiwvmata katafevronte" a} oujk i[scuon
ajpodei'xai, 8 tou' Pauvlou ajpologoumevnou o{ti
Ou[te eij" to;n novmon tw'n !Ioudaivwn ou[te eij"
to; iJero;n ou[te eij" Kaivsarav ti h{marton. 9 oJ
Fh'sto" de; qevlwn toi'" !Ioudaivoi" cavrin
kataqevsqai ajpokriqei;" tw'/ Pauvlw/ ei\pen,
Qevlei" eij" @Ierosovluma ajnaba;" ejkei' peri;
touvtwn kriqh'nai ejp! ejmou'_ 10 ei\pen de; oJ
Pau'lo", !Epi; tou' bhvmato" Kaivsarov" eJstwv"
eijmi, ou| me dei' krivnesqai. !Ioudaivou" oujde;n
hjdivkhsa, wJ" kai; su; kavllion ejpiginwvskei".
11 eij me;n ou\n ajdikw' kai; a[xion qanavtou
pevpracav ti, ouj paraitou'mai to; ajpoqanei'n:
eij de; oujdevn ejstin w|n ou|toi kathgorou'sivn
mou, oujdeiv" me duvnatai aujtoi'" carivsasqai:
Kaivsara ejpikalou'mai. 12 tovte oJ Fh'sto"
sullalhvsa" meta; tou' sumboulivou ajpekrivqh,
Kaivsara
ejpikevklhsai,
ejpi;
Kaivsara
poreuvsh/.
13 @Hmerw'n de; diagenomevnwn tinw'n
!Agrivppa" oJ basileu;" kai; Bernivkh

24 Néhány

nap múlva Félix odajött Druzillával, a
feleségével, aki zsidó nő volt. Hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről.
25 Amikor azonban ő az igazságosság, a tisztaság és a
jövendő ítélet kérdését kezdte fejtegetni, Félix ijedten közbeszólt: »Most egyelőre menj; alkalmas időben majd hívatlak.« 26 Ezenkívül azt is remélte, hogy
Pál majd lefizeti, ezért gyakran hívatta, és elbeszélgetett vele.

27 Két

év elteltével azonban Félix utóda
Porciusz Fesztusz lett. Mivel Félix a zsidók kedvében akart járni, Pált fogságban hagyta.

25 Pál Fesztusz helytartó előtt; a császárhoz fellebbez 1 Amikor

Fesztusz megérkezett a tartományba, három nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. 2 A főpapok és a zsidók főemberei eléje járultak, és Pál ellen kérelmet terjesztettek elő. 3 Azt a
kegyet kérték az ő kárára, hogy hozassa fel őt Jeruzsálembe. Azt a cselt tervelték ki ugyanis, hogy útközben megölik. 4 Fesztusz azonban azt válaszolta,
hogy Pált Cézáreában őrizteti, maga pedig hamarosan elutazik. 5 »Akik tehát közületek hatalommal
vannak felruházva – mondta –, jöjjenek le velem, és
emeljenek vádat ellene, ha valami gonoszság van
abban a férfiban.« 6 Még vagy nyolc-tíz napig tartózkodott köztük, aztán lement Cézáreába. Másnap törvényt ült, s elővezettette Pált. 7 Amikor odahozták őt,
a zsidók, akik lejöttek Jeruzsálemből, körülállták, és
sok, súlyos vádat hoztak fel ellene. Bizonyítani
azonban nem tudták, 8 mert Pál előadta a védekezését: »Én sem a zsidók törvénye, sem a templom, sem
a császár ellen nem vétettem semmit.« 9 De Fesztusz
kedvében akart járni a zsidóknak, azért ezt válaszolta
Pálnak: »Akarsz-e Jeruzsálembe felmenni, hogy ezek
ott ítéljenek meg téged az én jelenlétemben?« 10 Pál
azonban azt mondta: »A császár ítélőszéke előtt állok, ott kell ítélni felettem. A zsidók ellen semmit
sem vétettem, amint magad is igen jól tudod. 11 Mert
ha ártottam volna, vagy valami halálra méltó dolgot
tettem, kész vagyok meghalni; ha azonban semmi
alapja sincs mindannak, amivel ezek vádolnak, senki
sem szolgáltathat ki engem nekik. A császárhoz fellebbezek!« 12 Erre Fesztusz értekezett tanácsosaival,
és így szólt: »A császárhoz fellebbeztél, a császárhoz
fogsz menni.«

Pál Fesztusz helytartó és Agrippa király előtt
13 Néhány

nap múlva Agrippa király és Bereniké

kathvnthsan eij" Kaisavreian ajspasavmenoi
to;n Fh'ston. 14 wJ" de; pleivou" hJmevra"
dievtribon ejkei', oJ Fh'sto" tw'/ basilei'
ajnevqeto ta; kata; to;n Pau'lon levgwn, !Anhvr
tiv" ejstin kataleleimmevno" uJpo; Fhvliko"
devsmio", 15 peri; ou| genomevnou mou eij"
@Ierosovluma ejnefavnisan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ
presbuvteroi tw'n !Ioudaivwn, aijtouvmenoi kat!
aujtou' katadivkhn: 16 pro;" ou}" ajpekrivqhn o{ti
oujk e[stin e[qo" @Rwmaivoi" carivzesqaiv tina
a[nqrwpon pri;n h] oJ kathgorouvmeno" kata;
provswpon e[coi tou;" kathgovrou" tovpon te
ajpologiva" lavboi peri; tou' ejgklhvmato".
17 sunelqovntwn
ou\n
»aujtw'n¼
ejnqavde
ajnabolh;n mhdemivan poihsavmeno" th'/ eJxh'"
kaqivsa" ejpi; tou' bhvmato" ejkevleusa ajcqh'nai
to;n a[ndra: 18 peri; ou| staqevnte" oiJ
kathvgoroi oujdemivan aijtivan e[feron w|n ejgw;
uJpenovoun ponhrw'n, 19 zhthvmata dev tina
peri; th'" ijdiva" deisidaimoniva" ei\con pro;"
aujto;n kai; periv tino" !Ihsou' teqnhkovto", o}n
e[fasken oJ Pau'lo" zh'n. 20 ajporouvmeno" de;
ejgw; th;n peri; touvtwn zhvthsin e[legon eij
bouvloito poreuvesqai eij" @Ierosovluma kajkei'
krivnesqai peri; touvtwn. 21 tou' de; Pauvlou
ejpikalesamevnou thrhqh'nai aujto;n eij" th;n
tou'
Sebastou'
diavgnwsin,
ejkevleusa
threi'sqai aujto;n e{w" ou| ajnapevmyw aujto;n
pro;" Kaivsara. 22 !Agrivppa" de; pro;" to;n
Fh'ston, !Eboulovmhn kai; aujto;" tou'
ajnqrwvpou ajkou'sai. Au[rion, fhsivn, ajkouvsh/
aujtou'.
23 Th'/ ou\n ejpauvrion ejlqovnto" tou'
!Agrivppa kai; th'" Bernivkh" meta; pollh'"
fantasiva" kai; eijselqovntwn eij" to;
ajkroathvrion suvn te ciliavrcoi" kai; ajndravsin
toi'" kat! ejxoch;n th'" povlew", kai;
keleuvsanto" tou' Fhvstou h[cqh oJ Pau'lo".
24 kaiv fhsin oJ Fh'sto", !Agrivppa basileu'
kai; pavnte" oiJ sumparovnte" hJmi'n a[ndre",
qewrei'te tou'ton peri; ou| a{pan to; plh'qo"
tw'n !Ioudaivwn ejnevtucovn moi e[n te
@Ierosoluvmoi" kai; ejnqavde, bow'nte" mh; dei'n
aujto;n zh'n mhkevti. 25 ejgw; de; katelabovmhn
mhde;n a[xion aujto;n qanavtou pepracevnai,
aujtou' de; touvtou ejpikalesamevnou to;n
Sebasto;n e[krina pevmpein. 26 peri; ou|
ajsfalev" ti gravyai tw'/ kurivw/ oujk e[cw: dio;
prohvgagon aujto;n ejf! uJmw'n kai; mavlista ejpi;
sou', basileu' !Agrivppa, o{pw" th'"
ajnakrivsew" genomevnh" scw' tiv gravyw:
27 a[logon gavr moi dokei' pevmponta devsmion
mh; kai; ta;" kat! aujtou' aijtiva" shma'nai.

lejöttek Cézáreába, hogy Fesztuszt üdvözöljék.
14 Mikor már több napja ott időztek, Fesztusz említést tett a királynak Pálról: »Félix itt hagyott egy fogoly férfit, 15 akinek dolgában a zsidók főpapjai és
vénei hozzám fordultak, amikor Jeruzsálemben voltam, és követelték az elítélését. 16 Azt feleltem nekik:
A rómaiaknak nem szokásuk, hogy elítéljenek valakit, amíg a vádlottat nem szembesítették vádlóival, és
lehetőséget nem adtak neki az önvédelemre, hogy a
bűntettek alól tisztázza magát. 17 Amikor ennek következtében minden késedelem nélkül idegyűltek,
másnap az ítélőszékbe ültem, és elővezettettem azt a
férfit. 18 A vádlók előálltak, de nem hozakodtak elő
semmi olyasmivel, amiből én gonoszat gyanítottam
volna, 19 csak holmi vitás kérdéseik voltak ellene a
vallásuk dolgában, és valami meghalt Jézust illetően,
akiről Pál azt erősítgette, hogy él. 20 Mivel pedig én
nem igazodom el az efféle kérdésben, azt mondtam,
hogy akar-e felmenni Jeruzsálembe, hogy ezek ott
ítélkezzenek felette. 21 Pál azonban fellebbezett,
hogy a császár ítélkezzen fölötte, őrizetben tartottam,
amíg el nem küldöm a császárhoz.« 22 Erre Agrippa
azt mondta Fesztusznak: »Magam szeretném meghallgatni ezt az embert.« »Holnap – válaszolta –
majd meghallod.«

26 1 !Agrivppa" de; pro;" to;n Pau'lon

26 1 Agrippa erre azt mondta Pálnak: »Megen-

§

e[fh, !Epitrevpetaiv soi peri; seautou' levgein.
tovte oJ Pau'lo" ejkteivna" th;n cei'ra
ajpelogei'to, 2 Peri; pavntwn w|n ejgkalou'mai
uJpo; !Ioudaivwn, basileu' !Agrivppa, h{ghmai
ejmauto;n makavrion ejpi; sou' mevllwn shvmeron
ajpologei'sqai, 3 mavlista gnwvsthn o[nta se

23 A

következő napon Agrippa és Bereniké nagy
pompával eljöttek, és bementek a tárgyalóterembe az
ezredesekkel és a város előkelő polgáraival. Fesztusz
parancsára elővezették Pált. 24 Ekkor Fesztusz így
szólt: »Agrippa király, és ti férfiak mindnyájan, akik
velünk itt jelen vagytok! Íme, látjátok őt, aki miatt a
zsidók egész sokasága megkeresett engem Jeruzsálemben, követelőzve és lármázva, hogy nem szabad
tovább élnie. 25 Én azonban úgy találtam, hogy nem
követett el semmit sem, ami miatt halált érdemelne.
Mivel ő a császárhoz fellebbezett, úgy határoztam,
hogy odaküldöm. 26 Nincsen semmi, ami bizonyosat
írhatnék róla uramnak. Ezért hoztam őt elétek, kiváltképpen teeléd, Agrippa király, hogy a kihallgatás
megtörténte után tudjak mit írni. 27 Mert nem látom
ésszerűnek, hogy elküldjem a foglyot, és ne jelentsem az ellene emelt vádakat.«

gedjük, hogy szólj a magad érdekében.« Ekkor Pál
kitárta kezét, és elkezdte előadni védekezését:
2 »Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy
jelenlétedben védekezem ma mindaz ellen, amivel a
zsidók vádolnak. 3 Főként pedig azért, mert te ismered a zsidóknál levő összes szokást és vitás kérdést

pavntwn tw'n kata; !Ioudaivou" ejqw'n te kai;
zhthmavtwn: dio; devomai makroquvmw" ajkou'saiv
mou. 4 Th;n me;n ou\n bivwsivn mou »th;n¼ ejk
neovthto" th;n ajp! ajrch'" genomevnhn ejn tw'/
e[qnei mou e[n te @Ierosoluvmoi" i[sasi pavnte"
»oiJ¼ !Ioudai'oi, 5 proginwvskontev" me a[nwqen,
eja;n qevlwsi marturei'n, o{ti kata; th;n
ajkribestavthn ai{resin th'" hJmetevra"
qrhskeiva" e[zhsa Farisai'o". 6 kai; nu'n ejp!
ejlpivdi th'" eij" tou;" patevra" hJmw'n
ejpaggeliva" genomevnh" uJpo; tou' qeou' e{sthka
krinovmeno", 7 eij" h}n to; dwdekavfulon hJmw'n
ejn ejkteneiva/ nuvkta kai; hJmevran latreu'on
ejlpivzei katanth'sai: peri; h|" ejlpivdo"
ejgkalou'mai uJpo; !Ioudaivwn, basileu'. 8 tiv
a[piston krivnetai par! uJmi'n eij oJ qeo;"
nekrou;" ejgeivrei_
9 ejgw; me;n ou\n e[doxa ejmautw'/ pro;" to;
o[noma !Ihsou' tou' Nazwraivou dei'n polla;
ejnantiva pra'xai: 10 o} kai; ejpoivhsa ejn
@Ierosoluvmoi", kai; pollouv" te tw'n aJgivwn
ejgw; ejn fulakai'" katevkleisa th;n para; tw'n
ajrcierevwn ejxousivan labwvn, ajnairoumevnwn te
aujtw'n kathvnegka yh'fon, 11 kai; kata; pavsa"
ta;" sunagwga;" pollavki" timwrw'n aujtou;"
hjnavgkazon blasfhmei'n, perissw'" te
ejmmainovmeno" aujtoi'" ejdivwkon e{w" kai; eij"
ta;" e[xw povlei".
12 !En oi|" poreuovmeno" eij" th;n
Damasko;n met! ejxousiva" kai; ejpitroph'" th'"
tw'n ajrcierevwn 13 hJmevra" mevsh" kata; th;n
oJdo;n ei\don, basileu', oujranovqen uJpe;r th;n
lamprovthta tou' hJlivou perilavmyan me fw'"
kai; tou;" su;n ejmoi; poreuomevnou": 14 pavntwn
te katapesovntwn hJmw'n eij" th;n gh'n h[kousa
fwnh;n levgousan prov" me th'/ @Ebrai?di
dialevktw/, Saou;l Saouvl, tiv me diwvkei"_
sklhrovn soi pro;" kevntra laktivzein. 15 ejgw;
de; ei\pa, Tiv" ei\, kuvrie_ oJ de; kuvrio" ei\pen,
!Egwv eijmi !Ihsou'" o}n su; diwvkei". 16 ajlla;
ajnavsthqi kai; sth'qi ejpi; tou;" povda" sou: eij"
tou'to ga;r w[fqhn soi, proceirivsasqaiv se
uJphrevthn kai; mavrtura w|n te ei\dev" »me¼ w|n
te ojfqhvsomaiv soi, 17 ejxairouvmenov" se ejk tou'
laou' kai; ejk tw'n ejqnw'n, eij" ou}" ejgw;
ajpostevllw se 18 ajnoi'xai ojfqalmou;" aujtw'n,
tou' ejpistrevyai ajpo; skovtou" eij" fw'" kai;
th'" ejxousiva" tou' Satana' ejpi; to;n qeovn, tou'
labei'n aujtou;" a[fesin aJmartiw'n kai; klh'ron
ejn toi'" hJgiasmevnoi" pivstei th'/ eij" ejmev.
19 @vOqen,
basileu' !Agrivppa, oujk
ejgenovmhn ajpeiqh;" th'/ oujranivw/ ojptasiva/,
20 ajlla; toi'" ejn Damaskw'/ prw'tovn te kai;
@Ierosoluvmoi", pa'savn te th;n cwvran th'"
!Ioudaiva" kai; toi'" e[qnesin ajphvggellon
metanoei'n kai; ejpistrevfein ejpi; to;n qeovn,
a[xia th'" metanoiva" e[rga pravssonta".
21 e{neka touvtwn me !Ioudai'oi sullabovmenoi
»o[nta¼
ejn
tw'/
iJerw'/
ejpeirw'nto
diaceirivsasqai. 22 ejpikouriva" ou\n tucw;n

red a zsidóknál levő összes szokást és vitás kérdést.
Azért kérlek, hallgass meg türelmesen. 4 A zsidók
mindnyájan ismerik ugyanis életemet ifjúságomtól
kezdve, amely elejétől fogva népem körében folyt le
Jeruzsálemben. 5 Tudják rólam korábbról, kezdettől
fogva – ha hajlandók lennének tanúskodni –, hogy
vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem,
mint farizeus. 6 Most mégis itt állok, ítélkezésnek
alávetve, mert reménykedem abban az ígéretben,
amelyet Isten tett atyáinknak, 7 s amelyre tizenkét
törzsünk éjjel-nappal szolgálva reméli, hogy eljut. E
reménység miatt vádolnak engem a zsidók, király.
8 Mi hihetetlent találtok abban, hogy Isten a halottakat feltámasztja?
9 Korábban

magam is azt tartottam, hogy nagy
ellenségként kell eljárnom a Názáreti Jézus neve
ellen, 10 s ezt meg is tettem Jeruzsálemben. A szentek
közül sokat zárattam börtönökbe, miután a főpapoktól felhatalmazást nyertem. Amikor pedig megölték
őket, a hozzájárulásomat adtam. 11 Zsinagógáról zsinagógára járva sok esetben megkínoztam őket, így
akartam őket káromlásra kényszeríteni. S aztán, egyre jobban dühöngve ellenük, idegen városokban is
üldöztem őket.
12 Amikor ilyen szándékkal a főpapok felhatalmazásával és engedélyével Damaszkuszba mentem,
13 útközben egyszer déltájban azt láttam, király, hogy
az égből a nap fényénél ragyogóbb világosság ragyogott körül engem, s azokat, akik velem voltak.
14 Mindannyian leestünk a földre, s ekkor szózatot
hallottam, amely héber nyelven így szólt hozzám:
`Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az
ösztöke ellen rugdalóznod!' 15 Erre megkérdeztem:
`Ki vagy, Uram?' Az Úr ekkor így szólt: `Én vagyok
Jézus, akit te üldözöl. 16 De kelj fel, és állj lábadra,
mert azért jelentem meg neked, hogy szolgájává és
tanújává tegyelek azoknak a dolgoknak, amiket láttál, és amelyek végett még meg fogok jelenni neked.
17 Ezért kimentelek téged a népből és a pogányok
közül, akik közé most küldlek, 18 hogy megnyisd
szemüket, s hogy a sötétségből a világosságra, és a
sátán hatalmából Istenhez térjenek, s így elnyerjék a
bűnök bocsánatát, és az örökrészt a szentek között a
bennem való hit által.'
19 Mindezek következtében, Agrippa király,
nem kételkedtem a mennyei látomásban. 20 Először a
Damaszkuszban levőknek, aztán Jeruzsálemben és
Júdea egész tartományában, végül a pogányoknak
hirdettem, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek
Istenhez, végezzék a bűnbánat méltó cselekedeteit.
21 Emiatt fogtak el a zsidók, amikor a templomban
voltam, és meg akartak ölni. 22 De Isten oltalma
megsegített, és a mai napig helytálltam mint tanú,

th'" ajpo; tou' qeou' a[cri th'" hJmevra" tauvth"
e{sthka marturovmeno" mikrw'/ te kai; megavlw/,
oujde;n ejkto;" levgwn w|n te oiJ profh'tai
ejlavlhsan mellovntwn givnesqai kai; Mwu>sh'",
23 eij paqhto;" oJ Cristov", eij prw'to" ejx
ajnastavsew"
nekrw'n
fw'"
mevllei
kataggevllein tw'/ te law'/ kai; toi'" e[qnesin.
24 Tau'ta de; aujtou' ajpologoumevnou oJ
Fh'sto" megavlh/ th'/ fwnh'/ fhsin, Maivnh/,
Pau'le: ta; pollav se gravmmata eij" manivan
peritrevpei. 25 oJ de; Pau'lo", Ouj maivnomai,
fhsivn, kravtiste Fh'ste, ajlla; ajlhqeiva" kai;
swfrosuvnh"
rJhvmata
ajpofqevggomai.
26 ejpivstatai ga;r peri; touvtwn oJ basileuv",
pro;" o}n kai; parrhsiazovmeno" lalw':
lanqavnein ga;r aujto;n »ti¼ touvtwn ouj
peivqomai oujqevn, ouj gavr ejstin ejn gwniva/
pepragmevnon tou'to. 27 pisteuvei", basileu'
!Agrivppa, toi'" profhvtai"_ oi\da o{ti
pisteuvei". 28 oJ de; !Agrivppa" pro;" to;n
Pau'lon, !En ojlivgw/ me peivqei" Cristiano;n
poih'sai. 29 oJ de; Pau'lo", Eujxaivmhn a]n tw'/
qew'/ kai; ejn ojlivgw/ kai; ejn megavlw/ ouj movnon se;
ajlla; kai; pavnta" tou;" ajkouvontav" mou
shvmeron genevsqai toiouvtou" oJpoi'o" kai; ejgwv
eijmi, parekto;" tw'n desmw'n touvtwn.
30 !Anevsth te oJ basileu;" kai; oJ hJgemw;n
h{ te Bernivkh kai; oiJ sugkaqhvmenoi aujtoi'",
31 kai;
ajnacwrhvsante" ejlavloun pro;"
ajllhvlou" levgonte" o{ti Oujde;n qanavtou h]
desmw'n a[xion »ti¼ pravssei oJ a[nqrwpo"
ou|to". 32 !Agrivppa" de; tw'/ Fhvstw/ e[fh,
!Apoleluvsqai ejduvnato oJ a[nqrwpo" ou|to" eij
mh; ejpekevklhto Kaivsara.

27 1 @W" de; ejkrivqh tou' ajpoplei'n
hJma'" eij" th;n !Italivan, paredivdoun tovn te
Pau'lon kaiv tina" eJtevrou" desmwvta"
eJkatontavrch/ ojnovmati !Ioulivw/ speivrh"
2 ejpibavnte"
Sebasth'".
de;
ploivw/
!Adramutthnw'/ mevllonti plei'n eij" tou;"
kata; th;n !Asivan tovpou" ajnhvcqhmen, o[nto"
su;n
hJmi'n
!Aristavrcou
Makedovno"
Qessalonikevw": 3 th'/ te eJtevra/ kathvcqhmen
eij" Sidw'na, filanqrwvpw" te oJ !Iouvlio" tw'/
Pauvlw/ crhsavmeno" ejpevtreyen pro;" tou;"
fivlou" poreuqevnti ejpimeleiva" tucei'n.
4 kajkei'qen ajnacqevnte" uJpepleuvsamen th;n
Kuvpron dia; to; tou;" ajnevmou" ei\nai
ejnantivou", 5 tov te pevlago" to; kata; th;n
Kilikivan kai; Pamfulivan diapleuvsante"
kathvlqomen eij" Muvra th'" Lukiva". 6 kajkei'
euJrw;n
oJ
eJkatontavrch"
ploi'on
!Alexandri'non plevon eij" th;n !Italivan
ejnebivbasen hJma'" eij" aujtov. 7 ejn iJkanai'" de;
hJmevrai"
braduploou'nte"
kai;
movli"
genovmenoi kata; th;n Knivdon, mh; prosew'nto"
hJma'" tou' ajnevmou, uJpepleuvsamen th;n
Krhvthn kata; Salmwvnhn, 8 movli" te
paralegovmenoi aujth;n h[lqomen eij" tovpon
§

kicsi és nagy előtt. Nem mondok semmit sem azokon
kívül, amikről Mózes és a próféták beszéltek, mint
eljövendő dolgokról: 23 hogy Krisztus szenvedni fog,
első lesz a halottak föltámadásában, és világosságot
fog hirdetni a népnek és a pogányoknak.«
24 Mikor

ezeket szólva előadta védekezését,
Fesztusz jó hangosan azt mondta: »Esztelen vagy
Pál, a sok tudomány esztelenségbe kerget téged!«
25 Pál pedig: »Nem vagyok én esztelen, kegyelmes
Fesztusz, hanem az igazság és a józanság szavait
mondom. 26 A király ugyanis, akihez éppen ezért
bátran beszélek, tud ezekről. Úgy gondolom, ezek
közül semmi sem ismeretlen előtte, hiszen ezekből
semmi sem történt holmi zugban. 27 Agrippa király,
hiszel a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel!« 28 Erre
Agrippa így szólt Pálhoz: »Kevésen múlik, hogy
meggyőzz, és keresztény legyek.« 29 Pál pedig: »Kérem Istentől, akár kicsi, akár nagy áron, hogy nemcsak te, hanem azok is mindnyájan, akik ma hallanak, olyanok legyenek, amilyen én is vagyok, leszámítva ezeket a köteleket.«
30 Erre

a király, a helytartó, Bereniké és akik
mellettük ültek, felkeltek. 31 Távozás közben így
beszélgettek egymással: »Ez az ember semmit sem
tett, ami halált vagy bilincseket érdemelne.«
32 Agrippa pedig azt mondta Fesztusznak: »Ezt az
embert el lehetett volna bocsátani, ha nem fellebbezett volna a császárhoz.«

27 A fogoly apostol útja Rómába 1 Miután a határozat úgy szólt, hogy hajón elviszik őt Itáliába, Pált
a többi fogollyal együtt átadták az Augusztazászlóalj Júliusz nevű századosának. 2 Felszálltunk
tehát egy adramittiumi hajóra, s útnak indultunk,
megkezdve a hajózást az ázsiai helységek felé. A
Tesszalonikiből való makedóniai Arisztarchosz is
velünk tartott. 3 Másnap elérkeztünk Szidonba.
Júliusz emberségesen bánt Pállal. Megengedte neki,
hogy felkeresse barátait, s gondoskodjék magáról.
4 Amikor onnan elindultunk, Ciprus alá hajóztunk,
mert a szelek éppen szembe fújtak. 5 Áthajózva
Cilícia és Pamfília tengerén, elérkeztünk a líkiai
Mírába. 6 Mivel a százados talált ott egy Itáliába induló alexandriai hajót, arra szállított át minket.
7 Miután hajónk több napon át lassan haladt előre,
nagy nehezen eljutottunk Knídosz elé, de mert a szél
gátolt bennünket, Szalmóné táján áthajóztunk Kréta
alá. 8 Nagy nehezen haladtunk mellette, s elérkeztünk
egy Jókikötő nevű helyhez Lászea város közelében.
9 Mivel az idő igen előre haladt, és a hajózás nem
volt már biztonságos, hisz a böjt is elmúlt már, Pál

tina; kalouvmenon Kalou;" Limevna", w|/ ejggu;"
povli" h\n Lasaiva. 9 @Ikanou' de; crovnou
diagenomevnou kai; o[nto" h[dh ejpisfalou'" tou'
ploo;" dia; to; kai; th;n nhsteivan h[dh
parelhluqevnai, parhv/nei oJ Pau'lo" 10 levgwn
aujtoi'", !vAndre", qewrw' o{ti meta; u{brew" kai;
pollh'" zhmiva" ouj movnon tou' fortivou kai; tou'
ploivou ajlla; kai; tw'n yucw'n hJmw'n mevllein
e[sesqai to;n plou'n. 11 oJ de; eJkatontavrch" tw'/
kubernhvth/ kai; tw'/ nauklhvrw/ ma'llon ejpeivqeto
h] toi'" uJpo; Pauvlou legomevnoi". 12 ajneuqevtou
de;
tou'
limevno"
uJpavrconto" pro;"
paraceimasivan oiJ pleivone" e[qento boulh;n
ajnacqh'nai ejkei'qen, ei[ pw" duvnainto
katanthvsante" eij" Foivnika paraceimavsai,
limevna th'" Krhvth" blevponta kata; livba kai;
kata; cw'ron.
13 @Upopneuvsanto" de; novtou dovxante"
th'" proqevsew" kekrathkevnai, a[rante"
a\sson parelevgonto th;n Krhvthn.
14 met!

ouj polu; de; e[balen kat! aujth'"
a[nemo" tufwniko;" oJ kalouvmeno" Eujrakuvlwn:
15 sunarpasqevnto" de; tou' ploivou kai; mh;
dunamevnou
ajntofqalmei'n
tw'/
ajnevmw/
ejpidovnte" ejferovmeqa. 16 nhsivon dev ti
uJpodramovnte" kalouvmenon Kau'da ijscuvsamen
movli" perikratei'" genevsqai th'" skavfh",
17 h}n
a[rante"
bohqeivai"
ejcrw'nto
uJpozwnnuvnte" to; ploi'on: fobouvmenoiv te mh;
eij" th;n Suvrtin ejkpevswsin, calavsante" to;
skeu'o", ou{tw" ejfevronto. 18 sfodrw'" de;
ceimazomevnwn hJmw'n th'/ eJxh'" ejkbolh;n
ejpoiou'nto, 19 kai; th'/ trivth/ aujtovceire" th;n
skeuh;n tou' ploivou e[rriyan. 20 mhvte de; hJlivou
mhvte a[strwn ejpifainovntwn ejpi; pleivona"
hJmevra",
ceimw'nov"
te
oujk
ojlivgou
ejpikeimevnou, loipo;n perih/rei'to ejlpi;" pa'sa
tou' swv/zesqai hJma'".
21 Pollh'" te ajsitiva" uJparcouvsh"
tovte staqei;" oJ Pau'lo" ejn mevsw/ aujtw'n
ei\pen, !vEdei mevn, w\ a[ndre", peiqarchvsantav"
moi mh; ajnavgesqai ajpo; th'" Krhvth" kerdh'saiv
te th;n u{brin tauvthn kai; th;n zhmivan. 22 kai;
ta; nu'n parainw' uJma'" eujqumei'n, ajpobolh; ga;r
yuch'" oujdemiva e[stai ejx uJmw'n plh;n tou'
ploivou: 23 parevsth gavr moi tauvth/ th'/ nukti;
tou' qeou' ou| eijmi »ejgwv¼, w|/ kai; latreuvw,
a[ggelo" 24 levgwn, Mh; fobou', Pau'le:
Kaivsariv se dei' parasth'nai, kai; ijdou;
kecavristaiv soi oJ qeo;" pavnta" tou;"
plevonta" meta; sou'. 25 dio; eujqumei'te,
a[ndre": pisteuvw ga;r tw'/ qew'/ o{ti ou{tw"
e[stai kaq! o}n trovpon lelavlhtaiv moi. 26 eij"
nh'son dev tina dei' hJma'" ejkpesei'n.
27 @W" de; tessareskaidekavth nu;x
ejgevneto diaferomevnwn hJmw'n ejn tw'/ !Adriva/,
kata; mevson th'" nukto;" uJpenovoun oiJ nau'tai
prosavgein tina; aujtoi'" cwvran. 28 kai;

figyelmeztette őket 10 ezekkel a szavakkal: »Férfiak,
látom, hogy a hajózás nemcsak a rakománynak és a
hajónak, hanem az életünknek is gyötrelmére és nagy
kárára kezd lenni.« 11 A százados azonban inkább
hitt a kormányosnak és a kapitánynak, mint Pál szavainak. 12 S mivel a kikötő sem volt alkalmas a telelésre, a többség megállapodott abban a tervben, hogy
elhajóznak onnan. Ha csak lehetséges, elérik Főnixet,
és ott telelnek a krétai kikötőben, amely a délnyugati
és északnyugati szélirányra tekint.

13 Mivel

a déli szél gyengén fújt, és úgy gondolták, hogy kitarthatnak szándékuk mellett, felszedték
hát a horgonyt, és tovább haladtak szorosan Kréta
mellett.
A tengeri vihar 14 De röviddel ezután rájuk tört
onnan az Északkeletinek nevezett orkán. 15 Mivel
elkapta a hajót, és nem tudtunk a szél ellen haladni,
elsodródtunk, átengedve a hajót a szélrohamoknak.
16 Amikor elszáguldottunk egy Kauda nevű kis sziget
alatt, alig tudtuk megmenteni a csónakot. 17 Mikor
végre sikerült azt felhúzni, védőintézkedéseket alkalmaztak: átkötötték a hajót, és mivel attól tartottak,
hogy a Szirtiszhez csapódnak, lebocsátották a lassítót, és így haladtak tovább. 18 A hatalmas vihar úgy
hányt-vetett bennünket, hogy másnap kidobálták a
rakományt. 19 Harmadnap pedig a hajó felszereléseit
dobálták ki saját kezükkel. 20 S mert több napon át
sem a nap, sem a csillagok nem tűntek fel, és a rémséges vihar folyton dühöngött, odalett már minden
reményünk, hogy megmenekülünk.
21 Mikor már sokat éheztek, Pál közéjük állt, és
így szólt: »Férfiak, rám kellett volna hallgatnotok,
nem kellett volna elindulni Kréta alól, s nem szenvednénk ezt a vesződséget és kárt. 22 De most is arra
biztatlak titeket, legyen a lelketek bizakodó, mert egy
ember sem fog közületek elveszni, egyedül a hajó.
23 Ezen az éjszakán ugyanis megállt mellettem Isten
angyala – én az övé vagyok és neki szolgálok –, 24 s
azt mondta: `Ne félj, Pál! A császár elé kell állnod;
íme, Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled
hajóznak!' 25 Azért férfiak, legyetek bizakodó lelkűek, mert én elhiszem Istennek, hogy úgy lesz, amint
nekem megmondta. 26 Ki kell vetődnünk valamelyik
szigetre.«
Hajótörés egy szigetnél 27 Amikor már a tizennegyedik éjszaka is beállt, amióta az Adrián hajóztunk, éjféltájban a hajósok azt gyanították, hogy valamiféle föld tűnik fel előttük. 28 Erre lebocsátották a

bolivsante" eu|ron ojrguia;" ei[kosi, bracu; de;
diasthvsante" kai; pavlin bolivsante" eu|ron
ojrguia;" dekapevnte: 29 fobouvmenoiv te mhv pou
kata; tracei'" tovpou" ejkpevswmen, ejk
pruvmnh" rJivyante" ajgkuvra" tevssara"
hu[conto hJmevran genevsqai. 30 tw'n de; nautw'n
zhtouvntwn fugei'n ejk tou' ploivou kai;
calasavntwn th;n skavfhn eij" th;n qavlassan
profavsei wJ" ejk prwv/rh" ajgkuvra" mellovntwn
31 ei\pen
ejkteivnein,
oJ
Pau'lo"
tw'/
eJkatontavrch/ kai; toi'" stratiwvtai", !Ea;n mh;
ou|toi meivnwsin ejn tw'/ ploivw/, uJmei'" swqh'nai
ouj duvnasqe. 32 tovte ajpevkoyan oiJ stratiw'tai
ta; scoiniva th'" skavfh" kai; ei[asan aujth;n
ejkpesei'n.
33 !vAcri de; ou| hJmevra h[mellen givnesqai
parekavlei oJ Pau'lo" a{panta" metalabei'n
trofh'"
levgwn,
Tessareskaidekavthn
shvmeron hJmevran prosdokw'nte" a[sitoi
diatelei'te, mhqe;n proslabovmenoi: 34 dio;
parakalw' uJma'" metalabei'n trofh'", tou'to
ga;r pro;" th'" uJmetevra" swthriva" uJpavrcei:
oujdeno;" ga;r uJmw'n qri;x ajpo; th'" kefalh'"
ajpolei'tai. 35 ei[pa" de; tau'ta kai; labw;n
a[rton eujcarivsthsen tw'/ qew'/ ejnwvpion pavntwn
kai; klavsa" h[rxato ejsqivein. 36 eu[qumoi de;
genovmenoi pavnte" kai; aujtoi; proselavbonto
trofh'". 37 h[meqa de; aiJ pa'sai yucai; ejn tw'/
ploivw/
diakovsiai
eJbdomhvkonta
e{x.
38 koresqevnte" de; trofh'" ejkouvfizon to;
ploi'on ejkballovmenoi to;n si'ton eij" th;n
qavlassan.
39 @vOte de; hJmevra ejgevneto, th;n gh'n oujk
ejpegivnwskon, kovlpon dev tina katenovoun
e[conta aijgialo;n eij" o}n ejbouleuvonto eij
duvnainto ejxw'sai to; ploi'on. 40 kai; ta;"
ajgkuvra" perielovnte" ei[wn eij" th;n
qavlassan, a{ma ajnevnte" ta;" zeukthriva" tw'n
phdalivwn, kai; ejpavrante" to;n ajrtevmwna th'/
pneouvsh/ katei'con eij" to;n aijgialovn.
41 peripesovnte" de; eij" tovpon diqavlasson
ejpevkeilan th;n nau'n, kai; hJ me;n prw'/ra
ejreivsasa e[meinen ajsavleuto", hJ de; pruvmna
ejluveto uJpo; th'" biva" »tw'n kumavtwn¼. 42 tw'n
de; stratiwtw'n boulh; ejgevneto i{na tou;"
desmwvta"
ajpokteivnwsin,
mhv
ti"
43 oJ
ejkkolumbhvsa"
diafuvgh/:
de;
eJkatontavrch" boulovmeno" diasw'sai to;n
Pau'lon ejkwvlusen aujtou;" tou' boulhvmato",
ejkevleusevn te tou;" dunamevnou" kolumba'n
ajporivyanta" prwvtou" ejpi; th;n gh'n ejxievnai,
44 kai; tou;" loipou;" ou}" me;n ejpi; sanivsin ou}"
de; ejpiv tinwn tw'n ajpo; tou' ploivou: kai; ou{tw"
ejgevneto pavnta" diaswqh'nai ejpi; th;n gh'n.

28 1 Kai;
diaswqevnte"
tovte
ejpevgnwmen o{ti Melivth hJ nh'so" kalei'tai.
2 oi{ te bavrbaroi parei'con ouj th;n tucou'san
filanqrwpivan hJmi'n, a{yante" ga;r pura;n
proselavbonto pavnta" hJma'" dia; to;n uJeto;n
§

mélységmérőt, és húsz ölet mértek. Majd kicsit továbbhaladva onnan már tizenöt ölet mértek. 29 Ezért
attól tartva, hogy sziklás helyekbe ütközünk, leeresztettek négy vasmacskát a hajó faráról, és aggódva
várták, hogy kivilágosodjon. 30 Közben a hajósok
meg akartak szökni a hajóról. Azzal az ürüggyel,
hogy a hajó orráról horgonyokat vetnek ki, leeresztették a csónakot. 31 Ekkor Pál azt mondta a századosnak és a katonáknak: »Ha ezek nem maradnak a
hajón, ti nem menekülhettek meg.« 32 Erre a katonák
elvágták a csónak köteleit és hagyták kiesni.

33 Amikor

világosodni kezdett, Pál kérte mindnyájukat, hogy vegyenek magukhoz eledelt. Ezt
mondta nekik: »Ma tizennegyedik napja, hogy vártok, étlen vagytok, és semmit sem vesztek magatokhoz. 34 Azért arra kérlek titeket, vegyetek táplálékot
magatokhoz, ez a javatokra lesz. Egyikteknek sem
vész el egy haja szála sem a fejéről.« 35 Miután ezt
elmondta, fogta a kenyeret, s mindnyájuk szeme láttára hálát adott Istennek. Aztán megtörte azt, és elkezdett enni. 36 Erre mindnyájan megnyugodtak, és
ők is vettek magukhoz eledelt. 37 Összesen
kétszázhetvenhatan voltunk a hajón. 38 Amikor jóllaktak az étellel, úgy könnyítettek a hajón, hogy a
gabonát a tengerbe dobták.
39 Bár

ekkorra megvirradt már, a szárazföldet
nem ismerték fel, de észrevettek egy öblöt, amelynek
lejtős partja volt. Azt gondolták, hogy erre futtatják
ki a hajót, ha tudják. 40 Miután a horgonyokat eloldották és a tengerbe dobták, meglazították a kormányrudak köteleit is, majd felvonták a vezérvitorlát
a szél fújásának az irányában, így igyekeztek a part
felé. 41 Amikor végül egy földnyelvhez jutottak, ráhajtották erre a hajót. A hajóorr megakadt ugyan, és
mozdulatlan maradt, de a hátsó rész kezdett szétesni
a hullámverés ereje miatt. 42 A katonáknak az volt a
szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valamelyik kiússzon és megszökjön. 43 A százados azonban meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta, hogy
ezt megtegyék. Megparancsolta tehát, hogy azok
bocsátkozzanak le elsőként, akik úszni tudnak. Jussanak ki és menjenek ki a szárazra. 44 A többieket
pedig kivitték, kit deszkákon, kit a hajó roncsain. Így
történt azután, hogy minden ember kimenekült a
partra.
28 Áttelelés a szigeten 1 Megmenekülésünk
után tudtuk meg, hogy a szigetet Máltának hívják.
2 A barbárok nem csekély emberséget tanúsítottak
irántunk: tüzeket raktak, és gondoskodtak
mindannyiunkról a ránk szakadt esőben és hidegben.

to;n ejfestw'ta kai; dia; to; yu'co".
3 sustrevyanto" de; tou' Pauvlou frugavnwn ti
plh'qo" kai; ejpiqevnto" ejpi; th;n puravn, e[cidna
ajpo; th'" qevrmh" ejxelqou'sa kaqh'yen th'"
ceiro;" aujtou'. 4 wJ" de; ei\don oiJ bavrbaroi
kremavmenon to; qhrivon ejk th'" ceiro;" aujtou',
pro;" ajllhvlou" e[legon, Pavntw" foneuv"
ejstin oJ a[nqrwpo" ou|to" o}n diaswqevnta ejk
th'" qalavssh" hJ divkh zh'n oujk ei[asen. 5 oJ me;n
ou\n ajpotinavxa" to; qhrivon eij" to; pu'r e[paqen
oujde;n kakovn: 6 oiJ de; prosedovkwn aujto;n
mevllein pivmprasqai h] katapivptein a[fnw
nekrovn. ejpi; polu; de; aujtw'n prosdokwvntwn
kai; qewrouvntwn mhde;n a[topon eij" aujto;n
ginovmenon, metabalovmenoi e[legon aujto;n
ei\nai qeovn.
7 !En de; toi'" peri; to;n tovpon ejkei'non
uJph'rcen cwriva tw'/ prwvtw/ th'" nhvsou
ojnovmati Poplivw/, o}" ajnadexavmeno" hJma'"
trei'" hJmevra" filofrovnw" ejxevnisen.
8 ejgevneto de; to;n patevra tou' Poplivou
puretoi'" kai; dusenterivw/ sunecovmenon
katakei'sqai, pro;" o}n oJ Pau'lo" eijselqw;n kai;
proseuxavmeno" ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ijavsato aujtovn. 9 touvtou de; genomevnou kai; oiJ
loipoi; oiJ ejn th'/ nhvsw/ e[conte" ajsqeneiva"
proshvrconto kai; ejqerapeuvonto, 10 oi} kai;
pollai'" timai'" ejtivmhsan hJma'" kai;
ajnagomevnoi" ejpevqento ta; pro;" ta;" creiva".
11 Meta; de; trei'" mh'na" ajnhvcqhmen ejn
ploivw/ parakeceimakovti ejn th'/ nhvsw/
!Alexandrivnw/, parashvmw/ Dioskouvroi".
12 kai;
katacqevnte" eij" Surakouvsa"
13 o{qen
ejpemeivnamen
hJmevra"
trei'",
perielovnte" kathnthvsamen eij" @Rhvgion. kai;
meta; mivan hJmevran ejpigenomevnou novtou
deuterai'oi h[lqomen eij" Potiovlou", 14 ou|
euJrovnte" ajdelfou;" pareklhvqhmen par!
aujtoi'" ejpimei'nai hJmevra" eJptav: kai; ou{tw"
eij" th;n @Rwvmhn h[lqamen. 15 kajkei'qen oiJ
ajdelfoi; ajkouvsante" ta; peri; hJmw'n h\lqan eij"
ajpavnthsin hJmi'n a[cri !Appivou Fovrou kai;
Triw'n Tabernw'n, ou}" ijdw;n oJ Pau'lo"
eujcaristhvsa" tw'/ qew'/ e[labe qavrso".
16 @vOte de; eijshvlqomen eij" @Rwvmhn,
ejpetravph tw'/ Pauvlw/ mevnein kaq! eJauto;n su;n
tw'/
fulavssonti
aujto;n
stratiwvth/.
17 !Egevneto
de; meta; hJmevra" trei'"
sugkalevsasqai aujto;n tou;" o[nta" tw'n
!Ioudaivwn prwvtou": sunelqovntwn de; aujtw'n
e[legen pro;" aujtouv", !Egwv, a[ndre" ajdelfoiv,
oujde;n ejnantivon poihvsa" tw'/ law'/ h] toi'" e[qesi
toi'" patrwv/oi" devsmio" ejx @Ierosoluvmwn
paredovqhn eij" ta;" cei'ra" tw'n @Rwmaivwn,
18 oi{tine"
ajnakrivnantev" me ejbouvlonto
ajpolu'sai dia; to; mhdemivan aijtivan qanavtou
uJpavrcein ejn ejmoiv: 19 ajntilegovntwn de; tw'n
!Ioudaivwn
hjnagkavsqhn
ejpikalevsasqai
Kaivsara, oujc wJ" tou' e[qnou" mou e[cwn ti
kathgorei'n. 20 dia; tauvthn ou\n th;n aijtivan

3 Amikor

azonban Pál összeszedett egy csomó rőzsét
és rárakta a tűzre, egy vipera mászott elő a melegtől,
és rávetette magát a kezére. 4 A barbárok meglátták a
kezén lógó állatot, és azt mondogatták egymásnak:
»Ez az ember bizonyosan gyilkos, mert kimenekült
ugyan a tengerből, de a bosszú nem hagyja életben.«
5 De ő lerázta a kígyót a tűzbe, és nem lett semmi
baja. 6 Pedig azok azt hitték, hogy felpuffad, nyomban lerogy és meghal. Vártak is erre jó ideig, s amikor látták, hogy semmi baj sem érte, mást gondoltak:
azt mondták, hogy isten.

7 Azon

a vidéken a sziget Publiusz nevű főemberének voltak birtokai. Ez befogadott minket, és
három napig jól tartott bennünket. 8 Publiusz apja
éppen akkor lázban és vérhasban gyötrődve feküdt.
Pál bement hozzá, imádkozott, aztán rátette a kezét,
és meggyógyította. 9 Ez után az eset után a szigetről
minden beteg eljött hozzá, és mind meggyógyult.
10 Ezek nagy tisztelettel vettek körül minket, s amikor hajóra szálltunk, elhalmoztak bennünket a szükséges dolgokkal.
Hajóút Rómába 11 Három

hónap múlva aztán elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten
telelt, s a »Dioszkuroszok« jelvényét viselte.
12 Eljutottunk Szirakúzába, és ott maradtunk három
napig. 13 Onnan körbehajózva Régiumba értünk. Mivel másnap déli szél támadt, a rákövetkező napon
Puteoliba érkeztünk. 14 Itt testvéreket találtunk, akik
kértek minket, hogy maradjunk náluk hét napig, s
csak aztán mentünk Rómába. 15 A testvérek meghallották ezt, és elénk jöttek onnan a Fórum Appii-ig és
Tresz Tabernéig. Mikor Pál meglátta őket, hálát adott
Istennek, és bízni kezdett.

A népek apostola Rómába érkezik és tanít
16 Mikor

aztán megérkeztünk Rómába, megengedték
Pálnak, hogy magánházban lakjon katonai őrizet
mellett. 17 Harmadnapra összehívta a zsidók főembereit. Amikor összegyűltek, így szólt hozzájuk: »Testvérek, férfiak, nem tettem ugyan semmit sem a nép
vagy az ősi szokás ellen, mégis megkötözve adtak át
Jeruzsálemben a rómaiak kezébe. 18 Miután vizsgálatot tartottak ügyemben, el akartak bocsátani, hisz
nincs semmi főbenjáró vétkem. 19 Mivel azonban a
zsidók tiltakoztak, kénytelen voltam a császárhoz
fellebbezni. Nem azért, mintha vádolnám valamivel
nemzetemet. 20 Emiatt kértem, hogy lássalak titeket
és beszéljek veletek. Ezek a kötelek ugyanis Izrael
reménysége miatt vesznek körül engem « 21 Azok azt

parekavlesa uJma'" ijdei'n kai; proslalh'sai,
e{neken ga;r th'" ejlpivdo" tou' !Israh;l th;n
a{lusin tauvthn perivkeimai. 21 oiJ de; pro;"
aujto;n ei\pan, @Hmei'" ou[te gravmmata peri;
sou' ejdexavmeqa ajpo; th'" !Ioudaiva", ou[te
paragenovmenov"
ti"
tw'n
ajdelfw'n
ajphvggeilen h] ejlavlhsevn ti peri; sou' ponhrovn.
22 ajxiou'men de; para; sou' ajkou'sai a} fronei'",
peri; me;n ga;r th'" aiJrevsew" tauvth" gnwsto;n
hJmi'n ejstin o{ti pantacou' ajntilevgetai.
23 Taxavmenoi de; aujtw'/ hJmevran h\lqon
pro;" aujto;n eij" th;n xenivan pleivone", oi|"
ejxetivqeto diamarturovmeno" th;n basileivan
tou' qeou' peivqwn te aujtou;" peri; tou' !Ihsou'
ajpov te tou' novmou Mwu>sevw" kai; tw'n
profhtw'n ajpo; prwi` e{w" eJspevra". 24 kai; oiJ
me;n ejpeivqonto toi'" legomevnoi", oiJ de;
hjpivstoun: 25 ajsuvmfwnoi de; o[nte" pro;"
ajllhvlou" ajpeluvonto, eijpovnto" tou' Pauvlou
rJh'ma e}n o{ti Kalw'" to; pneu'ma to; a{gion
ejlavlhsen dia; !Hsai?ou tou' profhvtou pro;"
tou;" patevra" uJmw'n
26 levgwn, Poreuvqhti pro;" to;n lao;n tou'ton
kai; eijpovn,
!Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te, kai;
blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte:
27 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n barevw" h[kousan,
kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan:
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'"
wjsi;n ajkouvswsin kai; th'/ kardiva/ sunw'sin
kai; ejpistrevywsin, kai; ijavsomai aujtouv".
28 gnwsto;n ou\n e[stw uJmi'n o{ti toi'"
e[qnesin ajpestavlh tou'to to; swthvrion tou'
qeou': aujtoi; kai; ajkouvsontai. (29)
30 !Enevmeinen de; dietivan o{lhn ejn ijdivw/
misqwvmati, kai; ajpedevceto pavnta" tou;"
eijsporeuomevnou" pro;" aujtovn, 31 khruvsswn
th;n basileivan tou' qeou' kai; didavskwn ta;
peri; tou' kurivou !Ihsou' Cristou' meta; pavsh"
parrhsiva" ajkwluvtw".

reménysége miatt vesznek körül engem.« 21 Azok azt
válaszolták neki: »Semmilyen levelet nem kaptunk
rólad Júdeából, és az idejövő testvérek egyike sem
hozott hírt vagy mondott rólad valami rosszat.
22 Kérünk, hadd halljuk tőled, hogyan gondolkozol.
Tudjuk ugyanis erről a felekezetről, hogy mindenütt
ellenzésre talál.«

23 Megállapodtak

tehát vele egy napban, s akkor
igen sokan eljöttek hozzá a szállásra. Ő pedig magyarázott nekik, és tanúságot tett Isten országáról.
Reggeltől estig igyekezett őket Mózes törvényéből és
a prófétákból meggyőzni Jézusról. 24 Egyesek hittek
szavainak, mások viszont nem hittek. 25 Mivel nem
értettek egyet egymás között, szétszéledtek, Pál pedig ezt a mondást idézte nekik: »Jól mondta a Szentlélek atyáinknak Izajás próféta által:
26 `Menj el ehhez a néphez és mondd nekik:
Hallván hallotok, de nem értetek,
nézvén néztek, de nem láttok.
27 Mert megkeményedett ennek a népnek a szíve,
és fülükkel nehezen hallanak,
a szemüket eltakarják,
nehogy lássanak a szemükkel,
s halljanak a fülükkel,
nehogy értsenek a szívükkel,
s megtérjenek, és meggyógyítsam őket' {Iz 6,9-10}.
28 Vegyétek tehát tudomásul, hogy Istennek ez
az üdvözítő szándéka a pogányoknak szól, azok majd
meghallgatják!« [29]
30 Ő pedig két álló esztendeig ott maradt bérelt
szállásán, és fogadta mindazokat, akik hozzá betértek. 31 Közben hirdette Isten országát, s bátran és
akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról.

