
 

&A Galatáknak írt levél 

§1 1 Pau'lo" ajpovstolo", oujk ajp! 
ajnqrwvpwn oujde; di! ajnqrwvpou ajlla; dia; !Ihsou' 
Cristou' kai; qeou' patro;" tou' ejgeivranto" 

aujto;n ejk nekrw'n, 2 kai; oiJ su;n ejmoi; pavnte" 

ajdelfoiv, tai'" ejkklhsivai" th'" Galativa": 
3 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" 

hJmw'n kai; kurivou !Ihsou' Cristou', 4 tou' 
dovnto" eJauto;n uJpe;r tw'n aJmartiw'n hJmw'n 

o{pw" ejxevlhtai hJma'" ejk tou' aijw'no" tou' 
ejnestw'to" ponhrou' kata; to; qevlhma tou' 
qeou' kai; patro;" hJmw'n, 5 w|/ hJ dovxa eij" tou;" 

aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn. 6 Qaumavzw o{ti 
ou{tw" tacevw" metativqesqe ajpo; tou' 
kalevsanto" uJma'" ejn cavriti »Cristou'¼ eij" 

e{teron eujaggevlion, 7 o} oujk e[stin a[llo: eij mhv 
tinev" eijsin oiJ taravssonte" uJma'" kai; 
qevlonte" metastrevyai to; eujaggevlion tou' 
Cristou'. 8 ajlla; kai; eja;n hJmei'" h] a[ggelo" ejx 

oujranou' eujaggelivzhtai »uJmi'n¼ par! o} 
eujhggelisavmeqa uJmi'n, ajnavqema e[stw. 9 wJ" 

proeirhvkamen, kai; a[rti pavlin levgw, ei[ ti" 

uJma'" eujaggelivzetai par! o} parelavbete, 
ajnavqema e[stw. 10 !vArti ga;r ajnqrwvpou" 

peivqw h] to;n qeovn_ h] zhtw' ajnqrwvpoi" 

ajrevskein_ eij e[ti ajnqrwvpoi" h[reskon, 
Cristou' dou'lo" oujk a]n h[mhn. 11 Gnwrivzw ga;r 

uJmi'n, ajdelfoiv, to; eujaggevlion to; 
eujaggelisqe;n uJp! ejmou' o{ti oujk e[stin kata; 
a[nqrwpon: 12 oujde; ga;r ejgw; para; ajnqrwvpou 

parevlabon aujtov, ou[te ejdidavcqhn, ajlla; di! 
ajpokaluvyew" !Ihsou' Cristou'. 13 !Hkouvsate 

ga;r th;n ejmh;n ajnastrofhvn pote ejn tw'/ 
!Ioudai>smw'/, o{ti kaq! uJperbolh;n ejdivwkon th;n 

ejkklhsivan tou' qeou' kai; ejpovrqoun aujthvn, 
14 kai; proevkopton ejn tw'/ !Ioudai>smw'/ uJpe;r 

pollou;" sunhlikiwvta" ejn tw'/ gevnei mou, 
perissotevrw" zhlwth;" uJpavrcwn tw'n 

patrikw'n mou paradovsewn. 15 o{te de; 
eujdovkhsen »oJ qeo;"¼ oJ ajforivsa" me ejk koiliva" 

mhtrov" mou kai; kalevsa" dia; th'" cavrito" 

aujtou' 16 ajpokaluvyai to;n uiJo;n aujtou' ejn ejmoi; 
i{na eujaggelivzwmai aujto;n ejn toi'" e[qnesin, 
eujqevw" ouj prosaneqevmhn sarki; kai; ai{mati, 
17 oujde; ajnh'lqon eij" @Ierosovluma pro;" tou;" 

pro; ejmou' ajpostovlou", ajlla; ajph'lqon eij" 

!Arabivan, kai; pavlin uJpevstreya eij" 

Damaskovn. 18 !vEpeita meta; e[th triva 

ajnh'lqon eij" @Ierosovluma iJstorh'sai Khfa'n, 
kai; ejpevmeina pro;" aujto;n hJmevra" 

dekapevnte: 19 e{teron de; tw'n ajpostovlwn oujk 

ei\don, eij mh; !Iavkwbon to;n ajdelfo;n tou' 
kurivou. 20 a} de; gravfw uJmi'n, ijdou; ejnwvpion tou' 
qeou' o{ti ouj yeuvdomai. 21 e[peita h\lqon eij" ta; 
klivmata th'" Suriva" kai; th'" Kilikiva". 
22 h[mhn de; ajgnoouvmeno" tw'/ proswvpw/ tai'" 

ejkklhsivai" th'" !Ioudaiva" tai'" ejn Cristw'/, 
23 movnon de; ajkouvonte" h\san o{ti @O diwvkwn

 

&A Galatáknak írt levél 

 

1 1 Pál, aki nem emberektől, nem ember által 
apostol, hanem Jézus Krisztus és az Atyaisten által, 
aki feltámasztotta őt a halottak közül, 2 és a velem 
levő testvérek mindnyájan, Galácia egyházainak. 
3 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 4 Ő feláldozta 
önmagát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen 
gonosz világból, Istenünknek és Atyánknak akarata 
szerint. 5 Legyen neki dicsőség mindörökkön örökké! 
Ámen. 

A levél megírásának oka: 1,6-9 

6 Csodálom, hogy attól, aki titeket Krisztus 
kegyelme által meghívott, ilyen hamar más 
evangéliumhoz pártoltok, 7 holott nincsen más, csak 
olyanok vannak, akik zavarba ejtenek titeket, és el 
akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. 8 De még ha 
mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek 
más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, 
kivetett legyen! 9 Ahogy azelőtt is mondtuk, most 
megismétlem: Ha valaki más evangéliumot hirdet 
nektek, mint amit átvettetek, kivetett legyen! 

Pál apostoli tisztsége: 1,10-2,10 

Pál meghívása 10 Vajon emberek helyeslését 
akarom most elnyerni, vagy Istenét? Embereknek 
igyekszem-e tetszeni? Ha még az embereknek 
igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája! 

11 Tudtotokra adom ugyanis, testvérek, hogy az 
evangélium, melyet én hirdettem, nem emberi 
találmány; 12 mert én nem embertől kaptam vagy 
tanultam azt, hanem Jézus Krisztus 
kinyilatkoztatásából. 13 Hallottátok ugyanis, hogyan 
viselkedtem egykor a zsidóságban, hogy mód felett 
üldöztem Isten egyházát, és pusztítottam azt. 
14 Felülmúltam a zsidóságban számos kortársamat 
nemzetemből, nagyobb buzgósággal követve őseim 
hagyományait. 15 Mikor azonban úgy tetszett 
Istennek, aki engem anyám méhétől fogva {Iz 49,1} 
kiválasztott, és kegyelme által meghívott, 16 hogy 
kinyilatkoztassa bennem Fiát, hogy hirdessem őt a 
nemzetek között, egyáltalán nem kértem ki emberek 
tanácsát, 17 Jeruzsálembe sem mentem föl apostol-
elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét 
visszatértem Damaszkuszba. 

18 Három év múlva azután felmentem 
Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála 
maradtam tizenöt napig. 19 Mást azonban az 
apostolok közül nem láttam, csak Jakabot, az Úr 
testvérét. 20 Amit itt írok, íme, Isten előtt mondom, 



hJma'" pote nu'n eujaggelivzetai th;n pivstin h{n
pote ejpovrqei, 24 kai; ejdovxazon ejn ejmoi; to;n 

qeovn. 

 

 

§2 1 !vEpeita dia; dekatessavrwn ejtw'n 

pavlin ajnevbhn eij" @Ierosovluma meta; 
Barnaba', sumparalabw;n kai; Tivton: 2 ajnevbhn 

de; kata; ajpokavluyin: kai; ajneqevmhn aujtoi'" 

to; eujaggevlion o} khruvssw ejn toi'" e[qnesin, 
kat! ijdivan de; toi'" dokou'sin, mhv pw" eij" 

keno;n trevcw h] e[dramon. 3 ajll! oujde; Tivto" oJ 
su;n ejmoiv, @vEllhn w[n, hjnagkavsqh 

peritmhqh'nai: 4 dia; de; tou;" pareisavktou" 

yeudadevlfou", oi{tine" pareish'lqon 

kataskoph'sai th;n ejleuqerivan hJmw'n h}n 

e[comen ejn Cristw'/ !Ihsou', i{na hJma'" 

katadoulwvsousin: 5 oi|" oujde; pro;" w{ran 

ei[xamen th'/ uJpotagh'/, i{na hJ ajlhvqeia tou' 
eujaggelivou diameivnh/ pro;" uJma'". 6 ajpo; de; 
tw'n dokouvntwn ei\naiv ti,--oJpoi'oiv pote h\san 

oujdevn moi diafevrei: provswpon »oJ¼ qeo;" 

ajnqrwvpou ouj lambavnei--ejmoi; ga;r oiJ 
dokou'nte" oujde;n prosanevqento, 7 ajlla; 
toujnantivon ijdovnte" o{ti pepivsteumai to; 
eujaggevlion th'" ajkrobustiva" kaqw;" Pevtro" 

th'" peritomh'", 8 oJ ga;r ejnerghvsa" Pevtrw/ 
eij" ajpostolh;n th'" peritomh'" ejnhvrghsen 

kai; ejmoi; eij" ta; e[qnh, 9 kai; gnovnte" th;n 

cavrin th;n doqei'savn moi, !Iavkwbo" kai; Khfa'" 

kai; !Iwavnnh", oiJ dokou'nte" stu'loi ei\nai, 
dexia;" e[dwkan ejmoi; kai; Barnaba'/ koinwniva", 
i{na hJmei'" eij" ta; e[qnh, aujtoi; de; eij" th;n 

peritomhvn: 10 movnon tw'n ptwcw'n i{na 

mnhmoneuvwmen, o} kai; ejspouvdasa aujto; tou'to 

poih'sai. 11 @vOte de; h\lqen Khfa'" eij" 

!Antiovceian, kata; provswpon aujtw'/ 
ajntevsthn, o{ti kategnwsmevno" h\n. 12 pro; tou' 
ga;r ejlqei'n tina" ajpo; !Iakwvbou meta; tw'n 

ejqnw'n sunhvsqien: o{te de; h\lqon, uJpevstellen 

kai; ajfwvrizen eJautovn, fobouvmeno" tou;" ejk 

peritomh'". 13 kai; sunupekrivqhsan aujtw'/ 
»kai;¼ oiJ loipoi; !Ioudai'oi, w{ste kai; Barnaba'" 

sunaphvcqh aujtw'n th'/ uJpokrivsei. 14 ajll! o{te 

ei\don o{ti oujk ojrqopodou'sin pro;" th;n 

ajlhvqeian tou' eujaggelivou, ei\pon tw'/ Khfa'/ 
e[mprosqen pavntwn, Eij su; !Ioudai'o" uJpavrcwn 

ejqnikw'" kai; oujci; !Ioudai>kw'" zh'/", pw'" ta; 
e[qnh ajnagkavzei" !Ioudai?zein_ 15 @Hmei'" 

fuvsei !Ioudai'oi kai; oujk ejx ejqnw'n aJmartwloiv, 
16 eijdovte" »de;¼ o{ti ouj dikaiou'tai a[nqrwpo" 

ejx e[rgwn novmou eja;n mh; dia; pivstew" !Ihsou' 
Cristou', kai; hJmei'" eij" Cristo;n !Ihsou'n 

ejpisteuvsamen, i{na dikaiwqw'men ejk pivstew" 

Cristou' kai; oujk ejx e[rgwn novmou, o{ti ejx 

e[rgwn novmou ouj dikaiwqhvsetai pa'sa savrx. 
17 eij de; zhtou'nte" dikaiwqh'nai ejn Cristw'/ 
euJrevqhmen kai; aujtoi; aJmartwloiv, a\ra 

Cristo;" aJmartiva" diavkono"_ mh; gevnoito. 
18 eij ga;r a} katevlusa tau'ta pavlin oijkodomw'

hogy nem hazudom. 21 Azután Szíria és Kilikia 
vidékeire mentem. 22 Júdeának Krisztusban lévő 
egyházai számára személyesen nem is voltam ismert. 
23 Csak azt hallották felőlem: »Az, aki minket egykor 
üldözött, most hirdeti a hitet, amelyet valaha 
pusztított«, 24 és dicsőítették miattam az Istent. 

2 Határozat Jeruzsálemben 1 Tizennégy 
esztendő múlva azután ismét fölmentem 
Jeruzsálembe Barnabással, s magammal vittem 
Títuszt is. 2 Kinyilatkoztatástól indítva mentem föl, 
és megtárgyaltam velük az evangéliumot, amelyet a 
nemzetek közt hirdetek, azokkal külön is, akik 
tekintélyesek voltak, nehogy hiábavaló legyen, 
ahogy futok vagy ahogy futottam. 3 De még a velem 
levő Títuszt sem kényszerítették a körülmetélésre, 
bár görög volt. 4 A hamis testvérek ellenére sem 
tették, akik azért lopakodtak és furakodtak be, hogy 
kikémleljék a Krisztus Jézusban való 
szabadságunkat, s így minket szolgaságba 
taszítsanak. 5 Ezeknek egy pillanatig sem engedtük 
magunkat alávetni, hogy az evangélium igazsága 
megmaradjon nálatok. 

6 Azok pedig, akik tekintélyesek voltak – hogy 
milyenek voltak valamikor, az nem tartozik rám; 
Isten nem nézi az ember személyét –, azok a 
tekintélyesek engem semmivel sem terheltek meg. 
7 Sőt inkább, amikor látták, hogy rám van bízva a 
körülmetéletlenek evangéliuma, mint ahogy Péterre a 
körülmetélteké 8 – mert aki erőt adott Péternek a 
körülmetéltek apostolságára, nekem is erőt adott a 
nemzetek között –, 9 és amikor megismerték a nekem 
adott kegyelmet, Jakab, Kéfás és János, akiket 
oszlopoknak tekintettek, az egység jeléül jobbot 
nyújtottak nekem és Barnabásnak, hogy mi a 
nemzetek között apostolkodjunk, ők pedig a 
körülmetéltek között. 10 Csak legyen gondunk a 
szegényekre, amit én törekedtem is megtenni. 

A hitből fakadó megigazulás: 2,11-4,7 

Vita Antióchiában 11 Amikor azonban Kéfás 
Antióchiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mert 
méltó volt a feddésre. 12 Mielőtt ugyanis Jakabtól 
odaérkeztek volna néhányan, mindig együtt étkezett 
a pogány származásúakal; de amikor azok 
odaérkeztek, visszavonult, és különvált tőlük, mert 
félt a körülmetéltektől. 13 Képmutatását követte a 
többi zsidó is, úgyhogy Barnabást is belevitték a 
képmutatásba. 14 De amikor láttam, hogy nem járnak 
egyenesen az evangélium igazsága szerint, 
mindnyájuk előtt azt mondtam Kéfásnak: »Ha te 
zsidó létedre a pogányok módjára élsz és nem zsidó 
módon, hogyan kényszerítheted a pogány 
származásúakat, hogy zsidó módon éljenek?« 15 Mi 
természet szerint zsidók vagyunk, és nem a 



18 eij ga;r a} katevlusa tau'ta pavlin oijkodomw',
parabavthn ejmauto;n sunistavnw. 19 ejgw; ga;r 

dia; novmou novmw/ ajpevqanon i{na qew'/ zhvsw. 
Cristw'/ sunestauvrwmai: 20 zw' de; oujkevti 
ejgwv, zh'/ de; ejn ejmoi; Cristov": o} de; nu'n zw' ejn 

sarkiv, ejn pivstei zw' th'/ tou' uiJou' tou' qeou' tou' 
ajgaphvsantov" me kai; paradovnto" eJauto;n 

uJpe;r ejmou'. 21 oujk ajqetw' th;n cavrin tou' qeou': 
eij ga;r dia; novmou dikaiosuvnh, a[ra Cristo;" 

dwrea;n ajpevqanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 1 !'W ajnovhtoi Galavtai, tiv" uJma'" 

ejbavskanen, oi|" kat! ojfqalmou;" !Ihsou'" 

Cristo;" proegravfh ejstaurwmevno"_ 2 tou'to 

movnon qevlw maqei'n ajf! uJmw'n, ejx e[rgwn novmou 

to; pneu'ma ejlavbete h] ejx ajkoh'" pivstew"_ 
3 ou{tw" ajnovhtoiv ejste_ ejnarxavmenoi 
pneuvmati nu'n sarki; ejpitelei'sqe_ 4 tosau'ta 

ejpavqete eijkh'/_ ei[ ge kai; eijkh'/. 5 oJ ou\n 

ejpicorhgw'n uJmi'n to; pneu'ma kai; ejnergw'n 

dunavmei" ejn uJmi'n ejx e[rgwn novmou h] ejx ajkoh'" 

pivstew"_ 6 kaqw;" !Abraa;m ejpivsteusen tw'/ 
qew'/, kai; ejlogivsqh aujtw'/ eij" dikaiosuvnhn. 
7 Ginwvskete a[ra o{ti oiJ ejk pivstew", ou|toi 
uiJoiv eijsin !Abraavm. 8 proi>dou'sa de; hJ grafh; 
o{ti ejk pivstew" dikaioi' ta; e[qnh oJ qeo;" 

proeuhggelivsato tw'/ !Abraa;m o{ti 
!Eneuloghqhvsontai ejn soi; pavnta ta; e[qnh. 
9 w{ste oiJ ejk pivstew" eujlogou'ntai su;n tw'/ 
pistw'/ !Abraavm. 10 o{soi ga;r ejx e[rgwn novmou 

eijsi;n uJpo; katavran eijsivn: gevgraptai ga;r o{ti 
!Epikatavrato" pa'" o}" oujk ejmmevnei pa'sin 

toi'" gegrammevnoi" ejn tw'/ biblivw/ tou' novmou 

tou' poih'sai aujtav. 11 o{ti de; ejn novmw/ oujdei;" 

dikaiou'tai para; tw'/ qew'/ dh'lon, o{ti @O 

divkaio" ejk pivstew" zhvsetai: 12 oJ de; novmo" 

oujk e[stin ejk pivstew", ajll! @O poihvsa" aujta; 
zhvsetai ejn aujtoi'". 13 Cristo;" hJma'" 

ejxhgovrasen ejk th'" katavra" tou' novmou 

genovmeno" uJpe;r hJmw'n katavra, o{ti 
gevgraptai, !Epikatavrato" pa'" oJ 
kremavmeno" ejpi; xuvlou, 14 i{na eij" ta; e[qnh hJ 
eujlogiva tou' !Abraa;m gevnhtai ejn Cristw'/ 
!Ihsou', i{na th;n ejpaggelivan tou' pneuvmato" 

lavbwmen dia; th'" pivstew". 15 !Adelfoiv, kata; 
a[nqrwpon levgw: o{mw" ajnqrwvpou 

kekurwmevnhn diaqhvkhn oujdei;" ajqetei' h]

pogányok közül való bűnösök. 16 Mivel pedig tudjuk, 
hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből igazul 
meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, mi is 
Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk 
Krisztus hite, és nem a törvény cselekedetei által, 
mert a törvény cselekedeteiből egy ember sem igazul 
meg.  

17 Hogyha mi, akik Krisztusban keresünk 
megigazulást, magunk is bűnösöknek bizonyulunk, 
vajon akkor Krisztus a bűn előmozdítója? Semmi 
esetre sem! 18 Mert ha ismét felépítem azt, amit 
leromboltam, önmagamat teszem törvényszegővé. 
19 Én ugyanis a törvény által meghaltam a 
törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt 
keresztre vagyok szegezve: 20 élek én, de már nem 
én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a 
testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem, és önmagát adta értem. 21 Nem 
érvénytelenítem Isten kegyelmét: ha ugyanis a 
megigazulás a törvény által van, akkor Krisztus 
hiába halt meg. 

3 A Lelket a hívők kapják meg 1 Ó, esztelen 
galaták! Ki babonázott meg titeket, miután a 
szemetek elé tártuk a megfeszített Jézus Krisztust? 
2 Csak azt mondjátok meg nekem: a törvény 
cselekedetei alapján kaptátok-e meg a Lelket, vagy 
az igehirdetés hívő hallgatása által? 3 Ennyire 
oktalanok vagytok? Amit a Lélekkel kezdtetek, most 
a testtel fejezitek be? 4 Hiába éltetek át oly sok 
mindent? Úgy látszik, valóban hiába! 5 Aki tehát a 
Lelket adja nektek és csodákat művel köztetek, a 
törvény cselekedetei, vagy az igehirdetés hívő 
hallgatása alapján teszi-e ezt? 

Ábrahám hite és az áldás ígérete 6 Ahogy 
Ábrahám: »hitt Istennek, és ez megigazulására 
szolgált« {Ter 15,6}. 7 Értsétek meg tehát, hogy akik 
hisznek, azok Ábrahám fiai. 8 Mivel pedig az Írás 
előre látta, hogy Isten a hit által ad megigazulást a 
pogányoknak, előre hirdette Ábrahámnak: 
»Tebenned nyer áldást minden nemzet« {Ter 12,3}. 
9 Így tehát akik hitből valók, azok nyernek áldást a 
hívő Ábrahámmal. 10 Mert mindazok, akik a törvény 
cselekedeteire támaszkodnak, átok alatt vannak. Írva 
van ugyanis: »Átkozott mindenki, aki hűségesen meg 
nem tartja mindazt, aminek teljesítése elő van írva a 
törvény könyvében« {MTörv 27,26}. 11 Hogy pedig a 
törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, 
nyilvánvaló, mert »az igaz hitből él« {Hab 2,4}. 12 A 
törvény pedig nem a hiten alapszik, hanem »aki 
teljesíti a törvényt, élni fog általa« {Lev 18,5}. 
13 Krisztus megváltott minket a törvény átkától, 
amikor átokká lett értünk, mert írva van: »Átkozott 
mindaz, aki a fán függ« {MTörv 21,23}. 14 Ez azért 
történt, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a 



kekurwmevnhn diaqhvkhn oujdei;" ajqetei' h]
ejpidiatavssetai. 16 tw'/ de; !Abraa;m 

ejrrevqhsan aiJ ejpaggelivai kai; tw'/ spevrmati 
aujtou'. ouj levgei, Kai; toi'" spevrmasin, wJ" ejpi; 
pollw'n, ajll! wJ" ejf! eJnov", Kai; tw'/ spevrmativ 
sou, o{" ejstin Cristov". 17 tou'to de; levgw: 
diaqhvkhn prokekurwmevnhn uJpo; tou' qeou' oJ 
meta; tetrakovsia kai; triavkonta e[th 

gegonw;" novmo" oujk ajkuroi', eij" to; 
katargh'sai th;n ejpaggelivan. 18 eij ga;r ejk 

novmou hJ klhronomiva, oujkevti ejx ejpaggeliva": 
tw'/ de; !Abraa;m di! ejpaggeliva" kecavristai oJ 
qeov". 19 Tiv ou\n oJ novmo"_ tw'n parabavsewn 

cavrin prosetevqh, a[cri" ou| e[lqh/ to; spevrma 

w|/ ejphvggeltai, diatagei;" di! ajggevlwn ejn 

ceiri; mesivtou. 20 oJ de; mesivth" eJno;" oujk 

e[stin, oJ de; qeo;" ei|" ejstin. 21 @O ou\n novmo" 

kata; tw'n ejpaggeliw'n »tou' qeou'¼_ mh; 
gevnoito: eij ga;r ejdovqh novmo" oJ dunavmeno" 

zw/opoih'sai, o[ntw" ejk novmou a]n h\n hJ 
dikaiosuvnh. 22 ajlla; sunevkleisen hJ grafh; ta; 
pavnta uJpo; aJmartivan i{na hJ ejpaggeliva ejk 

pivstew" !Ihsou' Cristou' doqh'/ toi'" 

pisteuvousin. 23 Pro; tou' de; ejlqei'n th;n 

pivstin uJpo; novmon ejfrourouvmeqa 

sugkleiovmenoi eij" th;n mevllousan pivstin 

ajpokalufqh'nai. 24 w{ste oJ novmo" 

paidagwgo;" hJmw'n gevgonen eij" Cristovn, i{na 

ejk pivstew" dikaiwqw'men: 25 ejlqouvsh" de; th'" 

pivstew" oujkevti uJpo; paidagwgovn ejsmen. 
26 Pavnte" ga;r uiJoi; qeou' ejste dia; th'" 

pivstew" ejn Cristw'/ !Ihsou'. 27 o{soi ga;r eij" 

Cristo;n ejbaptivsqhte, Cristo;n ejneduvsasqe: 
28 oujk e[ni !Ioudai'o" oujde; @vEllhn, oujk e[ni 
dou'lo" oujde; ejleuvqero", oujk e[ni a[rsen kai; 
qh'lu: pavnte" ga;r uJmei'" ei|" ejste ejn Cristw'/ 
!Ihsou'. 29 eij de; uJmei'" Cristou', a[ra tou' 
!Abraa;m spevrma ejstev, kat! ejpaggelivan 

klhronovmoi. 

 

 

 

§4 1 Levgw dev, ejf! o{son crovnon oJ 
klhronovmo" nhvpiov" ejstin, oujde;n diafevrei 
douvlou kuvrio" pavntwn w[n, 2 ajlla; uJpo; 
ejpitrovpou" ejsti;n kai; oijkonovmou" a[cri th'" 

proqesmiva" tou' patrov". 3 ou{tw" kai; hJmei'", 
o{te h\men nhvpioi, uJpo; ta; stoicei'a tou' 
kovsmou h[meqa dedoulwmevnoi: 4 o{te de; h\lqen 

to; plhvrwma tou' crovnou, ejxapevsteilen oJ 
qeo;" to;n uiJo;n aujtou', genovmenon ejk gunaikov", 
genovmenon uJpo; novmon, 5 i{na tou;" uJpo; novmon 

ejxagoravsh/, i{na th;n uiJoqesivan ajpolavbwmen. 
6 @vOti dev ejste uiJoiv, ejxapevsteilen oJ qeo;" to; 
pneu'ma tou' uiJou' aujtou' eij" ta;" kardiva" 

hJmw'n, kra'zon, Abba oJ pathvr. 7 w{ste oujkevti 
ei\ dou'lo" ajlla; uiJov": eij de; uiJov", kai; 
klhronovmo" dia; qeou'. 8 !Alla; tovte me;n oujk 

eijdovte" qeo;n ejdouleuvsate toi'" fuvsei mh;

pogányokra is rászálljon, és hogy a megígért Lelket 
megkapjuk a hit által. 

15 Testvérek, emberi módon szólok. Még az 
ember érvényes végrendeletét sem érvénytelenítheti 
senki, és nem egészítheti ki. 16 Nos, az ígéretek 
Ábrahámnak és utódjának szóltak. Nem azt mondja 
az Írás: »és utódainak«, mint soknak, hanem mint 
egynek: »és a te utódodnak« {Ter 22,17}, aki a Krisztus. 
17 Azt mondom tehát: az Isten által megerősített 
végrendeletet a négyszázharminc évvel később adott 
törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megszüntesse 
az ígéretet. 18 Mert ha a törvényből származna az 
örökség, akkor már nem az ígéretből; Ábrahámnak 
pedig Isten ígéret által adta ajándékát. 

A törvény üdvtörténeti szerepe 19 Mi tehát a 
törvény? A bűnök miatt hozták, amíg el nem jön az 
utód, akinek az ígéret szól. Angyalok által hirdették 
ki, közvetítő útján. 20 Ez a közvetítő azonban nem 
egy valakinek a közvetítője, Isten pedig egy. 21 A 
törvény tehát az Isten ígéretei ellen van? Semmi 
esetre sem! Mert ha olyan törvényt adtak volna, 
amely éltetni képes, valóban a törvényből lenne a 
megigazulás. 22 De az Írás mindent a bűn alá foglalt, 
hogy az ígéretet Jézus Krisztus hite által nyerjék el a 
hívők. 

23 Amíg a hit el nem érkezett, a törvény 
fogságában voltunk tartva a hit számára, amely majd 
kinyilatkoztatást nyer. 24 Ennélfogva a törvény 
Krisztushoz vezető nevelőnk volt, hogy a hit által 
igazuljunk meg. 25 Amikor azonban elérkezett a hit, 
már nem vagyunk a nevelő alatt. 

Hit és istengyermekség 26 Mert mindnyájan 
Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban. 
27 Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek 
Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra: 28 nincs 
többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem 
férfi, sem nő; mert mindnyájan egy vagytok Krisztus 
Jézusban. 29 Ha pedig ti Krisztuséi vagytok, akkor 
Ábrahám utódai, s az ígéret szerint való örökösök. 

4 1 Mondom pedig: Amíg az örökös kiskorú, 
semmiben sem különbözik a szolgától, bár 
mindennek ura, 2 hanem gyámok és gondviselők alatt 
van az apjától előre meghatározott időig. 3 Így mi is, 
amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek 
szolgasága alatt voltunk. 4 De amikor elérkezett az 
idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 
született, és a törvény alattvalója lett, 5 hogy azokat, 
akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a 
fogadott fiúságot. 6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten 
elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: 
»Abba, Atya!« 7 Tehát többé nem vagy már szolga, 
hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten 
által. 



ou\sin qeoi'": 9 nu'n de; gnovnte" qeovn, ma'llon 

de; gnwsqevnte" uJpo; qeou', pw'" ejpistrevfete 

pavlin ejpi; ta; ajsqenh' kai; ptwca; stoicei'a, 
oi|" pavlin a[nwqen douleuvein qevlete_ 
10 hJmevra" parathrei'sqe kai; mh'na" kai; 
kairou;" kai; ejniautouv". 11 fobou'mai uJma'" mhv 
pw" eijkh'/ kekopivaka eij" uJma'". 12 Givnesqe wJ" 

ejgwv, o{ti kajgw; wJ" uJmei'", ajdelfoiv, devomai 
uJmw'n. oujdevn me hjdikhvsate: 13 oi[date de; o{ti 
di! ajsqevneian th'" sarko;" eujhggelisavmhn 

uJmi'n to; provteron, 14 kai; to;n peirasmo;n 

uJmw'n ejn th'/ sarkiv mou oujk ejxouqenhvsate 

oujde; ejxeptuvsate, ajlla; wJ" a[ggelon qeou' 
ejdevxasqev me, wJ" Cristo;n !Ihsou'n. 15 pou' ou\n 

oJ makarismo;" uJmw'n_ marturw' ga;r uJmi'n o{ti 
eij dunato;n tou;" ojfqalmou;" uJmw'n 

ejxoruvxante" ejdwvkatev moi. 16 w{ste ejcqro;" 

uJmw'n gevgona ajlhqeuvwn uJmi'n_ 17 zhlou'sin 

uJma'" ouj kalw'", ajlla; ejkklei'sai uJma'" 

qevlousin, i{na aujtou;" zhlou'te. 18 kalo;n de; 
zhlou'sqai ejn kalw'/ pavntote, kai; mh; movnon ejn 

tw'/ parei'naiv me pro;" uJma'", 19 tevkna mou, ou}" 

pavlin wjdivnw mevcri" ou| morfwqh'/ Cristo;" ejn 

uJmi'n: 20 h[qelon de; parei'nai pro;" uJma'" a[rti, 
kai; ajllavxai th;n fwnhvn mou, o{ti ajporou'mai 
ejn uJmi'n. 21 Levgetev moi, oiJ uJpo; novmon 

qevlonte" ei\nai, to;n novmon oujk ajkouvete_ 
22 gevgraptai ga;r o{ti !Abraa;m duvo uiJou;" 

e[scen, e{na ejk th'" paidivskh" kai; e{na ejk th'" 

ejleuqevra". 23 ajll! oJ me;n ejk th'" paidivskh" 

kata; savrka gegevnnhtai, oJ de; ejk th'" 

ejleuqevra" di! ejpaggeliva". 24 a{tinav ejstin 

ajllhgorouvmena: au|tai gavr eijsin duvo 

diaqh'kai, miva me;n ajpo; o[rou" Sina', eij" 

douleivan gennw'sa, h{ti" ejsti;n @Agavr. 25 to; 
de; @Aga;r Sina' o[ro" ejsti;n ejn th'/ !Arabiva/, 
sustoicei' de; th'/ nu'n !Ierousalhvm, douleuvei 
ga;r meta; tw'n tevknwn aujth'". 26 hJ de; a[nw 

!Ierousalh;m ejleuqevra ejstivn, h{ti" ejsti;n 

mhvthr hJmw'n: 27 gevgraptai gavr, Eujfravnqhti, 
stei'ra hJ ouj tivktousa: rJh'xon kai; bovhson, hJ 
oujk wjdivnousa: o{ti polla; ta; tevkna th'" 

ejrhvmou ma'llon h] th'" ejcouvsh" to;n a[ndra. 
28 uJmei'" dev, ajdelfoiv, kata; !Isaa;k 

ejpaggeliva" tevkna ejstev. 29 ajll! w{sper tovte 

oJ kata; savrka gennhqei;" ejdivwken to;n kata; 
pneu'ma, ou{tw" kai; nu'n. 30 ajlla; tiv levgei hJ 
grafhv_ !vEkbale th;n paidivskhn kai; to;n uiJo;n 

aujth'", ouj ga;r mh; klhronomhvsei oJ uiJo;" th'" 

paidivskh" meta; tou' uiJou' th'" ejleuqevra". 
31 diov, ajdelfoiv, oujk ejsme;n paidivskh" tevkna 

ajlla; th'" ejleuqevra". 

 

 

 

 

 

 

A keresztény szabadság: 4,8-6,10 

Óvás a régi szolgaságba való visszaeséstől 
8 Azelőtt ugyan, mivel Istent nem ismertétek, 
azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem 
istenek; 9 de most, amikor megismertétek Istent, sőt 
ismertek vagytok Isten előtt, hogyan fordultok ismét 
az erőtlen és szegényes elemekhez, hogy azoknak 
újból szolgáljatok? 10 Napokat tartotok meg és 
hónapokat, időket és esztendőket! 11 Féltelek titeket, 
hogy talán hiába fáradoztam köztetek. 

12 Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan 
vagyok, mint ti; kérve-kérlek titeket, testvérek! 
Semmivel sem bántottatok meg. 13 Hiszen tudjátok, 
hogy a test erőtlenségében hirdettem nektek először 
az evangéliumot; 14 és azt, ami kísértésetekre 
szolgálhatott testemben, nem vetettétek meg, és meg 
sem utáltátok, hanem úgy fogadtatok engem, mint 
Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. 

15 Hova lett hát az akkori boldogságtok? Mert 
tanúsítom rólatok, hogy ha lehetett volna, a 
szemeteket is kivájtátok volna és nekem adtátok 
volna. 16 Hát ellenségetek lettem, mert igazat 
mondok nektek? 17 Nem jó szándékkal buzgólkodnak 
körülöttetek, hanem el akarnak tőlem szakítani 
titeket, hogy aztán értük buzgólkodjatok. 18 Jó dolog 
mindenkor buzgólkodnotok a jóban, nemcsak akkor, 
amikor jelen vagyok köztetek, 19 fiacskáim, akiket 
fájdalommal szülök újra, míg Krisztus kialakul 
bennetek! 20 Szeretnék most nálatok lenni, és más 
hangon beszélni, mert nem tudom, miként is kellene 
szólnom hozzátok. 

Az Írás tanúsága 21 Mondjátok meg nekem ti, 
akik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok a 
törvényt? 22 Mert írva van: Ábrahámnak két fia volt, 
egy a szolgálótól, és egy a szabad asszonytól {Ter 

16,15; 21,2-3}. 23 De az, aki a szolgálótól volt, test 
szerint született, aki pedig a szabad asszonytól, ígéret 
folytán. 24 Ezeket példázatképpen mondták; mert 
ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik: az 
egyik a Sínai hegyről valót, amely szolgaságra szül, 
ez Hágár. 25 Hágár voltaképpen az Arábiában levő 
Sínai hegyet jelenti, s megfelel a mostani 
Jeruzsálemnek; ugyanis fiaival együtt szolgaságban 
él. 26 A magasságbeli Jeruzsálem pedig szabad: ez a 
mi anyánk. 27 Mert írva van: 

»Örülj, te magtalan, aki nem szülsz;  
ujjongj és kiálts, aki nem vajúdsz,  
mert több a fia az elhagyottnak,  
mint annak, akinek férje van« {Iz 54,1}. 
28 Ti pedig, testvérek, mint ahogy Izsák, az 

ígéret fiai vagytok. 29 De amint akkor az, aki test 
szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy 
van most is. 30 De mit mond az Írás? »Űzd el a 



 

 

 

§5 1 th'/ ejleuqeriva/ hJma'" Cristo;" 

hjleuqevrwsen: sthvkete ou\n kai; mh; pavlin 

zugw'/ douleiva" ejnevcesqe. 2 !vIde ejgw; Pau'lo" 

levgw uJmi'n o{ti eja;n peritevmnhsqe Cristo;" 

uJma'" oujde;n wjfelhvsei. 3 martuvromai de; 
pavlin panti; ajnqrwvpw/ peritemnomevnw/ o{ti 
ojfeilevth" ejsti;n o{lon to;n novmon poih'sai. 
4 kathrghvqhte ajpo; Cristou' oi{tine" ejn novmw/ 
dikaiou'sqe, th'" cavrito" ejxepevsate. 5 hJmei'" 

ga;r pneuvmati ejk pivstew" ejlpivda 

dikaiosuvnh" ajpekdecovmeqa. 6 ejn ga;r Cristw'/ 
!Ihsou' ou[te peritomhv ti ijscuvei ou[te 

ajkrobustiva, ajlla; pivsti" di! ajgavph" 

ejnergoumevnh. 7 !Etrevcete kalw'": tiv" uJma'" 

ejnevkoyen »th'/¼ ajlhqeiva/ mh; peivqesqai_ 8 hJ 
peismonh; oujk ejk tou' kalou'nto" uJma'". 
9 mikra; zuvmh o{lon to; fuvrama zumoi'. 10 ejgw; 
pevpoiqa eij" uJma'" ejn kurivw/ o{ti oujde;n a[llo 

fronhvsete: oJ de; taravsswn uJma'" bastavsei 
to; krivma, o{sti" eja;n h\/. 11 ejgw; dev, ajdelfoiv, eij 
peritomh;n e[ti khruvssw, tiv e[ti diwvkomai_ 
a[ra kathvrghtai to; skavndalon tou' staurou'. 
12 o[felon kai; ajpokovyontai oiJ 
ajnastatou'nte" uJma'". 13 @Umei'" ga;r ejp! 
ejleuqeriva/ ejklhvqhte, ajdelfoiv: movnon mh; th;n 

ejleuqerivan eij" ajformh;n th'/ sarkiv, ajlla; dia; 
th'" ajgavph" douleuvete ajllhvloi". 14 oJ ga;r 

pa'" novmo" ejn eJni; lovgw/ peplhvrwtai, ejn tw'/ 
!Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn. 
15 eij de; ajllhvlou" davknete kai; katesqivete, 
blevpete mh; uJp! ajllhvlwn ajnalwqh'te. 16 Levgw 

dev, pneuvmati peripatei'te kai; ejpiqumivan 

sarko;" ouj mh; televshte. 17 hJ ga;r sa;rx 

ejpiqumei' kata; tou' pneuvmato", to; de; pneu'ma 

kata; th'" sarkov": tau'ta ga;r ajllhvloi" 

ajntivkeitai, i{na mh; a} eja;n qevlhte tau'ta 

poih'te. 18 eij de; pneuvmati a[gesqe, oujk ejste; 
uJpo; novmon. 19 fanera; dev ejstin ta; e[rga th'" 

sarkov", a{tinav ejstin porneiva, ajkaqarsiva, 
ajsevlgeia, 20 eijdwlolatriva, farmakeiva, 
e[cqrai, e[ri", zh'lo", qumoiv, ejriqeivai, 
dicostasivai, aiJrevsei", 21 fqovnoi, mevqai, 
kw'moi, kai; ta; o{moia touvtoi", a} prolevgw 

uJmi'n kaqw;" proei'pon o{ti oiJ ta; toiau'ta 

pravssonte" basileivan qeou' ouj 
klhronomhvsousin. 22 @O de; karpo;" tou' 
pneuvmatov" ejstin ajgavph, carav, eijrhvnh, 
makroqumiva, crhstovth", ajgaqwsuvnh, pivsti", 
23 prau?th", ejgkravteia: kata; tw'n toiouvtwn 

oujk e[stin novmo". 24 oiJ de; tou' Cristou' 
»jIhsou'¼ th;n savrka ejstauvrwsan su;n toi'" 

paqhvmasin kai; tai'" ejpiqumivai". 25 eij zw'men 

pneuvmati, pneuvmati kai; stoicw'men. 26 mh; 
ginwvmeqa kenovdoxoi, ajllhvlou" 

prokalouvmenoi, ajllhvloi" fqonou'nte". 

szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem fog örökölni 
a szabad asszony fiával« {Ter 21,10}. 31 Tehát, 
testvérek, nem a szolgálónak vagyunk fiai, hanem a 
szabad asszonynak. 

5 Szabadság vagy szolgaság 1 Erre a 
szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek 
tehát állhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a 
szolgaság igáját. 2 Íme én, Pál, mondom nektek, hogy 
ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ 
nektek. 3 Újra tanúságot teszek minden ember előtt, 
aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt 
megtartani. 4 Elszakadtatok Krisztustól, akik a 
törvényben keresitek a megigazulást, kiestetek a 
kegyelemből. 5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk a 
megigazulás reményét. 6 Hiszen Krisztus Jézusban 
sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a 
körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó 
hit. 

7 Jól futottatok; ki akadályozott meg benneteket, 
hogy engedelmeskedjetek az igazságnak? 8 Ez a 
hitegetés nem attól van, aki meghívott titeket. 9 Egy 
kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. 10 Bízom 
bennetek az Úrban, hogy nem fogtok másképp 
vélekedni. Aki pedig megzavar titeket, viselni fogja 
az ítéletet, akárki legyen is az. 11 Én pedig, testvérek, 
ha még most is a körülmetélkedést hirdetem, miért 
szenvedek még mindig üldözést? Akkor megszűnt a 
kereszt botránya. 12 Bárcsak egészen megcsonkítanák 
magukat azok, akik titeket megzavarnak! 

A szeretet, mint a Lélek gyümölcse 13 Mert ti 
szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak a 
szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem 
szeretetben szolgáljatok egymásnak! 

14 Mert az egész törvény egy mondatban 
teljesedik be, mégpedig ebben: »Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat« {Lev 19,18}. 15 De ha 
egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy 
egymást el ne emésszétek! 

16 Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és 
ne teljesítsétek a test kívánságait! 17 Mert a test a 
Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a test ellen; 
ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt 
tegyétek, amit szeretnétek. 18 Ha a Lélek vezet 
titeket, nem vagytok a törvény alatt. 19 A test 
cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, 
tisztátalanság, bujaság, 20 bálványimádás, mágia, 
ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, 
veszekedés, széthúzás, szakadás, 21 irigykedés, 
részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre 
mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik 
ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. 
22 A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, 
békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 



 

 

 

 

 

 

§6 1 !Adelfoiv, eja;n kai; prolhmfqh'/ 
a[nqrwpo" e[n tini paraptwvmati, uJmei'" oiJ 
pneumatikoi; katartivzete to;n toiou'ton ejn 

pneuvmati prau?thto", skopw'n seautovn, mh; 
kai; su; peirasqh'/". 2 !Allhvlwn ta; bavrh 

bastavzete, kai; ou{tw" ajnaplhrwvsete to;n 

novmon tou' Cristou'. 3 eij ga;r dokei' ti" ei\naiv 
ti mhde;n w[n, frenapata'/ eJautovn: 4 to; de; 
e[rgon eJautou' dokimazevtw e{kasto", kai; tovte 

eij" eJauto;n movnon to; kauvchma e{xei kai; oujk 

eij" to;n e{teron: 5 e{kasto" ga;r to; i[dion 

fortivon bastavsei. 6 Koinwneivtw de; oJ 
kathcouvmeno" to;n lovgon tw'/ kathcou'nti ejn 

pa'sin ajgaqoi'". 7 Mh; plana'sqe, qeo;" ouj 
mukthrivzetai: o} ga;r eja;n speivrh/ a[nqrwpo", 
tou'to kai; qerivsei: 8 o{ti oJ speivrwn eij" th;n 

savrka eJautou' ejk th'" sarko;" qerivsei fqoravn, 
oJ de; speivrwn eij" to; pneu'ma ejk tou' 
pneuvmato" qerivsei zwh;n aijwvnion. 9 to; de; 
kalo;n poiou'nte" mh; ejgkakw'men, kairw'/ ga;r 

ijdivw/ qerivsomen mh; ejkluovmenoi. 10 a[ra ou\n wJ" 

kairo;n e[comen, ejrgazwvmeqa to; ajgaqo;n pro;" 

pavnta", mavlista de; pro;" tou;" oijkeivou" th'" 

pivstew". 11 !vIdete phlivkoi" uJmi'n gravmmasin 

e[graya th'/ ejmh'/ ceiriv. 12 o{soi qevlousin 

eujproswph'sai ejn sarkiv, ou|toi 
ajnagkavzousin uJma'" peritevmnesqai, movnon 

i{na tw'/ staurw'/ tou' Cristou' mh; diwvkwntai: 
13 oujde; ga;r oiJ peritemnovmenoi aujtoi; novmon 

fulavssousin, ajlla; qevlousin uJma'" 

peritevmnesqai i{na ejn th'/ uJmetevra/ sarki; 
kauchvswntai. 14 ejmoi; de; mh; gevnoito 

kauca'sqai eij mh; ejn tw'/ staurw'/ tou' kurivou 

hJmw'n !Ihsou' Cristou', di! ou| ejmoi; kovsmo" 

ejstauvrwtai kajgw; kovsmw/. 15 ou[te ga;r 

peritomhv tiv ejstin ou[te ajkrobustiva, ajlla; 
kainh; ktivsi". 16 kai; o{soi tw'/ kanovni touvtw/ 
stoichvsousin, eijrhvnh ejp! aujtou;" kai; e[leo", 
kai; ejpi; to;n !Israh;l tou' qeou'. 17 Tou' loipou' 
kovpou" moi mhdei;" parecevtw, ejgw; ga;r ta; 
stivgmata tou' !Ihsou' ejn tw'/ swvmativ mou 

bastavzw. 18 @H cavri" tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' 
Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n, 
ajdelfoiv: ajmhvn. 

 

 

 

 

 

 

23 szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen 
törvény. 24 Akik pedig Krisztus Jézuséi, 
megfeszítették testüket a vétkekkel és a 
kívánságokkal együtt. 25 Ha a Lélek által élünk, 
járjunk is a Lélek szerint! 

26 Ne vágyódjunk a hiú dicsőség után, egymást 
ingerelve, egymásra irigykedve! 

6 Krisztus törvénye 1 Testvérek, ha valakit 
valamilyen bűnben tetten is érnek, ti, akik lelkiek 
vagytok, oktassátok az ilyet a szelídség szellemében; 
de ügyelj magadra, nehogy te is kísértésbe ess. 
2 Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni 
fogjátok Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki 
valaminek tartja magát, holott semmi, félrevezeti 
önmagát. 4 Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és 
akkor csak önmagára nézve lesz dicsekednivalója, és 
nem másra nézve. 5 Mert mindenki a maga terhét 
fogja hordozni. 

6 Aki pedig az igében oktatást nyer, részesítse 
oktatóját minden jóban. 7 Ne vezessétek félre 
magatokat: Istent nem lehet kijátszani. Mert amit az 
ember vet, azt fogja aratni is; 8 hiszen aki testének 
vet, a testből arat majd romlást, aki pedig a Léleknek 
vet, a Lélekből arat majd örök életet. 9 Ne fáradjunk 
bele a jótettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak 
idején majd aratni is fogunk. 10 Tehát amíg időnk 
van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig 
hittestvéreinkkel. 

Zárszó és áldás: 6,11-18 

11 Nézzétek csak, milyen nagy betűkkel írok 
nektek saját kezemmel! 12 Akik test szerint akarnak 
tetszeni, azok kényszerítenek titeket a 
körülmetélkedésre, csak azért, hogy Krisztus 
keresztjéért ne szenvedjenek üldözést. 13 Mert maguk 
a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt; csak 
azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy 
testetekkel dicsekedjenek. 14 Tőlem azonban távol 
legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus 
Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van 
feszítve számomra, és én a világnak. 15 Mert sem a 
körülmetélés nem ér semmit, sem a 
körülmetéletlenség, csak az új teremtmény. 16 És 
mindazokra, akik ezt a szabályt követik, békesség és 
irgalom, és Istennek Izraeljére! 

17 Ezután senki se okozzon nekem 
kellemetlenséget, mert Jézus jegyeit viselem 
testemen. 

18 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen 
lelketekkel, testvérek! Ámen. 

 

 



 

&Az Efezusiaknak írt levél 

§1 1 Pau'lo" ajpovstolo" Cristou' 
!Ihsou' dia; qelhvmato" qeou' toi'" aJgivoi" toi'" 

ou\sin »ejn !Efevsw/¼ kai; pistoi'" ejn Cristw'/ 
!Ihsou': 2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' 
patro;" hJmw'n kai; kurivou !Ihsou' Cristou'. 
3 Eujloghto;" oJ qeo;" kai; path;r tou' kurivou 

hJmw'n !Ihsou' Cristou', oJ eujloghvsa" hJma'" ejn 

pavsh/ eujlogiva/ pneumatikh'/ ejn toi'" 

ejpouranivoi" ejn Cristw'/, 4 kaqw;" ejxelevxato 

hJma'" ejn aujtw'/ pro; katabolh'" kovsmou, ei\nai 
hJma'" aJgivou" kai; ajmwvmou" katenwvpion aujtou' 
ejn ajgavph/, 5 proorivsa" hJma'" eij" uiJoqesivan 

dia; !Ihsou' Cristou' eij" aujtovn, kata; th;n 

eujdokivan tou' qelhvmato" aujtou', 6 eij" 

e[painon dovxh" th'" cavrito" aujtou' h|" 

ejcarivtwsen hJma'" ejn tw'/ hjgaphmevnw/, 7 ejn w|/ 
e[comen th;n ajpoluvtrwsin dia; tou' ai{mato" 

aujtou', th;n a[fesin tw'n paraptwmavtwn, 
kata; to; plou'to" th'" cavrito" aujtou', 8 h|" 

ejperivsseusen eij" hJma'" ejn pavsh/ sofiva/ kai; 
fronhvsei 9 gnwrivsa" hJmi'n to; musthvrion tou' 
qelhvmato" aujtou', kata; th;n eujdokivan aujtou' 
h}n proevqeto ejn aujtw'/ 10 eij" oijkonomivan tou' 
plhrwvmato" tw'n kairw'n, 
ajnakefalaiwvsasqai ta; pavnta ejn tw'/ 
Cristw'/, ta; ejpi; toi'" oujranoi'" kai; ta; ejpi; th'" 

gh'": ejn aujtw'/, 11 ejn w|/ kai; ejklhrwvqhmen 

proorisqevnte" kata; provqesin tou' ta; pavnta 

ejnergou'nto" kata; th;n boulh;n tou' 
qelhvmato" aujtou', 12 eij" to; ei\nai hJma'" eij" 

e[painon dovxh" aujtou' tou;" prohlpikovta" ejn 

tw'/ Cristw'/: 13 ejn w|/ kai; uJmei'" ajkouvsante" 

to;n lovgon th'" ajlhqeiva", to; eujaggevlion th'" 

swthriva" uJmw'n, ejn w|/ kai; pisteuvsante" 

ejsfragivsqhte tw'/ pneuvmati th'" ejpaggeliva" 

tw'/ aJgivw/, 14 o{ ejstin ajrrabw;n th'" 

klhronomiva" hJmw'n, eij" ajpoluvtrwsin th'" 

peripoihvsew", eij" e[painon th'" dovxh" aujtou'. 
15 Dia; tou'to kajgwv, ajkouvsa" th;n kaq! uJma'" 

pivstin ejn tw'/ kurivw/ !Ihsou' kai; th;n ajgavphn 

th;n eij" pavnta" tou;" aJgivou", 16 ouj pauvomai 
eujcaristw'n uJpe;r uJmw'n mneivan poiouvmeno" 

ejpi; tw'n proseucw'n mou, 17 i{na oJ qeo;" tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou', oJ path;r th'" 

dovxh", dwvh/ uJmi'n pneu'ma sofiva" kai; 
ajpokaluvyew" ejn ejpignwvsei aujtou', 
18 pefwtismevnou" tou;" ojfqalmou;" th'" 

kardiva" »uJmw'n¼ eij" to; eijdevnai uJma'" tiv" 

ejstin hJ ejlpi;" th'" klhvsew" aujtou', tiv" oJ 
plou'to" th'" dovxh" th'" klhronomiva" aujtou' 
ejn toi'" aJgivoi", 19 kai; tiv to; uJperbavllon 

mevgeqo" th'" dunavmew" aujtou' eij" hJma'" tou;" 

pisteuvonta" kata; th;n ejnevrgeian tou' 
kravtou" th'" ijscuvo" aujtou' 20 h}n ejnhvrghsen 

ejn tw'/ Cristw'/ ejgeivra" aujto;n ejk nekrw'n, kai; 
kaqivsa" ejn dexia'/ aujtou' ejn toi'" ejpouranivoi" 

21 uJperavnw pavsh" ajrch'" kai; ejxousiva" kai;

 

&Az Efezusiaknak írt levél 

 

1 1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, 
az Efezusban lévő szenteknek és a Krisztus Jézusban 
hívőknek. 2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a 
mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! 

Isten üdvözítő terve: 1,3-2,22 

Isten üdvözítő tervének magasztalása 3 Áldott 
legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, 
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással 
megáldott minket. 

4 Mert kiválasztott minket őbenne 
a világ megteremtése előtt,  
hogy szentek és szeplőtelenek 
legyünk előtte a szeretetben.  
5 Eleve arra rendelt minket,  
hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által,  
akaratának jóságos tetszése szerint,  
6 és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét,  
amellyel megajándékozott minket szeretett 

Fiában. 
7 Benne van számunkra a megváltás az ő vére 
által,  
a bűnök bocsánata,  
kegyelme gazdagságának megfelelően,  
8 amelyet igen bőségesen juttatott nekünk 
minden bölcsességgel és ismerettel.  
9 Megismertette ugyanis velünk 
akaratának a titkát jóságos tetszése szerint, 
amelyet elhatározott benne 
10 az idők teljességének megvalósításáról:  
hogy Krisztusban, mint Főben, újra összefogjon 
mindent,  
ami a mennyben és ami a földön van.  
11 Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, 

akik eleve erre rendeltettünk annak végzése szerint, 
aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, 
12 hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már 
azelőtt is reméltünk Krisztusban. 

13 Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, 
üdvösségetek evangéliumát, hittetek is neki, és 
megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, 14 aki 
foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg 
nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására. 

Imádság Krisztus fenségének megismeréséért 
15 Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való 
hitetekről és az összes szent iránti szeretetetekről, 
16 nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve 
rólatok imádságaimban, 17 hogy Urunk, Jézus 
Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a 
böl é é ki il tk t tá L lkét h



dunavmew" kai; kuriovthto" kai; panto;"
ojnovmato" ojnomazomevnou ouj movnon ejn tw'/ 
aijw'ni touvtw/ ajlla; kai; ejn tw'/ mevllonti: 22 kai; 
pavnta uJpevtaxen uJpo; tou;" povda" aujtou', kai; 
aujto;n e[dwken kefalh;n uJpe;r pavnta th'/ 
ejkklhsiva/, 23 h{ti" ejsti;n to; sw'ma aujtou', to; 
plhvrwma tou' ta; pavnta ejn pa'sin 

plhroumevnou. 

 

 

 

 

 

 

§2 1 Kai; uJma'" o[nta" nekrou;" toi'" 

paraptwvmasin kai; tai'" aJmartivai" uJmw'n, 
2 ejn ai|" pote periepathvsate kata; to;n 

aijw'na tou' kovsmou touvtou, kata; to;n a[rconta 

th'" ejxousiva" tou' ajevro", tou' pneuvmato" tou' 
nu'n ejnergou'nto" ejn toi'" uiJoi'" th'" 

ajpeiqeiva": 3 ejn oi|" kai; hJmei'" pavnte" 

ajnestravfhmevn pote ejn tai'" ejpiqumivai" th'" 

sarko;" hJmw'n, poiou'nte" ta; qelhvmata th'" 

sarko;" kai; tw'n dianoiw'n, kai; h[meqa tevkna 

fuvsei ojrgh'" wJ" kai; oiJ loipoiv: 4 oJ de; qeo;" 

plouvsio" w]n ejn ejlevei, dia; th;n pollh;n 

ajgavphn aujtou' h}n hjgavphsen hJma'", 5 kai; 
o[nta" hJma'" nekrou;" toi'" paraptwvmasin 

sunezwopoivhsen tw'/ Cristw'/,--cavritiv ejste 

sesw/smevnoi-- 6 kai; sunhvgeiren kai; 
sunekavqisen ejn toi'" ejpouranivoi" ejn Cristw'/ 
!Ihsou', 7 i{na ejndeivxhtai ejn toi'" aijw'sin toi'" 

ejpercomevnoi" to; uJperbavllon plou'to" th'" 

cavrito" aujtou' ejn crhstovthti ejf! hJma'" ejn 

Cristw'/ !Ihsou'. 8 th'/ ga;r cavritiv ejste 

sesw/smevnoi dia; pivstew": kai; tou'to oujk ejx 

uJmw'n, qeou' to; dw'ron: 9 oujk ejx e[rgwn, i{na mhv 
ti" kauchvshtai. 10 aujtou' gavr ejsmen poivhma, 
ktisqevnte" ejn Cristw'/ !Ihsou' ejpi; e[rgoi" 

ajgaqoi'" oi|" prohtoivmasen oJ qeo;" i{na ejn 

aujtoi'" peripathvswmen. 11 Dio; mnhmoneuvete 

o{ti pote; uJmei'" ta; e[qnh ejn sarkiv, oiJ 
legovmenoi ajkrobustiva uJpo; th'" legomevnh" 

peritomh'" ejn sarki; ceiropoihvtou, 12 o{ti h\te 

tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ cwri;" Cristou', 
ajphllotriwmevnoi th'" politeiva" tou' !Israh;l 

kai; xevnoi tw'n diaqhkw'n th'" ejpaggeliva", 
ejlpivda mh; e[conte" kai; a[qeoi ejn tw'/ kovsmw/. 
13 nuni; de; ejn Cristw'/ !Ihsou' uJmei'" oi{ pote 

o[nte" makra;n ejgenhvqhte ejggu;" ejn tw'/ 
ai{mati tou' Cristou'. 14 Aujto;" gavr ejstin hJ 
eijrhvnh hJmw'n, oJ poihvsa" ta; ajmfovtera e}n kai; 
to; mesovtoicon tou' fragmou' luvsa", th;n 

e[cqran, ejn th'/ sarki; aujtou', 15 to;n novmon tw'n 

ejntolw'n ejn dovgmasin katarghvsa", i{na tou;" 

duvo ktivsh/ ejn aujtw'/ eij" e{na kaino;n a[nqrwpon 

poiw'n eijrhvnhn, 16 kai; ajpokatallavxh/ tou;" 

ajmfotevrou" ejn eJni; swvmati tw'/ qew'/ dia; tou'

bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy 
megismerjétek őt. 18 Világosítsa meg lelki 
szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott 
meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a 
szentek számára, 19 és milyen mérhetetlenül nagy az 
ő ereje fölöttünk, akik hiszünk. Hatalmas erejének 
hatékonyságát 20 Krisztusban mutatta meg, amikor 
feltámasztotta a halottak közül, és jobbjára {Zsolt 110,1} 
állította a mennyekben, 21 minden fejedelemség és 
hatalmasság, erő és uralom, és minden egyéb név 
fölé, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendő 
világban nevezettek fölé is. 22 Mindent a lába alá 
vetett {Zsolt 8,7}, s megtette őt mindenek fölött álló 
főnek az egyház számára, 23 amely az ő teste, és 
annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt. 

2 Isten a halálból az életre vezet 1 És titeket is, 
akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 
2 amelyekben jártatok egykor ennek a világnak 
szokása szerint, a levegőben uralkodó fejedelemnek 
engedelmeskedve, annak a léleknek, amely most a 
hitetlenség fiaiban működik. 3 Egykor mi is 
mindnyájan ezek között forgolódtunk, mikor 
követtük testünk vágyait, és teljesítettük a test és az 
érzékek kívánságait. Természetünknél fogva a harag 
fiai voltunk, akárcsak a többiek. 4 De Isten, aki 
gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, 
mellyel szeretett minket, 5 noha bűneink miatt 
halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett – 
kegyelemből üdvözültetek –, 6 vele együtt 
feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus 
Krisztusban, 7 hogy megmutassa a jövendő időkben 
kegyelmének bőséges gazdagságát hozzánk való 
jóvoltából Krisztus Jézusban. 8 Mert kegyelemből 
üdvözültetek a hit által. Ez nem tőletek van, hanem 
Isten ajándéka: 9 nem tettek által, hogy senki se 
dicsekedjék. 10 Hiszen az ő műve vagyunk, Krisztus 
Jézusban jótettekre teremtve, amelyeket Isten előre 
elkészített, hogy azokat gyakoroljuk. 

Mindnyájan egyek Krisztusban 11 Tartsátok tehát 
eszetekben, hogy egykor a pogányság jelét viseltétek 
testetekben, és körülmetéletleneknek neveztek titeket 
azok, akik a testen kézzel végzett körülmetélkedésről 
kapják a nevüket. 12 Akkoriban Krisztus nélkül 
éltetek, idegenek voltatok Izrael közösségétől, kívül 
álltatok az ígéret szövetségein, remény nélkül és 
Isten nélkül éltetek ezen a világon. 13 Most azonban 
Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, 
közel jutottatok Krisztus vére által. 14 Mert ő a mi 
békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a 
közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést 
lebontotta saját testében. 15 A tételes parancsokból 
álló törvényt megszüntette, hogy mint békeszerző, a 
kettőt egy új emberré teremtse önmagában, 16 és 
mindkettőt egy testben engesztelje ki Istennel a 



staurou', ajpokteivna" th;n e[cqran ejn aujtw'/.
17 kai; ejlqw;n eujhggelivsato eijrhvnhn uJmi'n 

toi'" makra;n kai; eijrhvnhn toi'" ejgguv": 18 o{ti 
di! aujtou' e[comen th;n prosagwgh;n oiJ 
ajmfovteroi ejn eJni; pneuvmati pro;" to;n 

patevra. 19 a[ra ou\n oujkevti ejste; xevnoi kai; 
pavroikoi, ajlla; ejste; sumpoli'tai tw'n aJgivwn 

kai; oijkei'oi tou' qeou', 20 ejpoikodomhqevnte" 

ejpi; tw'/ qemelivw/ tw'n ajpostovlwn kai; 
profhtw'n, o[nto" ajkrogwniaivou aujtou' 
Cristou' !Ihsou', 21 ejn w|/ pa'sa oijkodomh; 
sunarmologoumevnh au[xei eij" nao;n a{gion ejn 

kurivw/, 22 ejn w|/ kai; uJmei'" sunoikodomei'sqe eij" 

katoikhthvrion tou' qeou' ejn pneuvmati. 

§3 1 Touvtou cavrin ejgw; Pau'lo" oJ 
devsmio" tou' Cristou' »jIhsou'¼ uJpe;r uJmw'n tw'n 

ejqnw'n-- 2 ei[ ge hjkouvsate th;n oijkonomivan th'" 

cavrito" tou' qeou' th'" doqeivsh" moi eij" 

uJma'", 3 »o{ti¼ kata; ajpokavluyin ejgnwrivsqh 

moi to; musthvrion, kaqw;" proevgraya ejn 

ojlivgw/, 4 pro;" o} duvnasqe ajnaginwvskonte" 

noh'sai th;n suvnesivn mou ejn tw'/ musthrivw/ tou' 
Cristou', 5 o} eJtevrai" geneai'" oujk ejgnwrivsqh 

toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn wJ" nu'n ajpekaluvfqh 

toi'" aJgivoi" ajpostovloi" aujtou' kai; 
profhvtai" ejn pneuvmati, 6 ei\nai ta; e[qnh 

sugklhronovma kai; suvsswma kai; summevtoca 

th'" ejpaggeliva" ejn Cristw'/ !Ihsou' dia; tou' 
eujaggelivou, 7 ou| ejgenhvqhn diavkono" kata; 
th;n dwrea;n th'" cavrito" tou' qeou' th'" 

doqeivsh" moi kata; th;n ejnevrgeian th'" 

dunavmew" aujtou'. 8 ejmoi; tw'/ ejlacistotevrw/ 
pavntwn aJgivwn ejdovqh hJ cavri" au{th, toi'" 

e[qnesin eujaggelivsasqai to; ajnexicnivaston 

plou'to" tou' Cristou', 9 kai; fwtivsai 
»pavnta"¼ tiv" hJ oijkonomiva tou' musthrivou tou' 
ajpokekrummevnou ajpo; tw'n aijwvnwn ejn tw'/ qew'/ 
tw'/ ta; pavnta ktivsanti, 10 i{na gnwrisqh'/ nu'n 

tai'" ajrcai'" kai; tai'" ejxousivai" ejn toi'" 

ejpouranivoi" dia; th'" ejkklhsiva" hJ 
polupoivkilo" sofiva tou' qeou', 11 kata; 
provqesin tw'n aijwvnwn h}n ejpoivhsen ejn tw'/ 
Cristw'/ !Ihsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n, 12 ejn w|/ 
e[comen th;n parrhsivan kai; prosagwgh;n ejn 

pepoiqhvsei dia; th'" pivstew" aujtou'. 13 dio; 
aijtou'mai mh; ejgkakei'n ejn tai'" qlivyesivn mou 

uJpe;r uJmw'n, h{ti" ejsti;n dovxa uJmw'n. 14 Touvtou 

cavrin kavmptw ta; govnatav mou pro;" to;n 

patevra, 15 ejx ou| pa'sa patria; ejn oujranoi'" 

kai; ejpi; gh'" ojnomavzetai, 16 i{na dw'/ uJmi'n kata; 
to; plou'to" th'" dovxh" aujtou' dunavmei 
krataiwqh'nai dia; tou' pneuvmato" aujtou' eij" 

to;n e[sw a[nqrwpon, 17 katoikh'sai to;n 

Cristo;n dia; th'" pivstew" ejn tai'" kardivai" 

uJmw'n, ejn ajgavph/ ejrrizwmevnoi kai; 
teqemeliwmevnoi, 18 i{na ejxiscuvshte 

katalabevsqai su;n pa'sin toi'" aJgivoi" tiv to; 
plavto" kai; mh'ko" kai; u{yo" kai; bavqo", 
19 gnw'naiv te th;n uJperbavllousan th'"

keresztfa által, megölve az ellenségeskedést saját 
magában. 17 Eljött, hogy békét hirdessen nektek, akik 
távollévők voltatok, s békét a közel lévőknek {Iz 57,19}; 
18 mert általa van mindkettőnknek szabad utunk egy 
Lélekben az Atyához. 

19 Így tehát most már nem vagytok idegenek és 
jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten 
házanépe, 20 az apostolok és próféták alapjára rakott 
épület, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. 
21 Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és 
szent templommá növekszik az Úrban. 22 Ti is benne 
épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben. 

3 Pál a nemzetek apostola 1 Ezért vagyok én, 
Pál, Krisztus Jézus foglya értetek, a nemzetekhez 
tartozókért. 2 Bizonyára hallottátok, hogy Istennek 
milyen kegyelmi adományában részesültem a ti 
javatokra, 3 vagyis azt, hogy kinyilatkoztatásból 
megismertem a titkot, ahogyan már fentebb röviden 
megírtam. 4 Ha elolvassátok, megérthetitek belőle, 
hogy megismertem Krisztus titkát, 5 amely más 
nemzedékek idejében nem volt ismert az emberek 
fiai előtt, úgy ahogyan most a Lélek által kijelentette 
szent apostolainak és prófétáinak: 6 azt ugyanis, hogy 
a nemzetek Krisztus Jézusban társörökösök, tagjai az 
egy testnek, és együtt részesülnek az ígéretben az 
evangélium által. 7 Ennek lettem én szolgája Isten 
kegyelmének adományából, melyet nekem juttatott 
hathatós ereje szerint. 8 Nekem, az összes szent közül 
a legkisebbnek jutott osztályrészül ez a kegyelem: 
hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan 
gazdagságát, 9 és felvilágosítani mindenkit, miként 
vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve 
a mindent teremtő Istenben, 10 hogy most 
kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei 
fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház 
útján. 11 Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. 12 Benne, a 
belé vetett hit által járulhatunk bátran és bizalommal 
Istenhez. 13 Ezért kérlek titeket, ne csüggedjetek el az 
értetek viselt megpróbáltatásaim miatt. Ezek a ti 
dicsőségetekre fognak szolgálni. 

Könyörgés az egyházért 14 Ezért hajtom meg 
térdemet az Atya előtt, 15 akitől minden nemzetség 
nevét nyerte a mennyben és a földön: 16 Adja meg 
nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 
megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, 
17 hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a 
szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18 fel 
tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a 
szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, 
19 és megismerhessétek Krisztusnak minden 
ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek Isten 
egész teljességével. 



gnwvsew" ajgavphn tou' Cristou', i{na
plhrwqh'te eij" pa'n to; plhvrwma tou' qeou'. 
20 Tw'/ de; dunamevnw/ uJpe;r pavnta poih'sai 
uJperekperissou' w|n aijtouvmeqa h] noou'men 

kata; th;n duvnamin th;n ejnergoumevnhn ejn 

hJmi'n, 21 aujtw'/ hJ dovxa ejn th'/ ejkklhsiva/ kai; ejn 

Cristw'/ !Ihsou' eij" pavsa" ta;" genea;" tou' 
aijw'no" tw'n aijwvnwn: ajmhvn. 

§4 1 Parakalw' ou\n uJma'" ejgw; oJ 
devsmio" ejn kurivw/ ajxivw" peripath'sai th'" 

klhvsew" h|" ejklhvqhte, 2 meta; pavsh" 

tapeinofrosuvnh" kai; prau?thto", meta; 
makroqumiva", ajnecovmenoi ajllhvlwn ejn 

ajgavph/, 3 spoudavzonte" threi'n th;n eJnovthta 

tou' pneuvmato" ejn tw'/ sundevsmw/ th'" 

eijrhvnh": 4 e}n sw'ma kai; e}n pneu'ma, kaqw;" kai; 
ejklhvqhte ejn mia'/ ejlpivdi th'" klhvsew" uJmw'n: 
5 ei|" kuvrio", miva pivsti", e}n bavptisma: 6 ei|" 

qeo;" kai; path;r pavntwn, oJ ejpi; pavntwn kai; 
dia; pavntwn kai; ejn pa'sin. 7 @Eni; de; eJkavstw/ 
hJmw'n ejdovqh hJ cavri" kata; to; mevtron th'" 

dwrea'" tou' Cristou'. 8 dio; levgei, !Anaba;" 

eij" u{yo" hj/cmalwvteusen aijcmalwsivan, 
e[dwken dovmata toi'" ajnqrwvpoi". 9 »to; de; 
!Anevbh tiv ejstin eij mh; o{ti kai; katevbh eij" ta; 
katwvtera »mevrh¼ th'" gh'"_ 10 oJ kataba;" 

aujtov" ejstin kai; oJ ajnaba;" uJperavnw pavntwn 

tw'n oujranw'n, i{na plhrwvsh/ ta; pavnta.¼ 11 kai; 
aujto;" e[dwken tou;" me;n ajpostovlou", tou;" de; 
profhvta", tou;" de; eujaggelistav", tou;" de; 
poimevna" kai; didaskavlou", 12 pro;" to;n 

katartismo;n tw'n aJgivwn eij" e[rgon 

diakoniva", eij" oijkodomh;n tou' swvmato" tou' 
Cristou', 13 mevcri katanthvswmen oiJ pavnte" 

eij" th;n eJnovthta th'" pivstew" kai; th'" 

ejpignwvsew" tou' uiJou' tou' qeou', eij" a[ndra 

tevleion, eij" mevtron hJlikiva" tou' plhrwvmato" 

tou' Cristou', 14 i{na mhkevti w\men nhvpioi, 
kludwnizovmenoi kai; periferovmenoi panti; 
ajnevmw/ th'" didaskaliva" ejn th'/ kubeiva/ tw'n 

ajnqrwvpwn ejn panourgiva/ pro;" th;n meqodeivan 

th'" plavnh", 15 ajlhqeuvonte" de; ejn ajgavph/ 
aujxhvswmen eij" aujto;n ta; pavnta, o{" ejstin hJ 
kefalhv, Cristov", 16 ejx ou| pa'n to; sw'ma 

sunarmologouvmenon kai; sumbibazovmenon dia; 
pavsh" aJfh'" th'" ejpicorhgiva" kat! 
ejnevrgeian ejn mevtrw/ eJno;" eJkavstou mevrou" 

th;n au[xhsin tou' swvmato" poiei'tai eij" 

oijkodomh;n eJautou' ejn ajgavph/. 17 Tou'to ou\n 

levgw kai; martuvromai ejn kurivw/, mhkevti uJma'" 

peripatei'n kaqw;" kai; ta; e[qnh peripatei' ejn 

mataiovthti tou' noo;" aujtw'n, 18 ejskotwmevnoi 
th'/ dianoiva/ o[nte", ajphllotriwmevnoi th'" 

zwh'" tou' qeou', dia; th;n a[gnoian th;n ou\san 

ejn aujtoi'", dia; th;n pwvrwsin th'" kardiva" 

aujtw'n, 19 oi{tine" ajphlghkovte" eJautou;" 

parevdwkan th'/ ajselgeiva/ eij" ejrgasivan 

ajkaqarsiva" pavsh" ejn pleonexiva/. 20 uJmei'" de; 
oujc ou{tw" ejmavqete to;n Cristovn, 21 ei[ ge 

aujto;n hjkouvsate kai; ejn aujtw'/ ejdidavcqhte,

20 Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó 
erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl 
is, amit mi kérünk vagy megértünk, 21 dicsőség 
legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden 
nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen. 

Különböző intelmek: 4,1-6,20 

4 Felhívás az egységre 1 Kérlek tehát titeket, én, 
aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon 
ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2 teljes 
alázatosságban, szelídségben és türelemben. 
Viseljétek el egymást szeretettel. 3 Igyekezzetek 
megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. 4 Egy 
a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy 
reménységre szól. 5 Egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség. 6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki 
mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben 
benne van. 

Az egyházat építő kegyelmi adományok 7 A 
kegyelmet azonban mindegyikünk Krisztus 
ajándékozásának mértéke szerint kapta. 8 Ezért 
mondja az Írás: 

»Felment a magasba, foglyokat vitt magával,  
s ajándékokat adott az embereknek.«  {Zsolt 68,19} 
9 Az pedig, hogy »felment«, mi mást jelent, mint 

hogy le is szállt a föld alsó részeire? 10 Aki leszállt, 
ugyanaz, mint aki felment, feljebb minden égnél, 
hogy betöltsön mindent. 

11 Ő tett egyeseket apostollá, másokat pedig 
prófétává, másokat evangélistává, ismét másokat 
pedig pásztorrá és tanítóvá, 12 hogy alkalmassá tegye 
a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének 
felépítése céljából, 13 amíg mindnyájan eljutunk a 
hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, és 
azzá a tökéletes emberré leszünk, aki megvalósította 
Krisztus teljességét; 14 hogy ne legyünk már ingatag 
gyermekek, és ne vessen minket ide-oda a tanítás 
bármely szélfúvása emberi megtévesztéssel és 
tévedésbe ejtő álnoksággal. 15 Ellenkezőleg, járjunk 
az igazság szerint szeretetben, és mindenben nőjünk 
fel őhozzá, Krisztushoz, aki a fej. 16 Általa az egész 
test, az összekötő ízek segítségével egybefogva és 
összetartva, minden egyes rész sajátos 
tevékenységével gondoskodik saját növekedéséről, 
hogy felépüljön a szeretetben. 

A régi és az új ember 17 Azt mondom tehát, és 
kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne 
éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik 
hiúságokon jártatják az eszüket. 18 Sötétség borult az 
értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük 
levő tudatlanság miatt, amely szívük 
megátalkodottságának következménye. 
19 Érzéketlenné váltak, átadták magukat a 
fajtalanságnak, és haszonlesésből mindenféle



kaqwv" ejstin ajlhvqeia ejn tw'/ !Ihsou',
22 ajpoqevsqai uJma'" kata; th;n protevran 

ajnastrofh;n to;n palaio;n a[nqrwpon to;n 

fqeirovmenon kata; ta;" ejpiqumiva" th'" 

ajpavth", 23 ajnaneou'sqai de; tw'/ pneuvmati tou' 
noo;" uJmw'n, 24 kai; ejnduvsasqai to;n kaino;n 

a[nqrwpon to;n kata; qeo;n ktisqevnta ejn 

dikaiosuvnh/ kai; oJsiovthti th'" ajlhqeiva". 
25 Dio; ajpoqevmenoi to; yeu'do" lalei'te 

ajlhvqeian e{kasto" meta; tou' plhsivon aujtou', 
o{ti ejsme;n ajllhvlwn mevlh. 26 ojrgivzesqe kai; 
mh; aJmartavnete: oJ h{lio" mh; ejpiduevtw ejpi; 
»tw'/¼ parorgismw'/ uJmw'n, 27 mhde; divdote 

tovpon tw'/ diabovlw/. 28 oJ klevptwn mhkevti 
kleptevtw, ma'llon de; kopiavtw ejrgazovmeno" 

tai'" »ijdivai"¼ cersi;n to; ajgaqovn, i{na e[ch/ 
metadidovnai tw'/ creivan e[conti. 29 pa'" lovgo" 

sapro;" ejk tou' stovmato" uJmw'n mh; 
ejkporeuevsqw, ajlla; ei[ ti" ajgaqo;" pro;" 

oijkodomh;n th'" creiva", i{na dw'/ cavrin toi'" 

ajkouvousin. 30 kai; mh; lupei'te to; pneu'ma to; 
a{gion tou' qeou', ejn w|/ ejsfragivsqhte eij" 

hJmevran ajpolutrwvsew". 31 pa'sa pikriva kai; 
qumo;" kai; ojrgh; kai; kraugh; kai; blasfhmiva 

ajrqhvtw ajf! uJmw'n su;n pavsh/ kakiva/. 32 givnesqe 

»de;¼ eij" ajllhvlou" crhstoiv, eu[splagcnoi, 
carizovmenoi eJautoi'" kaqw;" kai; oJ qeo;" ejn 

Cristw'/ ejcarivsato uJmi'n. 

 

 

 

 

 

§5 1 givnesqe ou\n mimhtai; tou' qeou', wJ" 

tevkna ajgaphtav, 2 kai; peripatei'te ejn 

ajgavph/, kaqw;" kai; oJ Cristo;" hjgavphsen hJma'" 

kai; parevdwken eJauto;n uJpe;r hJmw'n prosfora;n 

kai; qusivan tw'/ qew'/ eij" ojsmh;n eujwdiva". 
3 porneiva de; kai; ajkaqarsiva pa'sa h] 
pleonexiva mhde; ojnomazevsqw ejn uJmi'n, kaqw;" 

prevpei aJgivoi", 4 kai; aijscrovth" kai; 
mwrologiva h] eujtrapeliva, a} oujk ajnh'ken, ajlla; 
ma'llon eujcaristiva. 5 tou'to ga;r i[ste 

ginwvskonte" o{ti pa'" povrno" h] ajkavqarto" h] 
pleonevkth", o{ ejstin eijdwlolavtrh", oujk e[cei 
klhronomivan ejn th'/ basileiva/ tou' Cristou' kai; 
qeou'. 6 Mhdei;" uJma'" ajpatavtw kenoi'" 

lovgoi", dia; tau'ta ga;r e[rcetai hJ ojrgh; tou' 
qeou' ejpi; tou;" uiJou;" th'" ajpeiqeiva". 7 mh; ou\n 

givnesqe summevtocoi aujtw'n: 8 h\te gavr pote 

skovto", nu'n de; fw'" ejn kurivw/: wJ" tevkna 

fwto;" peripatei'te 

9 --oJ ga;r karpo;" tou' 
fwto;" ejn pavsh/ ajgaqwsuvnh/ kai; dikaiosuvnh/ 
kai; ajlhqeiva/-- 10 dokimavzonte" tiv ejstin 

eujavreston tw'/ kurivw/: 11 kai; mh; 
sugkoinwnei'te toi'" e[rgoi" toi'" ajkavrpoi" 

tou' skovtou", ma'llon de; kai; ejlevgcete, 12 ta; 
ga;r krufh'/ ginovmena uJp! aujtw'n aijscrovn

fajtalanságnak, és haszonlesésből mindenféle 
tisztátalan tettet elkövetnek. 

20 Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól, 
21 ha valóban őt hallottátok és róla kaptatok oktatást, 
annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban 
van: 22 vessétek le a korábbi életmód szerint való régi 
embert, aki romlásba rohan a megtévesztő 
kívánságok miatt; 23 újuljatok meg gondolkodástok 
szellemében, 24 és öltsétek magatokra az új embert, 
aki Isten képére {Ter 1.26} teremtetett, valóban igaz és 
szent emberként. 

Kötelességek a felebaráttal szemben 25 Éppen 
ezért szakítsatok a hazugsággal, és mindenki 
mondjon igazat felebarátjának {Zak 8,16}, hiszen tagjai 
vagyunk egymásnak. 26 Ha haragszotok is, ne 
vétkezzetek {Zsolt 4,5 G}; a nap ne nyugodjék le 
haragotok fölött, 27 és ne adjatok helyet az ördögnek. 
28 Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább 
dolgozzék, és saját kezével szerezzen javakat, hogy 
legyen miből adnia a szűkölködőnek. 29 Semmiféle 
gonosz beszéd ne kerüljön ki szátokból, csak olyan, 
amely, ahol szükséges, alkalmas az építésre, hogy 
kegyelmet közöljön a hallgatókkal. 30 Ne 
szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki által meg 
vagytok pecsételve a megváltás napjára. 

31 Minden keserűség és harag, indulat, szóváltás 
és szitkozódás legyen távol tőletek minden 
gonoszsággal együtt. 32 Egymás iránt legyetek 
inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg 
egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek 
Krisztusban. 

5 1 Kövessétek tehát, mint kedvelt gyermekek, 
Isten példáját, 2 s éljetek szeretetben, ahogy Krisztus 
is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú 
áldozati adományként Istennek. 

Út a sötétségből a világosságra 3 Paráznaság és 
mindenféle tisztátalanság vagy kapzsiság szóba se 
jöjjön köztetek, mint ahogy ez a szentekhez illik, 
4 sem ocsmányság, sem ostoba vagy kétértelmű 
beszéd, ami illetlen, hanem inkább a hálaadás. 
5 Értsétek már meg, és jegyezzétek meg magatoknak, 
hogy semmiféle paráznának vagy tisztátalannak, 
kapzsinak, azaz bálványimádónak nincs öröksége 
Krisztus és Isten országában. 

6 Senki se vezessen félre benneteket üres 
fecsegéssel, hiszen ilyenek miatt sújtja Isten haragja 
a hitetlenség fiait. 7 Ne legyetek tehát bűneik 
részesei. 8 Mert valamikor sötétség voltatok, most 
azonban világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, 
mint a világosság gyermekei 9 – a világosság 
gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és 
igazság –, 10 keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. 
11 Ne vegyetek részt a sötétség meddő 
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ejstin kai; levgein: 13 ta; de; pavnta
ejlegcovmena uJpo; tou' fwto;" fanerou'tai, 
14 pa'n ga;r to; fanerouvmenon fw'" ejstin. dio; 
levgei, !vEgeire, oJ kaqeuvdwn, kai; ajnavsta ejk 

tw'n nekrw'n, kai; ejpifauvsei soi oJ Cristov". 
15 Blevpete ou\n ajkribw'" pw'" peripatei'te, 
mh; wJ" a[sofoi ajll! wJ" sofoiv, 
16 ejxagorazovmenoi to;n kairovn, o{ti aiJ hJmevrai 
ponhraiv eijsin. 17 dia; tou'to mh; givnesqe 

a[frone", ajlla; sunivete tiv to; qevlhma tou' 
kurivou. 18 kai; mh; mequvskesqe oi[nw/, ejn w|/ 
ejstin ajswtiva, ajlla; plhrou'sqe ejn pneuvmati, 
19 lalou'nte" eJautoi'" »ejn¼ yalmoi'" kai; 
u{mnoi" kai; wj/dai'" pneumatikai'", a[/donte" kai; 
yavllonte" th'/ kardiva/ uJmw'n tw'/ kurivw/, 
20 eujcaristou'nte" pavntote uJpe;r pavntwn ejn 

ojnovmati tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou' tw'/ 
qew'/ kai; patriv, 21 uJpotassovmenoi ajllhvloi" 

ejn fovbw/ Cristou'. 22 AiJ gunai'ke" toi'" ijdivoi" 

ajndravsin wJ" tw'/ kurivw/, 23 o{ti ajnhvr ejstin 

kefalh; th'" gunaiko;" wJ" kai; oJ Cristo;" 

kefalh; th'" ejkklhsiva", aujto;" swth;r tou' 
swvmato". 24 ajlla; wJ" hJ ejkklhsiva 

uJpotavssetai tw'/ Cristw'/, ou{tw" kai; aiJ 
gunai'ke" toi'" ajndravsin ejn pantiv. 25 OiJ 
a[ndre", ajgapa'te ta;" gunai'ka", kaqw;" kai; oJ 
Cristo;" hjgavphsen th;n ejkklhsivan kai; 
eJauto;n parevdwken uJpe;r aujth'", 26 i{na aujth;n 

aJgiavsh/ kaqarivsa" tw'/ loutrw'/ tou' u{dato" ejn 

rJhvmati, 27 i{na parasthvsh/ aujto;" eJautw'/ 
e[ndoxon th;n ejkklhsivan, mh; e[cousan spivlon 

h] rJutivda h[ ti tw'n toiouvtwn, ajll! i{na h\/ aJgiva 

kai; a[mwmo". 28 ou{tw" ojfeivlousin »kai;¼ oiJ 
a[ndre" ajgapa'n ta;" eJautw'n gunai'ka" wJ" ta; 
eJautw'n swvmata. oJ ajgapw'n th;n eJautou' 
gunai'ka eJauto;n ajgapa'/, 29 oujdei;" gavr pote 

th;n eJautou' savrka ejmivshsen, ajlla; ejktrevfei 
kai; qavlpei aujthvn, kaqw;" kai; oJ Cristo;" th;n 

ejkklhsivan, 30 o{ti mevlh ejsme;n tou' swvmato" 

aujtou'. 31 ajnti; touvtou kataleivyei a[nqrwpo" 

»to;n¼ patevra kai; »th;n¼ mhtevra kai; 
proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka aujtou', 
kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan. 32 to; 
musthvrion tou'to mevga ejstivn, ejgw; de; levgw 

eij" Cristo;n kai; eij" th;n ejkklhsivan. 33 plh;n 

kai; uJmei'" oiJ kaq! e{na e{kasto" th;n eJautou' 
gunai'ka ou{tw" ajgapavtw wJ" eJautovn, hJ de; 
gunh; i{na fobh'tai to;n a[ndra. 

§6 1 Ta; tevkna, uJpakouvete toi'" 

goneu'sin uJmw'n »ejn kurivw/¼, tou'to gavr ejstin 

divkaion. 2 tivma to;n patevra sou kai; th;n 

mhtevra, h{ti" ejsti;n ejntolh; prwvth ejn 

ejpaggeliva/, 3 i{na eu\ soi gevnhtai kai; e[sh/ 
makrocrovnio" ejpi; th'" gh'". 4 Kai; oiJ 
patevre", mh; parorgivzete ta; tevkna uJmw'n, 
ajlla; ejktrevfete aujta; ejn paideiva/ kai; 
nouqesiva/ kurivou. 5 OiJ dou'loi, uJpakouvete toi'" 

kata; savrka kurivoi" meta; fovbou kai; trovmou 

ejn aJplovthti th'" kardiva" uJmw'n wJ" tw'/

cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. 
12 Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani 
is szégyen. 13 Mindenre azonban, ami 
elmarasztalásban részesül, világosság derül, 14 s 
minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. 
Innen a mondás: »Kelj fel alvó, támadj fel a halottak 
közül, és Krisztus rád ragyog!« 

15 Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, 
ne mint esztelenek, 16 hanem mint bölcsek. Jól 
használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk! 
17 Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, 
hogy mi az Úr akarata! 18 Ne részegedjetek le bortól, 
mert abból erkölcstelenség fakad, inkább teljetek el 
Lélekkel! 19 Magatok közt zsoltárokat, szent dalokat 
és lelki énekeket zengjetek, énekeljetek és 
zengedezzetek szívetekben az Úrnak! 20 Adjatok 
hálát mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében az Istennek és Atyának! 

A keresztény család 21 Engedelmeskedjetek 
egymásnak Krisztus félelmében! 

22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, 
akárcsak az Úrnak, 23 mert a férfi feje az asszonynak, 
amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test 
üdvözítője. 24 De mint ahogy az egyház Krisztusnak 
van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a 
férjüknek. 

25 Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan 
Krisztus is szerette az egyházat! Önmagát adta érte, 
26 hogy a víz fürdőjében az ige által megtisztítva 
megszentelje, 27 és dicsővé tegye magának az 
egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más efféle ne 
legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtlen. 
28 Ugyanígy a férfiak is úgy szeressék feleségüket, 
mint önnön testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát 
szereti. 29 Hiszen soha, senki sem gyűlöli a testét, 
hanem táplálja és ápolja, akárcsak Krisztus az 
egyházat, 30 mert tagjai vagyunk az ő testének. 
31 »Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a 
feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test 
lesznek« {Ter 2,24}. 32 Nagy titok ez; én pedig 
Krisztusról és az egyházról mondom! 33 Tehát 
mindegyiktek úgy szeresse a feleségét, mint 
önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. 

6 1 Gyermekek, engedelmeskedjetek 
szüleiteknek az Úrban, mert így van az rendjén. 
2 »Tiszteld apádat és anyádat« {Kiv 20,12}; ez az első, 
ígérettel egybekötött parancs: 3 »hogy jó dolgod 
legyen, és hosszú életű légy a földön« {MTörv 5,16}. 4 És 
ti apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, 
hanem neveljétek őket fegyelemben és az Úr 
intelmével! 

5 Szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti 
uraitoknak félelemmel és remegéssel szívetek 



Cristw'/, 6 mh; kat! ojfqalmodoulivan wJ" 

ajnqrwpavreskoi ajll! wJ" dou'loi Cristou' 
poiou'nte" to; qevlhma tou' qeou' ejk yuch'", 
7 met! eujnoiva" douleuvonte", wJ" tw'/ kurivw/ kai; 
oujk ajnqrwvpoi", 8 eijdovte" o{ti e{kasto", ejavn 

ti poihvsh/ ajgaqovn, tou'to komivsetai para; 
kurivou, ei[te dou'lo" ei[te ejleuvqero". 9 Kai; oiJ 
kuvrioi, ta; aujta; poiei'te pro;" aujtouv", 
ajnievnte" th;n ajpeilhvn, eijdovte" o{ti kai; 
aujtw'n kai; uJmw'n oJ kuvriov" ejstin ejn oujranoi'", 
kai; proswpolhmyiva oujk e[stin par! aujtw'/. 
10 Tou' loipou' ejndunamou'sqe ejn kurivw/ kai; ejn 

tw'/ kravtei th'" ijscuvo" aujtou'. 11 ejnduvsasqe 

th;n panoplivan tou' qeou' pro;" to; duvnasqai 
uJma'" sth'nai pro;" ta;" meqodeiva" tou' 
diabovlou: 12 o{ti oujk e[stin hJmi'n hJ pavlh pro;" 

ai|ma kai; savrka, ajlla; pro;" ta;" ajrcav", pro;" 

ta;" ejxousiva", pro;" tou;" kosmokravtora" 

tou' skovtou" touvtou, pro;" ta; pneumatika; 
th'" ponhriva" ejn toi'" ejpouranivoi". 13 dia; 
tou'to ajnalavbete th;n panoplivan tou' qeou', 
i{na dunhqh'te ajntisth'nai ejn th'/ hJmevra/ th'/ 
ponhra'/ kai; a{panta katergasavmenoi sth'nai. 
14 sth'te ou\n perizwsavmenoi th;n ojsfu;n uJmw'n 

ejn ajlhqeiva/, kai; ejndusavmenoi to;n qwvraka th'" 

dikaiosuvnh", 15 kai; uJpodhsavmenoi tou;" 

povda" ejn eJtoimasiva/ tou' eujaggelivou th'" 

eijrhvnh", 16 ejn pa'sin ajnalabovnte" to;n 

qureo;n th'" pivstew", ejn w|/ dunhvsesqe pavnta 

ta; bevlh tou' ponhrou' »ta;¼ pepurwmevna 

sbevsai: 17 kai; th;n perikefalaivan tou' 
swthrivou devxasqe, kai; th;n mavcairan tou' 
pneuvmato", o{ ejstin rJh'ma qeou', 18 dia; pavsh" 

proseuch'" kai; dehvsew" proseucovmenoi ejn 

panti; kairw'/ ejn pneuvmati, kai; eij" aujto; 
ajgrupnou'nte" ejn pavsh/ proskarterhvsei kai; 
dehvsei peri; pavntwn tw'n aJgivwn, 19 kai; uJpe;r 

ejmou', i{na moi doqh'/ lovgo" ejn ajnoivxei tou' 
stovmatov" mou, ejn parrhsiva/ gnwrivsai to; 
musthvrion tou' eujaggelivou 

20 uJpe;r ou| 
presbeuvw ejn aJluvsei, i{na ejn aujtw'/ 
parrhsiavswmai wJ" dei' me lalh'sai. 21 @vIna de; 
eijdh'te kai; uJmei'" ta; kat! ejmev, tiv pravssw, 
pavnta gnwrivsei uJmi'n Tuciko;" oJ ajgaphto;" 

ajdelfo;" kai; pisto;" diavkono" ejn kurivw/, 22 o}n 

e[pemya pro;" uJma'" eij" aujto; tou'to i{na 

gnw'te ta; peri; hJmw'n kai; parakalevsh/ ta;" 

kardiva" uJmw'n. 23 Eijrhvnh toi'" ajdelfoi'" kai; 
ajgavph meta; pivstew" ajpo; qeou' patro;" kai; 
kurivou !Ihsou' Cristou'. 24 hJ cavri" meta; 
pavntwn tw'n ajgapwvntwn to;n kuvrion hJmw'n 

!Ihsou'n Cristo;n ejn ajfqarsiva/. 

 

 

 

 

 

 

egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak! 6 Ne 
látszatra szolgáljatok, mintha emberek tetszését 
keresnétek, hanem mint Krisztus szolgái, akik 
szívesen teljesítik Isten akaratát! 7 Készséges 
akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak tennétek, s 
nem embereknek! 8 Tudjátok, hogy mindenki, aki 
valami jót tesz, annak jutalmát megkapja majd az 
Úrtól, akár szolga, akár szabad. 

9 Ti pedig, gazdák, ugyanezt tegyétek velük, 
hagyjátok a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy 
nekik is, nektek is Uratok van az égben, s nála nincs 
személyválogatás. 

Felhívás a küzdelemre 10 Végezetül pedig: 
erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében! 
11 Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy 
megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben! 
12 Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok 
ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a 
gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei 
ellen. 

13 Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy 
ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, 
mert mindent megtettetek. 14 Úgy álljatok tehát, hogy 
derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek 
magatokra a megigazulás vértjét!  {Iz 59,17} 15 Lábatok 
saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére 
való készség. 16 Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, 
amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 
17 Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek 
kardját, vagyis az Isten igéjét. 18 Mindenkor 
esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és 
könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes 
állhatatossággal könyörögve az összes szentért, 19 és 
értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor 
megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az 
evangélium titkát, 20 aminek hírnöke vagyok a 
bilincsekben is; hadd beszéljek bátran, amint 
kötelességem. 

Zárszó és áldás: 6,21-24 

21 Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, 
mit művelek, Tichikusz, a szeretett testvér és hűséges 
szolga az Úrban, mindent el fog nektek mondani. 
22 Éppen azért küldtem őt hozzátok, hogy 
megtudjátok, mi van velünk, s megvigasztalja 
szíveteket. 

23 Békesség a testvéreknek, és hittel párosult 
szeretet az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól! 
24 Kegyelem mindazoknak, akik meg nem 
fogyatkozó szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust! 

 



 

&A Filippieknek írt levél 

§1 1 Pau'lo" kai; Timovqeo" dou'loi 
Cristou' !Ihsou' pa'sin toi'" aJgivoi" ejn Cristw'/ 
!Ihsou' toi'" ou\sin ejn Filivppoi" su;n 

ejpiskovpoi" kai; diakovnoi": 2 cavri" uJmi'n kai; 
eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou 

!Ihsou' Cristou'. 3 Eujcaristw' tw'/ qew'/ mou ejpi; 
pavsh/ th'/ mneiva/ uJmw'n, 4 pavntote ejn pavsh/ 
dehvsei mou uJpe;r pavntwn uJmw'n meta; cara'" 

th;n devhsin poiouvmeno", 5 ejpi; th'/ koinwniva/ 
uJmw'n eij" to; eujaggevlion ajpo; th'" prwvth" 

hJmevra" a[cri tou' nu'n, 6 pepoiqw;" aujto; 
tou'to, o{ti oJ ejnarxavmeno" ejn uJmi'n e[rgon 

ajgaqo;n ejpitelevsei a[cri hJmevra" Cristou' 
!Ihsou': 7 kaqwv" ejstin divkaion ejmoi; tou'to 

fronei'n uJpe;r pavntwn uJmw'n, dia; to; e[cein me 

ejn th'/ kardiva/ uJma'", e[n te toi'" desmoi'" mou 

kai; ejn th'/ ajpologiva/ kai; bebaiwvsei tou' 
eujaggelivou sugkoinwnouv" mou th'" cavrito" 

pavnta" uJma'" o[nta". 8 mavrtu" gavr mou oJ 
qeov", wJ" ejpipoqw' pavnta" uJma'" ejn 

splavgcnoi" Cristou' !Ihsou'. 9 kai; tou'to 

proseuvcomai, i{na hJ ajgavph uJmw'n e[ti ma'llon 

kai; ma'llon perisseuvh/ ejn ejpignwvsei kai; 
pavsh/ aijsqhvsei, 10 eij" to; dokimavzein uJma'" 

ta; diafevronta, i{na h\te eijlikrinei'" kai; 
ajprovskopoi eij" hJmevran Cristou', 
11 peplhrwmevnoi karpo;n dikaiosuvnh" to;n 

dia; !Ihsou' Cristou' eij" dovxan kai; e[painon 

qeou'. 12 Ginwvskein de; uJma'" bouvlomai, 
ajdelfoiv, o{ti ta; kat! ejme; ma'llon eij" 

prokoph;n tou' eujaggelivou ejlhvluqen, 13 w{ste 

tou;" desmouv" mou fanerou;" ejn Cristw'/ 
genevsqai ejn o{lw/ tw'/ praitwrivw/ kai; toi'" 

loipoi'" pavsin, 14 kai; tou;" pleivona" tw'n 

ajdelfw'n ejn kurivw/ pepoiqovta" toi'" desmoi'" 

mou perissotevrw" tolma'n ajfovbw" to;n 

lovgon lalei'n. 15 Tine;" me;n kai; dia; fqovnon 

kai; e[rin, tine;" de; kai; di! eujdokivan to;n 

Cristo;n khruvssousin: 16 oiJ me;n ejx ajgavph", 
eijdovte" o{ti eij" ajpologivan tou' eujaggelivou 

kei'mai, 17 oiJ de; ejx ejriqeiva" to;n Cristo;n 

kataggevllousin, oujc aJgnw'", oijovmenoi qli'yin 

ejgeivrein toi'" desmoi'" mou. 18 tiv gavr_ plh;n 

o{ti panti; trovpw/, ei[te profavsei ei[te 

ajlhqeiva/, Cristo;" kataggevlletai, kai; ejn 

touvtw/ caivrw: ajlla; kai; carhvsomai, 19 oi\da 

ga;r o{ti tou'tov moi ajpobhvsetai eij" swthrivan 

dia; th'" uJmw'n dehvsew" kai; ejpicorhgiva" tou' 
pneuvmato" !Ihsou' Cristou', 20 kata; th;n 

ajpokaradokivan kai; ejlpivda mou o{ti ejn oujdeni; 
aijscunqhvsomai, ajll! ejn pavsh/ parrhsiva/ wJ" 

pavntote kai; nu'n megalunqhvsetai Cristo;" 

ejn tw'/ swvmativ mou, ei[te dia; zwh'" ei[te dia; 
qanavtou. 21 ejmoi; ga;r to; zh'n Cristo;" kai; to; 
ajpoqanei'n kevrdo". 22 eij de; to; zh'n ejn sarkiv, 
tou'tov moi karpo;" e[rgou: kai; tiv aiJrhvsomai 
ouj gnwrivzw. 23 sunevcomai de; ejk tw'n duvo, th;n

 

&A Filippieknek írt levél 

 

1 1 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, 
Krisztus Jézus összes szentjének Filippiben az 
elöljárókkal és a diákonusokkal együtt. 2 Kegyelem 
nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr 
Jézus Krisztustól! 

Pál és a hívek: 1,3-26 

Hálaadás és könyörgés 3 Valahányszor 
megemlékezem rólatok, hálát adok Istenemnek, 4 és 
mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök 
mindnyájatokért, 5 mivel részt vesztek az evangélium 
szolgálatában az első naptól kezdve mindmáig. 
6 Bízom is abban, hogy aki megkezdte bennetek a jó 
művet, teljessé teszi azt Krisztus Jézus napjáig. 7 Illő 
is, hogy így gondolkozzam mindnyájatokról, mert 
szívembe zártalak titeket, akik a bilincseimben, 
valamint az evangélium védelmezésében és 
megerősítésében mindannyian részesei vagytok a 
nekem juttatott kegyelemnek. 8 Mert Isten a tanúm, 
mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus 
Jézus szeretetében. 9 Azért imádkozom, hogy 
szeretetetek mindjobban gazdagodjék 
megismerésben és teljes megértésben, 10 hogy meg 
tudjátok ítélni, mi a helyes, hogy tiszták és 
kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, 11 telve az 
igaz életnek Jézus Krisztus által szerzett 
gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére. 

Pál fogságának értelme 12 Tudomásotokra 
akarom hozni, testvérek, hogy jelen körülményeim 
inkább hasznára vannak az evangéliumnak, 13 mert 
az egész császári testőrségben és máshol is ismeretes 
lett, hogy bilincseimet Krisztusért viselem, 14 és az 
Úrban való testvérek többsége bilincseimből 
bizalmat merítve bátrabban, félelem nélkül meri 
hirdetni az igét. 15 Némelyek ugyan irigységből és 
versengésből, mások azonban jóakaratból hirdetik 
Krisztust. 16 Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az 
evangélium védelméért vagyok itt; 17 azok meg 
versengésből, nem tiszta szándékkal hirdetik 
Krisztust, s azt hiszik, hogy lelki kínt okoznak 
bilincseimben. 18 De mit számít ez? Csak Krisztust 
hirdessék bármi módon, akár hátsó gondolattal, akár 
őszinte szándékkal. Én örülök neki. Sőt, ezután is 
örülni fogok, 19 mert tudom, hogy ez üdvösségemre 
válik {Jób 13,16 G} imádságotok és Jézus Krisztus 
Lelkének segítsége által. 20 Ez az én várakozásom és 
reménységem, hogy semmiben sem szégyenülök 
meg, ellenkezőleg, teljes a bizalmam, hogy mint 
mindig, úgy most is megdicsőül Krisztus az én 
testemben, akár élet, akár halál által. 



ejpiqumivan e[cwn eij" to; ajnalu'sai kai; su;n
Cristw'/ ei\nai, pollw'/ »ga;r¼ ma'llon krei'sson: 
24 to; de; ejpimevnein »ejn¼ th'/ sarki; 
ajnagkaiovteron di! uJma'". 25 kai; tou'to 

pepoiqw;" oi\da o{ti menw' kai; paramenw' 
pa'sin uJmi'n eij" th;n uJmw'n prokoph;n kai; 
cara;n th'" pivstew", 26 i{na to; kauvchma uJmw'n 

perisseuvh/ ejn Cristw'/ !Ihsou' ejn ejmoi; dia; th'" 

ejmh'" parousiva" pavlin pro;" uJma'". 27 Movnon 

ajxivw" tou' eujaggelivou tou' Cristou' 
politeuvesqe, i{na ei[te ejlqw;n kai; ijdw;n uJma'" 

ei[te ajpw;n ajkouvw ta; peri; uJmw'n, o{ti sthvkete 

ejn eJni; pneuvmati, mia'/ yuch'/ sunaqlou'nte" th'/ 
pivstei tou' eujaggelivou, 28 kai; mh; 
pturovmenoi ejn mhdeni; uJpo; tw'n 

ajntikeimevnwn, h{ti" ejsti;n aujtoi'" e[ndeixi" 

ajpwleiva", uJmw'n de; swthriva", kai; tou'to ajpo; 
qeou': 29 o{ti uJmi'n ejcarivsqh to; uJpe;r Cristou', 
ouj movnon to; eij" aujto;n pisteuvein ajlla; kai; to; 
uJpe;r aujtou' pavscein, 30 to;n aujto;n ajgw'na 

e[conte" oi|on ei[dete ejn ejmoi; kai; nu'n ajkouvete 

ejn ejmoiv. 

 

 

 

 

§2 1 Ei[ ti" ou\n paravklhsi" ejn Cristw'/, 
ei[ ti paramuvqion ajgavph", ei[ ti" koinwniva 

pneuvmato", ei[ ti" splavgcna kai; oijktirmoiv, 
2 plhrwvsatev mou th;n cara;n i{na to; aujto; 
fronh'te, th;n aujth;n ajgavphn e[conte", 
suvmyucoi, to; e}n fronou'nte", 3 mhde;n kat! 
ejriqeivan mhde; kata; kenodoxivan, ajlla; th'/ 
tapeinofrosuvnh/ ajllhvlou" hJgouvmenoi 
uJperevconta" eJautw'n, 4 mh; ta; eJautw'n 

e{kasto" skopou'nte", ajlla; »kai;¼ ta; eJtevrwn 

e{kastoi. 5 tou'to fronei'te ejn uJmi'n o} kai; ejn 

Cristw'/ !Ihsou', 6 o}" ejn morfh'/ qeou' uJpavrcwn 

oujc aJrpagmo;n hJghvsato to; ei\nai i[sa qew'/, 
7 ajlla; eJauto;n ejkevnwsen morfh;n douvlou 

labwvn, ejn oJmoiwvmati ajnqrwvpwn genovmeno": 
kai; schvmati euJreqei;" wJ" a[nqrwpo" 

8 ejtapeivnwsen eJauto;n genovmeno" uJphvkoo" 

mevcri qanavtou, qanavtou de; staurou'. 9 dio; 
kai; oJ qeo;" aujto;n uJperuvywsen kai; ejcarivsato 

aujtw'/ to; o[noma to; uJpe;r pa'n o[noma, 10 i{na ejn 

tw'/ ojnovmati !Ihsou' pa'n govnu kavmyh/ 
ejpouranivwn kai; ejpigeivwn kai; katacqonivwn, 
11 kai; pa'sa glw'ssa ejxomologhvshtai o{ti 
kuvrio" !Ihsou'" Cristo;" eij" dovxan qeou' 
patrov". 12 @vWste, ajgaphtoiv mou, kaqw;" 

pavntote uJphkouvsate, mh; wJ" ejn th'/ parousiva/ 
mou movnon ajlla; nu'n pollw'/ ma'llon ejn th'/ 
ajpousiva/ mou, meta; fovbou kai; trovmou th;n 

eJautw'n swthrivan katergavzesqe: 13 qeo;" gavr 

ejstin oJ ejnergw'n ejn uJmi'n kai; to; qevlein kai; to; 
ejnergei'n uJpe;r th'" eujdokiva". 14 pavnta 

poiei'te cwri;" goggusmw'n kai; dialogismw'n, 
15 i{na gevnhsqe a[memptoi kai; ajkevraioi

21 Mert számomra az élet Krisztus, a halál pedig 
nyereség. 22 De ha az életben maradás az eredményes 
munkát jelenti számomra, akkor nem tudom, mit 
válasszak. 23 A kettő között vívódom: szeretnék 
elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez mindennél 
jobb lenne, 24 tiértetek viszont szükségesebb, hogy a 
testben maradjak. 25 Mivel meg vagyok erről 
győződve, tudom, hogy maradok, és együtt maradok 
mindnyájatokkal a ti előrehaladásotok érdekében, és 
hitből fakadó örömötökre, 26 hogy még inkább 
dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor 
újból elmegyek hozzátok. 

Felhívás az egyetértésre 27 Ezért tehát éljetek is 
méltón Krisztus evangéliumához, hogy akár 
elmegyek és meglátlak benneteket, akár távol 
vagyok, azt halljam rólatok, hogy egy Lélekben 
vagytok, egyetértően együtt küzdötök az evangélium 
hitéért, 28 és egyáltalán nem rettentek meg az 
ellenfelektől. Ez számukra a kárhozatnak, 
számotokra pedig az üdvösségnek a jele, mégpedig 
Istentől. 29 Mert Krisztusért ti nem csak azt a 
kegyelmet kaptátok, hogy higgyetek benne, hanem 
hogy szenvedjetek is érte, 30 hiszen ti is ugyanazt a 
harcot vívjátok, amelyet nálam láttatok, és amelyet 
most felőlem hallotok. 

2 1 Ha tehát ér valamit a Krisztusban adott 
buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki 
közösség, az együttérzés és a könyörület, 2 tegyétek 
teljessé örömömet azzal, hogy egyetértők vagytok, 
ugyanazon szeretet van bennetek, és együttérezve 
ugyanarra törekedtek. 3 Ne tegyetek semmit 
versengésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem 
mindenki alázatosan tekintse a másikat maga fölött 
állónak. 4 Egyiktek se tartsa csak a maga érdekét 
szem előtt, hanem a másokét is. 

Krisztus példája 5 Ugyanazt az érzést ápoljátok 
magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, 

6 aki, bár Isten alakjában létezett,  
nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan 
dolognak,  
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell,  
7 hanem kiüresítette önmagát,  
szolgai alakot vett fel,  
és hasonló lett az emberekhez,  
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy 
ember.  
8 Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,  
mégpedig a kereszthalálig.  
9 Ezért Isten felmagasztalta őt,  
és olyan nevet adott neki,  
amely minden más név fölött van,  
10 hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd 
az égben, a földön és az alvilágban,  
11 és minden nyelv vallja {Iz 45,23}, 



15 i{na gevnhsqe a[memptoi kai; ajkevraioi,
tevkna qeou' a[mwma mevson genea'" skolia'" 

kai; diestrammevnh", ejn oi|" faivnesqe wJ" 

fwsth're" ejn kovsmw/, 16 lovgon zwh'" 

ejpevconte", eij" kauvchma ejmoi; eij" hJmevran 

Cristou', o{ti oujk eij" keno;n e[dramon oujde; eij" 

keno;n ejkopivasa. 17 ajlla; eij kai; spevndomai 
ejpi; th'/ qusiva/ kai; leitourgiva/ th'" pivstew" 

uJmw'n, caivrw kai; sugcaivrw pa'sin uJmi'n: 18 to; 
de; aujto; kai; uJmei'" caivrete kai; sugcaivretev 
moi. 19 !Elpivzw de; ejn kurivw/ !Ihsou' Timovqeon 

tacevw" pevmyai uJmi'n, i{na kajgw; eujyucw' 
gnou;" ta; peri; uJmw'n. 20 oujdevna ga;r e[cw 

ijsovyucon o{sti" gnhsivw" ta; peri; uJmw'n 

merimnhvsei, 21 oiJ pavnte" ga;r ta; eJautw'n 

zhtou'sin, ouj ta; !Ihsou' Cristou'. 22 th;n de; 
dokimh;n aujtou' ginwvskete, o{ti wJ" patri; 
tevknon su;n ejmoi; ejdouvleusen eij" to; 
eujaggevlion. 23 tou'ton me;n ou\n ejlpivzw 

pevmyai wJ" a]n ajfivdw ta; peri; ejme; ejxauth'": 
24 pevpoiqa de; ejn kurivw/ o{ti kai; aujto;" 

tacevw" ejleuvsomai. 25 !Anagkai'on de; 
hJghsavmhn !Epafrovditon to;n ajdelfo;n kai; 
sunergo;n kai; sustratiwvthn mou, uJmw'n de; 
ajpovstolon kai; leitourgo;n th'" creiva" mou, 
pevmyai pro;" uJma'", 26 ejpeidh; ejpipoqw'n h\n 

pavnta" uJma'", kai; ajdhmonw'n diovti hjkouvsate 

o{ti hjsqevnhsen. 27 kai; ga;r hjsqevnhsen 

paraplhvsion qanavtw/: ajlla; oJ qeo;" hjlevhsen 

aujtovn, oujk aujto;n de; movnon ajlla; kai; ejmev, i{na 

mh; luvphn ejpi; luvphn scw'. 28 spoudaiotevrw" 

ou\n e[pemya aujto;n i{na ijdovnte" aujto;n pavlin 

carh'te kajgw; ajlupovtero" w\. 29 prosdevcesqe 

ou\n aujto;n ejn kurivw/ meta; pavsh" cara'", kai; 
tou;" toiouvtou" ejntivmou" e[cete, 30 o{ti dia; 
to; e[rgon Cristou' mevcri qanavtou h[ggisen, 
paraboleusavmeno" th'/ yuch'/ i{na 

ajnaplhrwvsh/ to; uJmw'n uJstevrhma th'" prov" me 

leitourgiva". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 1 To; loipovn, ajdelfoiv mou, caivrete 

ejn kurivw/. ta; aujta; gravfein uJmi'n ejmoi; me;n oujk 

ojknhrovn uJmi'n de; ajsfalev" 2 Blevpete tou;"

hogy »Jézus Krisztus az Úr!«  
az Atyaisten dicsőségére.  
Az apostol aggódik a közösség üdvösségéért 

12 Így tehát, kedveseim, amint mindig is 
engedelmesek voltatok, munkáljátok üdvösségeteket 
félelemmel és rettegéssel, nemcsak úgy, ahogy 
jelenlétemben tettétek, hanem még sokkal inkább 
most, a távollétemben. 13 Mert Isten az, aki bennetek 
az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli 
jóakarata szerint. 14 Tegyetek meg mindent 
zúgolódás és habozás nélkül, 15 hogy kifogástalanok 
és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és 
romlott nemzedék között {MTörv 32,5}, akik között 
ragyogtok, mint csillagok a mindenségben. 
16 Ragaszkodjatok az élet igéjéhez, hogy meglegyen 
a dicsőségem Krisztus napján, hogy nem futottam 
hiába, és nem fáradtam eredménytelenül {Iz 65,23 G}. 
17 Sőt, ha italáldozatul véremet kiontják is a ti hitetek 
istentiszteleti áldozatára, örülök és együtt 
örvendezem mindnyájatokkal. 18 Hasonlóképpen ti is 
örüljetek, és velem együtt örvendezzetek. 

Timóteus és Epafroditosz küldetése: 2,19-30 

19 Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust 
hamarosan hozzátok küldhetem, hogy én is 
megnyugodjam, ha értesülök dolgaitokról. 20 Senkim 
sincs ugyanis, aki lélekben annyira hozzám hasonló 
volna és olyan őszintén szívén viselné ügyeteket. 
21 Hiszen mindenki a maga dolgával törődik, és nem 
Jézus Krisztuséval. 22 Megbízhatóságát ismeritek, 
hiszen mint a gyermek apjának, úgy végezte velem a 
szolgálatot az evangéliumért. 23 Remélem tehát, hogy 
elküldhetem őt, mihelyt látom, hogy merre fordulnak 
ügyeim. 24 Sőt, bízom az Úrban, hogy magam is 
hamarosan el tudok menni. 

25 Szükségesnek tartottam, hogy Epafroditosz 
testvért, társamat a munkában és a küzdelemben, aki 
mint a ti küldöttetek, szükségemben szolgálatomra 
volt, hozzátok küldjem, 26 mert kívánkozott 
mindnyájatok után, és bánkódott azon, hogy hírét 
hallottátok betegségének. 27 Bizony, halálosan beteg 
volt, Isten azonban megkönyörült rajta, de nemcsak 
rajta, hanem rajtam is, nehogy bánatra bánat érjen. 
28 Annál gyorsabban küldtem tehát őt, hogy újból 
örüljetek, ha viszontlátjátok, és ne bánkódjam én 
sem. 29 Fogadjátok tehát őt az Úrban teljes örömmel, 
és becsüljétek meg az ilyen férfiakat! 30 Hiszen ő 
Krisztus ügye miatt került közel a halálhoz, s 
kockára tette életét, hogy pótolja az irányomban 
végzett szolgálatban azt, amit ti nem teljesíthettetek. 

A keresztények élete, az apostol példája: 3,1-4,9

3 Állhatatosság a hitben 1 Egyébiránt, 
testvéreim, örvendezzetek az Úrban. Nekem nem 



ojknhrovn, uJmi'n de; ajsfalev". 2 Blevpete tou;" 

kuvna", blevpete tou;" kakou;" ejrgavta", 
blevpete th;n katatomhvn. 3 hJmei'" gavr ejsmen 

hJ peritomhv, oiJ pneuvmati qeou' latreuvonte" 

kai; kaucwvmenoi ejn Cristw'/ !Ihsou' kai; oujk ejn 

sarki; pepoiqovte", 4 kaivper ejgw; e[cwn 

pepoivqhsin kai; ejn sarkiv. ei[ ti" dokei' a[llo" 

pepoiqevnai ejn sarkiv, ejgw; ma'llon: 
5 peritomh'/ ojktahvmero", ejk gevnou" !Israhvl, 
fulh'" Beniamivn, @Ebrai'o" ejx @Ebraivwn, kata; 
novmon Farisai'o", 6 kata; zh'lo" diwvkwn th;n 

ejkklhsivan, kata; dikaiosuvnhn th;n ejn novmw/ 
genovmeno" a[mempto". 7 »ajlla;¼ a{tina h\n moi 
kevrdh, tau'ta h{ghmai dia; to;n Cristo;n 

zhmivan. 8 ajlla; menou'nge kai; hJgou'mai pavnta 

zhmivan ei\nai dia; to; uJperevcon th'" gnwvsew" 

Cristou' !Ihsou' tou' kurivou mou, di! o}n ta; 
pavnta ejzhmiwvqhn, kai; hJgou'mai skuvbala i{na 

Cristo;n kerdhvsw 

9 kai; euJreqw' ejn aujtw'/, mh; 
e[cwn ejmh;n dikaiosuvnhn th;n ejk novmou ajlla; 
th;n dia; pivstew" Cristou', th;n ejk qeou' 
dikaiosuvnhn ejpi; th'/ pivstei, 10 tou' gnw'nai 
aujto;n kai; th;n duvnamin th'" ajnastavsew" 

aujtou' kai; »th;n¼ koinwnivan »tw'n¼ paqhmavtwn 

aujtou', summorfizovmeno" tw'/ qanavtw/ aujtou', 
11 ei[ pw" katanthvsw eij" th;n ejxanavstasin 

th;n ejk nekrw'n. 12 Oujc o{ti h[dh e[labon h] h[dh 

teteleivwmai, diwvkw de; eij kai; katalavbw, ejf! 
w|/ kai; katelhvmfqhn uJpo; Cristou' »jIhsou'¼. 
13 ajdelfoiv, ejgw; ejmauto;n ouj logivzomai 
kateilhfevnai: e}n dev, ta; me;n ojpivsw 

ejpilanqanovmeno" toi'" de; e[mprosqen 

ejpekteinovmeno", 14 kata; skopo;n diwvkw eij" 

to; brabei'on th'" a[nw klhvsew" tou' qeou' ejn 

Cristw'/ !Ihsou'. 15 @vOsoi ou\n tevleioi, tou'to 

fronw'men: kai; ei[ ti eJtevrw" fronei'te, kai; 
tou'to oJ qeo;" uJmi'n ajpokaluvyei: 16 plh;n eij" o} 
ejfqavsamen, tw'/ aujtw'/ stoicei'n. 
17 Summimhtaiv mou givnesqe, ajdelfoiv, kai; 
skopei'te tou;" ou{tw peripatou'nta" kaqw;" 

e[cete tuvpon hJma'". 18 polloi; ga;r 

peripatou'sin ou}" pollavki" e[legon uJmi'n, nu'n 

de; kai; klaivwn levgw, tou;" ejcqrou;" tou' 
staurou' tou' Cristou', 19 w|n to; tevlo" 

ajpwvleia, w|n oJ qeo;" hJ koiliva kai; hJ dovxa ejn th'/ 
aijscuvnh/ aujtw'n, oiJ ta; ejpivgeia fronou'nte". 
20 hJmw'n ga;r to; polivteuma ejn oujranoi'" 

uJpavrcei, ejx ou| kai; swth'ra ajpekdecovmeqa 

kuvrion !Ihsou'n Cristovn, 21 o}" 

metaschmativsei to; sw'ma th'" tapeinwvsew" 

hJmw'n suvmmorfon tw'/ swvmati th'" dovxh" 

aujtou' kata; th;n ejnevrgeian tou' duvnasqai 
aujto;n kai; uJpotavxai aujtw'/ ta; pavnta. 

 

 

 

 

 

terhes, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket viszont 
megerősít. 2 Ügyeljetek a kutyákra, ügyeljetek a 
rossz munkásokra, ügyeljetek a megcsonkítottakra! 
3 Mert a körülmetéltek mi vagyunk, akik Isten Lelke 
által szolgálunk, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, s 
bizalmunkat nem a testbe helyezzük. 4 Nekem 
lehetne ugyan bizalmam a testben is. Ha másvalaki 
úgy gondolja, hogy bizakodhat a testben, én még 
inkább: 5 a nyolcadik napon körülmetéltek, Izrael 
nemzetéből, Benjamin törzséből származom, héber a 
héberek közül, a törvény megtartásában farizeus, 
6 buzgóságból az egyház üldözője, a törvény szerinti 
igazság dolgában kifogástalan. 

Vágyakozás a Krisztussal való teljes közösségre 
7 De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek 
tartottam Krisztusért. 8 Sőt, mindent veszteségnek 
tartok Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének 
mindent fölülmúló voltáért. Őérte mindent veszni 
hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust 
elnyerjem, 9 és hogy én őbenne legyek, nem a saját 
megigazulásom alapján, amely a törvényből 
származik, hanem az által a megigazulás által, amely 
Krisztus hitéből való, vagyis amely Istentől van a hit 
révén. 10 Krisztust akarom megismerni, és 
feltámadásának erejét, a szenvedéseiben való 
részvételt hozzá hasonulva a halálban, 11 hogy 
valamiképpen eljussak a halottak közül való 
feltámadásra. 12 Nem mintha már kezemben 
tartanám, vagy már tökéletes lennék, de törekszem 
rá, hogy magamhoz ragadjam, mert Krisztus is 
magához ragadott engem. 13 Testvérek, nem 
képzelem magamról, hogy már magamhoz ragadtam, 
de egyet igen: felejtem, ami mögöttem van, és 
nekifeszülök annak, ami előttem van. 14 Így futok a 
cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten 
felülről adott Krisztus Jézusban. 

15 Akik tehát tökéletesek vagyunk, 
gondolkodjunk így mindnyájan; ha pedig valamiben 
másképp gondolkoztok, Isten azt is feltárja majd 
előttetek. 16 Amire azonban már eljutottunk, aszerint 
járjuk utunkat. 

17 Legyetek követőim, testvérek, és figyeljetek 
azokra, akik úgy élnek, ahogy példát adtunk nektek. 
18 Mert sokan élnek úgy – sokszor mondtam nektek, 
és most is sírva mondom –, mint Krisztus 
keresztjének ellenségei. 19 Végük a pusztulás, istenük 
a hasuk, dicsekvésük az, ami a szégyenük, s a 
figyelmük földi dolgokra irányul. 20 A mi hazánk 
azonban a mennyekben van, ahonnan mint üdvözítőt 
várjuk az Úr Jézus Krisztust. 21 Ő átalakítja gyarló 
testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges 
testéhez, azzal az erővel, amellyel hatalma alá vethet 
mindent. 

 



§4 1 @vWste, ajdelfoiv mou ajgaphtoi; kai; 
ejpipovqhtoi, cara; kai; stevfanov" mou, ou{tw" 

sthvkete ejn kurivw/, ajgaphtoiv. 2 Eujodivan 

parakalw' kai; Suntuvchn parakalw' to; aujto; 
fronei'n ejn kurivw/. 3 nai; ejrwtw' kai; sev, gnhvsie 

suvzuge, sullambavnou aujtai'", ai{tine" ejn tw'/ 
eujaggelivw/ sunhvqlhsavn moi meta; kai; 
Klhvmento" kai; tw'n loipw'n sunergw'n mou, 
w|n ta; ojnovmata ejn bivblw/ zwh'". 4 Caivrete ejn 

kurivw/ pavntote: pavlin ejrw', caivrete. 5 to; 
ejpieike;" uJmw'n gnwsqhvtw pa'sin ajnqrwvpoi". 
oJ kuvrio" ejgguv". 6 mhde;n merimna'te, ajll! ejn 

panti; th'/ proseuch'/ kai; th'/ dehvsei meta; 
eujcaristiva" ta; aijthvmata uJmw'n gnwrizevsqw 

pro;" to;n qeovn. 7 kai; hJ eijrhvnh tou' qeou' hJ 
uJperevcousa pavnta nou'n frourhvsei ta;" 

kardiva" uJmw'n kai; ta; nohvmata uJmw'n ejn 

Cristw'/ !Ihsou'. 8 To; loipovn, ajdelfoiv, o{sa 

ejsti;n ajlhqh', o{sa semnav, o{sa divkaia, o{sa 

aJgnav, o{sa prosfilh', o{sa eu[fhma, ei[ ti" 

ajreth; kai; ei[ ti" e[paino", tau'ta logivzesqe: 
9 a} kai; ejmavqete kai; parelavbete kai; 
hjkouvsate kai; ei[dete ejn ejmoiv, tau'ta 

pravssete: kai; oJ qeo;" th'" eijrhvnh" e[stai 
meq! uJmw'n. 10 !Ecavrhn de; ejn kurivw/ megavlw" 

o{ti h[dh pote; ajneqavlete to; uJpe;r ejmou' 
fronei'n, ejf! w|/ kai; ejfronei'te hjkairei'sqe dev. 
11 oujc o{ti kaq! uJstevrhsin levgw, ejgw; ga;r 

e[maqon ejn oi|" eijmi aujtavrkh" ei\nai. 12 oi\da 

kai; tapeinou'sqai, oi\da kai; perisseuvein: ejn 

panti; kai; ejn pa'sin memuvhmai kai; 
cortavzesqai kai; peina'n, kai; perisseuvein 

kai; uJsterei'sqai. 13 pavnta ijscuvw ejn tw'/ 
ejndunamou'ntiv me. 14 plh;n kalw'" ejpoihvsate 

sugkoinwnhvsantev" mou th'/ qlivyei. 15 Oi[date 

de; kai; uJmei'", Filipphvsioi, o{ti ejn ajrch'/ tou' 
eujaggelivou, o{te ejxh'lqon ajpo; Makedoniva", 
oujdemiva moi ejkklhsiva ejkoinwvnhsen eij" 

lovgon dovsew" kai; lhvmyew" eij mh; uJmei'" 

movnoi: 16 o{ti kai; ejn Qessalonivkh/ kai; a{pax 

kai; di;" eij" th;n creivan moi ejpevmyate. 17 oujc 

o{ti ejpizhtw' to; dovma, ajlla; ejpizhtw' to;n 

karpo;n to;n pleonavzonta eij" lovgon uJmw'n. 
18 ajpevcw de; pavnta kai; perisseuvw: 
peplhvrwmai dexavmeno" para; !Epafrodivtou 

ta; par! uJmw'n, ojsmh;n eujwdiva", qusivan 

dekthvn, eujavreston tw'/ qew'/. 19 oJ de; qeov" mou 

plhrwvsei pa'san creivan uJmw'n kata; to; 
plou'to" aujtou' ejn dovxh/ ejn Cristw'/ !Ihsou'. 
20 tw'/ de; qew'/ kai; patri; hJmw'n hJ dovxa eij" tou;" 

aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn. 21 !Aspavsasqe 

pavnta a{gion ejn Cristw'/ !Ihsou'. ajspavzontai 
uJma'" oiJ su;n ejmoi; ajdelfoiv. 22 ajspavzontai 
uJma'" pavnte" oiJ a{gioi, mavlista de; oiJ ejk th'" 

Kaivsaro" oijkiva". 23 hJ cavri" tou' kurivou 

!Ihsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n. 

 

 

 

4 Egyetértés, öröm és béke 1 Azért tehát, 
szeretett és hőn óhajtott testvéreim, örömöm és 
koronám, így tartsatok ki az Úrban, szeretteim! 

2 Evódiát nagyon kérem, és Szintichét is kérve-
kérem, hogy értsenek egyet az Úrban. 3 Téged is 
felkérlek, igazi munkatársam, segíts nekik, hisz 
velem együtt küzdöttek az evangéliumért, 
Kelemennel és a többi munkatársammal, akiknek a 
neve benne van az élet könyvében {Zsolt 69,29}. 

4 Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: 
Örüljetek! 5 Ismerje meg mindenki a ti 
szelídségeteket! Az Úr közel van! 6 Ne legyetek 
semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden 
helyzetben hálaadással végzett imádságban és 
könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! 
7 Isten békéje pedig, amely meghalad minden 
értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus 
Jézusban. 

8 Egyébként, testvérek, arra irányuljanak 
gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami 
igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami 
dicséretes, ami erényes és magasztos. 9 Amit 
tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és 
láttatok tőlem: azt tegyétek; és veletek lesz a 
békesség Istene. 

Pál megköszöni az ajándékokat: 4,10-20 

10 Igazán megörültem az Úrban, hogy végre 
megint felbuzdultatok a rólam való gondoskodásra. 
Korábban is gondoskodtatok volna, de nem volt rá 
alkalmatok. 11 Nem az ínség mondatja ezt velem, 
hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van. 
12 Tudok szűkölködni és tudok bővelkedni is; 
mindenütt mindent megszoktam: tudok jóllakni is, 
éhezni is, bővelkedni és nélkülözni is. 13 Mindenre 
képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. 

14 Mégis jól tettétek, hogy részvéttel voltatok 
nyomorúságomban. 15 Ti is tudjátok, filippiek, hogy 
az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor 
Makedóniából útnak indultam, egy egyház sem lépett 
velem az adás és viszonzás kapcsolatára, egyedül 
csak ti. 16 Már Tesszalonikibe is küldtetek egyszer-
kétszer valamit a szükségleteimre. 17 Nem mintha 
adományra vágynék, hanem mert annak gyümölcsét 
áhítom, amelyet bőségesen írnak majd a javatokra. 
18 Átvettem mindent, és bővelkedem; el vagyok 
látva, amióta megkaptam Epafroditosztól, amit 
küldtetek, mint kellemes illatot, kedves és Istennek 
tetsző áldozatot. 19 Az én Istenem kielégíti majd 
minden szükségteket gazdagsága szerint dicsőséggel 
Krisztus Jézusban. 20 Istennek és a mi Atyánknak 
dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

&A Kolosszeieknek írt levél 

§1 1 Pau'lo" ajpovstolo" Cristou' 
!Ihsou' dia; qelhvmato" qeou' kai; Timovqeo" oJ 
ajdelfo;" 

2 toi'" ejn Kolossai'" aJgivoi" kai; 
pistoi'" ajdelfoi'" ejn Cristw'/: cavri" uJmi'n kai; 
eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n. 
3 Eujcaristou'men tw'/ qew'/ patri; tou' kurivou 

hJmw'n !Ihsou' Cristou' pavntote peri; uJmw'n 

proseucovmenoi, 4 ajkouvsante" th;n pivstin 

uJmw'n ejn Cristw'/ !Ihsou' kai; th;n ajgavphn h}n 

e[cete eij" pavnta" tou;" aJgivou" 

5 dia; th;n 

ejlpivda th;n ajpokeimevnhn uJmi'n ejn toi'" 

oujranoi'", h}n prohkouvsate ejn tw'/ lovgw/ th'" 

ajlhqeiva" tou' eujaggelivou 

6 tou' parovnto" eij" 

uJma'", kaqw;" kai; ejn panti; tw'/ kovsmw/ ejsti;n 

karpoforouvmenon kai; aujxanovmenon kaqw;" 

kai; ejn uJmi'n, ajf! h|" hJmevra" hjkouvsate kai; 
ejpevgnwte th;n cavrin tou' qeou' ejn ajlhqeiva/: 
7 kaqw;" ejmavqete ajpo; !Epafra' tou' ajgaphtou' 
sundouvlou hJmw'n, o{" ejstin pisto;" uJpe;r uJmw'n 

diavkono" tou' Cristou', 8 oJ kai; dhlwvsa" hJmi'n 

th;n uJmw'n ajgavphn ejn pneuvmati. 9 Dia; tou'to 

kai; hJmei'", ajf! h|" hJmevra" hjkouvsamen, ouj 
pauovmeqa uJpe;r uJmw'n proseucovmenoi kai; 
aijtouvmenoi i{na plhrwqh'te th;n ejpivgnwsin 

tou' qelhvmato" aujtou' ejn pavsh/ sofiva/ kai; 
sunevsei pneumatikh'/, 10 peripath'sai ajxivw" 

tou' kurivou eij" pa'san ajreskeivan, ejn panti; 
e[rgw/ ajgaqw'/ karpoforou'nte" kai; 
aujxanovmenoi th'/ ejpignwvsei tou' qeou', 11 ejn 

pavsh/ dunavmei dunamouvmenoi kata; to; kravto" 

th'" dovxh" aujtou' eij" pa'san uJpomonh;n kai; 
makroqumivan, meta; cara'" 

12 eujcaristou'nte" tw'/ patri; tw'/ iJkanwvsanti 
uJma'" eij" th;n merivda tou' klhvrou tw'n aJgivwn 

ejn tw'/ fwtiv: 13 o}" ejrruvsato hJma'" ejk th'" 

ejxousiva" tou' skovtou" kai; metevsthsen eij" 

th;n basileivan tou' uiJou' th'" ajgavph" aujtou', 
14 ejn w|/ e[comen th;n ajpoluvtrwsin, th;n a[fesin 

tw'n aJmartiw'n: 15 o{" ejstin eijkw;n tou' qeou' 
tou' ajoravtou, prwtovtoko" pavsh" ktivsew", 
16 o{ti ejn aujtw'/ ejktivsqh ta; pavnta ejn toi'" 

oujranoi'" kai; ejpi; th'" gh'", ta; oJrata; kai; ta; 
ajovrata, ei[te qrovnoi ei[te kuriovthte" ei[te 

ajrcai; ei[te ejxousivai: ta; pavnta di! aujtou' kai; 
eij" aujto;n e[ktistai, 17 kai; aujtov" ejstin pro; 
pavntwn kai; ta; pavnta ejn aujtw'/ sunevsthken. 
18 kai; aujtov" ejstin hJ kefalh; tou' swvmato", 
th'" ejkklhsiva": o{" ejstin ajrchv, prwtovtoko" 

j ' ' { v j ' j ;

Befejezés: köszöntések és áldás: 4,21-23 

21 Köszöntsetek minden szentet Krisztus 
Jézusban. A velem levő testvérek köszöntenek 
titeket. 22 A szentek mindnyájan, különösen a császár 
házából valók, köszöntenek titeket. 

23 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen 
lelketekkel! Ámen. 

 

&A Kolosszeieknek írt levél 

 

1 1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, 
és Timóteus testvér 2 a Kolosszében élő szent és hívő 
testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és 
békesség Istentől, a mi Atyánktól! 

Pál öröme: 1,3-23 
Hálaadás a közösségért 3 Hálát adunk Istennek, 

a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor 
értetek imádkozunk, 4 mivel hallottunk hitetekről 
Krisztus Jézusban, és a szeretetről, amelyet az összes 
szent iránt tanúsítotok, 5 azért a reménységért, amely 
készen áll számotokra a mennyben, s amelyről már 
hallottatok az evangélium igaz igéjében. 6 Ez eljutott 
hozzátok, és ahogy az egész világon gyümölcsöt hoz 
és növekszik, úgy nálatok is, attól a naptól kezdve, 
amelyen a maga igazságában hallottátok és 
megismertétek Isten kegyelmét. 7 Így tanultátok azt 
Epafrásztól, a mi szeretett szolgatársunktól, aki 
Krisztus hűséges szolgája értünk. 8 Ő értesített 
minket Lélekből fakadó szeretetetekről is. 

Könyörgés a közösségért 9 Ezért mi is, attól a 
naptól kezdve, hogy ezt hallottuk, szüntelenül 
imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy az ő 
akaratának az ismerete teljes legyen bennetek, 
minden lelki bölcsességgel és megértéssel együtt, 
10 és az Úrhoz méltóan éljetek, mindenben az ő 
tetszése szerint, hogy minden jócselekedetben 
gyümölcsöt hozzatok, és gyarapodjatok Isten 
ismeretében. 11 Erősítsen meg titeket dicsőségének 
hatalmából minden erővel, hogy végig kitartsatok, és 
béketűrők legyetek. 

Krisztus, a mindenség és az egyház feje 
12 Örömmel adjatok hálát az Atyának, 

aki méltókká tett titeket arra,  
hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a 
világosságban.  
13 Kiragadott minket a sötétség hatalmából,  
s áthelyezett szeretett Fiának országába.  
14 Benne van a mi megváltásunk,  
a bűnök bocsánata.  
15 Ő a láthatatlan Isten képmása,  
és minden teremtmény elsőszülöttje,  
16 mert benne teremtetett minden az égben és a 



ejk tw'n nekrw'n, i{na gevnhtai ejn pa'sin aujto;"
prwteuvwn, 19 o{ti ejn aujtw'/ eujdovkhsen pa'n to; 
plhvrwma katoikh'sai 20 kai; di! aujtou' 
ajpokatallavxai ta; pavnta eij" aujtovn, 
eijrhnopoihvsa" dia; tou' ai{mato" tou' staurou' 
aujtou', »di! aujtou'¼ ei[te ta; ejpi; th'" gh'" ei[te 

ta; ejn toi'" oujranoi'". 21 Kai; uJma'" pote o[nta" 

ajphllotriwmevnou" kai; ejcqrou;" th'/ dianoiva/ 
ejn toi'" e[rgoi" toi'" ponhroi'", 22 nuni; de; 
ajpokathvllaxen ejn tw'/ swvmati th'" sarko;" 

aujtou' dia; tou' qanavtou, parasth'sai uJma'" 

aJgivou" kai; ajmwvmou" kai; ajnegklhvtou" 

katenwvpion aujtou', 23 ei[ ge ejpimevnete th'/ 
pivstei teqemeliwmevnoi kai; eJdrai'oi kai; mh; 
metakinouvmenoi ajpo; th'" ejlpivdo" tou' 
eujaggelivou ou| hjkouvsate, tou' khrucqevnto" 

ejn pavsh/ ktivsei th'/ uJpo; to;n oujranovn, ou| 
ejgenovmhn ejgw; Pau'lo" diavkono". 24 Nu'n 

caivrw ejn toi'" paqhvmasin uJpe;r uJmw'n, kai; 
ajntanaplhrw' ta; uJsterhvmata tw'n qlivyewn 

tou' Cristou' ejn th'/ sarkiv mou uJpe;r tou' 
swvmato" aujtou', o{ ejstin hJ ejkklhsiva, 25 h|" 

ejgenovmhn ejgw; diavkono" kata; th;n oijkonomivan 

tou' qeou' th;n doqei'savn moi eij" uJma'" 

plhrw'sai to;n lovgon tou' qeou', 26 to; 
musthvrion to; ajpokekrummevnon ajpo; tw'n 

aijwvnwn kai; ajpo; tw'n genew'n--nu'n de; 
ejfanerwvqh toi'" aJgivoi" aujtou', 27 oi|" 

hjqevlhsen oJ qeo;" gnwrivsai tiv to; plou'to" th'" 

dovxh" tou' musthrivou touvtou ejn toi'" 

e[qnesin, o{ ejstin Cristo;" ejn uJmi'n, hJ ejlpi;" 

th'" dovxh": 28 o}n hJmei'" kataggevllomen 

nouqetou'nte" pavnta a[nqrwpon kai; 
didavskonte" pavnta a[nqrwpon ejn pavsh/ 
sofiva/, i{na parasthvswmen pavnta a[nqrwpon 

tevleion ejn Cristw'/: 29 eij" o} kai; kopiw' 
ajgwnizovmeno" kata; th;n ejnevrgeian aujtou' 
th;n ejnergoumevnhn ejn ejmoi; ejn dunavmei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 1 Qevlw ga;r uJma'" eijdevnai hJlivkon 

ajgw'na e[cw uJpe;r uJmw'n kai; tw'n ejn Laodikeiva/ 
kai; o{soi oujc eJovrakan to; provswpovn mou ejn 

sarkiv, 2 i{na paraklhqw'sin aiJ kardivai aujtw'n, 
sumbibasqevnte" ejn ajgavph/ kai; eij" pa'n 

plou'to" th'" plhroforiva" th'" sunevsew", 
eij" ejpivgnwsin tou' musthrivou tou' qeou', 
Cristou', 3 ejn w|/ eijsin pavnte" oiJ qhsauroi; 
th'" sofiva" kai; gnwvsew" ajpovkrufoi. 4 Tou'to 

levgw i{na mhdei;" uJma'" paralogivzhtai ejn

földön, 
a láthatók és a láthatatlanok,  
a trónusok és uralmak,  
a fejedelemségek és hatalmasságok.  
Minden őáltala és őérte teremtetett.  
17 Ő előbb van mindennél,  
és minden benne áll fenn.  
18 Ő a testnek, az egyháznak a feje;  
ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül,  
hogy az övé legyen az elsőség mindenben. 
19 Mert úgy tetszett az Atyának,  
hogy benne lakjon az egész teljesség,  
20 és hogy általa engeszteljen ki magával 

mindent, 
ami a földön és a mennyben van,  
azáltal, hogy békességet szerzett 
keresztjének vérével.  
A közösség bátorítása 21 Titeket is, akik egykor 

idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz 
tettek miatt, 22 megbékéltetett most az ő emberi 
testében a halál által, hogy mint szenteket, 
szeplőtelenül és feddhetetlenül állítson önmaga elé. 
23 Maradjatok meg ezért a hitben szilárdan és 
állhatatosan, ne tántorodjatok el az evangélium 
reménységétől, amelyet hallottatok, amelyet minden 
teremtménynek hirdettek az ég alatt, s amelynek én, 
Pál, a szolgája lettem. 

Buzdítások: 1,24- 2,23 

Pál szolgálata 24 Most pedig örömest szenvedek 
értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik 
Krisztus szenvedéseiből, testének, az egyháznak 
javára, 25 amelynek én szolgája lettem az Istentől 
értetek kapott tisztségnél fogva, hogy teljesen 
érvényt szerezzek Isten igéjének, 26 a titoknak, amely 
századok és nemzedékek óta el volt rejtve, de 
amelyet most kinyilatkoztatott szentjeinek. 27 Velük 
akarta Isten megismertetni ennek a titoknak 
dicsőséges gazdagságát a nemzetek között. Ez a titok 
pedig nem más, mint a bennetek lévő Krisztus, a 
dicsőség reménye. 28 Mi őt hirdetjük, amikor minden 
embert intünk és tanítunk teljes bölcsességgel, hogy 
minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. 
29 Ezért fáradozom és küzdök az ő erejének 
segítségével, amely hatékonyan működik bennem. 

2 1 Azt akarom, hogy tudjátok meg, hogyan 
küzdök értetek, a laodíceaiakért, és mindazokért, 
akik nem látták szemtől-szembe személyemet, 2 hogy 
a szívük megvigasztalódjék, és szeretetben 
összeforrva eljussanak a megértés teljességének 
minden gazdagságára, Isten titkának, Krisztusnak 
ismeretére, 3 akiben a bölcsesség és a tudomány 
minden kincse rejlik. 4 Ezt azért mondom, hogy senki 
fél tit k t t t tő b édd l 5 M t



piqanologiva/. 5 eij ga;r kai; th'/ sarki; a[peimi, 
ajlla; tw'/ pneuvmati su;n uJmi'n eijmi, caivrwn kai; 
blevpwn uJmw'n th;n tavxin kai; to; sterevwma 

th'" eij" Cristo;n pivstew" uJmw'n. 6 @W" ou\n 

parelavbete to;n Cristo;n !Ihsou'n to;n kuvrion, 
ejn aujtw'/ peripatei'te, 7 ejrrizwmevnoi kai; 
ejpoikodomouvmenoi ejn aujtw'/ kai; bebaiouvmenoi 
th'/ pivstei kaqw;" ejdidavcqhte, perisseuvonte" 

ejn eujcaristiva/. 8 blevpete mhv ti" uJma'" e[stai 
oJ sulagwgw'n dia; th'" filosofiva" kai; kenh'" 

ajpavth" kata; th;n paravdosin tw'n ajnqrwvpwn, 
kata; ta; stoicei'a tou' kovsmou kai; ouj kata; 
Cristovn: 9 o{ti ejn aujtw'/ katoikei' pa'n to; 
plhvrwma th'" qeovthto" swmatikw'", 10 kai; 
ejste; ejn aujtw'/ peplhrwmevnoi, o{" ejstin hJ 
kefalh; pavsh" ajrch'" kai; ejxousiva", 11 ejn w|/ 
kai; perietmhvqhte peritomh'/ ajceiropoihvtw/ 
ejn th'/ ajpekduvsei tou' swvmato" th'" sarkov", 
ejn th'/ peritomh'/ tou' Cristou', 
12 suntafevnte" aujtw'/ ejn tw'/ baptismw'/, ejn w|/ 
kai; sunhgevrqhte dia; th'" pivstew" th'" 

ejnergeiva" tou' qeou' tou' ejgeivranto" aujto;n ejk 

nekrw'n: 13 kai; uJma'" nekrou;" o[nta" »ejn¼ toi'" 

paraptwvmasin kai; th'/ ajkrobustiva/ th'" 

sarko;" uJmw'n, sunezwopoivhsen uJma'" su;n 

aujtw'/, carisavmeno" hJmi'n pavnta ta; 
paraptwvmata, 14 ejxaleivya" to; kaq! hJmw'n 

ceirovgrafon toi'" dovgmasin o} h\n uJpenantivon 

hJmi'n, kai; aujto; h\rken ejk tou' mevsou 

proshlwvsa" aujto; tw'/ staurw'/: 
15 ajpekdusavmeno" ta;" ajrca;" kai; ta;" 

ejxousiva" ejdeigmavtisen ejn parrhsiva/, 
qriambeuvsa" aujtou;" ejn aujtw'/. 16 Mh; ou\n ti" 

uJma'" krinevtw ejn brwvsei kai; ejn povsei h] ejn 

mevrei eJorth'" h] neomhniva" h] sabbavtwn, 17 a{ 
ejstin skia; tw'n mellovntwn, to; de; sw'ma tou' 
Cristou'. 18 mhdei;" uJma'" katabrabeuevtw 

qevlwn ejn tapeinofrosuvnh/ kai; qrhskeiva/ tw'n 

ajggevlwn, a} eJovraken ejmbateuvwn, eijkh'/ 
fusiouvmeno" uJpo; tou' noo;" th'" sarko;" 

aujtou', 19 kai; ouj kratw'n th;n kefalhvn, ejx ou| 
pa'n to; sw'ma dia; tw'n aJfw'n kai; sundevsmwn 

ejpicorhgouvmenon kai; sumbibazovmenon au[xei 
th;n au[xhsin tou' qeou'. 20 Eij ajpeqavnete su;n 

Cristw'/ ajpo; tw'n stoiceivwn tou' kovsmou, tiv 
wJ" zw'nte" ejn kovsmw/ dogmativzesqe, 21 Mh; 
a{yh/ mhde; geuvsh/ mhde; qivgh/", 22 a{ ejstin 

pavnta eij" fqora;n th'/ ajpocrhvsei, kata; ta; 
ejntavlmata kai; didaskaliva" tw'n ajnqrwvpwn_ 
23 a{tinav ejstin lovgon me;n e[conta sofiva" ejn 

ejqeloqrhskiva/ kai; tapeinofrosuvnh/ »kai;¼ 
ajfeidiva/ swvmato", oujk ejn timh'/ tini pro;" 

plhsmonh;n th'" sarkov". 

 

 

 

 

 

félre ne vezessen titeket tetszetős beszéddel. 5 Mert 
ha testileg távol vagyok is, lelkileg veletek vagyok, 
és örülök, amikor látom köztetek a rendet és a 
Krisztusban való hiteteknek a szilárdságát. 

6 Ezért tehát, ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus 
Krisztust, úgy éljetek is benne, 7 gyökerezzetek meg 
őbenne, és épüljetek rá! Erősödjetek meg a hitben, 
ahogyan tanultátok, és legyen bőséges a 
hálaadásotok! 

Óvás a tévtanítóktól 8 Vigyázzatok, hogy senki 
rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú 
megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a 
világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. 
9 Mert őbenne lakik az istenség egész teljessége testi 
formában, 10 és benne jutottatok teljességre, benne, 
aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a 
feje. 11 Benne körül is metélkedtetek, nem kézzel 
végzett körülmetéléssel, hanem az érzéki test 
levetésével, a Krisztus szerinti körülmetéléssel, 
12 amikor vele együtt eltemetkeztetek a 
keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak 
az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt 
feltámasztotta a halottak közül. 13 Vele együtt titeket 
is, amikor halottak voltatok vétkeitek és testetek 
körülmetéletlensége miatt, életre keltett azáltal, hogy 
megbocsátotta minden vétkünket. 14 Az adóslevelet, 
mely ellenünk szólt és vádolt minket, eltörölte, 
eltette az útból, és a keresztre szegezte; 
15 lefegyverezte a fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, 
és diadalmaskodott rajtuk. 

16 Senki ne ítéljen el tehát titeket étel vagy ital 
dolgában, sem az ünnepnapra, újholdra vagy 
szombatra vonatkozó dolgokban. 17 Ezek csak 
árnyékai a jövendő dolgoknak, a valóság azonban 
Krisztusé. 18 Ne fosszon meg titeket a jutalomtól az 
olyan ember, aki tetszeleg magának az 
alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében, aki 
látomásai miatt felfuvalkodik, alaptalanul 
elbizakodik érzékies lelkületében, 19 és nem 
ragaszkodik a Főhöz, aki az illesztések és az ízületek 
segítségével gondozza és összetartja az egész testet, 
hogy megvalósítsa abban az Isten szerint való 
növekedést. 

20 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ 
elemeinek, miért vesztek magatokra szabályokat, 
mintha a világban élnétek: 21 »Ne nyúlj hozzá, ne 
ízleld, ne érintsd!« 22 Hiszen ezek mind arra valók, 
hogy a használat folytán elpusztuljanak. Csak emberi 
parancsokról és tanításokról van szó {Iz 29,13 G}. 23 A 
bölcsesség látszatát keltik az önkényes 
istentisztelettel, az alázatoskodással és a test 
sanyargatásával, de nincs bennük semmi érték; csak 
az érzéki test kielégítésére szolgálnak. 



 

§3 1 Eij ou\n sunhgevrqhte tw'/ Cristw'/, 
ta; a[nw zhtei'te, ou| oJ Cristov" ejstin ejn dexia'/ 
tou' qeou' kaqhvmeno": 2 ta; a[nw fronei'te, mh; 
ta; ejpi; th'" gh'": 3 ajpeqavnete gavr, kai; hJ zwh; 
uJmw'n kevkruptai su;n tw'/ Cristw'/ ejn tw'/ qew'/. 
4 o{tan oJ Cristo;" fanerwqh'/, hJ zwh; uJmw'n, 
tovte kai; uJmei'" su;n aujtw'/ fanerwqhvsesqe ejn 

dovxh/. 5 Nekrwvsate ou\n ta; mevlh ta; ejpi; th'" 

gh'", porneivan, ajkaqarsivan, pavqo", 
ejpiqumivan kakhvn, kai; th;n pleonexivan h{ti" 

ejsti;n eijdwlolatriva, 6 di! a} e[rcetai hJ ojrgh; 
tou' qeou' »ejpi; tou;" uiJou;" th'" ajpeiqeiva"¼: 
7 ejn oi|" kai; uJmei'" periepathvsatev pote o{te 

ejzh'te ejn touvtoi". 8 nuni; de; ajpovqesqe kai; 
uJmei'" ta; pavnta, ojrghvn, qumovn, kakivan, 
blasfhmivan, aijscrologivan ejk tou' stovmato" 

uJmw'n: 9 mh; yeuvdesqe eij" ajllhvlou", 
ajpekdusavmenoi to;n palaio;n a[nqrwpon su;n 

tai'" pravxesin aujtou', 10 kai; ejndusavmenoi 
to;n nevon to;n ajnakainouvmenon eij" ejpivgnwsin 

kat! eijkovna tou' ktivsanto" aujtovn, 11 o{pou 

oujk e[ni @vEllhn kai; !Ioudai'o", peritomh; kai; 
ajkrobustiva, bavrbaro", Skuvqh", dou'lo", 
ejleuvqero", ajlla; »ta;¼ pavnta kai; ejn pa'sin 

Cristov". 12 !Enduvsasqe ou\n wJ" ejklektoi; tou' 
qeou', a{gioi kai; hjgaphmevnoi, splavgcna 

oijktirmou', crhstovthta, tapeinofrosuvnhn, 
prau?thta, makroqumivan, 13 ajnecovmenoi 
ajllhvlwn kai; carizovmenoi eJautoi'" ejavn ti" 

prov" tina e[ch/ momfhvn: kaqw;" kai; oJ kuvrio" 

ejcarivsato uJmi'n ou{tw" kai; uJmei'": 14 ejpi; 
pa'sin de; touvtoi" th;n ajgavphn, o{ ejstin 

suvndesmo" th'" teleiovthto". 15 kai; hJ eijrhvnh 

tou' Cristou' brabeuevtw ejn tai'" kardivai" 

uJmw'n, eij" h}n kai; ejklhvqhte ejn eJni; swvmati: 
kai; eujcavristoi givnesqe. 16 oJ lovgo" tou' 
Cristou' ejnoikeivtw ejn uJmi'n plousivw", ejn 

pavsh/ sofiva/ didavskonte" kai; nouqetou'nte" 

eJautou;" yalmoi'", u{mnoi", wj/dai'" 

pneumatikai'" ejn »th'/¼ cavriti a[/donte" ejn 

tai'" kardivai" uJmw'n tw'/ qew'/: 17 kai; pa'n o{ ti 
eja;n poih'te ejn lovgw/ h] ejn e[rgw/, pavnta ejn 

ojnovmati kurivou !Ihsou', eujcaristou'nte" tw'/ 
qew'/ patri; di! aujtou'. 18 AiJ gunai'ke", 
uJpotavssesqe toi'" ajndravsin, wJ" ajnh'ken ejn 

kurivw/. 19 OiJ a[ndre", ajgapa'te ta;" gunai'ka" 

kai; mh; pikraivnesqe pro;" aujtav". 20 Ta; 
tevkna, uJpakouvete toi'" goneu'sin kata; 
pavnta, tou'to ga;r eujavrestovn ejstin ejn kurivw/. 
21 OiJ patevre", mh; ejreqivzete ta; tevkna uJmw'n, 
i{na mh; ajqumw'sin. 22 OiJ dou'loi, uJpakouvete 

kata; pavnta toi'" kata; savrka kurivoi", mh; ejn 

ojfqalmodouliva/ wJ" ajnqrwpavreskoi, ajll! ejn 

aJplovthti kardiva", fobouvmenoi to;n kuvrion. 
23 o} eja;n poih'te, ejk yuch'" ejrgavzesqe, wJ" tw'/ 
kurivw/ kai; oujk ajnqrwvpoi", 24 eijdovte" o{ti ajpo; 
kurivou ajpolhvmyesqe th;n ajntapovdosin th'" 

klhronomiva". tw'/ kurivw/ Cristw'/ douleuvete:

Új élet Krisztusban: 3,1-4,6 

3 A régi és az új ember 1 Ezért tehát, ha 
feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent 
valókat, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve {Zsolt 

110,1}. 2 Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a 
földiekkel. 3 Hiszen meghaltatok, és életetek 
Krisztussal el van rejtve Istenben. 4 Amikor pedig 
Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is 
megjelentek vele együtt a dicsőségben. 

5 Irtsátok ki tehát tagjaitokból azt, ami földi: a 
paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, a 
gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami nem más, 
mint bálványimádás. 6 Miattuk érkezik el Isten 
haragja a hitetlenség fiaira. 7 Ti is ezeket műveltétek 
egykor, amikor köztük éltetek. 8 Most azonban 
vessétek el magatoktól mindezeket: a haragot, az 
indulatosságot, a rosszakaratot, szátokból a 
káromlást és a rút beszédet. 9 Ne hazudjatok 
egymásnak, ti, akik levetettétek a régi embert 
cselekedeteivel együtt, 10 és magatokra öltöttétek az 
újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul 
a teljes megismerésig. 11 Itt nincs már többé görög és 
zsidó, nincs körülmetéltség és körülmetéletlenség, 
nincs barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem 
Krisztus minden, mindenkiben. 

12 Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és 
kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, 
az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! 
13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg 
egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! 
Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is! 
14 Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a 
szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! 15 S 
Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy 
testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak! 

16 Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon! 
Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást! 
Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek 
zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! 
17 Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr 
Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az 
Atyaistennek általa! 

Állapotbeli kötelességek 18 Asszonyok, 
engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az 
Úrban! 19 Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne 
legyetek kemények irántuk! 20 Gyermekek, 
fogadjatok szót mindenben szüleiteknek, mert ez 
kedves az Úrnak! 21 Apák, ne keltsétek fel a haragot 
gyermekeitekben, hogy kedvüket ne veszítsék! 
22 Szolgák, engedelmeskedjetek mindenben test 
szerinti uraitoknak! Ne látszatra szolgáljatok, mintha 
emberek kedvét keresnétek, hanem egyenes szívvel 

Ú fél l éb ! 23 Bá i k í ből



25 oJ ga;r ajdikw'n komivsetai o} hjdivkhsen, kai; 
oujk e[stin proswpolhmyiva. 

 

 

 

 

 

§4 1 OiJ kuvrioi, to; divkaion kai; th;n 

ijsovthta toi'" douvloi" parevcesqe, eijdovte" 

o{ti kai; uJmei'" e[cete kuvrion ejn oujranw'/. 2 Th'/ 
proseuch'/ proskarterei'te, grhgorou'nte" ejn 

aujth'/ ejn eujcaristiva/, 3 proseucovmenoi a{ma 

kai; peri; hJmw'n, i{na oJ qeo;" ajnoivxh/ hJmi'n quvran 

tou' lovgou, lalh'sai to; musthvrion tou' 
Cristou', di! o} kai; devdemai, 4 i{na fanerwvsw 

aujto; wJ" dei' me lalh'sai. 5 !En sofiva/ 
peripatei'te pro;" tou;" e[xw, to;n kairo;n 

ejxagorazovmenoi. 6 oJ lovgo" uJmw'n pavntote ejn 

cavriti, a{lati hjrtumevno", eijdevnai pw'" dei' 
uJma'" eJni; eJkavstw/ ajpokrivnesqai. 7 Ta; kat! 
ejme; pavnta gnwrivsei uJmi'n Tuciko;" oJ 
ajgaphto;" ajdelfo;" kai; pisto;" diavkono" kai; 
suvndoulo" ejn kurivw/, 8 o}n e[pemya pro;" uJma'" 

eij" aujto; tou'to, i{na gnw'te ta; peri; hJmw'n kai; 
parakalevsh/ ta;" kardiva" uJmw'n, 9 su;n 

!Onhsivmw/ tw'/ pistw'/ kai; ajgaphtw'/ ajdelfw'/, o{" 

ejstin ejx uJmw'n: pavnta uJmi'n gnwrivsousin ta; 
w|de. 10 !Aspavzetai uJma'" !Arivstarco" oJ 
sunaicmavlwtov" mou, kai; Ma'rko" oJ ajneyio;" 

Barnaba' »peri; ou| ejlavbete ejntolav", eja;n e[lqh/ 
pro;" uJma'" devxasqe aujtovn¼, 11 kai; !Ihsou'" oJ 
legovmeno" !Iou'sto", oiJ o[nte" ejk peritomh'" 

ou|toi movnoi sunergoi; eij" th;n basileivan tou' 
qeou', oi{tine" ejgenhvqhsavn moi parhgoriva. 
12 ajspavzetai uJma'" !Epafra'" oJ ejx uJmw'n, 
dou'lo" Cristou' »jIhsou'¼, pavntote 

ajgwnizovmeno" uJpe;r uJmw'n ejn tai'" 

proseucai'", i{na staqh'te tevleioi kai; 
peplhroforhmevnoi ejn panti; qelhvmati tou' 
qeou'. 13 marturw' ga;r aujtw'/ o{ti e[cei polu;n 

povnon uJpe;r uJmw'n kai; tw'n ejn Laodikeiva/ kai; 
tw'n ejn @Ierapovlei. 14 ajspavzetai uJma'" 

Louka'" oJ ijatro;" oJ ajgaphto;" kai; Dhma'". 
15 !Aspavsasqe tou;" ejn Laodikeiva/ ajdelfou;" 

kai; Nuvmfan kai; th;n kat! oi\kon aujth'" 

ejkklhsivan. 16 kai; o{tan ajnagnwsqh'/ par! uJmi'n 

hJ ejpistolhv, poihvsate i{na kai; ejn th'/ 
Laodikevwn ejkklhsiva/ ajnagnwsqh'/, kai; th;n ejk 

Laodikeiva" i{na kai; uJmei'" ajnagnw'te. 17 kai; 
ei[pate !Arcivppw/, Blevpe th;n diakonivan h}n 

parevlabe" ejn kurivw/, i{na aujth;n plhroi'". 
18 @O ajspasmo;" th'/ ejmh'/ ceiri; Pauvlou. 
mnhmoneuvetev mou tw'n desmw'n. hJ cavri" meq! 
uJmw'n.  

 

 

 

az Úr félelmében! 23 Bármit tesztek, szívből 
tegyétek, mintha az Úrnak, és nem embereknek 
tennétek! 24 Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól 
megkapjátok jutalmul az örökséget. Az Úr 
Krisztusnak szolgáljatok; 25 mert aki 
igazságtalanságot követ el, visszakapja, amit 
igaztalanul cselekedett: ebben nincs 
személyválogatás. 

4 1 Urak, adjátok meg a szolgáknak azt, ami 
jogos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is 
van Uratok a mennyben! 

Általános intelmek 2 Az imádságban legyetek 
állhatatosak, legyetek abban éberek, hálaadással! 
3 Imádkozzatok értünk is, hogy Isten tárja fel 
előttünk az ajtót a beszédhez, Krisztus titkának 
hirdetéséhez, amely miatt bilincsekbe is vertek, 
4 hogy úgy ismertessem meg azt, mint ahogy róla 
szólnom kell. 5 Bölcsen viselkedjetek a kívülállókkal 
szemben, használjátok fel a kedvező alkalmat! Jól 
értékesítsétek az időt! 6 Beszédetek legyen mindig 
kedves, sóval ízesített, hogy tudjátok, miképpen kell 
kinek-kinek megfelelnetek! 

Befejezés: személyes közlések és köszöntések: 
4,7-18 

7 Az én sorsomról mindent elmond majd nektek 
Tichikusz, a szeretett testvér, a hűséges szolga és 
szolgatársam az Úrban. 8 Éppen azért küldtem őt 
hozzátok, hogy megismerjétek helyzetünket, és 
megvigasztalja szíveteket. 9 Vele megy Onezimosz, a 
kedves és hű testvér is, aki közületek való. Ők 
mindenről értesítenek majd titeket, ami itt történik. 

10 Köszönt titeket Arisztarchosz fogolytársam, 
és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat 
kaptatok – ha hozzátok megy, fogadjátok be –, 
11 valamint Jézus is, akit Jusztusznak hívnak. A 
zsidók közül csak ők munkatársaim Isten országának 
hirdetésében, s a vigasztalásomra is voltak. 
12 Köszönt titeket a közületek való Epafrász, Krisztus 
Jézus szolgája, aki mindig küzd értetek az 
imádságban, hogy tökéletesen és szilárd 
meggyőződéssel álljatok helyt mindabban, ami Isten 
akarata. 13 Tanúskodom róla, hogy sokat fáradozik 
értetek, és azokért, akik Laodíceában és 
Hierapoliszban vannak. 14 Köszönt titeket Lukács, a 
szeretett orvos, és Démász. 15 Köszöntsétek a 
Laodíceában lévő testvéreket, Nimfát és a 
közösséget, amely a házában van! 16 Ha ezt a levelet 
nálatok már felolvasták, gondoskodjatok róla, hogy a 
laodíceaiak egyházában is felolvassák, a 
laodíceaiakét pedig ti olvassátok el! 17 Mondjátok 
meg Archipposznak: »Légy rajta, hogy teljesítsd a 
szolgálatot, amelyet kaptál az Úrban!« 



 

 

 

&A Tesszalonikieknek írt 1. levél 

§1 1 Pau'lo" kai; Silouano;" kai; 
Timovqeo" th'/ ejkklhsiva/ Qessalonikevwn ejn 

qew'/ patri; kai; kurivw/ !Ihsou' Cristw'/: cavri" 

uJmi'n kai; eijrhvnh. 2 Eujcaristou'men tw'/ qew'/ 
pavntote peri; pavntwn uJmw'n, mneivan 

poiouvmenoi ejpi; tw'n proseucw'n hJmw'n, 
ajdialeivptw" 

3 mnhmoneuvonte" uJmw'n tou' 
e[rgou th'" pivstew" kai; tou' kovpou th'" 

ajgavph" kai; th'" uJpomonh'" th'" ejlpivdo" tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou' e[mprosqen tou' 
qeou' kai; patro;" hJmw'n, 4 eijdovte", ajdelfoi; 
hjgaphmevnoi uJpo; »tou'¼ qeou', th;n ejklogh;n 

uJmw'n, 5 o{ti to; eujaggevlion hJmw'n oujk ejgenhvqh 

eij" uJma'" ejn lovgw/ movnon ajlla; kai; ejn dunavmei 
kai; ejn pneuvmati aJgivw/ kai; »ejn¼ plhroforiva/ 
pollh'/, kaqw;" oi[date oi|oi ejgenhvqhmen »ejn¼ 
uJmi'n di! uJma'". 6 kai; uJmei'" mimhtai; hJmw'n 

ejgenhvqhte kai; tou' kurivou, dexavmenoi to;n 

lovgon ejn qlivyei pollh'/ meta; cara'" 

pneuvmato" aJgivou, 7 w{ste genevsqai uJma'" 

tuvpon pa'sin toi'" pisteuvousin ejn th'/ 
Makedoniva/ kai; ejn th'/ !Acai?a/. 8 ajf! uJmw'n ga;r 

ejxhvchtai oJ lovgo" tou' kurivou ouj movnon ejn th'/ 
Makedoniva/ kai; »ejn th'/¼ !Acai?a/, ajll! ejn panti; 
tovpw/ hJ pivsti" uJmw'n hJ pro;" to;n qeo;n 

ejxelhvluqen, w{ste mh; creivan e[cein hJma'" 

lalei'n ti: 9 aujtoi; ga;r peri; hJmw'n 

ajpaggevllousin oJpoivan ei[sodon e[scomen 

pro;" uJma'", kai; pw'" ejpestrevyate pro;" to;n 

qeo;n ajpo; tw'n eijdwvlwn douleuvein qew'/ zw'nti 
kai; ajlhqinw'/, 10 kai; ajnamevnein to;n uiJo;n 

aujtou' ejk tw'n oujranw'n, o}n h[geiren ejk »tw'n¼ 
nekrw'n, !Ihsou'n to;n rJuovmenon hJma'" ejk th'" 

ojrgh'" th'" ejrcomevnh".  

 

§2 1 Aujtoi; ga;r oi[date, ajdelfoiv, th;n 

ei[sodon hJmw'n th;n pro;" uJma'" o{ti ouj kenh; 
gevgonen, 2 ajlla; propaqovnte" kai; 
uJbrisqevnte" kaqw;" oi[date ejn Filivppoi" 

ejparrhsiasavmeqa ejn tw'/ qew'/ hJmw'n lalh'sai 
pro;" uJma'" to; eujaggevlion tou' qeou' ejn pollw'/ 
ajgw'ni. 3 hJ ga;r paravklhsi" hJmw'n oujk ejk 

plavnh" oujde; ejx ajkaqarsiva" oujde; ejn dovlw/, 
4 ajlla; kaqw;" dedokimavsmeqa uJpo; tou' qeou' 
pisteuqh'nai to; eujaggevlion ou{tw" lalou'men, 
oujc wJ" ajnqrwvpoi" ajrevskonte" ajlla; qew'/ tw'/ 
dokimavzonti ta;" kardiva" hJmw'n. 5 ou[te gavr 

pote ejn lovgw/ kolakeiva" ejgenhvqhmen, kaqw;" 

oi[date, ou[te ejn profavsei pleonexiva", qeo;" 

mavrtu", 6 ou[te zhtou'nte" ejx ajnqrwvpwn 

dovxan, ou[te ajf! uJmw'n ou[te ajp! a[llwn, 
7 dunavmenoi ejn bavrei ei\nai wJ" Cristou' 
ajpovstoloi, ajlla; ejgenhvqhmen nhvpioi ejn mevsw/ 
uJmw'n. wJ" eja;n trofo;" qavlph/ ta; eJauth'"

18 A köszöntést magam, Pál, saját kezemmel 
írom. Emlékezzetek meg bilincseimről! Kegyelem 
veletek! 

 

&A Tesszalonikieknek írt első levél 

 

1 1 Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek 
egyházának, amely az Atyaistenben és az Úr Jézus 
Krisztusban él. Kegyelem nektek és békesség! 

Az apostol és a közösség: 1,2-3,13 

A tesszalonikiek környezetük példaképei 2 Hálát 
adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor 
megemlékezünk rólatok imádságainkban. 
Szüntelenül 3 gondolunk Istenünk és Atyánk előtt a 
mi Urunkban, Jézus Krisztusban való hitetek 
gyümölcseire, fáradozó szeretetetekre és türelmes 
reménységetekre. 4 Tudjuk, Istentől szeretett 
testvéreim, hogy választottak vagytok. 5 Mi ugyanis 
az evangéliumot nem csak szóval hirdettük nálatok, 
hanem erővel és Szentlélekkel is, és egész 
teljességgel. Hiszen tudjátok, milyenek voltunk 
köztetek, a ti érdeketekben. 6 Ti pedig a mi követőink 
lettetek, és az Úréi, elfogadtátok az igét sok 
szorongatás közt, a Szentlélek örömével. 7 Így 
példaképpé lettetek minden hívő számára 
Makedóniában és Akhájában. 8 Az Úr igéjének 
hirdetése ugyanis tőletek haladt tovább, nem csak 
Makedóniában és Akhájában. Istenbe vetett hitetek 
eljutott mindenhová, úgyhogy szükségtelen is arról 
beszélnünk. 9 Hiszen mindenki beszéli rólunk, hogy 
hogyan érkeztünk hozzátok, és hogyan tértetek meg 
a bálványoktól Istenhez, hogy az élő, igaz Istennek 
szolgáljatok, 10 és várjátok a mennyből Fiát, akit 
feltámasztott a halottak közül, Jézust, aki megment 
minket a jövendő haragtól. 

2 Visszatekintés az apostol első látogatására 
1 Magatok is tudjátok, testvérek, hogy hozzátok való 
érkezésünk nem volt hiábavaló. 2 Ellenkezőleg, noha 
előbb, mint tudjátok, szenvedések és bántalmak értek 
minket Filippiben, mégis, Istenben bízva, a nagy 
gondok között is hirdettük nektek Isten 
evangéliumát. 3 Mert a mi igehirdetésünk nem 
tévedésből fakad, sem tisztátalanságból, és nem 
történik álnoksággal, 4 hanem úgy beszélünk, mint 
akiket Isten megpróbált és igazolt, hogy ránk bízza 
az evangéliumot. Nem mint olyanok, akik az 
emberek tetszését keresik, hanem Istenét, aki 
vizsgálja szívünket {Jer 11,20}. 5 Egyáltalán nem 
szokásunk a hízelgő beszéd, amint tudjátok, sem a 
kapzsiság alkalmának keresése – Isten a tanúnk erre. 
6 Az emberek elismerését sem kerestük, sem a 
tiéteket, sem másokét. 7 Bár rátok támaszkodhattunk 



tevkna, 8 ou{tw" oJmeirovmenoi uJmw'n
eujdokou'men metadou'nai uJmi'n ouj movnon to; 
eujaggevlion tou' qeou' ajlla; kai; ta;" eJautw'n 

yucav", diovti ajgaphtoi; hJmi'n ejgenhvqhte. 
9 mnhmoneuvete gavr, ajdelfoiv, to;n kovpon 

hJmw'n kai; to;n movcqon: nukto;" kai; hJmevra" 

ejrgazovmenoi pro;" to; mh; ejpibarh'saiv tina 

uJmw'n ejkhruvxamen eij" uJma'" to; eujaggevlion 

tou' qeou'. 10 uJmei'" mavrture" kai; oJ qeov", wJ" 

oJsivw" kai; dikaivw" kai; ajmevmptw" uJmi'n toi'" 

pisteuvousin ejgenhvqhmen, 11 kaqavper oi[date 

wJ" e{na e{kaston uJmw'n wJ" path;r tevkna 

eJautou' 12 parakalou'nte" uJma'" kai; 
paramuqouvmenoi kai; marturovmenoi eij" to; 
peripatei'n uJma'" ajxivw" tou' qeou' tou' 
kalou'nto" uJma'" eij" th;n eJautou' basileivan 

kai; dovxan. 13 Kai; dia; tou'to kai; hJmei'" 

eujcaristou'men tw'/ qew'/ ajdialeivptw", o{ti 
paralabovnte" lovgon ajkoh'" par! hJmw'n tou' 
qeou' ejdevxasqe ouj lovgon ajnqrwvpwn ajlla; 
kaqwv" ejstin ajlhqw'" lovgon qeou', o}" kai; 
ejnergei'tai ejn uJmi'n toi'" pisteuvousin. 
14 uJmei'" ga;r mimhtai; ejgenhvqhte, ajdelfoiv, 
tw'n ejkklhsiw'n tou' qeou' tw'n oujsw'n ejn th'/ 
!Ioudaiva/ ejn Cristw'/ !Ihsou', o{ti ta; aujta; 
ejpavqete kai; uJmei'" uJpo; tw'n ijdivwn 

sumfuletw'n kaqw;" kai; aujtoi; uJpo; tw'n 

!Ioudaivwn, 15 tw'n kai; to;n kuvrion 

ajpokteinavntwn !Ihsou'n kai; tou;" profhvta", 
kai; hJma'" ejkdiwxavntwn, kai; qew'/ mh; 
ajreskovntwn, kai; pa'sin ajnqrwvpoi" ejnantivwn, 
16 kwluovntwn hJma'" toi'" e[qnesin lalh'sai i{na 

swqw'sin, eij" to; ajnaplhrw'sai aujtw'n ta;" 

aJmartiva" pavntote. e[fqasen de; ejp! aujtou;" hJ 
ojrgh; eij" tevlo". 17 @Hmei'" dev, ajdelfoiv, 
ajporfanisqevnte" ajf! uJmw'n pro;" kairo;n 

w{ra", proswvpw/ ouj kardiva/, perissotevrw" 

ejspoudavsamen to; provswpon uJmw'n ijdei'n ejn 

pollh'/ ejpiqumiva/. 18 diovti hjqelhvsamen ejlqei'n 

pro;" uJma'", ejgw; me;n Pau'lo" kai; a{pax kai; 
div", kai; ejnevkoyen hJma'" oJ Satana'". 19 tiv" 

ga;r hJmw'n ejlpi;" h] cara; h] stevfano" 

kauchvsews--h] oujci; kai; uJmei's--e[mprosqen 

tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' ejn th'/ aujtou' 
parousiva/_ 20 uJmei'" gavr ejste hJ dovxa hJmw'n 

kai; hJ carav.  

 

 

§3 1 Dio; mhkevti stevgonte" 

eujdokhvsamen kataleifqh'nai ejn !Aqhvnai" 

movnoi, 2 kai; ejpevmyamen Timovqeon, to;n 

ajdelfo;n hJmw'n kai; sunergo;n tou' qeou' ejn tw'/ 
eujaggelivw/ tou' Cristou', eij" to; sthrivxai 
uJma'" kai; parakalevsai uJpe;r th'" pivstew" 

uJmw'n 

3 to; mhdevna saivnesqai ejn tai'" 

qlivyesin tauvtai". aujtoi; ga;r oi[date o{ti eij" 

tou'to keivmeqa: 4 kai; ga;r o{te pro;" uJma'" 

h\men, proelevgomen uJmi'n o{ti mevllomen 

qlivbesqai, kaqw;" kai; ejgevneto kai; oi[date. 
5 dia; tou'to kajgw; mhkevti stevgwn e[pemya eij"

volna, mint Krisztus apostolai, mégis úgy voltunk 
köztetek, mint kicsinyek, úgy, ahogyan a dajka 
gondozza a gyermekeit. 8 Ragaszkodtunk hozzátok, 
és szívesen nektek adtuk volna nemcsak Isten 
evangéliumát, hanem életünket is, mert nagyon 
megkedveltünk titeket. 9 Emlékeztek ugyanis, 
testvérek, munkánkra és fáradozásunkra. Éjjel-
nappal dolgoztunk, és úgy hirdettük nálatok Isten 
evangéliumát, hogy ne legyünk közületek senkinek 
sem a terhére. 10 Ti tanúi vagytok ennek, és Isten is, 
hogy milyen szent, igaz és feddhetetlen módon 
éltünk értetek, akik hívők lettetek. 11 Hasonlóképpen 
azt is tudjátok, hogy amint az apa inti a gyermekeit, 
mindegyikteket 12 úgy intettünk és vigasztaltunk, s 
kérve-kértünk, hogy viselkedjetek méltóan ahhoz az 
Istenhez, aki országába és dicsőségére hív titeket. 

A közösség elfogadta az evangéliumot 
13 Szüntelenül hálát adunk tehát Istennek, hogy ti, 
akik Isten igéjének hirdetését tőlünk hallottátok, azt 
nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem 
mint ami az valójában: mint Isten igéjét, amely 
munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 14 Mert ti, 
testvéreim, hasonló sorsra jutottatok, mint Isten 
egyházai, amelyek Júdeában vannak Krisztus 
Jézusban, mert ti ugyanazt szenvedtétek el 
fajtestvéreitektől, amit ők is a zsidóktól, 15 akik 
megölték az Úr Jézust és a prófétákat, s minket is 
üldöztek. Istennek nem telik kedve bennük. Ők 
ellenséges érzületűek minden ember iránt, 16 és 
megtiltják nekünk, hogy a pogányokhoz beszéljünk, 
nehogy üdvözüljenek. Így mindenkor betöltik bűneik 
mértékét {Ter 15,16; Dán 8,23}, és Isten haragja utol is 
érte őket mindvégig. 

Az elmaradt látogatás 17 Testvérek, mi rövid 
időre elszakadtunk ugyan tőletek és egymás látásától, 
de nem a szívünkkel! Ezért nagy vágyódásunkban 
annál jobban igyekeztünk arra, hogy színről színre 
lássunk titeket. 18 El akartunk ugyanis menni 
hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, másszor 
is, de a sátán megakadályozott. 19 Mert ki a mi 
reménységünk, örömünk, vagy dicsőségünk 
koszorúja? Nem ti, a mi Urunk Jézus előtt, amikor 
eljön? 20 Igen, ti vagytok a mi dicsőségünk és 
örömünk! 

3 Timóteus elküldése 1 Mivel tovább már nem 
állhattuk meg, jónak láttuk, hogy magunkra 
maradjunk Athénben, 2 és elküldtük Timóteust, a 
testvérünket, Isten munkatársát Krisztus 
evangéliumában, hogy hiteteket szolgálja, 
megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, 3 hogy 
senki meg ne tántorodjék ezekben a 
szorongatásokban. Hiszen tudjátok, hogy erre 
vagyunk rendelve. 4 Meg is mondtuk előre, amikor 
nálatok voltunk, hogy szorongatásokat fogunk 



5 dia; tou'to kajgw; mhkevti stevgwn e[pemya eij"
to; gnw'nai th;n pivstin uJmw'n, mhv pw" 

ejpeivrasen uJma'" oJ peiravzwn kai; eij" keno;n 

gevnhtai oJ kovpo" hJmw'n. 6 !vArti de; ejlqovnto" 

Timoqevou pro;" hJma'" ajf! uJmw'n kai; 
eujaggelisamevnou hJmi'n th;n pivstin kai; th;n 

ajgavphn uJmw'n, kai; o{ti e[cete mneivan hJmw'n 

ajgaqh;n pavntote, ejpipoqou'nte" hJma'" ijdei'n 

kaqavper kai; hJmei'" uJma'", 7 dia; tou'to 

pareklhvqhmen, ajdelfoiv, ejf! uJmi'n ejpi; pavsh/ 
th'/ ajnavgkh/ kai; qlivyei hJmw'n dia; th'" uJmw'n 

pivstew", 8 o{ti nu'n zw'men eja;n uJmei'" sthvkete 

ejn kurivw/. 9 tivna ga;r eujcaristivan dunavmeqa 

tw'/ qew'/ ajntapodou'nai peri; uJmw'n ejpi; pavsh/ 
th'/ cara'/ h|/ caivromen di! uJma'" e[mprosqen tou' 
qeou' hJmw'n, 10 nukto;" kai; hJmevra" 

uJperekperissou' deovmenoi eij" to; ijdei'n uJmw'n 

to; provswpon kai; katartivsai ta; 
uJsterhvmata th'" pivstew" uJmw'n_ 11 Aujto;" de; 
oJ qeo;" kai; path;r hJmw'n kai; oJ kuvrio" hJmw'n 

!Ihsou'" kateuquvnai th;n oJdo;n hJmw'n pro;" 

uJma'": 12 uJma'" de; oJ kuvrio" pleonavsai kai; 
perisseuvsai th'/ ajgavph/ eij" ajllhvlou" kai; eij" 

pavnta", kaqavper kai; hJmei'" eij" uJma'", 13 eij" 

to; sthrivxai uJmw'n ta;" kardiva" ajmevmptou" 

ejn aJgiwsuvnh/ e[mprosqen tou' qeou' kai; patro;" 

hJmw'n ejn th'/ parousiva/ tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' 
meta; pavntwn tw'n aJgivwn aujtou'. »ajmhvn.¼  

 

§4 1 Loipo;n ou\n, ajdelfoiv, ejrwtw'men 

uJma'" kai; parakalou'men ejn kurivw/ !Ihsou', i{na 

kaqw;" parelavbete par! hJmw'n to; pw'" dei' 
uJma'" peripatei'n kai; ajrevskein qew'/, kaqw;" 

kai; peripatei'te, i{na perisseuvhte ma'llon. 
2 oi[date ga;r tivna" paraggeliva" ejdwvkamen 

uJmi'n dia; tou' kurivou !Ihsou'. 3 tou'to gavr 

ejstin qevlhma tou' qeou', oJ aJgiasmo;" uJmw'n, 
ajpevcesqai uJma'" ajpo; th'" porneiva", 4 eijdevnai 
e{kaston uJmw'n to; eJautou' skeu'o" kta'sqai ejn 

aJgiasmw'/ kai; timh'/, 5 mh; ejn pavqei ejpiqumiva" 

kaqavper kai; ta; e[qnh ta; mh; eijdovta to;n qeovn, 
6 to; mh; uJperbaivnein kai; pleonektei'n ejn tw'/ 
pravgmati to;n ajdelfo;n aujtou', diovti e[kdiko" 

kuvrio" peri; pavntwn touvtwn, kaqw;" kai; 
proeivpamen uJmi'n kai; diemarturavmeqa. 7 ouj 
ga;r ejkavlesen hJma'" oJ qeo;" ejpi; ajkaqarsiva/ 
ajll! ejn aJgiasmw'/. 8 toigarou'n oJ ajqetw'n oujk 

a[nqrwpon ajqetei' ajlla; to;n qeo;n to;n »kai;¼ 
didovnta to; pneu'ma aujtou' to; a{gion eij" uJma'". 
9 Peri; de; th'" filadelfiva" ouj creivan e[cete 

gravfein uJmi'n, aujtoi; ga;r uJmei'" qeodivdaktoiv 
ejste eij" to; ajgapa'n ajllhvlou": 10 kai; ga;r 

poiei'te aujto; eij" pavnta" tou;" ajdelfou;" 

»tou;"¼ ejn o{lh/ th'/ Makedoniva/. parakalou'men 

de; uJma'", ajdelfoiv, perisseuvein ma'llon, 
11 kai; filotimei'sqai hJsucavzein kai; 
pravssein ta; i[dia kai; ejrgavzesqai tai'" 

»ijdivai"¼ cersi;n uJmw'n, kaqw;" uJmi'n 

parhggeivlamen, 12 i{na peripath'te

elszenvedni, mint ahogy meg is történt, s tudtok is 
róla. 5 Azért nem állhattam meg tovább, s elküldtem, 
hogy értesüljek hitetekről, hogy nem kísértett-e meg 
titeket a kísértő, és nem vész-e kárba a munkánk. 

Az apostol örömét leli a közösségben 6 Most 
viszont, amikor Timóteus visszatért tőletek hozzánk, 
és hírt hozott hitetekről és szeretetetekről, s arról, 
hogy mindig örömmel emlékeztek ránk, és látni 
kívántok minket, ahogy mi is titeket, 7 vigasztalást 
találtunk bennetek és a ti hitetekben, testvérek, 
minden ínségünk és szorongatásunk ellenére is. 
8 Most újra feléledünk, mert ti állhatatosak vagytok 
az Úrban. 9 Mivel is róhatnánk le hálánkat értetek 
Istennél a bőséges örömért, mellyel örvendezünk 
miattatok a mi Istenünk előtt? 10 Éjjel-nappal igen 
buzgón esedezünk, hogy meglássuk arcotokat, és 
pótoljuk azt, ami hiányos még a hitetekben. 

Áldás 11 A mi Istenünk és Atyánk, és Urunk 
Jézus Krisztus vezesse utunkat hozzátok! 12 Titeket 
pedig gyarapítson az Úr, és tegyen gazdaggá a 
szeretetben egymás és mindenki iránt, ahogyan mi 
szeretünk titeket, 13 s így szívetek erős legyen, 
feddhetetlen és szent Istenünk és Atyánk előtt, 
amikor Urunk, Jézus eljön minden szentjével. Ámen.

Intelmek a keresztények számára: 4,1-5,22 

4 Felhívás az életszentségre 1 Egyébként, 
testvérek, az Úr Jézusban kérünk és intünk titeket 
arra, amit tőlünk tanultatok, hogy hogyan kell 
élnetek és Isten kedvében járnotok – amint teszitek 
is. Éljetek is úgy, hogy előrehaladásotok mind 
nagyobb legyen. 2 Hiszen ismeritek a parancsokat, 
amelyeket az Úr Jézus által adtunk nektek. 3 Isten 
akarata ugyanis ez: a ti megszentelődésetek, hogy 
megtartóztassátok magatokat a paráznaságtól; 4 hogy 
mindegyiktek meg tudja őrizni a testét szentségben 
és tisztességben, 5 nem a vágyódás szenvedélyében, 
mint a pogányok, akik nem ismerik Istent {Jer 10,25}. 
6 És senki se károsítsa meg, s ne csalja meg 
semmilyen ügyletben a testvérét, mert az Úr bosszút 
áll mindezért, mint ahogy már régebben 
megmondtuk nektek és bebizonyítottuk. 7 Isten 
ugyanis nem tisztátalanságra hívott meg minket, 
hanem szentségre. 8 Azért, aki megveti ezeket, nem 
embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét is 
nektek ajándékozta {Ez 36,27}. 

9 A testvéri szeretetről nem szükséges írnom 
nektek, mert magatok tanultátok Istentől, hogy 
szeressétek egymást. 10 Hiszen gyakoroljátok is ezt 
minden testvér iránt egész Makedóniában. Kérünk 
azonban titeket, testvérek, hogy ebben gyarapodjatok 
még, 11 és igyekezzetek békében élni, dolgaitokat 
végezni, saját kezetekkel dolgozni, mint ahogy 
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eujschmovnw" pro;" tou;" e[xw kai; mhdeno;"
creivan e[chte. 13 Ouj qevlomen de; uJma'" 

ajgnoei'n, ajdelfoiv, peri; tw'n koimwmevnwn, i{na 

mh; luph'sqe kaqw;" kai; oiJ loipoi; oiJ mh; 
e[conte" ejlpivda. 14 eij ga;r pisteuvomen o{ti 
!Ihsou'" ajpevqanen kai; ajnevsth, ou{tw" kai; oJ 
qeo;" tou;" koimhqevnta" dia; tou' !Ihsou' a[xei 
su;n aujtw'/. 15 Tou'to ga;r uJmi'n levgomen ejn 

lovgw/ kurivou, o{ti hJmei'" oiJ zw'nte" oiJ 
perileipovmenoi eij" th;n parousivan tou' 
kurivou ouj mh; fqavswmen tou;" koimhqevnta": 
16 o{ti aujto;" oJ kuvrio" ejn keleuvsmati, ejn 

fwnh'/ ajrcaggevlou kai; ejn savlpiggi qeou', 
katabhvsetai ajp! oujranou', kai; oiJ nekroi; ejn 

Cristw'/ ajnasthvsontai prw'ton, 17 e[peita 

hJmei'" oiJ zw'nte" oiJ perileipovmenoi a{ma su;n 

aujtoi'" aJrpaghsovmeqa ejn nefevlai" eij" 

ajpavnthsin tou' kurivou eij" ajevra: kai; ou{tw" 

pavntote su;n kurivw/ ejsovmeqa. 18 @vWste 

parakalei'te ajllhvlou" ejn toi'" lovgoi" 

touvtoi".  

§5 1 Peri; de; tw'n crovnwn kai; tw'n 

kairw'n, ajdelfoiv, ouj creivan e[cete uJmi'n 

gravfesqai, 2 aujtoi; ga;r ajkribw'" oi[date o{ti 
hJmevra kurivou wJ" klevpth" ejn nukti; ou{tw" 

e[rcetai. 3 o{tan levgwsin, Eijrhvnh kai; 
ajsfavleia, tovte aijfnivdio" aujtoi'" ejfivstatai 
o[leqro" w{sper hJ wjdi;n th'/ ejn gastri; ejcouvsh/, 
kai; ouj mh; ejkfuvgwsin. 4 uJmei'" dev, ajdelfoiv, 
oujk ejste; ejn skovtei, i{na hJ hJmevra uJma'" wJ" 

klevpth" katalavbh/, 5 pavnte" ga;r uJmei'" uiJoi; 
fwtov" ejste kai; uiJoi; hJmevra". oujk ejsme;n 

nukto;" oujde; skovtou": 6 a[ra ou\n mh; 
kaqeuvdwmen wJ" oiJ loipoiv, ajlla; grhgorw'men 

kai; nhvfwmen. 7 oiJ ga;r kaqeuvdonte" nukto;" 

kaqeuvdousin, kai; oiJ mequskovmenoi nukto;" 

mequvousin: 8 hJmei'" de; hJmevra" o[nte" 

nhvfwmen, ejndusavmenoi qwvraka pivstew" kai; 
ajgavph" kai; perikefalaivan ejlpivda 

swthriva": 9 o{ti oujk e[qeto hJma'" oJ qeo;" eij" 

ojrgh;n ajlla; eij" peripoivhsin swthriva" dia; 
tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou', 10 tou' 
ajpoqanovnto" uJpe;r hJmw'n i{na ei[te 

grhgorw'men ei[te kaqeuvdwmen a{ma su;n aujtw'/ 
zhvswmen. 11 Dio; parakalei'te ajllhvlou" kai; 
oijkodomei'te ei|" to;n e{na, kaqw;" kai; poiei'te. 
12 !Erwtw'men de; uJma'", ajdelfoiv, eijdevnai tou;" 

kopiw'nta" ejn uJmi'n kai; proi>stamevnou" uJmw'n 

ejn kurivw/ kai; nouqetou'nta" uJma'", 13 kai; 
hJgei'sqai aujtou;" uJperekperissou' ejn ajgavph/ 
dia; to; e[rgon aujtw'n. eijrhneuvete ejn eJautoi'". 
14 parakalou'men de; uJma'", ajdelfoiv, 
nouqetei'te tou;" ajtavktou", paramuqei'sqe 

tou;" ojligoyuvcou", ajntevcesqe tw'n ajsqenw'n, 
makroqumei'te pro;" pavnta". 15 oJra'te mhv ti" 

kako;n ajnti; kakou' tini ajpodw'/, ajlla; pavntote 

to; ajgaqo;n diwvkete »kai;¼ eij" ajllhvlou" kai; 
eij" pavnta". 16 Pavntote caivrete, 
17 ajdialeivptw" proseuvcesqe, 18 ejn panti; 
eujcaristei'te: tou'to ga;r qevlhma qeou' ejn

megparancsoltuk nektek, 12 hogy viselkedjetek 
tisztességesen a kívül lévőkkel, és senkire se 
szoruljatok rá. 

A keresztény remény 13 Testvérek, nem akarunk 
titeket, tudatlanságban hagyni azokról, akik 
elhunytak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, 
akiknek nincs reménységük. 14 Ha ugyanis hisszük, 
hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor Isten 
ugyanígy elő fogja vezetni vele együtt azokat is, akik 
Jézusban hunytak el. 15 Az Úr igéje alapján azt 
mondjuk ugyanis nektek, hogy mi, akik élünk, és 
megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg 
azokat, akik elhunytak. 16 Mert a parancsszóra, a 
főangyal hangjára és Isten harsonájának szavára az 
Úr maga leszáll az égből, és először a Krisztusban 
elhunytak támadnak fel, 17 azután mi, az élők, a 
megmaradtak, velük együtt elragadtatunk a felhőkön 
az égbe az Úr elé, s így mindenkor az Úrral leszünk. 
18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. 

5 Felszólítás a készenlétre az Úr napja előtt 1 Az 
időről és az óráról azonban, testvérek, szükségtelen 
írnom nektek. 2 Hiszen magatok is igen jól tudjátok, 
hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 
3 Amikor azt mondják: »Békesség és biztonság«, 
éppen akkor szakad rájuk hirtelen a veszedelem, 
mint a várandós asszonyra a fájdalom, és nem 
menekülnek meg. 4 De ti, testvérek, nem vagytok 
sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg 
titeket. 5 Mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai 
vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 
6 Ne is aludjunk tehát, mint a többiek, hanem 
legyünk éberek és józanok! 7 Az alvók éjjel alszanak, 
a részegek éjjel részegednek le. 8 Mi azonban, akik a 
nappaléi vagyunk, legyünk józanok, és öltsük fel a 
hit és szeretet páncélját, sisak gyanánt pedig az 
üdvösség reményét {Iz 59,17; Bölcs 5,18-19}. 9 Mert Isten 
nem haragra rendelt, hanem arra, hogy elnyerjük az 
üdvösséget a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 10 aki 
meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár 
alszunk, ővele éljünk. 11 Vigasztaljátok tehát 
egymást, és legyetek egymás épülésére, mint ahogy 
meg is teszitek. 

Tanácsok a közösségi élettel kapcsolatban 
12 Kérünk ezenkívül titeket, testvérek, hogy 
becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, 
akik elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. 
13 Munkájukért legyetek irántuk különösen nagy 
szeretettel! Éljetek békességben egymással! 
14 Kérünk továbbá titeket, testvérek, feddjétek meg a 
nyughatatlanokat, bátorítsátok a félénk szívűeket, 
gyámolítsátok a gyengéket, legyetek türelmesek 
mindenki iránt! 15 Vigyázzatok, hogy senki rosszért 
rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok 
egymás és mindenki javát! 16 Mindig örüljetek! 
17 S ü t l ül i ádk t k! 18 Mi d é t dj t k



Cristw'/ !Ihsou' eij" uJma'". 19 to; pneu'ma mh;
sbevnnute, 20 profhteiva" mh; ejxouqenei'te: 
21 pavnta de; dokimavzete, to; kalo;n katevcete, 
22 ajpo; panto;" ei[dou" ponhrou' ajpevcesqe. 
23 Aujto;" de; oJ qeo;" th'" eijrhvnh" aJgiavsai 
uJma'" oJlotelei'", kai; oJlovklhron uJmw'n to; 
pneu'ma kai; hJ yuch; kai; to; sw'ma ajmevmptw" 

ejn th'/ parousiva/ tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' 
Cristou' thrhqeivh. 24 pisto;" oJ kalw'n uJma'", 
o}" kai; poihvsei. 25 !Adelfoiv, proseuvcesqe 

»kai;¼ peri; hJmw'n. 26 !Aspavsasqe tou;" 

ajdelfou;" pavnta" ejn filhvmati aJgivw/. 
27 !Enorkivzw uJma'" to;n kuvrion ajnagnwsqh'nai 
th;n ejpistolh;n pa'sin toi'" ajdelfoi'". 28 @H 

cavri" tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou' meq! 
uJmw'n.  

 

 

 

 

&A Tesszalonikieknek írt 2. levél 

§1 1 Pau'lo" kai; Silouano;" kai; 
Timovqeo" th'/ ejkklhsiva/ Qessalonikevwn ejn 

qew'/ patri; hJmw'n kai; kurivw/ !Ihsou' Cristw'/: 
2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" 

»hJmw'n¼ kai; kurivou !Ihsou' Cristou'. 
3 Eujcaristei'n ojfeivlomen tw'/ qew'/ pavntote 

peri; uJmw'n, ajdelfoiv, kaqw;" a[xiovn ejstin, o{ti 
uJperauxavnei hJ pivsti" uJmw'n kai; pleonavzei hJ 
ajgavph eJno;" eJkavstou pavntwn uJmw'n eij" 

ajllhvlou", 4 w{ste aujtou;" hJma'" ejn uJmi'n 

ejgkauca'sqai ejn tai'" ejkklhsivai" tou' qeou' 
uJpe;r th'" uJpomonh'" uJmw'n kai; pivstew" ejn 

pa'sin toi'" diwgmoi'" uJmw'n kai; tai'" qlivyesin 

ai|" ajnevcesqe, 5 e[ndeigma th'" dikaiva" 

krivsew" tou' qeou', eij" to; kataxiwqh'nai uJma'" 

th'" basileiva" tou' qeou', uJpe;r h|" kai; 
pavscete, 6 ei[per divkaion para; qew'/ 
ajntapodou'nai toi'" qlivbousin uJma'" qli'yin 

7 kai; uJmi'n toi'" qlibomevnoi" a[nesin meq! 
hJmw'n ejn th'/ ajpokaluvyei tou' kurivou !Ihsou' 
ajp! oujranou' met! ajggevlwn dunavmew" aujtou' 
8 ejn puri; flogov", didovnto" ejkdivkhsin toi'" 

mh; eijdovsin qeo;n kai; toi'" mh; uJpakouvousin tw'/ 
eujaggelivw/ tou' kurivou hJmw'n !Ihsou', 9 oi{tine" 

divkhn tivsousin o[leqron aijwvnion ajpo; 
proswvpou tou' kurivou kai; ajpo; th'" dovxh" th'" 

ijscuvo" aujtou', 10 o{tan e[lqh/ ejndoxasqh'nai ejn 

toi'" aJgivoi" aujtou' kai; qaumasqh'nai ejn pa'sin 

toi'" pisteuvsasin, o{ti ejpisteuvqh to; 
martuvrion hJmw'n ejf! uJma'", ejn th'/ hJmevra/ 
ejkeivnh/. 11 eij" o} kai; proseucovmeqa pavntote 

peri; uJmw'n, i{na uJma'" ajxiwvsh/ th'" klhvsew" oJ 
qeo;" hJmw'n kai; plhrwvsh/ pa'san eujdokivan 

ajgaqwsuvnh" kai; e[rgon pivstew" ejn dunavmei, 
12 o{pw" ejndoxasqh'/ to; o[noma tou' kurivou 

hJmw'n !Ihsou' ejn uJmi'n, kai; uJmei'" ejn aujtw'/, 
kata; th;n cavrin tou' qeou' hJmw'n kai; kurivou 

17 Szüntelenül imádkozzatok! 18 Mindenért adjatok 
hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus 
Jézusban. 19 A Lelket ki ne oltsátok! 20 A prófétai 
beszédet meg ne vessétek! 21 Mindent vizsgáljatok 
meg; ami jó, azt tartsátok meg! 22 Mindenfajta 
rossztól óvakodjatok! 

Befejezés: áldás és köszöntés: 5,23- 28 

23 A békesség Istene szenteljen meg titeket 
mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, 
mind a testetek maradjon feddhetetlen Urunk, Jézus 
Krisztus eljövetelére. 24 Aki hív titeket, hűséges, 
tehát meg is valósítja. 25 Testvérek, imádkozzatok 
értünk is. 26 Köszöntsetek minden testvért szent 
csókkal. 27 Parancsolom az Úr nevében, hogy ezt a 
levelet olvassák fel az összes testvérnek. 28 Urunk, 
Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Ámen. 

 

&A Tesszalonikieknek írt 2. levél 

 

1 1 Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek 
egyházának, amely Istenben, a mi Atyánkban és az 
Úr Jézus Krisztusban él. 2 Kegyelem és békesség 
nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus 
Krisztustól! 

Pál aggódik a közösségért: 1,3-12 

A tesszalonikiek szorongattatása és Isten 
igazságos ítélete 3 Mindig hálaadással tartozunk 
Istennek értetek, testvérek, méghozzá méltán, mert a 
hitetek komolyan erősödik, és az egymás iránti 
szeretet mindnyájatokban gyarapszik, 4 annyira, hogy 
dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban, 
béketűrésetekkel és hitetekkel, amellyel minden 
üldözést és viszontagságot elviseltek. 5 Isten 
igazságos ítéletének a jelei ezek, hogy méltónak 
találjanak benneteket Isten országára, ha meg is 
szenvedtek érte. 6 Mert igazságos dolog Isten előtt, 
hogy szorongatással fizessen azoknak, akik titeket 
szorongatnak, 7 és nyugalommal velünk együtt 
nektek, a szorongatottaknak, amikor az Úr Jézus 
megjelenik az égből hatalmának angyalaival, 8 tűz 
lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik 
Istent, s nem engedelmeskednek Urunk, Jézus 
evangéliumának. 9 Ezeket a kárhozatban örök 
büntetéssel sújtja az Úr színe és hatalmának 
dicsősége {Iz 2,10.19.21}, 10 amikor eljön azon a napon, 
hogy megdicsőüljön szentjeiben, és megcsodálják 
mindazokban, akik hittek; nálatok ugyanis hitelre 
talált a tanúságtételünk. 

Imádság 11 Ezért imádkozunk is mindig értetek, 
hogy Istenünk méltónak találjon titeket meghívására. 
Adjon beteljesedést a jóra irányuló minden 



!Ihsou' Cristou'.  

 

 

 

 

§2 1 !Erwtw'men de; uJma'", ajdelfoiv, uJpe;r 

th'" parousiva" tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' 
Cristou' kai; hJmw'n ejpisunagwgh'" ejp! aujtovn, 
2 eij" to; mh; tacevw" saleuqh'nai uJma'" ajpo; 
tou' noo;" mhde; qroei'sqai mhvte dia; 
pneuvmato" mhvte dia; lovgou mhvte di! 
ejpistolh'" wJ" di! hJmw'n, wJ" o{ti ejnevsthken hJ 
hJmevra tou' kurivou. 3 mhv ti" uJma'" ejxapathvsh/ 
kata; mhdevna trovpon: o{ti eja;n mh; e[lqh/ hJ 
ajpostasiva prw'ton kai; ajpokalufqh'/ oJ 
a[nqrwpo" th'" ajnomiva", oJ uiJo;" th'" 

ajpwleiva", 4 oJ ajntikeivmeno" kai; 
uJperairovmeno" ejpi; pavnta legovmenon qeo;n h] 
sevbasma, w{ste aujto;n eij" to;n nao;n tou' qeou' 
kaqivsai, ajpodeiknuvnta eJauto;n o{ti e[stin 

qeov". 5 Ouj mnhmoneuvete o{ti e[ti w]n pro;" 

uJma'" tau'ta e[legon uJmi'n_ 6 kai; nu'n to; 
katevcon oi[date, eij" to; ajpokalufqh'nai 
aujto;n ejn tw'/ eJautou' kairw'/. 7 to; ga;r 

musthvrion h[dh ejnergei'tai th'" ajnomiva": 
movnon oJ katevcwn a[rti e{w" ejk mevsou 

gevnhtai. 8 kai; tovte ajpokalufqhvsetai oJ 
a[nomo", o}n oJ kuvrio" »jIhsou'"¼ ajnelei' tw'/ 
pneuvmati tou' stovmato" aujtou' kai; 
katarghvsei th'/ ejpifaneiva/ th'" parousiva" 

aujtou', 9 ou| ejstin hJ parousiva kat! ejnevrgeian 

tou' Satana' ejn pavsh/ dunavmei kai; shmeivoi" 

kai; tevrasin yeuvdou" 

10 kai; ejn pavsh/ ajpavth/ 
ajdikiva" toi'" ajpollumevnoi", ajnq! w|n th;n 

ajgavphn th'" ajlhqeiva" oujk ejdevxanto eij" to; 
swqh'nai aujtouv". 11 kai; dia; tou'to pevmpei 
aujtoi'" oJ qeo;" ejnevrgeian plavnh" eij" to; 
pisteu'sai aujtou;" tw'/ yeuvdei, 12 i{na kriqw'sin 

pavnte" oiJ mh; pisteuvsante" th'/ ajlhqeiva/ 
ajlla; eujdokhvsante" th'/ ajdikiva/. 13 @Hmei'" de; 
ojfeivlomen eujcaristei'n tw'/ qew'/ pavntote peri; 
uJmw'n, ajdelfoi; hjgaphmevnoi uJpo; kurivou, o{ti 
ei{lato uJma'" oJ qeo;" ajparch;n eij" swthrivan 

ejn aJgiasmw'/ pneuvmato" kai; pivstei ajlhqeiva", 
14 eij" o} »kai;¼ ejkavlesen uJma'" dia; tou' 
eujaggelivou hJmw'n, eij" peripoivhsin dovxh" tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou'. 15 a[ra ou\n, 
ajdelfoiv, sthvkete, kai; kratei'te ta;" 

paradovsei" a}" ejdidavcqhte ei[te dia; lovgou 

ei[te di! ejpistolh'" hJmw'n. 16 Aujto;" de; oJ 
kuvrio" hJmw'n !Ihsou'" Cristo;" kai; »oJ¼ qeo;" oJ 
path;r hJmw'n, oJ ajgaphvsa" hJma'" kai; dou;" 

paravklhsin aijwnivan kai; ejlpivda ajgaqh;n ejn 

cavriti, 17 parakalevsai uJmw'n ta;" kardiva" 

kai; sthrivxai ejn panti; e[rgw/ kai; lovgw/ ajgaqw'/. 

 

 

 

készségnek és a hit erőteljes munkájának, 12 hogy 
Urunk, Jézus Krisztus neve megdicsőüljön bennetek, 
és ti is őbenne, Istenünk és az Úr Jézus Krisztus 
kegyelméből. 

A keresztény remény és az Úr napja: 2,1-17 

2 A végidő jelei 1 Urunk, Jézus Krisztus 
eljövetele és a hozzá való gyülekezésünk dolgában 
kérünk titeket, testvérek, 2 ne tántorodjatok el 
egyhamar józan felfogásotoktól, és ne riasszon meg 
titeket semmiféle lélek, sem beszéd, sem állítólag 
tőlünk küldött levél, mintha az Úr napja már közel 
volna. 3 Semmiképp se ámítson el titeket senki, mert 
előbb az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg 
kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, 
4 aki ellenszegül, és önmagát föléje helyezi 
mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre 
méltónak nevezünk, beül Isten templomába, és úgy 
mutogatja magát, mintha Isten volna. 

5 Nem emlékeztek rá, hogy amikor még nálatok 
voltam, megmondtam ezt nektek? 6 És azt is 
tudjátok, mi tartja vissza most, amíg meg nem 
jelenik majd a maga idejében. 7 A gonoszság titka 
ugyanis már munkálkodik, csakhogy azt, aki most 
még visszatartja, előbb el kell távolítani az útból. 

8 Akkor majd megjelenik az a gonosz, akit az Úr 
Jézus elpusztít szájának leheletével {Iz 11,4}, és 
megsemmisít eljövetelének fényességével. 9 Az 
érkezését pedig – a sátán hatalmából – mindenféle 
hamis erőmegnyilvánulás, jel és csoda kíséri, 10 és 
mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, 
akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság 
szeretetét, hogy üdvözüljenek. 11 Ezért bocsátja rájuk 
Isten a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a 
hazugságnak, 12 és ítélet alá essenek mindannyian, 
akik nem hittek az igazságnak, hanem beleegyeztek a 
gonoszságba. 

A hívek bátorítása 13 Nekünk pedig mindenkor 
hálát kell adnunk Istennek értetek, testvérek, akiket 
Isten szeret, azért, mert Isten kiválasztott titeket első 
zsengéül az üdvösségre a Lélek megszentelése és az 
igazság hite által. 14 Meg is hívott titeket erre 
evangéliumunk által, hogy elnyerjétek Urunk Jézus 
Krisztus dicsőségét. 15 Ezért tehát, testvérek, 
legyetek állhatatosak, és őrizzétek szilárdan a 
hagyományokat, amelyeket akár beszédünkből, akár 
levelünkből tanultatok. 

Apostoli áldás 16 Urunk, Jézus Krisztus pedig, és 
Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, s örök 
vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk 
kegyelemben, 17 bátorítsa és erősítse meg szíveteket 
minden jótettben és beszédben. 



 

§3 1 To; loipo;n proseuvcesqe, ajdelfoiv, 
peri; hJmw'n, i{na oJ lovgo" tou' kurivou trevch/ kai; 
doxavzhtai kaqw;" kai; pro;" uJma'", 2 kai; i{na 

rJusqw'men ajpo; tw'n ajtovpwn kai; ponhrw'n 

ajnqrwvpwn: ouj ga;r pavntwn hJ pivsti". 
3 pisto;" dev ejstin oJ kuvrio", o}" sthrivxei 
uJma'" kai; fulavxei ajpo; tou' ponhrou'. 
4 pepoivqamen de; ejn kurivw/ ejf! uJma'", o{ti a} 
paraggevllomen »kai;¼ poiei'te kai; poihvsete. 
5 @O de; kuvrio" kateuquvnai uJmw'n ta;" kardiva" 

eij" th;n ajgavphn tou' qeou' kai; eij" th;n 

uJpomonh;n tou' Cristou'. 6 Paraggevllomen de; 
uJmi'n, ajdelfoiv, ejn ojnovmati tou' kurivou »hJmw'n¼ 
!Ihsou' Cristou', stevllesqai uJma'" ajpo; 
panto;" ajdelfou' ajtavktw" peripatou'nto" 

kai; mh; kata; th;n paravdosin h}n parelavbosan 

par! hJmw'n. 7 aujtoi; ga;r oi[date pw'" dei' 
mimei'sqai hJma'", o{ti oujk hjtakthvsamen ejn 

uJmi'n 

8 oujde; dwrea;n a[rton ejfavgomen parav 
tino", ajll! ejn kovpw/ kai; movcqw/ nukto;" kai; 
hJmevra" ejrgazovmenoi pro;" to; mh; ejpibarh'saiv 
tina uJmw'n: 9 oujc o{ti oujk e[comen ejxousivan, 
ajll! i{na eJautou;" tuvpon dw'men uJmi'n eij" to; 
mimei'sqai hJma'". 10 kai; ga;r o{te h\men pro;" 

uJma'", tou'to parhggevllomen uJmi'n, o{ti ei[ ti" 

ouj qevlei ejrgavzesqai mhde; ejsqievtw. 
11 ajkouvomen gavr tina" peripatou'nta" ejn 

uJmi'n ajtavktw", mhde;n ejrgazomevnou" ajlla; 
periergazomevnou": 12 toi'" de; toiouvtoi" 

paraggevllomen kai; parakalou'men ejn kurivw/ 
!Ihsou' Cristw'/ i{na meta; hJsuciva" 

ejrgazovmenoi to;n eJautw'n a[rton ejsqivwsin. 
13 @Umei'" dev, ajdelfoiv, mh; ejgkakhvshte 

kalopoiou'nte". 14 eij dev ti" oujc uJpakouvei tw'/ 
lovgw/ hJmw'n dia; th'" ejpistolh'", tou'ton 

shmeiou'sqe, mh; sunanamivgnusqai aujtw'/, i{na 

ejntraph'/: 15 kai; mh; wJ" ejcqro;n hJgei'sqe, ajlla; 
nouqetei'te wJ" ajdelfovn. 16 Aujto;" de; oJ 
kuvrio" th'" eijrhvnh" dwv/h uJmi'n th;n eijrhvnhn 

dia; panto;" ejn panti; trovpw/. oJ kuvrio" meta; 
pavntwn uJmw'n. 17 @O ajspasmo;" th'/ ejmh'/ ceiri; 
Pauvlou, o{ ejstin shmei'on ejn pavsh/ ejpistolh'/: 
ou{tw" gravfw. 18 hJ cavri" tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' Cristou' meta; pavntwn uJmw'n.  

 

 

 

 

 

 

&A Timóteusnak írt első levél 

§1 1 Pau'lo" ajpovstolo" Cristou' 
!Ihsou' kat! ejpitagh;n qeou' swth'ro" hJmw'n 

kai; Cristou' !Ihsou' th'" ejlpivdo" hJmw'n 

2 Timoqevw/ gnhsivw/ tevknw/ ejn pivstei: cavri", 
e[leo", eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" kai; Cristou'

Útmutatások a közösség számára: 3,1-15 

3 Buzdítás 1 Egyébként, testvérek, 
imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje, amint 
nálatok is, terjedjen és dicsőségre jusson, 2 s 
megszabaduljunk az ártalmas és gonosz emberektől, 
mert a hit nem mindenkié. 3 Az Úr azonban hűséges: 
ő megerősít titeket és megóv a gonosztól. 4 Ami 
titeket illet, bizalmunk van az Úrban, hogy 
megteszitek és meg fogjátok tenni, amit 
parancsolunk. 5 Az Úr vezesse szíveteket Isten 
szeretetére és Krisztus béketűrésére! 

A naplopók rendreutasítása 6 Ugyanakkor 
Urunk, Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, 
testvérek, hogy tartsátok távol magatokat minden 
olyan testvértől, aki rendetlenül él, és nem a szerint a 
hagyomány szerint, amelyet tőlünk kapott. 7 Jól 
tudjátok, miként kell minket követni, éspedig abban, 
hogy nem viselkedtünk köztetek rendetlenül, 8 nem 
ettük ingyen senki kenyerét, hanem megdolgoztunk 
érte, fáradsággal, éjjel-nappal munkálkodva, hogy ne 
legyünk terhére egyikteknek sem. 9 Nem mintha nem 
lett volna jogunk hozzá, hanem hogy magunkat 
követendő példakép gyanánt állítsuk elétek. 
10 Amikor ugyanis még nálatok voltunk, meghagytuk 
nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. 
11 Hallottuk azonban, hogy egyesek izgágán élnek 
köztetek, nem dolgoznak semmit, és 
hiábavalóságokkal töltik idejüket. 12 Az ilyeneknek 
meghagyjuk, és könyörgünk nekik az Úr Jézus 
Krisztus nevében, hogy csöndben munkálkodva, a 
saját kenyerüket egyék. 

Általános intelmek 13 Ti pedig testvérek, ne 
hagyjatok fel a jócselekedetekkel! 14 Ha valaki nem 
engedelmeskedik levélben megírt szavunknak, azt 
tartsátok számon, és kerüljétek a társaságát, hadd 
szégyellje magát. 15 De azért ne tekintsétek 
ellenségnek, hanem úgy feddjétek meg, mint testvért.

Befejezés: 3,16-18 

16 A békesség Ura adjon nektek örök békességet 
mindenhol! Az Úr legyen mindnyájatokkal! 

17 Én Pál, a saját kezemmel írom az üdvözlést. 
Minden levelemben ez az ismertető jel. Így írok. 

18 A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen 
mindnyájatokkal! 

 

&A Timóteusnak írt első levél 

1 1 Pál, Istennek, a mi Üdvözítőnknek és 
Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek 
rendeletéből Jézus Krisztus apostola 2 Timóteusnak, 
édes fiának a hitben. Kegyelem, irgalom és béke az 
Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!



!Ihsou' tou' kurivou hJmw'n. 3 Kaqw;" 

parekavlesav se prosmei'nai ejn !Efevsw/ 
poreuovmeno" eij" Makedonivan, i{na 

paraggeivlh/" tisi;n mh; eJterodidaskalei'n 

4 mhde; prosevcein muvqoi" kai; genealogivai" 

ajperavntoi", ai{tine" ejkzhthvsei" parevcousin 

ma'llon h] oijkonomivan qeou' th;n ejn pivstei: 
5 to; de; tevlo" th'" paraggeliva" ejsti;n ajgavph 

ejk kaqara'" kardiva" kai; suneidhvsew" 

ajgaqh'" kai; pivstew" ajnupokrivtou, 6 w|n tine" 

ajstochvsante" ejxetravphsan eij" 

mataiologivan, 7 qevlonte" ei\nai 
nomodidavskaloi, mh; noou'nte" mhvte a} 
levgousin mhvte peri; tivnwn diabebaiou'ntai. 
8 Oi[damen de; o{ti kalo;" oJ novmo" ejavn ti" 

aujtw'/ nomivmw" crh'tai, 9 eijdw;" tou'to, o{ti 
dikaivw/ novmo" ouj kei'tai, ajnovmoi" de; kai; 
ajnupotavktoi", ajsebevsi kai; aJmartwloi'", 
ajnosivoi" kai; bebhvloi", patrolwv/ai" kai; 
mhtrolwv/ai", ajndrofovnoi", 10 povrnoi", 
ajrsenokoivtai", ajndrapodistai'", yeuvstai", 
ejpiovrkoi", kai; ei[ ti e{teron th'/ uJgiainouvsh/ 
didaskaliva/ ajntivkeitai, 11 kata; to; 
eujaggevlion th'" dovxh" tou' makarivou qeou', o} 
ejpisteuvqhn ejgwv. 12 Cavrin e[cw tw'/ 
ejndunamwvsantiv me Cristw'/ !Ihsou' tw'/ kurivw/ 
hJmw'n, o{ti pistovn me hJghvsato qevmeno" eij" 

diakonivan, 13 to; provteron o[nta blavsfhmon 

kai; diwvkthn kai; uJbristhvn: ajlla; hjlehvqhn, o{ti 
ajgnow'n ejpoivhsa ejn ajpistiva/, 
14 uJperepleovnasen de; hJ cavri" tou' kurivou 

hJmw'n meta; pivstew" kai; ajgavph" th'" ejn 

Cristw'/ !Ihsou'. 15 pisto;" oJ lovgo" kai; pavsh" 

ajpodoch'" a[xio", o{ti Cristo;" !Ihsou'" h\lqen 

eij" to;n kovsmon aJmartwlou;" sw'sai: w|n 

prw'tov" eijmi ejgwv, 16 ajlla; dia; tou'to hjlehvqhn, 
i{na ejn ejmoi; prwvtw/ ejndeivxhtai Cristo;" 

!Ihsou'" th;n a{pasan makroqumivan, pro;" 

uJpotuvpwsin tw'n mellovntwn pisteuvein ejp! 
aujtw'/ eij" zwh;n aijwvnion. 17 tw'/ de; basilei' tw'n 

aijwvnwn, ajfqavrtw/, ajoravtw/, movnw/ qew'/, timh; 
kai; dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn. 
18 Tauvthn th;n paraggelivan parativqemaiv 
soi, tevknon Timovqee, kata; ta;" proagouvsa" 

ejpi; se; profhteiva", i{na strateuvh/ ejn aujtai'" 

th;n kalh;n strateivan, 19 e[cwn pivstin kai; 
ajgaqh;n suneivdhsin, h{n tine" ajpwsavmenoi 
peri; th;n pivstin ejnauavghsan: 20 w|n ejstin 

@Umevnaio" kai; !Alevxandro", ou}" parevdwka 

tw'/ Satana'/ i{na paideuqw'sin mh; blasfhmei'n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! 

Alapvető igazságok: 1,3-20 

Óvás a hamis tanítóktól 3 Amikor elindultam 
Makedóniába, arra kértelek, hogy maradj Efezusban, 
és parancsold meg egyeseknek, hogy ne tanítsanak 
másként, 4 ne foglalkozzanak mesékkel és vég 
nélküli nemzetségtáblákkal, amelyek inkább 
vitatkozásokhoz vezetnek, mint az Isten szerint való 
rendhez, amely hiten alapszik. 5 A parancs célja a 
tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és a tettetés nélküli 
hitből származó szeretet. 6 Az illetők eltértek 
mindettől, és üres fecsegésre adták a fejüket. 7 A 
törvény tanítói akarnak lenni, pedig nem is értik, 
amit mondanak és bizonygatnak. 

A törvényt szerepe 8 Mi azonban tudjuk, hogy a 
törvény jó, ha a törvénynek megfelelően 
alkalmazzák: 9 tudva, hogy az igazra nem vonatkozik 
törvény, hanem csak a gonoszokra, engedetlenekre, 
istentelenekre, bűnösökre, vétkesekre, 
szentségtelenekre, apagyilkosokra, anyagyilkosokra, 
gyilkosokra, 10 paráznákra, férfiakkal 
fajtalankodókra, emberrablókra, hazugokra, hamisan 
esküvőkre, és arra, ami ezeken kívül még ellenkezik 
az egészséges tanítással, 11 a boldog Isten 
dicsőségének rám bízott evangéliuma szerint. 

Hálaadás Krisztus kegyelméért 12 Hálát adok 
annak, aki erőt adott nekem, Krisztus Jézusnak, a mi 
Urunknak, hogy megbízhatónak ítélt, és erre a 
szolgálatra rendelt engem, 13 aki azelőtt káromló, 
üldöző és gyalázkodó voltam, de irgalmat találtam, 
mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 
14 Sőt, valósággal elárasztott a mi Urunk kegyelme, a 
Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel együtt. 
15 Igaz beszéd ez, s teljes hitelt érdemlő: azért jött el 
Krisztus Jézus erre a világra, hogy üdvözítse a 
bűnösöket. Ezek között az első én vagyok. 16 De 
éppen azért találtam irgalmasságot, hogy Krisztus 
Jézus rajtam, az elsőn mutassa meg egész 
hosszantűrését, okulásul azoknak, akik hinni fognak 
benne az örök életre. 

17 Tisztesség és dicsőség érte az örökkévalóság 
halhatatlan, láthatatlan Királyának, az egy Istennek, 
mindörökkön örökké! Ámen! 

Timóteus felelőssége 18 Ezt a parancsot kötöm a 
lelkedre, Timóteus fiam, hivatkozva a rád vonatkozó, 
egykori jövendölésekre, hogy azokban bízva harcold 
a jó harcot, 19 s tartsd meg a hitet és a jó 
lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, s így 
hajótörést szenvedtek a hitben. 20 Ezek közé tartozik 
Himéneusz és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, 
hadd tanulják meg, hogy ne káromkodjanak. 



 

 

§2 1 Parakalw' ou\n prw'ton pavntwn 

poiei'sqai dehvsei", proseucav", ejnteuvxei", 
eujcaristiva", uJpe;r pavntwn ajnqrwvpwn, 2 uJpe;r 

basilevwn kai; pavntwn tw'n ejn uJperoch'/ o[ntwn, 
i{na h[remon kai; hJsuvcion bivon diavgwmen ejn 

pavsh/ eujsebeiva/ kai; semnovthti. 3 tou'to kalo;n 

kai; ajpovdekton ejnwvpion tou' swth'ro" hJmw'n 

qeou', 4 o}" pavnta" ajnqrwvpou" qevlei swqh'nai 
kai; eij" ejpivgnwsin ajlhqeiva" ejlqei'n. 5 ei|" ga;r 

qeov", ei|" kai; mesivth" qeou' kai; ajnqrwvpwn, 
a[nqrwpo" Cristo;" !Ihsou'", 6 oJ dou;" eJauto;n 

ajntivlutron uJpe;r pavntwn, to; martuvrion 

kairoi'" ijdivoi": 7 eij" o} ejtevqhn ejgw; kh'rux kai; 
ajpovstolo", ajlhvqeian levgw, ouj yeuvdomai, 
didavskalo" ejqnw'n ejn pivstei kai; ajlhqeiva/. 
8 Bouvlomai ou\n proseuvcesqai tou;" a[ndra" 

ejn panti; tovpw/, ejpaivronta" oJsivou" cei'ra" 

cwri;" ojrgh'" kai; dialogismou': 9 wJsauvtw" 

»kai;¼ gunai'ka" ejn katastolh'/ kosmivw/ meta; 
aijdou'" kai; swfrosuvnh" kosmei'n eJautav", mh; 
ejn plevgmasin kai; crusivw/ h] margarivtai" h] 
iJmatismw'/ polutelei', 10 ajll! o} prevpei 
gunaixi;n ejpaggellomevnai" qeosevbeian, di! 
e[rgwn ajgaqw'n. 11 gunh; ejn hJsuciva/ manqanevtw 

ejn pavsh/ uJpotagh'/: 12 didavskein de; gunaiki; 
oujk ejpitrevpw, oujde; aujqentei'n ajndrov", ajll! 
ei\nai ejn hJsuciva/. 13 !Ada;m ga;r prw'to" 

ejplavsqh, ei\ta Eu{a: 14 kai; !Ada;m oujk 

hjpathvqh, hJ de; gunh; ejxapathqei'sa ejn 

parabavsei gevgonen. 15 swqhvsetai de; dia; 
th'" teknogoniva", eja;n meivnwsin ejn pivstei 
kai; ajgavph/ kai; aJgiasmw'/ meta; swfrosuvnh".  

 

§3 1 Pisto;" oJ lovgo": ei[ ti" ejpiskoph'" 

ojrevgetai, kalou' e[rgou ejpiqumei'. 2 dei' ou\n 

to;n ejpivskopon ajnepivlhmpton ei\nai, mia'" 

gunaiko;" a[ndra, nhfavlion, swvfrona, 
kovsmion, filovxenon, didaktikovn, 3 mh; 
pavroinon, mh; plhvkthn, ajlla; ejpieikh', 
a[macon, ajfilavrguron, 4 tou' ijdivou oi[kou 

kalw'" proi>stavmenon, tevkna e[conta ejn 

uJpotagh'/ meta; pavsh" semnovthto": 5 »eij dev 
ti" tou' ijdivou oi[kou prosth'nai oujk oi\den, 
pw'" ejkklhsiva" qeou' ejpimelhvsetai_¼ 6 mh; 
neovfuton, i{na mh; tufwqei;" eij" krivma 

ejmpevsh/ tou' diabovlou. 7 dei' de; kai; marturivan 

kalh;n e[cein ajpo; tw'n e[xwqen, i{na mh; eij" 

ojneidismo;n ejmpevsh/ kai; pagivda tou' 
diabovlou. 8 Diakovnou" wJsauvtw" semnouv", mh; 
dilovgou", mh; oi[nw/ pollw'/ prosevconta", mh; 
aijscrokerdei'", 9 e[conta" to; musthvrion th'" 

pivstew" ejn kaqara'/ suneidhvsei. 10 kai; ou|toi 
de; dokimazevsqwsan prw'ton, ei\ta 

diakoneivtwsan ajnevgklhtoi o[nte". 
11 gunai'ka" wJsauvtw" semnav", mh; diabovlou", 
nhfalivou", pista;" ejn pa'sin. 12 diavkonoi

A helyes rend a közösségben: 2,1-6,19 

2 Imádság mindenkiért 1 Mindenekelőtt arra 
kérlek tehát, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, 
esedezéseket és hálaadásokat minden emberért: 2 a 
királyokért és minden feljebbvalóért, hogy békés és 
csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és 
tisztességgel. 3 Ez jó és kedves a mi Üdvözítő 
Istenünk előtt, 4 aki azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 
5 Hiszen egy az Isten, és egy a közvetítő is Isten és az 
emberek között: az ember Jézus Krisztus, 6 aki 
odaadta önmagát váltságul mindenkiért, tanúságot 
téve a maga idejében. 7 Emiatt rendelt ő engem 
hírnökké s apostollá – igazat mondok, nem hazudom 
–, a nemzetek tanítójává hitben és igazságban. 

Férfiak és asszonyok 8 Azt akarom tehát, hogy a 
férfiak mindenütt tisztán emeljék fel kezüket 
imádságra, harag és viszálykodás nélkül. 9 Ugyanígy 
az asszonyok is tisztességes öltözetben, 
szemérmesen és józanul ékesítsék magukat, nem 
bodorított hajjal, arannyal, gyönggyel és drága 
ruhával, 10 hanem, amint az az istenfélelmet valló 
asszonyokhoz illik: jócselekedetekkel. 

11 Az asszony csendben tanuljon, teljes 
alázatossággal. 12 Nem engedem, hogy az asszony 
tanítson, és a férfi fölé kerekedjék: maradjon csak 
csendben. 13 Mert Ádámot alkottatott először, Éva 
azután, 14 és nem Ádámot szedték rá; az asszonyt 
azonban rászedték, és engedetlenségbe esett. 
15 Gyermekek szülése által fog üdvözülni, ha 
megmarad a hitben, a szeretetben, a szentségben és a 
józanságban. 

3 A püspök 1 Igaz beszéd ez: aki püspökségre 
vágyik, derék dolgot kíván. 2 Éppen azért a 
püspöknek feddhetetlennek, egyszer nősült férfinak, 
józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, 
vendégszeretőnek, tanításra alkalmasnak kell lennie. 
3 Nem iszákosnak és verekedőnek, hanem szelídnek, 
nem viszálykodónak és kapzsinak, hanem olyannak, 
4 aki házát jól vezeti, fiait engedelmességben és 
mindenképpen tisztességben tartja, 5 hiszen aki a 
maga házát nem tudja vezetni, hogy tudná gondját 
viselni Isten egyházának? 6 Ne legyen újonnan 
megtért ember, nehogy felfuvalkodjék, és ugyanaz az 
ítélet érje, mint az ördögöt. 7 A kívül levőktől is jó 
tanúságot kell kapnia, nehogy gyalázatba és az ördög 
kelepcéjébe essék. 

A diákonus 8 A diákonusok hasonlóképpen 
tisztességes emberek legyenek, nem kettős nyelvűek, 
nem a sok bor hívei, nem rút haszonlesők; 9 olyanok, 
akik tiszta lelkiismerettel őrzik magukban a hit titkát. 
10 Először ezeket is próba alá kell vetni, s csak akkor 
szolgáljanak ha kifogástalanok 11 Az asszonyok



e[stwsan mia'" gunaiko;" a[ndre", tevknwn
kalw'" proi>stavmenoi kai; tw'n ijdivwn oi[kwn: 
13 oiJ ga;r kalw'" diakonhvsante" baqmo;n 

eJautoi'" kalo;n peripoiou'ntai kai; pollh;n 

parrhsivan ejn pivstei th'/ ejn Cristw'/ !Ihsou'. 
14 Tau'tav soi gravfw, ejlpivzwn ejlqei'n pro;" se; 
ejn tavcei: 15 eja;n de; braduvnw, i{na eijdh'/" pw'" 

dei' ejn oi[kw/ qeou' ajnastrevfesqai, h{ti" ejsti;n 

ejkklhsiva qeou' zw'nto", stu'lo" kai; eJdraivwma 

th'" ajlhqeiva". 16 kai; oJmologoumevnw" mevga 

ejsti;n to; th'" eujsebeiva" musthvrion: @;O" 

ejfanerwvqh ejn sarkiv, ejdikaiwvqh ejn pneuvmati, 
w[fqh ajggevloi", ejkhruvcqh ejn e[qnesin, 
ejpisteuvqh ejn kovsmw/, ajnelhvmfqh ejn dovxh/.  

 

 

 

 

 

 

 

§4 1 To; de; pneu'ma rJhtw'" levgei o{ti ejn 

uJstevroi" kairoi'" ajposthvsontaiv tine" th'" 

pivstew", prosevconte" pneuvmasin plavnoi" 

kai; didaskalivai" daimonivwn, 2 ejn uJpokrivsei 
yeudolovgwn, kekausthriasmevnwn th;n ijdivan 

suneivdhsin, 3 kwluovntwn gamei'n, ajpevcesqai 
brwmavtwn a} oJ qeo;" e[ktisen eij" metavlhmyin 

meta; eujcaristiva" toi'" pistoi'" kai; 
ejpegnwkovsi th;n ajlhvqeian. 4 o{ti pa'n ktivsma 

qeou' kalovn, kai; oujde;n ajpovblhton meta; 
eujcaristiva" lambanovmenon, 5 aJgiavzetai ga;r 

dia; lovgou qeou' kai; ejnteuvxew". 6 Tau'ta 

uJpotiqevmeno" toi'" ajdelfoi'" kalo;" e[sh/ 
diavkono" Cristou' !Ihsou', ejntrefovmeno" toi'" 

lovgoi" th'" pivstew" kai; th'" kalh'" 

didaskaliva" h|/ parhkolouvqhka": 7 tou;" de; 
bebhvlou" kai; grawvdei" muvqou" paraitou'. 
guvmnaze de; seauto;n pro;" eujsevbeian: 8 hJ ga;r 

swmatikh; gumnasiva pro;" ojlivgon ejsti;n 

wjfevlimo", hJ de; eujsevbeia pro;" pavnta 

wjfevlimov" ejstin, ejpaggelivan e[cousa zwh'" 

th'" nu'n kai; th'" mellouvsh". 9 pisto;" oJ 
lovgo" kai; pavsh" ajpodoch'" a[xio": 10 eij" 

tou'to ga;r kopiw'men kai; ajgwnizovmeqa, o{ti 
hjlpivkamen ejpi; qew'/ zw'nti, o{" ejstin swth;r 

pavntwn ajnqrwvpwn, mavlista pistw'n. 
11 Paravggelle tau'ta kai; divdaske. 12 mhdeiv" 

sou th'" neovthto" katafroneivtw, ajlla; 
tuvpo" givnou tw'n pistw'n ejn lovgw/, ejn 

ajnastrofh'/, ejn ajgavph/, ejn pivstei, ejn aJgneiva/. 
13 e{w" e[rcomai provsece th'/ ajnagnwvsei, th'/ 
paraklhvsei, th'/ didaskaliva/. 14 mh; ajmevlei 
tou' ejn soi; carivsmato", o} ejdovqh soi dia; 
profhteiva" meta; ejpiqevsew" tw'n ceirw'n tou' 
presbuterivou. 15 tau'ta melevta, ejn touvtoi" 

i[sqi, i{na sou hJ prokoph; fanera; h\/ pa'sin. 
16 e[pece seautw'/ kai; th'/ didaskaliva/: ejpivmene

szolgáljanak, ha kifogástalanok. 11 Az asszonyok 
hasonlóképpen tisztességesek legyenek, nem 
megszólók, józanok, és mindenben megbízhatóak. 
12 A diákonusok egyszer nősült férfiak legyenek, 
olyanok, akik gyermekeiket és házukat jól vezetik. 
13 Mert akik szolgálatukat jól végzik, szép rangot és 
a Krisztus Jézusban való hitben nagy bizalmat 
szereznek maguknak. 

Az egyház, Isten igazságának oszlopa 14 Azért 
írom ezeket neked – bár remélem, hogy hamarosan 
hozzád jutok –, 15 hogy ha késlekedném is, tudd, 
hogy hogyan kell forgolódnod az Isten házában, 
amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és 
szilárd alapja. 16 Márpedig nyilvánvalóan nagy dolog 
a jámborság titka, amely 

testben kinyilvánította magát,  
a Lélek által igazolást nyert,  
bemutatták az angyaloknak,  
a nemzetek között hirdették,  
világszerte hittek benne,  
s fölment a dicsőségbe.  

4 Óvás a tévtanítóktól 1 A Lélek azonban 
kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek 
elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és 
az ördögök tanítására hallgatnak, 2 azokra, akik 
képmutatóskodva, de lelkiismeretükben 
megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. 3 Ők azt 
mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni 
kell egyes ételektől, holott azokat azért teremtette 
Isten, hogy hálát adva élvezzék őket a hívek, azok, 
akik megismerték az igazságot. 4 Mert Isten minden 
teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, amit 
hálaadással vesz magához az ember, 5 mert szentté 
lesz Isten igéje és az imádság által. 

Utasítások Timóteusnak 6 Ha ezt tárod a 
testvérek elé, Krisztus Jézus jó szolgája leszel. A 
hitnek és annak az igaz tanításnak igéivel 
táplálkozol, amelynek követője lettél. 7 Hagyd a 
képtelen és vénasszonyos meséket, a jámborságban 
gyakorold magadat. 8 Mert a test gyakorlatoztatása 
kevés dologra jó: a jámborság azonban mindenre 
hasznos, mert hordozza a jelen és a jövendő élet 
ígéretét. 9 Igaz beszéd ez, és minden hitelre méltó! 
10 Hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert 
remélünk az élő Istenben, aki Üdvözítője minden 
embernek, különösen a híveknek. 11 Ezt parancsold, 
ezt tanítsd! 

12 Senki meg ne vessen téged ifjú korod miatt, 
de légy is példaképe a híveknek beszédben, 
viselkedésben, szeretetben, hitben, tisztaságban. 
13 Amíg odamegyek, fordíts gondot az Írás 
felolvasására, az intésre és a tanításra. 14 Ne 
hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, 
amelyet a jövendölés alapján a presbiterek



aujtoi'": tou'to ga;r poiw'n kai; seauto;n
swvsei" kai; tou;" ajkouvontav" sou.  

 

 

 

 

§5 1 Presbutevrw/ mh; ejpiplhvxh/", ajlla; 
parakavlei wJ" patevra, newtevrou" wJ" 

ajdelfouv", 2 presbutevra" wJ" mhtevra", 
newtevra" wJ" ajdelfa;" ejn pavsh/ aJgneiva/. 
3 Chvra" tivma ta;" o[ntw" chvra". 4 eij dev ti" 

chvra tevkna h] e[kgona e[cei, manqanevtwsan 

prw'ton to;n i[dion oi\kon eujsebei'n kai; 
ajmoiba;" ajpodidovnai toi'" progovnoi", tou'to 

gavr ejstin ajpovdekton ejnwvpion tou' qeou'. 5 hJ 
de; o[ntw" chvra kai; memonwmevnh h[lpiken ejpi; 
qeo;n kai; prosmevnei tai'" dehvsesin kai; tai'" 

proseucai'" nukto;" kai; hJmevra": 6 hJ de; 
spatalw'sa zw'sa tevqnhken. 7 kai; tau'ta 

paravggelle, i{na ajnepivlhmptoi w\sin. 8 eij dev 
ti" tw'n ijdivwn kai; mavlista oijkeivwn ouj 
pronoei', th;n pivstin h[rnhtai kai; e[stin 

ajpivstou ceivrwn. 9 Chvra katalegevsqw mh; 
e[latton ejtw'n eJxhvkonta gegonui'a, eJno;" 

ajndro;" gunhv, 10 ejn e[rgoi" kaloi'" 

marturoumevnh, eij ejteknotrovfhsen, eij 
ejxenodovchsen, eij aJgivwn povda" e[niyen, eij 
qlibomevnoi" ejphvrkesen, eij panti; e[rgw/ 
ajgaqw'/ ejphkolouvqhsen. 11 newtevra" de; 
chvra" paraitou': o{tan ga;r 

katastrhniavswsin tou' Cristou', gamei'n 

qevlousin, 12 e[cousai krivma o{ti th;n prwvthn 

pivstin hjqevthsan: 13 a{ma de; kai; ajrgai; 
manqavnousin, periercovmenai ta;" oijkiva", ouj 
movnon de; ajrgai; ajlla; kai; fluvaroi kai; 
perivergoi, lalou'sai ta; mh; devonta. 
14 bouvlomai ou\n newtevra" gamei'n, 
teknogonei'n, oijkodespotei'n, mhdemivan 

ajformh;n didovnai tw'/ ajntikeimevnw/ loidoriva" 

cavrin: 15 h[dh gavr tine" ejxetravphsan ojpivsw 

tou' Satana'. 16 ei[ ti" pisth; e[cei chvra", 
ejparkeivtw aujtai'", kai; mh; bareivsqw hJ 
ejkklhsiva, i{na tai'" o[ntw" chvrai" ejparkevsh/. 
17 OiJ kalw'" proestw'te" presbuvteroi 
diplh'" timh'" ajxiouvsqwsan, mavlista oiJ 
kopiw'nte" ejn lovgw/ kai; didaskaliva/: 18 levgei 
ga;r hJ grafhv, Bou'n ajlow'nta ouj fimwvsei": 
kaiv, !vAxio" oJ ejrgavth" tou' misqou' aujtou'. 
19 kata; presbutevrou kathgorivan mh; 
paradevcou, ejkto;" eij mh; ejpi; duvo h] triw'n 

martuvrwn. 20 tou;" aJmartavnonta" ejnwvpion 

pavntwn e[legce, i{na kai; oiJ loipoi; fovbon 

e[cwsin. 21 Diamartuvromai ejnwvpion tou' qeou' 
kai; Cristou' !Ihsou' kai; tw'n ejklektw'n 

ajggevlwn, i{na tau'ta fulavxh/" cwri;" 

prokrivmato", mhde;n poiw'n kata; provsklisin. 
22 Cei'ra" tacevw" mhdeni; ejpitivqei, mhde; 
koinwvnei aJmartivai" ajllotrivai": seauto;n

amelyet a jövendölés alapján a presbiterek 
kézföltétele által kaptál. 15 Ezekre a dolgokra legyen 
gondod, ezeknek szenteld magad, hogy haladásod 
nyilvánvaló legyen mindenki előtt. 16 Vigyázz 
magadra és a tanításra! Légy állhatatos ezekben, 
mert ha ezt teszed, üdvözíted magadat is, meg azokat 
is, akik hallgatnak téged. 

5 1 Az öreget ne korhold, hanem buzdítsd, mint 
atyádat; a fiatalabbakat mint testvéreidet, 2 az idős 
asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabb nőket, mint 
lánytestvéreidet, teljes tisztasággal. 

Az özvegyek rendje és feladata 3 Az 
özvegyasszonyokat, ha igazán özvegyek, tiszteld. 
4 Ha pedig valamelyik özvegyasszonynak fiai vagy 
unokái vannak, tanulják meg elsősorban a maguk 
házát vezetni és szüleik szolgálatára lenni, mert ez 
kedves dolog Isten előtt. 5 Az az özvegy pedig, aki 
igazán özvegy és elhagyatott, bízzék Istenben, s 
tartson ki éjjel-nappal az imádságban és a 
könyörgésben, 6 mert az, aki kicsapongó, élő halott. 
7 Ezt parancsold hát nekik, hogy feddhetetlenek 
legyenek. 8 Aki pedig övéinek, főképpen 
házanépének gondját nem viseli, megtagadta a hitet, 
s rosszabb a hitetlennél. 

9 Az özvegyek sorába csak olyant kell 
választani, aki legalább hatvanéves, aki csak egy 
férfi felesége volt, 10 s akinek jótetteiről 
tanúskodnak; aki gyermeket nevelt, vendégszerető 
volt, a szentek lábát mosta, és segített a 
nyomorúságban sínylődőkön; aki minden 
jócselekedetet gyakorolt. 11 A fiatalabb özvegyeket 
utasítsd vissza, mert ha Krisztus ellenére átadják 
magukat az érzékiségnek és férjhez akarnak menni, 
12 akkor büntetést vonnak magukra, mert az első 
hűséget megszegték, 13 ezenkívül kerülik a munkát, 
megszokják, hogy házról házra járogassanak, éspedig 
nemcsak a munkát kerülve, hanem pletykálkodva, 
kotnyeleskedve, olyanokat beszélve, amiket nem 
kellene. 14 Azért tehát azt akarom, hogy a fiatalabbak 
menjenek csak férjhez, szüljenek gyermekeket, 
vezessék a háztartást, és ne adjanak alkalmat az 
ellenfélnek a gyalázkodásra. 15 Néhányan már 
visszaszegődtek a sátánhoz! 16 Ha valamelyik hívő 
asszonynak özvegyei vannak, lássa el őket, ne 
terheljék azok az egyházközséget, hogy az a valóban 
özvegyeket segíthesse. 

A presbiterek 17 A tisztüket jól végző 
presbitereket kétszeres tiszteletre tartsák méltóknak, 
főképpen azokat, akik az igehirdetést és a tanítást 
végzik, 18 mert azt mondja az Írás: »A nyomtató 
ökörnek ne kösd be a száját« {MTörv 25,4}, és: »Méltó a 
munkás a maga bérére« {Mt 10,10}. 19 Presbiter ellen ne 
fogadj el vádat, csak két vagy három tanú vallomása 



aJgno;n thvrei. 23 Mhkevti uJdropovtei, ajlla;
oi[nw/ ojlivgw/ crw' dia; to;n stovmacon kai; ta;" 

puknav" sou ajsqeneiva". 24 Tinw'n ajnqrwvpwn 

aiJ aJmartivai provdhloiv eijsin, proavgousai eij" 

krivsin, tisi;n de; kai; ejpakolouqou'sin: 
25 wJsauvtw" kai; ta; e[rga ta; kala; provdhla, 
kai; ta; a[llw" e[conta krubh'nai ouj duvnantai. 

 

 

 

 

 

 

§6 1 @vOsoi eijsi;n uJpo; zugo;n dou'loi, 
tou;" ijdivou" despovta" pavsh" timh'" ajxivou" 

hJgeivsqwsan, i{na mh; to; o[noma tou' qeou' kai; hJ 
didaskaliva blasfhmh'tai. 2 oiJ de; pistou;" 

e[conte" despovta" mh; katafroneivtwsan, o{ti 
ajdelfoiv eijsin: ajlla; ma'llon douleuevtwsan, 
o{ti pistoiv eijsin kai; ajgaphtoi; oiJ th'" 

eujergesiva" ajntilambanovmenoi. Tau'ta 

divdaske kai; parakavlei. 3 ei[ ti" 

eJterodidaskalei' kai; mh; prosevrcetai 
uJgiaivnousin lovgoi", toi'" tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' Cristou', kai; th'/ kat! eujsevbeian 

didaskaliva/, 4 tetuvfwtai, mhde;n 

ejpistavmeno", ajlla; nosw'n peri; zhthvsei" kai; 
logomaciva", ejx w|n givnetai fqovno", e[ri", 
blasfhmivai, uJpovnoiai ponhraiv, 
5 diaparatribai; diefqarmevnwn ajnqrwvpwn 

to;n nou'n kai; ajpesterhmevnwn th'" ajlhqeiva", 
nomizovntwn porismo;n ei\nai th;n eujsevbeian. 
6 e[stin de; porismo;" mevga" hJ eujsevbeia meta; 
aujtarkeiva": 7 oujde;n ga;r eijshnevgkamen eij" 

to;n kovsmon, o{ti oujde; ejxenegkei'n ti 
dunavmeqa: 8 e[conte" de; diatrofa;" kai; 
skepavsmata, touvtoi" ajrkesqhsovmeqa. 9 oiJ 
de; boulovmenoi ploutei'n ejmpivptousin eij" 

peirasmo;n kai; pagivda kai; ejpiqumiva" polla;" 

ajnohvtou" kai; blaberav", ai{tine" buqivzousin 

tou;" ajnqrwvpou" eij" o[leqron kai; ajpwvleian: 
10 rJivza ga;r pavntwn tw'n kakw'n ejstin hJ 
filarguriva, h|" tine" ojregovmenoi 
ajpeplanhvqhsan ajpo; th'" pivstew" kai; 
eJautou;" perievpeiran ojduvnai" pollai'". 11 Su; 
dev, w\ a[nqrwpe qeou', tau'ta feu'ge: divwke de; 
dikaiosuvnhn, eujsevbeian, pivstin, ajgavphn, 
uJpomonhvn, prau>paqivan. 12 ajgwnivzou to;n 

kalo;n ajgw'na th'" pivstew", ejpilabou' th'" 

aijwnivou zwh'", eij" h}n ejklhvqh" kai; 
wJmolovghsa" th;n kalh;n oJmologivan ejnwvpion 

pollw'n martuvrwn. 13 paraggevllw »soi ¼ 
ejnwvpion tou' qeou' tou' zw/ogonou'nto" ta; 
pavnta kai; Cristou' !Ihsou' tou' 
marturhvsanto" ejpi; Pontivou Pilavtou th;n 

kalh;n oJmologivan, 14 thrh'saiv se th;n ejntolh;n 

a[spilon ajnepivlhmpton mevcri th'" 

ejpifaneiva" tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou',

alapján {MTörv 19,15}. 20 A vétkeseket valamennyiük 
előtt fedd meg, hogy a többiek is elrettenjenek. 
21 Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra, a választott 
angyalokra, tartsd be ezt előítélet nélkül, és 
részrehajlásból ne tégy semmit sem. 22 A kezedet 
elhamarkodva fel ne tedd senkire, hogy ne legyen 
részed idegen bűnökben. Őrizd meg magadat tisztán. 

Intelmek 23 Ezután ne csak vizet igyál, hanem élj 
egy kis borral is a gyomrod és gyakori 
gyengélkedéseid miatt. 24 Egyes emberek bűnei 
nyilvánvalók már az ítélet előtt is, másokéi csak az 
után; 25 éppígy nyilvánvalók a jótettek is; s mégsem 
azok, nem maradhatnak elrejtve. 

6 A szolgák 1 Akik járomba vannak fogva, a 
rabszolgák, tartsák urukat minden tiszteletre 
méltónak, hogy ne káromolja senki az Úr nevét és a 
tanítást. 2 Akiknek hívő uruk van, ne vegyék őket 
kevésbé komolyan, azzal az ürüggyel, hogy 
testvérek, sőt, éppen azért szolgáljanak nekik jobban, 
mert hívők, a szeretet és a jótétemények részesei. 

Óvás a tévtanítástól és a kapzsiságtól Ezeket 
tanítsd, ezekre ints! 3 Aki másként tanít, s nem tartja 
magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges igéihez 
és az istenfélelemmel összhangban levő tanításhoz, 
4 az önhitt, nem tud semmit, a szőrszálhasogatás és a 
szócséplés betege, ebből pedig irigykedés, 
veszekedés, káromlás, rosszakaratú gyanúsítás fakad, 
5 a megbomlott elméjű, az igazságtól megfosztott, az 
istenfélelmet nyerészkedésnek tekintő emberek 
torzsalkodása. 

6 Az istenfélelem természetesen nagy nyereség, 
ha megelégedés kíséri. 7 Mert semmit sem hoztunk 
magunkkal a világra, és el sem vihetünk semmit. 
8 Ha tehát van ennivalónk és ruházatunk, elégedjünk 
meg azzal. 9 Mert akik gazdagok akarnak lenni, 
kísértésbe esnek, kelepcébe, sok haszontalan és káros 
kívánságba, amelyek pusztulásba és romlásba döntik 
az embert. 10 Minden bajnak gyökere ugyanis a 
kapzsiság: jó néhányan, akik hozzá szegődtek, 
eltévelyedtek a hittől, és sok gyötrelmet okoztak 
maguknak. 

Timóteus buzdítása 11 De te, Isten embere, 
menekülj ezektől a dolgoktól: igazságosságra, 
vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre, 
szelídségre törekedj. 12 Harcold a hit jó harcát, 
szerezd meg az örök életet, amelyre meghívást 
kaptál, s amelyre számos tanú előtt letetted az igaz 
hitvallást. 13 Megparancsolom neked Isten előtt, aki 
mindenkit éltet, és Krisztus Jézus előtt, aki Poncius 
Pilátus alatt tanúságot tett igaz hitvallással: 14 tartsd 
meg a parancsot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi 
Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig, 15 amelyet meg 
fog mutatni annak idején a boldog és egyetlen 
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15 h}n kairoi'" ijdivoi" deivxei oJ makavrio" kai;
movno" dunavsth", oJ basileu;" tw'n 

basileuovntwn kai; kuvrio" tw'n kurieuovntwn, 
16 oJ movno" e[cwn ajqanasivan, fw'" oijkw'n 

ajprovsiton, o}n ei\den oujdei;" ajnqrwvpwn oujde; 
ijdei'n duvnatai: w|/ timh; kai; kravto" aijwvnion: 
ajmhvn. 17 Toi'" plousivoi" ejn tw'/ nu'n aijw'ni 
paravggelle mh; uJyhlofronei'n mhde; 
hjlpikevnai ejpi; plouvtou ajdhlovthti, ajll! ejpi; 
qew'/ tw'/ parevconti hJmi'n pavnta plousivw" eij" 

ajpovlausin, 18 ajgaqoergei'n, ploutei'n ejn 

e[rgoi" kaloi'", eujmetadovtou" ei\nai, 
koinwnikouv", 19 ajpoqhsaurivzonta" eJautoi'" 

qemevlion kalo;n eij" to; mevllon, i{na 

ejpilavbwntai th'" o[ntw" zwh'". 20 !'W Timovqee, 
th;n paraqhvkhn fuvlaxon, ejktrepovmeno" ta;" 

bebhvlou" kenofwniva" kai; ajntiqevsei" th'" 

yeudwnuvmou gnwvsew", 21 h{n tine" 

ejpaggellovmenoi peri; th;n pivstin 

hjstovchsan. @H cavri" meq! uJmw'n.  

 

 

 

 

&A Timóteusnak írt 2. levél 

§1 1 Pau'lo" ajpovstolo" Cristou' 
!Ihsou' dia; qelhvmato" qeou' kat! ejpaggelivan 

zwh'" th'" ejn Cristw'/ !Ihsou' 2 Timoqevw/ 
ajgaphtw'/ tevknw/: cavri", e[leo", eijrhvnh ajpo; 
qeou' patro;" kai; Cristou' !Ihsou' tou' kurivou 

hJmw'n. 3 Cavrin e[cw tw'/ qew'/, w|/ latreuvw ajpo; 
progovnwn ejn kaqara'/ suneidhvsei, wJ" 

ajdiavleipton e[cw th;n peri; sou' mneivan ejn 

tai'" dehvsesivn mou nukto;" kai; hJmevra", 
4 ejpipoqw'n se ijdei'n, memnhmevno" sou tw'n 

dakruvwn, i{na cara'" plhrwqw', 5 uJpovmnhsin 

labw;n th'" ejn soi; ajnupokrivtou pivstew", 
h{ti" ejnwv/khsen prw'ton ejn th'/ mavmmh/ sou 

Lwi?di kai; th'/ mhtriv sou Eujnivkh/, pevpeismai 
de; o{ti kai; ejn soiv. 6 di! h}n aijtivan 

ajnamimnhv/skw se ajnazwpurei'n to; cavrisma 

tou' qeou', o{ ejstin ejn soi; dia; th'" ejpiqevsew" 

tw'n ceirw'n mou: 7 ouj ga;r e[dwken hJmi'n oJ qeo;" 

pneu'ma deiliva", ajlla; dunavmew" kai; ajgavph" 

kai; swfronismou'. 8 mh; ou\n ejpaiscunqh'/" to; 
martuvrion tou' kurivou hJmw'n mhde; ejme; to;n 

devsmion aujtou', ajlla; sugkakopavqhson tw'/ 
eujaggelivw/ kata; duvnamin qeou', 9 tou' 
swvsanto" hJma'" kai; kalevsanto" klhvsei 
aJgiva/, ouj kata; ta; e[rga hJmw'n ajlla; kata; ijdivan 

provqesin kai; cavrin, th;n doqei'san hJmi'n ejn 

Cristw'/ !Ihsou' pro; crovnwn aijwnivwn, 
10 fanerwqei'san de; nu'n dia; th'" ejpifaneiva" 

tou' swth'ro" hJmw'n Cristou' !Ihsou', 
katarghvsanto" me;n to;n qavnaton 

fwtivsanto" de; zwh;n kai; ajfqarsivan dia; tou' 
eujaggelivou, 11 eij" o} ejtevqhn ejgw; kh'rux kai; 
ajpovstolo" kai; didavskalo". 12 di! h}n aijtivan

Hatalmasság, a királyok Királya, az urak Ura, 16 aki 
egyedül birtokolja a halhatatlanságot, aki 
megközelíthetetlen világosságban lakik, akit senki 
ember nem látott és nem láthat, akinek dicsőség és 
örök hatalom! Ámen! 

Tanács a gazdagoknak 17 E világ gazdagjainak 
hagyd meg, hogy ne legyenek fennhéjázók, ne 
bizakodjanak a csalóka gazdagságban, hanem az élő 
Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, 
amire szükségünk van; 18 hogy legyenek jótékonyak, 
jócselekedetekben gazdagok, szívesen adakozzanak, 
osztogassanak, 19 és gyűjtsenek maguknak gazdag, jó 
alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. 

Befejezés 6,20-21 

20 Timóteus! Őrizd meg a rád bízott kincset, 
kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az 
álságos »ismeret« ellenvetéseit, 21 amelyet némelyek 
elfogadtak, és a hittől elszakadtak. Kegyelem 
veletek! 

 
 

&A Timóteusnak írt második levél 

 

1 1 Pál, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban 
való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola 
2 Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom 
és béke az Atyaistentől, és Krisztus Jézustól, a mi 
Urunktól! 

Bátorítás: 1,3-18 

Hálaadás 3 Hálát adok Istennek – akinek, miként 
őseim, tiszta lelkiismerettel szolgálok –, amikor 
szüntelenül, éjjel-nappal megemlékezem rólad 
imádságaimban. 4 Ilyenkor – könnyeidre emlékezve 
– úgy szeretnélek látni, hadd teljek el örömmel. 
5 Eszembe jut a benned levő képmutatás nélküli hit, 
amely előbb nagyanyádban, Loiszban, majd 
anyádban, Eunikében élt, és bizton tudom, tebenned 
is megvan. 

Figyelmeztetés 6 Éppen ezért figyelmeztetlek, 
szítsd fel magadban Isten kegyelmi ajándékát, amely 
kézrátételem által benned van. 7 Hiszen Isten nem a 
félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a 
szeretetét és a józanságét. 8 Ne szégyenkezz hát az 
Úrról való tanúságtétel miatt, sem énmiattam, aki 
őérte bilincseket hordok, hanem szenvedj velem az 
evangéliumért Isten erejének segítségével. 9 Ő 
megmentett és szent hívással meghívott minket, nem 
tetteink alapján, hanem saját elhatározása és 
kegyelme által, amelyet örök idők előtt adott nekünk 
Krisztus Jézusban. 10 Ez most nyilvánvalóvá lett a mi 
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kai; tau'ta pavscw, ajll! oujk ejpaiscuvnomai,
oi\da ga;r w|/ pepivsteuka, kai; pevpeismai o{ti 
dunatov" ejstin th;n paraqhvkhn mou fulavxai 
eij" ejkeivnhn th;n hJmevran. 13 uJpotuvpwsin e[ce 

uJgiainovntwn lovgwn w|n par! ejmou' h[kousa" ejn 

pivstei kai; ajgavph/ th'/ ejn Cristw'/ !Ihsou': 
14 th;n kalh;n paraqhvkhn fuvlaxon dia; 
pneuvmato" aJgivou tou' ejnoikou'nto" ejn hJmi'n. 
15 Oi\da" tou'to, o{ti ajpestravfhsavn me 

pavnte" oiJ ejn th'/ !Asiva/, w|n ejstin Fuvgelo" 

kai; @Ermogevnh". 16 dwv/h e[leo" oJ kuvrio" tw'/ 
!Onhsifovrou oi[kw/, o{ti pollavki" me ajnevyuxen 

kai; th;n a{lusivn mou oujk ejpaiscuvnqh, 17 ajlla; 
genovmeno" ejn @Rwvmh/ spoudaivw" ejzhvthsevn me 

kai; eu|ren: 18 dwv/h aujtw'/ oJ kuvrio" euJrei'n e[leo" 

para; kurivou ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/. kai; o{sa ejn 

!Efevsw/ dihkovnhsen, bevltion su; ginwvskei".  

 

 

 

 

 

 

§2 1 Su; ou\n, tevknon mou, ejndunamou' ejn 

th'/ cavriti th'/ ejn Cristw'/ !Ihsou', 2 kai; a} 
h[kousa" par! ejmou' dia; pollw'n martuvrwn, 
tau'ta paravqou pistoi'" ajnqrwvpoi", oi{tine" 

iJkanoi; e[sontai kai; eJtevrou" didavxai. 
3 sugkakopavqhson wJ" kalo;" stratiwvth" 

Cristou' !Ihsou'. 4 oujdei;" strateuovmeno" 

ejmplevketai tai'" tou' bivou pragmateivai", i{na 

tw'/ stratologhvsanti ajrevsh/: 5 eja;n de; kai; 
ajqlh'/ ti", ouj stefanou'tai eja;n mh; nomivmw" 

ajqlhvsh/. 6 to;n kopiw'nta gewrgo;n dei' prw'ton 

tw'n karpw'n metalambavnein. 7 novei o} levgw: 
dwvsei gavr soi oJ kuvrio" suvnesin ejn pa'sin. 
8 Mnhmovneue !Ihsou'n Cristo;n ejghgermevnon 

ejk nekrw'n, ejk spevrmato" Dauivd, kata; to; 
eujaggevliovn mou: 9 ejn w|/ kakopaqw' mevcri 
desmw'n wJ" kakou'rgo", ajlla; oJ lovgo" tou' 
qeou' ouj devdetai. 10 dia; tou'to pavnta 

uJpomevnw dia; tou;" ejklektouv", i{na kai; aujtoi; 
swthriva" tuvcwsin th'" ejn Cristw'/ !Ihsou' 
meta; dovxh" aijwnivou. 11 pisto;" oJ lovgo": eij 
ga;r sunapeqavnomen, kai; suzhvsomen: 12 eij 
uJpomevnomen, kai; sumbasileuvsomen: eij 
ajrnhsovmeqa, kajkei'no" ajrnhvsetai hJma'": 13 eij 
ajpistou'men, ejkei'no" pisto;" mevnei, 
ajrnhvsasqai ga;r eJauto;n ouj duvnatai. 
14 Tau'ta uJpomivmnh/ske, diamarturovmeno" 

ejnwvpion tou' qeou' mh; logomacei'n, ejp! oujde;n 

crhvsimon, ejpi; katastrofh'/ tw'n ajkouovntwn. 
15 spouvdason seauto;n dovkimon parasth'sai 
tw'/ qew'/, ejrgavthn ajnepaivscunton, 
ojrqotomou'nta to;n lovgon th'" ajlhqeiva". 
16 ta;" de; bebhvlou" kenofwniva" perii?staso: 
ejpi; plei'on ga;r prokovyousin ajsebeiva", 
17 kai; oJ lovgo" aujtw'n wJ" gavggraina nomh;n 

{x | j @U v ; F vl

Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak megjelenése által, 
aki a halált legyőzte, az életet pedig és a 
halhatatlanságot felragyogtatta az evangélium által. 
11 Ennek lettem hírnöke, apostola és tanítója. 

12 Ezt is emiatt szenvedem, de nem 
szégyenkezem, mert tudom, kinek hittem, s biztos 
vagyok abban, hogy ő meg tudja őrizni rábízott 
kincsemet addig a napig. 13 Tartsd hát magadat a 
tőlem hallott egészséges igékhez hittel és szeretettel 
Krisztus Jézusban! 14 Őrizd meg a rád bízott drága 
kincset a Szentlélek által, aki bennünk lakik! 

Ellenfelek és barátok 15 Hiszen tudod, hogy az 
ázsiaiak valamennyien cserben hagytak, köztük 
Figelosz és Hermogenész is. 16 Könyörüljön az Úr 
Oneziforosz házán: sokszor felüdített engem, és 
bilincseim miatt nem szégyenkezett, 17 hanem 
amikor Rómába jött, szorgalmasan keresett, és meg 
is talált. 18 Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat leljen 
az Úr előtt azon a napon! Hogy milyen szolgálatokat 
tett Efezusban, azt te tudod legjobban. 

Lelkipásztori útmutatások: 2,1-4,8 

2 Krisztus áldozatos szolgálata 1 Fiam, légy 
tehát erős a Jézus Krisztusban levő kegyelem által, 
2 és amit tőlem számos tanú által megerősítve 
hallottál, bízd azt hűséges, mások tanítására is 
alkalmas emberekre. 3 Fáradozz, mint Krisztus Jézus 
jó katonája. 4 Aki Istenért harcol, nem bocsátkozik 
világi dolgokba, mert annak akar tetszeni, akihez 
szegődött. 5 A versenyző is csak akkor nyer koszorút, 
ha szabályszerűen versenyez. 6 A termésből 
elsősorban a fáradozó földművest illeti a részesedés. 
7 Értsd meg, amit mondok: az Úr megadja majd 
neked, hogy mindent megérts! 8 Gondolj Jézus 
Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halottak 
közül, mint ahogy hirdeti az én evangéliumom, 
9 amelyért a bilincseket is beleértve úgy szenvedek, 
mint egy gonosztevő. De Isten igéje nincs 
megbilincselve. 10 Mindent elviselek tehát a 
választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus 
Jézusban levő üdvösséget, az örök dicsőséggel 
együtt. 11 Igaz beszéd ez: ha vele együtt meghalunk, 
vele együtt élni is fogunk; 12 ha vele együtt 
szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha 
megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, 13 de ha 
hűtlenek leszünk, ő hű marad, mert önmagát meg 
nem tagadhatja. 

Helyes magatartás a tévtanítókkal szemben 
14 Erre figyelmeztess, kérve kérj mindenkit Istenre. 
Szóvitát ne folytass; nem jó az semmire, csak a 
hallgatóság romlására. 15 Azon légy tehát, hogy 
derék embernek bizonyulj az Úr előtt, olyan 
munkásnak, aki meg nem szégyenül, s aki helyesen 
munkálja az igazság igéjét. 16 A gonosz, üres 



e{xei: w|n ejstin @Umevnaio" kai; Fivlhto",
18 oi{tine" peri; th;n ajlhvqeian hjstovchsan, 
levgonte" »th;n¼ ajnavstasin h[dh gegonevnai, 
kai; ajnatrevpousin thvn tinwn pivstin. 19 oJ 
mevntoi stereo;" qemevlio" tou' qeou' e{sthken, 
e[cwn th;n sfragi'da tauvthn: !vEgnw kuvrio" 

tou;" o[nta" aujtou', kaiv, !Aposthvtw ajpo; 
ajdikiva" pa'" oJ ojnomavzwn to; o[noma kurivou. 
20 !En megavlh/ de; oijkiva/ oujk e[stin movnon 

skeuvh crusa' kai; ajrgura' ajlla; kai; xuvlina kai; 
ojstravkina, kai; a} me;n eij" timh;n a} de; eij" 

ajtimivan: 21 eja;n ou\n ti" ejkkaqavrh/ eJauto;n 

ajpo; touvtwn, e[stai skeu'o" eij" timhvn, 
hJgiasmevnon, eu[crhston tw'/ despovth/, eij" pa'n 

e[rgon ajgaqo;n hJtoimasmevnon. 22 ta;" de; 
newterika;" ejpiqumiva" feu'ge, divwke de; 
dikaiosuvnhn, pivstin, ajgavphn, eijrhvnhn meta; 
tw'n ejpikaloumevnwn to;n kuvrion ejk kaqara'" 

kardiva". 23 ta;" de; mwra;" kai; ajpaideuvtou" 

zhthvsei" paraitou', eijdw;" o{ti gennw'sin 

mavca": 24 dou'lon de; kurivou ouj dei' mavcesqai, 
ajlla; h[pion ei\nai pro;" pavnta", didaktikovn, 
ajnexivkakon, 25 ejn prau?thti paideuvonta tou;" 

ajntidiatiqemevnou", mhvpote dwvh/ aujtoi'" oJ 
qeo;" metavnoian eij" ejpivgnwsin ajlhqeiva", 
26 kai; ajnanhvywsin ejk th'" tou' diabovlou 

pagivdo", ejzwgrhmevnoi uJp! aujtou' eij" to; 
ejkeivnou qevlhma.  

 

 

 

§3 1 Tou'to de; givnwske, o{ti ejn 

ejscavtai" hJmevrai" ejnsthvsontai kairoi; 
calepoiv: 2 e[sontai ga;r oiJ a[nqrwpoi 
fivlautoi, filavrguroi, ajlazovne", 
uJperhvfanoi, blavsfhmoi, goneu'sin ajpeiqei'", 
ajcavristoi, ajnovsioi, 3 a[storgoi, a[spondoi, 
diavboloi, ajkratei'", ajnhvmeroi, ajfilavgaqoi, 
4 prodovtai, propetei'", tetufwmevnoi, 
filhvdonoi ma'llon h] filovqeoi, 5 e[conte" 

movrfwsin eujsebeiva" th;n de; duvnamin aujth'" 

hjrnhmevnoi: kai; touvtou" ajpotrevpou. 6 ejk 

touvtwn gavr eijsin oiJ ejnduvnonte" eij" ta;" 

oijkiva" kai; aijcmalwtivzonte" gunaikavria 

seswreumevna aJmartivai", ajgovmena 

ejpiqumivai" poikivlai", 7 pavntote manqavnonta 

kai; mhdevpote eij" ejpivgnwsin ajlhqeiva" ejlqei'n 

dunavmena. 8 o}n trovpon de; !Iavnnh" kai; 
!Iambrh'" ajntevsthsan Mwu>sei', ou{tw" kai; 
ou|toi ajnqivstantai th'/ ajlhqeiva/, a[nqrwpoi 
katefqarmevnoi to;n nou'n, ajdovkimoi peri; th;n 

pivstin: 9 ajll! ouj prokovyousin ejpi; plei'on, hJ 
ga;r a[noia aujtw'n e[kdhlo" e[stai pa'sin, wJ" 

kai; hJ ejkeivnwn ejgevneto. 10 Su; de; 
parhkolouvqhsav" mou th'/ didaskaliva/, th'/ 
ajgwgh'/, th'/ proqevsei, th'/ pivstei, th'/ 
makroqumiva/, th'/ ajgavph/, th'/ uJpomonh'/, 11 toi'" 

diwgmoi'", toi'" paqhvmasin, oi|av moi ejgevneto 

ejn !Antioceiva/, ejn !Ikonivw/, ejn Luvstroi", 
{ d ; J v ; j v

fecsegéseket viszont kerüld, mert azok jobbára 
istentelenséghez vezetnek. 17 Az ilyen emberek 
fecsegése úgy terjed, mint a rákfene. Ezek közül való 
Himéneosz és Filétosz is, 18 akik eltévelyedtek az 
igazságtól, azt állítva, hogy a feltámadás már 
megtörtént – és jó néhány ember hitét feldúlják. 
19 De a szilárd alap, amelyet Isten lefektetett, 
rendületlenül áll, és ez a pecsétje: »Ismeri az Úr az 
övéit« {Szám 16,5}, továbbá: »Hagyjon fel a 
gonoszsággal mindaz, aki az Úr nevét hívja 
segítségül!« 20 De egy nagy házban nemcsak arany- 
és ezüstedények vannak, hanem fából és agyagból 
valók is; az előbbiek tisztességes, az utóbbiak pedig 
közönséges célokra. 21 Aki magát az utóbbiaktól 
tisztán tartja, az tisztességes célra való, szent, az Úr 
számára hasznos, minden jó dologra alkalmas edény 
lesz. 

22 Kerüld az ifjúkor vágyait! Igazságosságra, 
hitre, szeretetre és békességre törekedj azokkal, akik 
tiszta szívvel hívják segítségül az Urat. 23 Az oktalan 
és zabolátlan vitákat kerüld, tudva, hogy viszályokat 
szülnek. 24 Márpedig az Úr szolgájának nem 
veszekednie kell, hanem mindenkihez jóságosnak, 
tanításra alkalmasnak és béketűrőnek kell lennie. 
25 Azokat pedig, akik ellenszegülnek neki, 
szelídséggel meg kell feddenie, hátha egyszer 
töredelmet ad nekik is Isten az igazság 
megismerésére, 26 és magukhoz térnek az ördög 
kelepcéjéből, aki fogva tartja őket a maga kedvére. 

3 A gonoszok magatartása a végső időkben 
1 Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban 
veszedelmes idők következnek. 2 Az emberek önzők 
lesznek, kapzsik, kérkedők, kevélyek, káromlók, 
szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, gonoszok, 
3 szeretetlenek, békétlenkedők, rágalmazók, 
mértéktelenek, kegyetlenek, rosszakarók, 4 árulók, 
vakmerők, felfuvalkodottak; inkább fogják szeretni a 
gyönyört, mint Istent. 5 A vallásosság látszatát 
viselni fogják ugyan magukon, de megtagadják 
annak erejét. Az ilyeneket kerüld! 6 Ezek közül valók 
ugyanis azok, akik beosonnak a házakba, és rabul 
ejtenek bűnökkel terhelt, különböző vágyaktól hajtott 
asszonyokat, azokat, 7 akik mindig tanulnak, de az 
igazság ismeretére soha el nem jutnak. 8 Ahogy 
Jannész és Jambrész ellene szegültek Mózesnek, úgy 
szegülnek ellene ezek is az igazságnak, mert bomlott 
elméjű, megbízhatatlan hitű emberek. 9 De sokra 
nem jutnak ezzel: ostobaságuk éppúgy nyilvánvalóvá 
lesz mindenki előtt, mint ahogy azoké is az lett. 

Tarts ki! 10 Te követted tanításomat, 
életmódomat, elhatározásomat, hitemet, 
béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, 
11 üldöztetéseimet, szenvedéseimet. Mi minden 
történt velem Antióchiában, Ikóniumban és 



oi{ou" diwgmou;" uJphvnegka: kai; ejk pavntwn me
ejrruvsato oJ kuvrio". 12 kai; pavnte" de; oiJ 
qevlonte" eujsebw'" zh'n ejn Cristw'/ !Ihsou' 
diwcqhvsontai: 13 ponhroi; de; a[nqrwpoi kai; 
govhte" prokovyousin ejpi; to; cei'ron, 
planw'nte" kai; planwvmenoi. 14 su; de; mevne ejn 

oi|" e[maqe" kai; ejpistwvqh", eijdw;" para; 
tivnwn e[maqe", 15 kai; o{ti ajpo; brevfou" »ta;¼ 
iJera; gravmmata oi\da", ta; dunavmenav se 

sofivsai eij" swthrivan dia; pivstew" th'" ejn 

Cristw'/ !Ihsou'. 16 pa'sa grafh; qeovpneusto" 

kai; wjfevlimo" pro;" didaskalivan, pro;" 

ejlegmovn, pro;" ejpanovrqwsin, pro;" paideivan 

th;n ejn dikaiosuvnh/, 17 i{na a[rtio" h\/ oJ tou' 
qeou' a[nqrwpo", pro;" pa'n e[rgon ajgaqo;n 

ejxhrtismevno".  

§4 1 Diamartuvromai ejnwvpion tou' qeou' 
kai; Cristou' !Ihsou', tou' mevllonto" krivnein 

zw'nta" kai; nekrouv", kai; th;n ejpifavneian 

aujtou' kai; th;n basileivan aujtou': 2 khvruxon 

to;n lovgon, ejpivsthqi eujkaivrw" ajkaivrw", 
e[legxon, ejpitivmhson, parakavleson, ejn pavsh/ 
makroqumiva/ kai; didach'/. 3 e[stai ga;r kairo;" 

o{te th'" uJgiainouvsh" didaskaliva" oujk 

ajnevxontai, ajlla; kata; ta;" ijdiva" ejpiqumiva" 

eJautoi'" ejpiswreuvsousin didaskavlou" 

knhqovmenoi th;n ajkohvn, 4 kai; ajpo; me;n th'" 

ajlhqeiva" th;n ajkoh;n ajpostrevyousin, ejpi; de; 
tou;" muvqou" ejktraphvsontai. 5 su; de; nh'fe ejn 

pa'sin, kakopavqhson, e[rgon poivhson 

eujaggelistou', th;n diakonivan sou 

plhrofovrhson. 6 !Egw; ga;r h[dh spevndomai, 
kai; oJ kairo;" th'" ajnaluvsewv" mou ejfevsthken. 
7 to;n kalo;n ajgw'na hjgwvnismai, to;n drovmon 

tetevleka, th;n pivstin tethvrhka: 8 loipo;n 

ajpovkeitaiv moi oJ th'" dikaiosuvnh" stevfano", 
o}n ajpodwvsei moi oJ kuvrio" ejn ejkeivnh/ th'/ 
hJmevra/, oJ divkaio" krithv", ouj movnon de; ejmoi; 
ajlla; kai; pa'si toi'" hjgaphkovsi th;n 

ejpifavneian aujtou'. 9 Spouvdason ejlqei'n prov" 

me tacevw": 10 Dhma'" gavr me ejgkatevlipen 

ajgaphvsa" to;n nu'n aijw'na, kai; ejporeuvqh eij" 

Qessalonivkhn, Krhvskh" eij" Galativan, 
Tivto" eij" Dalmativan: 11 Louka'" ejstin 

movno" met! ejmou'. Ma'rkon ajnalabw;n a[ge 

meta; seautou', e[stin gavr moi eu[crhsto" eij" 

diakonivan. 12 Tuciko;n de; ajpevsteila eij" 

!vEfeson. 13 to;n failovnhn o}n ajpevlipon ejn 

Trw/avdi para; Kavrpw/ ejrcovmeno" fevre, kai; ta; 
bibliva, mavlista ta;" membravna". 
14 !Alevxandro" oJ calkeu;" pollav moi kaka; 
ejnedeivxato: ajpodwvsei aujtw'/ oJ kuvrio" kata; 
ta; e[rga aujtou': 15 o}n kai; su; fulavssou, livan 

ga;r ajntevsth toi'" hJmetevroi" lovgoi". 16 !En 

th'/ prwvth/ mou ajpologiva/ oujdeiv" moi 
paregevneto, ajlla; pavnte" me ejgkatevlipon: 
mh; aujtoi'" logisqeivh: 17 oJ de; kuvriov" moi 
parevsth kai; ejnedunavmwsevn me, i{na di! ejmou' 
to; khvrugma plhroforhqh'/ kai; ajkouvswsin 

pavnta ta; e[qnh, kai; ejrruvsqhn ejk stovmato"

Lisztrában, milyen üldözéseket álltam ki! És 
mindezekből kiszabadított engem az Úr! 12 De hiszen 
mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus 
Jézusban, üldözést fognak szenvedni! 13 A gonosz 
emberek és a csalók viszont a gonoszságban 
haladnak előre: tévelygésbe vezetnek és tévelyegnek. 
14 Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről 
meggyőződtél! Hiszen tudod, kiktől tanultad, 15 és 
gyermekkorod óta ismered a szent Írásokat, amelyek 
a Krisztus Jézusban való hit révén üdvösségre 
szolgáló bölcsességet adhatnak neked. 16 Minden 
Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az 
intésre, a feddésre, az igazságosság oktatására, 
17 hogy Isten embere tökéletes és minden jótettre 
kész legyen. 

4 Hirdesd az igét! 1 Kérve kérlek Isten színe 
előtt, és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és 
holtakat, az ő eljövetele és uralma által: 2 hirdesd az 
igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! 
Feddj, ints, buzdíts minden türelemmel és 
tudománnyal. 3 Lesz ugyanis idő, amikor az emberek 
nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját 
kívánságaik szerint seregszámra szereznek 
maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; 
4 elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat 
a meséknek. 5 Te vigyázz mindenre, viseld el a 
szenvedéseket, végezd az evangélista dolgát, töltsd 
be szolgálatodat. 6 Engem ugyanis már kiöntenek, 
mint italáldozatot, elköltözésem ideje közel van. 7 A 
jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a 
hitet megtartottam. 8 Készen vár már rám az 
igazságosság koszorúja, amelyet azon a napon 
megad nekem az Úr, az igazságos bíró, sőt nemcsak 
nekem, hanem mindazoknak, akik sóvárogva várják 
az ő eljövetelét. 

Személyes közlések és kérések: 4,9-18 

9 Siess, jöjj hozzám mielőbb! 10 Démász ugyanis 
elhagyott a világ szeretete miatt, és elment 
Tesszalonikibe, Kreszcensz Galáciába, Títusz pedig 
Dalmáciába. 11 Egyedül Lukács van velem. Márkot is 
vedd magad mellé, és hozd el: jó hasznát tudom 
venni a szolgálatban. 12 Tichikuszt elküldtem 
Efezusba. 13 A köpenyemet, amelyet Troászban 
Karpusznál hagytam, arra jöttödben hozd magaddal, 
úgyszintén a könyveket is, de legfőképpen a 
pergameneket. 14 A rézműves Alexander sok rosszat 
tett velem; az Úr majd megfizet neki tettei 
szerint {Zsolt 62,13; 28,4}. 15 Te is óvakodj tőle, nagyon 
ellene szegült ugyanis szavainknak. 

16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt 
mellettem, mindenki cserbenhagyott – ne tudassék be 
nekik! 17 De az Úr mellém állt, és erőt adott nekem, 
hogy az igehirdetés teljessé legyen általam, s 

Í



levonto". 18 rJuvsetaiv me oJ kuvrio" ajpo; panto;"
e[rgou ponhrou' kai; swvsei eij" th;n basileivan 

aujtou' th;n ejpouravnion, w|/ hJ dovxa eij" tou;" 

aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn. 19 !vAspasai 
Privskan kai; !Akuvlan kai; to;n !Onhsifovrou 

oi\kon. 20 !vErasto" e[meinen ejn Korivnqw/, 
Trovfimon de; ajpevlipon ejn Milhvtw/ 
ajsqenou'nta. 21 Spouvdason pro; ceimw'no" 

ejlqei'n. !Aspavzetaiv se Eu[boulo" kai; Pouvdh" 

kai; Livno" kai; Klaudiva kai; oiJ ajdelfoi; 
pavnte". 22 @O kuvrio" meta; tou' pneuvmatov" 

sou. hJ cavri" meq! uJmw'n. 

 

 

 

 

&A Títusznak írt levél 

§1 1 Pau'lo" dou'lo" qeou', ajpovstolo" 

de; !Ihsou' Cristou' kata; pivstin ejklektw'n 

qeou' kai; ejpivgnwsin ajlhqeiva" th'" kat! 
eujsevbeian 

2 ejp! ejlpivdi zwh'" aijwnivou, h}n 

ejphggeivlato oJ ajyeudh;" qeo;" pro; crovnwn 

aijwnivwn, 3 ejfanevrwsen de; kairoi'" ijdivoi" to;n 

lovgon aujtou' ejn khruvgmati o} ejpisteuvqhn ejgw; 
kat! ejpitagh;n tou' swth'ro" hJmw'n qeou', 
4 Tivtw/ gnhsivw/ tevknw/ kata; koinh;n pivstin: 
cavri" kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" kai; 
Cristou' !Ihsou' tou' swth'ro" hJmw'n. 5 Touvtou 

cavrin ajpevlipovn se ejn Krhvth/, i{na ta; 
leivponta ejpidiorqwvsh/ kai; katasthvsh/" kata; 
povlin presbutevrou", wJ" ejgwv soi 
dietaxavmhn, 6 ei[ tiv" ejstin ajnevgklhto", mia'" 

gunaiko;" ajnhvr, tevkna e[cwn pistav, mh; ejn 

kathgoriva/ ajswtiva" h] ajnupovtakta. 7 dei' ga;r 

to;n ejpivskopon ajnevgklhton ei\nai wJ" qeou' 
oijkonovmon, mh; aujqavdh, mh; ojrgivlon, mh; 
pavroinon, mh; plhvkthn, mh; aijscrokerdh', 
8 ajlla; filovxenon, filavgaqon, swvfrona, 
divkaion, o{sion, ejgkrath', 9 ajntecovmenon tou' 
kata; th;n didach;n pistou' lovgou, i{na 

dunato;" h\/ kai; parakalei'n ejn th'/ didaskaliva/ 
th'/ uJgiainouvsh/ kai; tou;" ajntilevgonta" 

ejlevgcein. 10 Eijsi;n ga;r polloi; »kai;¼ 
ajnupovtaktoi, mataiolovgoi kai; frenapavtai, 
mavlista oiJ ejk th'" peritomh'", 11 ou}" dei' 
ejpistomivzein, oi{tine" o{lou" oi[kou" 

ajnatrevpousin didavskonte" a} mh; dei' aijscrou' 
kevrdou" cavrin. 12 ei\pevn ti" ejx aujtw'n, i[dio" 

aujtw'n profhvth", Krh'te" ajei; yeu'stai, kaka; 
qhriva, gastevre" ajrgaiv. 13 hJ marturiva au{th 

ejsti;n ajlhqhv". di! h}n aijtivan e[legce aujtou;" 

ajpotovmw", i{na uJgiaivnwsin ejn th'/ pivstei, 
14 mh; prosevconte" !Ioudai>koi'" muvqoi" kai; 
ejntolai'" ajnqrwvpwn ajpostrefomevnwn th;n 

ajlhvqeian. 15 pavnta kaqara; toi'" kaqaroi'": 
toi'" de; memiammevnoi" kai; ajpivstoi" oujde;n 

kaqarovn, ajlla; memivantai aujtw'n kai; oJ nou'" 

kai; hJ suneivdhsi". 16 qeo;n oJmologou'sin

tudomást szerezzen róla az összes nemzet. Így 
megszabadultam az oroszlán torkából {Zsolt 22,22}. 
18 Az Úr megszabadít minden gonosz ármánytól, és 
meg fog menteni mennyei országa számára. 
Dicsőség neki mindörökkön örökké! Ámen! 

Befejezés: Köszöntések és áldás: 4,19-22 

19 Köszöntsd Priszkát és Akvilát, azonkívül 
Oneziforosz házát. 20 Erasztosz Korintusban maradt, 
Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam, betegen. 
21 Siess, hogy még a tél előtt ideérj! 

Köszönt Eubulosz, Pudensz, Línusz, Klaudia és 
az összes testvér! 

22 Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek! 

 

&A Títusznak írt levél 

 

1 1 Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus 
meghívott apostola, hogy Isten választottjait hitre és 
az igazi istentisztelet ismeretére vezesse, 2 az örök 
élet reményében, amelyet örök idők előtt megígért 
Isten, aki nem hazudik, 3 s aki a meghatározott 
időben ki is nyilvánította szavát az igehirdetés által, 
amelyet Üdvözítő Istenünk rendelete rám bízott: 
4 Títusznak, a közös hit révén szeretett fiának. 
Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus 
Jézustól, a mi Üdvözítőnktől! 

Feladatok: 1,5-3,11 

Az alkalmas elöljárók kiválasztása 5 Azért 
hagytalak Kréta szigetén, hogy a hiányzó dolgokat 
elvégezd, és városról városra presbitereket rendelj, 
amint meghagytam neked: 6 feddhetetlent, egyszer 
nősültet, akinek a fiai hívők, nem kicsapongók vagy 
engedetlenek. 7 A püspöknek ugyanis, mint Isten 
intézőjének, feddhetetlennek kell lennie, nem 
kevélynek, nem haragosnak, nem iszákosnak, nem 
verekedőnek, nem rút haszonlesőnek, 8 inkább 
vendégszeretőnek, jóakaratúnak, józannak, igaznak, 
szentnek, önmegtartóztatónak, 9 aki helytáll a hiteles 
tanítás megbízható végzésében, hogy az egészséges 
tanítás alapján képes legyen bátorítani is, és azokat, 
akik ellentmondanak, megcáfolni. 

Harc a tévtanítók ellen 10 Van ugyanis sok 
engedetlenkedő, üres fecsegést folytató, csaló ember 
is, főképp a körülmetéltek köréből. 11 Ezeket el kell 
hallgattatni, mert feldúlnak egész házakat, rút haszon 
kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene. 
12 Közülük az egyik, az ő tulajdon prófétájuk azt 
mondta: »A krétaiak örök hazugok, gonosz bestiák, 
lusta haspókok.« 13 Ez a tanúságtétel igaz. Éppen 
azért fedd meg őket keményen, hogy egészségesek 
legyenek a hitben 14 ne hallgassanak zsidó mesékre



eijdevnai, toi'" de; e[rgoi" ajrnou'ntai,
bdeluktoi; o[nte" kai; ajpeiqei'" kai; pro;" pa'n 

e[rgon ajgaqo;n ajdovkimoi. 

 

 

 

 

§2 1 Su; de; lavlei a} prevpei th'/ 
uJgiainouvsh/ didaskaliva/. 2 presbuvta" 

nhfalivou" ei\nai, semnouv", swvfrona", 
uJgiaivnonta" th'/ pivstei, th'/ ajgavph/, th'/ 
uJpomonh'/. 3 presbuvtida" wJsauvtw" ejn 

katasthvmati iJeroprepei'", mh; diabovlou" 

mhde; oi[nw/ pollw'/ dedoulwmevna", 
kalodidaskavlou", 4 i{na swfronivzwsin ta;" 

neva" filavndrou" ei\nai, filotevknou", 
5 swvfrona", aJgnav", oijkourgouv" ajgaqav", 
uJpotassomevna" toi'" ijdivoi" ajndravsin, i{na mh; 
oJ lovgo" tou' qeou' blasfhmh'tai. 6 tou;" 

newtevrou" wJsauvtw" parakavlei swfronei'n: 
7 peri; pavnta seauto;n parecovmeno" tuvpon 

kalw'n e[rgwn, ejn th'/ didaskaliva/ ajfqorivan, 
semnovthta, 8 lovgon uJgih' ajkatavgnwston, i{na 

oJ ejx ejnantiva" ejntraph'/ mhde;n e[cwn levgein 

peri; hJmw'n fau'lon. 9 douvlou" ijdivoi" 

despovtai" uJpotavssesqai ejn pa'sin, 
eujarevstou" ei\nai, mh; ajntilevgonta", 10 mh; 
nosfizomevnou", ajlla; pa'san pivstin 

ejndeiknumevnou" ajgaqhvn, i{na th;n 

didaskalivan th;n tou' swth'ro" hJmw'n qeou' 
kosmw'sin ejn pa'sin. 11 !Epefavnh ga;r hJ cavri" 

tou' qeou' swthvrio" pa'sin ajnqrwvpoi", 
12 paideuvousa hJma'" i{na ajrnhsavmenoi th;n 

ajsevbeian kai; ta;" kosmika;" ejpiqumiva" 

swfrovnw" kai; dikaivw" kai; eujsebw'" zhvswmen 

ejn tw'/ nu'n aijw'ni, 13 prosdecovmenoi th;n 

makarivan ejlpivda kai; ejpifavneian th'" dovxh" 

tou' megavlou qeou' kai; swth'ro" hJmw'n !Ihsou' 
Cristou', 14 o}" e[dwken eJauto;n uJpe;r hJmw'n i{na 

lutrwvshtai hJma'" ajpo; pavsh" ajnomiva" kai; 
kaqarivsh/ eJautw'/ lao;n periouvsion, zhlwth;n 

kalw'n e[rgwn. 15 Tau'ta lavlei kai; parakavlei 
kai; e[legce meta; pavsh" ejpitagh'": mhdeiv" 

sou perifroneivtw. 

 

§3 1 @Upomivmnh/ske aujtou;" ajrcai'" 

ejxousivai" uJpotavssesqai, peiqarcei'n, pro;" 

pa'n e[rgon ajgaqo;n eJtoivmou" ei\nai, 2 mhdevna 

blasfhmei'n, ajmavcou" ei\nai, ejpieikei'", 
pa'san ejndeiknumevnou" prau?thta pro;" 

pavnta" ajnqrwvpou". 3 !'Hmen gavr pote kai; 
hJmei'" ajnovhtoi, ajpeiqei'", planwvmenoi, 
douleuvonte" ejpiqumivai" kai; hJdonai'" 

poikivlai", ejn kakiva/ kai; fqovnw/ diavgonte", 
stughtoiv, misou'nte" ajllhvlou". 4 o{te de; hJ 
crhstovth" kai; hJ filanqrwpiva ejpefavnh tou' 
swth'ro" hJmw'n qeou', 5 oujk ejx e[rgwn tw'n ejn

legyenek a hitben, 14 ne hallgassanak zsidó mesékre, 
és olyan emberek parancsaira, akik hátat fordítottak 
az igazságnak. 15 A tisztáknak minden tiszta; a 
tisztátalanoknak és a hitetleneknek viszont semmi 
sem tiszta, mert szennyes az elméjük is, a 
lelkiismeretük is. 16 Azt hangoztatják, hogy ismerik 
Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatosak, 
engedetlenek, és minden jótettre alkalmatlanok. 

2 Állapotbeli kötelességek 1 Te azonban azt 
hirdesd, ami a józan tanításnak megfelel. 2 Az 
időseknek azt, hogy legyenek józanok, 
tisztességesek, egészségesek a hitben, a szeretetben 
és a türelemben. 3 Az idős asszonyok hasonlóképpen 
szent magaviseletűek legyenek, nem rágalmazók, 
nem a sok bor rabjai, hanem tanítsanak a jóra, 
4 oktassák a fiatal asszonyokat arra, hogy férjüket 
szeressék, gyermekeiket kedveljék. 5 Legyenek 
ezenkívül megfontoltak, tiszták, háziasak, jóságosak, 
férjüknek engedelmesek, hogy ne káromolják 
miattuk Isten igéjét. 6 Az ifjakat ugyanígy buzdítsd, 
hogy józanok legyenek. 7 Mindenekelőtt te magad 
légy példakép a jótettekben; a tanításban 
feddhetetlen és komoly. 8 A szavad legyen józan, 
megcáfolhatatlan, hogy az ellenfél megszégyenüljön, 
mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. 9 A 
rabszolgákat intsd, hogy vessék alá magukat uruknak 
mindenben, keressék azok kedvét, ne vitatkozzanak, 
10 ne hűtlenkedjenek, hanem tanúsítsanak mindenben 
igaz hűséget, hogy mindenben díszére váljanak 
Üdvözítő Istenünk tanításának. 

Kegyelem és élet 11 Megjelent ugyanis Üdvözítő 
Istenünk kegyelme minden embernek, 12 és arra oktat 
minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a 
világi vágyakat. Éljünk józanul, igazként, 
istenfélelemmel ezen a világon, 13 és várjuk a boldog 
reménységet, a nagy Isten és Üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus dicsőségének eljövetelét. 14 Ő önmagát adta 
értünk, hogy megváltson minket minden 
gonoszságtól, és megtisztítson minket jótettekre 
törekvő, tulajdon népévé {Ez 37,23; Kiv 19,5}. 15 Ezt 
hirdesd, erre buzdíts, és így figyelmeztess teljes 
határozottsággal. Senki meg ne vessen téged! 

3 A hívek kötelességei 1 Figyelmeztesd őket, 
hogy a fejedelmeknek és a hatóságoknak vessék alá 
magukat, hogy engedelmeskedjenek, legyenek 
minden jótettre készek, 2 senkit se szidalmazzanak, 
ne veszekedjenek. Legyenek szerények, tanúsítsanak 
minden ember iránt mindig szelídséget. 3 Hiszen 
valamikor mi magunk is oktalanok, engedetlenek és 
tévelygők voltunk, sokféle vágynak és gyönyörnek 
szolgáltunk, gonoszságban és irigységben 
tengődtünk, gyűlöletesek és egymással gyűlölködők 
voltunk. 4 Mikor azonban Üdvözítő Istenünk jósága 
é b j l 5 i k



dikaiosuvnh/ a} ejpoihvsamen hJmei'" ajlla; kata;
to; aujtou' e[leo" e[swsen hJma'" dia; loutrou' 
paliggenesiva" kai; ajnakainwvsew" 

pneuvmato" aJgivou, 6 ou| ejxevceen ejf! hJma'" 

plousivw" dia; !Ihsou' Cristou' tou' swth'ro" 

hJmw'n, 7 i{na dikaiwqevnte" th'/ ejkeivnou cavriti 
klhronovmoi genhqw'men kat! ejlpivda zwh'" 

aijwnivou. 8 Pisto;" oJ lovgo", kai; peri; touvtwn 

bouvlomaiv se diabebaiou'sqai, i{na 

frontivzwsin kalw'n e[rgwn proi?stasqai oiJ 
pepisteukovte" qew'/. tau'tav ejstin kala; kai; 
wjfevlima toi'" ajnqrwvpoi": 9 mwra;" de; 
zhthvsei" kai; genealogiva" kai; e[rei" kai; 
mavca" nomika;" perii?staso, eijsi;n ga;r 

ajnwfelei'" kai; mavtaioi. 10 aiJretiko;n 

a[nqrwpon meta; mivan kai; deutevran nouqesivan 

paraitou', 11 eijdw;" o{ti ejxevstraptai oJ 
toiou'to" kai; aJmartavnei, w]n 

aujtokatavkrito". 12 @vOtan pevmyw !Artema'n 

pro;" se; h] Tucikovn, spouvdason ejlqei'n prov" 

me eij" Nikovpolin, ejkei' ga;r kevkrika 

paraceimavsai. 13 Zhna'n to;n nomiko;n kai; 
!Apollw'n spoudaivw" provpemyon, i{na mhde;n 

aujtoi'" leivph/. 14 manqanevtwsan de; kai; oiJ 
hJmevteroi kalw'n e[rgwn proi?stasqai eij" ta;" 

ajnagkaiva" creiva", i{na mh; w\sin a[karpoi. 
15 !Aspavzontaiv se oiJ met! ejmou' pavnte". 
!vAspasai tou;" filou'nta" hJma'" ejn pivstei. hJ 
cavri" meta; pavntwn uJmw'n. 

 

 

 

 

 

 

&A Filemonnak írt levél 

§1 1 Pau'lo" devsmio" Cristou' !Ihsou' 
kai; Timovqeo" oJ ajdelfo;" Filhvmoni tw'/ 
ajgaphtw'/ kai; sunergw'/ hJmw'n 

2 kai; !Apfiva/ th'/ 
ajdelfh'/ kai; !Arcivppw/ tw'/ sustratiwvth/ hJmw'n 

kai; th'/ kat! oi\kovn sou ejkklhsiva/: 3 cavri" uJmi'n 

kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou 

!Ihsou' Cristou'. 4 Eujcaristw' tw'/ qew'/ mou 

pavntote mneivan sou poiouvmeno" ejpi; tw'n 

proseucw'n mou, 5 ajkouvwn sou th;n ajgavphn 

kai; th;n pivstin h}n e[cei" pro;" to;n kuvrion 

!Ihsou'n kai; eij" pavnta" tou;" aJgivou", 6 o{pw" 

hJ koinwniva th'" pivstewv" sou ejnergh;" 

gevnhtai ejn ejpignwvsei panto;" ajgaqou' tou' ejn 

hJmi'n eij" Cristovn: 7 cara;n ga;r pollh;n e[scon 

kai; paravklhsin ejpi; th'/ ajgavph/ sou, o{ti ta; 
splavgcna tw'n aJgivwn ajnapevpautai dia; sou', 
ajdelfev. 8 Diov, pollh;n ejn Cristw'/ parrhsivan 

e[cwn ejpitavssein soi to; ajnh'kon, 9 dia; th;n 

ajgavphn ma'llon parakalw', toiou'to" w]n wJ" 

Pau'lo" presbuvth", nuni; de; kai; devsmio" 

Cristou' !Ihsou': 10 parakalw' se peri; tou'

és emberszeretete megjelent, 5 megmentett minket, 
nem a mi igaz cselekedeteinkért, amelyeket 
véghezvittünk, hanem az ő irgalmasságából, a 
Szentlélek újjáalkotó és megújító fürdője által, 6 akit 
bőségesen kiárasztott ránk Jézus Krisztus, a mi 
Üdvözítőnk által, 7 hogy kegyelme révén 
megigazulva, reménybeli örököseivé legyünk az 
örök életnek. 8 Igaz beszéd ez, és azt akarom, hogy 
erősítsd meg bennük ezt, hogy akik hisznek Istenben, 
igyekezzenek elöljárni a jócselekedetekben. Jó ez és 
hasznos az emberek számára. 

Óvás a tévtanítóktól 9 Az oktalan vitákat, 
nemzetségtáblákat, veszekedéseket és a törvényről 
való vitatkozásokat ellenben kerüld, mert azok 
haszontalan és hiábavaló dolgok. 10 Az eretnek 
embert egy-két intés után kerüld, 11 tudva, hogy az 
ilyen romlott, vétkezik, és saját maga ítéli el 
önmagát. 

Befejezés: 3,12-15 

12 Mihelyt hozzád küldöm Artemászt vagy 
Tichikuszt, siess, gyere hozzám Nikopoliszba! Úgy 
határoztam ugyanis, hogy ott töltöm a telet. 13 A 
törvénytanító Zénászt, valamint Apollót gondosan 
ellátva küldd tovább, hogy ne legyen hiányuk 
semmiben. 14 De a mieink is tanulják meg, hogy 
jótettekkel járjanak elöl, ahol sürgős segítségre van 
szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. 

15 Köszöntenek a velem levők mindnyájan. 
Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben! 

Kegyelem legyen mindnyájatokkal! 

 

&A Filemonnak írt levél 

 
1 Pál, aki fogoly Krisztus Jézusért, valamint 

Timóteus testvér Filemonnak, szeretett 
munkatársunknak, 2 Appia nővérünknek, Archipposz 
küzdőtársunknak, és a házadban levő közösségnek. 
3 Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi A-
tyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! 

Hálaadás: 4-7 

4 Hálát adok mindenkor Istenemnek, amikor 
megemlékezem rólad imádságaimban – 5 hiszen 
hallottam szeretetedről és hitedről, amellyel az Úr 
Jézus és az összes szent iránt viseltetsz –, 6 hogy a 
hitben való közösségünk nyilvánvalóvá váljék 
minden jócselekedet megismerése által, amely 
köztünk Krisztusban megvalósul. 7 Nagy örömöm 
telik és vigasztalódom szeretetedben, hogy felüdült a 
szentek szíve általad, Testvér! 



ejmou' tevknou, o}n ejgevnnhsa ejn toi'" desmoi'"
!Onhvsimon, 11 tovn potev soi a[crhston nuni; de; 
»kai;¼ soi; kai; ejmoi; eu[crhston, 12 o}n 

ajnevpemyav soi, aujtovn, tou't! e[stin ta; ejma; 
splavgcna: 13 o}n ejgw; ejboulovmhn pro;" 

ejmauto;n katevcein, i{na uJpe;r sou' moi diakonh'/ 
ejn toi'" desmoi'" tou' eujaggelivou, 14 cwri;" de; 
th'" sh'" gnwvmh" oujde;n hjqevlhsa poih'sai, i{na 

mh; wJ" kata; ajnavgkhn to; ajgaqovn sou h\/ ajlla; 
kata; eJkouvsion. 15 tavca ga;r dia; tou'to 

ejcwrivsqh pro;" w{ran i{na aijwvnion aujto;n 

ajpevch/", 16 oujkevti wJ" dou'lon ajlla; uJpe;r 

dou'lon, ajdelfo;n ajgaphtovn, mavlista ejmoiv, 
povsw/ de; ma'llon soi; kai; ejn sarki; kai; ejn 

kurivw/. 17 Eij ou\n me e[cei" koinwnovn, 
proslabou' aujto;n wJ" ejmev. 18 eij dev ti 
hjdivkhsevn se h] ojfeivlei, tou'to ejmoi; ejllovga: 
19 ejgw; Pau'lo" e[graya th'/ ejmh'/ ceiriv, ejgw; 
ajpotivsw: i{na mh; levgw soi o{ti kai; seautovn 

moi prosofeivlei". 20 naiv, ajdelfev, ejgwv sou 

ojnaivmhn ejn kurivw/: ajnavpausovn mou ta; 
splavgcna ejn Cristw'/. 21 Pepoiqw;" th'/ 
uJpakoh'/ sou e[grayav soi, eijdw;" o{ti kai; uJpe;r 

a} levgw poihvsei". 22 a{ma de; kai; eJtoivmazev moi 
xenivan, ejlpivzw ga;r o{ti dia; tw'n proseucw'n 

uJmw'n carisqhvsomai uJmi'n. 23 !Aspavzetaiv se 

!Epafra'" oJ sunaicmavlwtov" mou ejn Cristw'/ 
!Ihsou', 24 Ma'rko", !Arivstarco", Dhma'", 
Louka'", oiJ sunergoiv mou. 25 @H cavri" tou' 
kurivou !Ihsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" 

uJmw'n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&Levél a zsidóknak 

§1 1 Polumerw'" kai; polutrovpw" pavlai 
oJ qeo;" lalhvsa" toi'" patravsin ejn toi'" 

profhvtai" 

2 ejp! ejscavtou tw'n hJmerw'n 

touvtwn ejlavlhsen hJmi'n ejn uiJw'/, o}n e[qhken 

klhronovmon pavntwn, di! ou| kai; ejpoivhsen 

tou;" aijw'na": 3 o}" w]n ajpauvgasma th'" dovxh" 

kai; carakth;r th'" uJpostavsew" aujtou', fevrwn 

te ta; pavnta tw'/ rJhvmati th'" dunavmew" 

aujtou', kaqarismo;n tw'n aJmartiw'n 

poihsavmeno" ejkavqisen ejn dexia'/ th'" 

megalwsuvnh" ejn uJyhloi'", 4 tosouvtw/ 
v v ' j vl {

Közbenjárás Onezimoszért: 8-20 

8 Ezért, bár Krisztusba vetett nagy bizalmamnál 
fogva meg is parancsolhatnám neked azt, ami helyes, 
9 a szeretetnél fogva azonban inkább kérlek én, amint 
vagyok, az öreg Pál, aki most fogoly is Krisztus 
Jézusért. 10 Fiamért, Onezimoszért könyörgök, akit 
bilincseimben nemzettem, 11 aki egykor haszontalan 
volt számodra, most azonban számodra is, számomra 
is hasznos. 12 Visszaküldtem hozzád, mint a saját 
szívemet. 13 Szerettem volna magamnál tartani, hogy 
az evangéliumért szenvedett bilincseimben helyetted 
szolgáljon nekem, 14 de elhatározásod nélkül semmit 
sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne 
kényszerből, hanem önként szülessék. 15 Talán éppen 
azért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapd őt 
mindörökre, 16 már nem mint rabszolgát, hanem 
rabszolgánál sokkal többet: mint szeretett testvért. 
Nekem nagyon is az ő, de mennyivel inkább neked: 
test szerint is, s az Úr szerint is. 17 Azért, ha 
társadnak tartasz, fogadd úgy, mint engem. 18 Ha 
pedig valamivel megkárosított vagy tartozik, nekem 
számítsd föl: 19 – én, Pál sajátkezűleg írom – én 
térítem meg. Bár – hadd ne mondjam neked – te 
önmagaddal is nekem tartozol. 20 Bizony, Testvér! 
Hasznodat akarom venni az Úrban, enyhítsd meg hát 
szívemet Krisztusban! 

Köszöntések és áldás: 21-25 

21 Engedelmességedben bízva írtam neked: 
tudom, te többet is fogsz tenni annál, amit kérek. 
22 Ezenkívül készíts nekem szállást is; remélem 
ugyanis, hogy imádságaitokra ajándékul 
visszakaptok engem. 

23 Köszönt téged Epafrász, fogolytársam 
Krisztus Jézusban, 24 valamint Márk, Arisztarchosz, 
Démász és Lukács, a munkatársaim. 

25 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen 
lelketekkel! 

 

 

&Levél a zsidóknak 

A Fiú, mint az isteni ígéret beteljesedése: 1,1-
4,13 

1 A Fiú és az angyalok 1 Sokszor és sokféle 
módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták 
által, 2 ezekben a végső napokban pedig Fia által 
szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, 
aki által a világokat is teremtette, 3 s aki – mivel az ő 
dicsőségének fénye és lényegének képmása, és 
mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a 
bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a 



kreivttwn genovmeno" tw'n ajggevlwn o{sw/
diaforwvteron par! aujtou;" keklhronovmhken 

o[noma. 5 Tivni ga;r ei\pevn pote tw'n ajggevlwn, 
UiJov" mou ei\ suv, ejgw; shvmeron gegevnnhkav se_ 
kai; pavlin, !Egw; e[somai aujtw'/ eij" patevra, 
kai; aujto;" e[stai moi eij" uiJovn_ 6 o{tan de; 
pavlin eijsagavgh/ to;n prwtovtokon eij" th;n 

oijkoumevnhn, levgei, Kai; proskunhsavtwsan 

aujtw'/ pavnte" a[ggeloi qeou'. 7 kai; pro;" me;n 

tou;" ajggevlou" levgei, @O poiw'n tou;" 

ajggevlou" aujtou' pneuvmata, kai; tou;" 

leitourgou;" aujtou' puro;" flovga: 8 pro;" de; 
to;n uiJovn, @O qrovno" sou, oJ qeov", eij" to;n 

aijw'na tou' aijw'no", kai; hJ rJavbdo" th'" 

eujquvthto" rJavbdo" th'" basileiva" sou. 
9 hjgavphsa" dikaiosuvnhn kai; ejmivshsa" 

ajnomivan: dia; tou'to e[crisevn se oJ qeov", oJ 
qeov" sou, e[laion ajgalliavsew" para; tou;" 

metovcou" sou: 10 kaiv, Su; kat! ajrcav", kuvrie, 
th;n gh'n ejqemelivwsa", kai; e[rga tw'n ceirw'n 

souv eijsin oiJ oujranoiv: 11 aujtoi; ajpolou'ntai, 
su; de; diamevnei": kai; pavnte" wJ" iJmavtion 

palaiwqhvsontai, 12 kai; wJsei; peribovlaion 

eJlivxei" aujtouv", wJ" iJmavtion kai; 
ajllaghvsontai: su; de; oJ aujto;" ei\ kai; ta; e[th 

sou oujk ejkleivyousin. 13 pro;" tivna de; tw'n 

ajggevlwn ei[rhkevn pote, Kavqou ejk dexiw'n mou 

e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpopovdion tw'n 

podw'n sou_ 14 oujci; pavnte" eijsi;n leitourgika; 
pneuvmata eij" diakonivan ajpostellovmena dia; 
tou;" mevllonta" klhronomei'n swthrivan_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 1 Dia; tou'to dei' perissotevrw" 

prosevcein hJma'" toi'" ajkousqei'sin, mhvpote 

pararuw'men. 2 eij ga;r oJ di! ajggevlwn lalhqei;" 

lovgo" ejgevneto bevbaio", kai; pa'sa paravbasi" 

kai; parakoh; e[laben e[ndikon misqapodosivan, 
3 pw'" hJmei'" ejkfeuxovmeqa thlikauvth" 

ajmelhvsante" swthriva"_ h{ti", ajrch;n 

labou'sa lalei'sqai dia; tou' kurivou, uJpo; tw'n 

ajkousavntwn eij" hJma'" ejbebaiwvqh, 
4 sunepimarturou'nto" tou' qeou' shmeivoi" te 

kai; tevrasin kai; poikivlai" dunavmesin kai; 
pneuvmato" aJgivou merismoi'" kata; th;n aujtou' 
qevlhsin. 5 Ouj ga;r ajggevloi" uJpevtaxen th;n 

oijkoumevnhn th;n mevllousan, peri; h|" 

lalou'men. 6 diemartuvrato dev pouv ti" levgwn, 
Tiv ejstin a[nqrwpo" o{ti mimnhv/skh/ aujtou', h] 
uiJo;" ajnqrwvpou o{ti ejpiskevpth/ aujtovn_

magasságban {Zsolt 110,1}. 4 Annyival kiválóbb lett az 
angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.

5 Hiszen melyik angyalnak mondta valaha: 
»Fiam vagy te,  
a mai napon nemzettelek téged« {Zsolt 2,7}? 
És ismét: »Én Atyja leszek,  
ő pedig a fiam lesz?«  {2 Sám 7,14} 
6 Amikor pedig újra bevezeti elsőszülöttjét a 

földkerekségre, így szól: 
»És hódol előtte Isten minden angyala!«  {MTörv 

32,43G} 
7 Az angyalokat illetően ugyanis így szól: 
»Aki angyalait szelekké teszi,  
és szolgáit tűznek lángjává« {Zsolt 104,4G}. 
8 Fiát illetően pedig: 
»A te trónod, Isten, örökkön-örökké áll;  
országod jogara az igazság jogara.  
9 Szeretted az igazságosságot és gyűlölted a 
gonoszságot;  
azért kent fel téged, Isten, a te Istened,  
az öröm olajával társaid felett« {Zsolt 45,7-8G}. 
10 És:  
»Kezdetben te, Uram, megvetetted a föld 
alapját,  
és az egek a te kezed művei.  
11 Elmúlnak ezek, de te megmaradsz;  
és mint a ruha, mind elavulnak,  
12 összegöngyölöd őket, mint egy köntöst,  
és elváltoznak, mint a ruha;  
te azonban ugyanaz vagy,  
és éveid el nem fogynak« {Zsolt 102,26-28}. 
13 Angyalai közül melyiknek mondta valaha is: 
»Jobbom felől foglalj helyet,  
míg lábad zsámolyává teszem 
ellenségeidet« {Zsolt 110,1}? 
14 Ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, s azok 

szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, 
hogy örököljék az üdvösséget? 

2 Isten tanúsága a Fiúról 1 Ezért még inkább 
figyelnünk kell mindarra, amit hallottunk, hogy 
valamiképpen el ne sodródjunk. 2 Mert ha már az 
angyalok által hirdetett ige is olyan hatalmas volt, 
hogy minden bűn és engedetlenség elnyerte 
igazságos, megérdemelt büntetését, 3 hogyan fogunk 
megmenekülni mi, ha nem törődünk ilyen nagy 
üdvösséggel? Ezt, miután kezdetét vette az Úr 
tanításával, azok, akik hallották, megerősítették 
számunkra, 4 és velük együtt Isten is tanúságot tett 
róla jelekkel és csodákkal, akarata szerint sokféle 
erőmegnyilvánulással és a Szentlélek közléseivel. 

A Fiú leereszkedése és felmagasztalása 5 Mert 
nem angyaloknak vetette alá Isten az eljövendő 
világot, amelyről beszélünk. 6 Az egyik helyen valaki 

l



7 hjlavttwsa" aujto;n bracuv ti par! ajggevlou",
dovxh/ kai; timh'/ ejstefavnwsa" aujtovn, 8 pavnta 

uJpevtaxa" uJpokavtw tw'n podw'n aujtou'. ejn tw'/ 
ga;r uJpotavxai »aujtw'/¼ ta; pavnta oujde;n 

ajfh'ken aujtw'/ ajnupovtakton. nu'n de; ou[pw 

oJrw'men aujtw'/ ta; pavnta uJpotetagmevna: 9 to;n 

de; bracuv ti par! ajggevlou" hjlattwmevnon 

blevpomen !Ihsou'n dia; to; pavqhma tou' 
qanavtou dovxh/ kai; timh'/ ejstefanwmevnon, 
o{pw" cavriti qeou' uJpe;r panto;" geuvshtai 
qanavtou. 10 !vEprepen ga;r aujtw'/, di! o}n ta; 
pavnta kai; di! ou| ta; pavnta, pollou;" uiJou;" 

eij" dovxan ajgagovnta to;n ajrchgo;n th'" 

swthriva" aujtw'n dia; paqhmavtwn teleiw'sai. 
11 oJ te ga;r aJgiavzwn kai; oiJ aJgiazovmenoi ejx 

eJno;" pavnte": di! h}n aijtivan oujk 

ejpaiscuvnetai ajdelfou;" aujtou;" kalei'n, 
12 levgwn, !Apaggelw' to; o[nomav sou toi'" 

ajdelfoi'" mou, ejn mevsw/ ejkklhsiva" uJmnhvsw 

se: 13 kai; pavlin, !Egw; e[somai pepoiqw;" ejp! 
aujtw'/: kai; pavlin, !Idou; ejgw; kai; ta; paidiva a{ 
moi e[dwken oJ qeov". 14 ejpei; ou\n ta; paidiva 

kekoinwvnhken ai{mato" kai; sarkov", kai; 
aujto;" paraplhsivw" metevscen tw'n aujtw'n, 
i{na dia; tou' qanavtou katarghvsh/ to;n to; 
kravto" e[conta tou' qanavtou, tou't! e[stin to;n 

diavbolon, 15 kai; ajpallavxh/ touvtou", o{soi 
fovbw/ qanavtou dia; panto;" tou' zh'n e[nocoi 
h\san douleiva". 16 ouj ga;r dhvpou ajggevlwn 

ejpilambavnetai, ajlla; spevrmato" !Abraa;m 

ejpilambavnetai. 17 o{qen w[feilen kata; pavnta 

toi'" ajdelfoi'" oJmoiwqh'nai, i{na ejlehvmwn 

gevnhtai kai; pisto;" ajrciereu;" ta; pro;" to;n 

qeovn, eij" to; iJlavskesqai ta;" aJmartiva" tou' 
laou': 18 ejn w|/ ga;r pevponqen aujto;" 

peirasqeiv", duvnatai toi'" peirazomevnoi" 

bohqh'sai. 

 

 

 

 

 

 

 

§3 1 @vOqen, ajdelfoi; a{gioi, klhvsew" 

ejpouranivou mevtocoi, katanohvsate to;n 

ajpovstolon kai; ajrciereva th'" oJmologiva" 

hJmw'n !Ihsou'n, 2 pisto;n o[nta tw'/ poihvsanti 
aujto;n wJ" kai; Mwu>sh'" ejn »o{lw/¼ tw'/ oi[kw/ 
aujtou'. 3 pleivono" ga;r ou|to" dovxh" para; 
Mwu>sh'n hjxivwtai kaq! o{son pleivona timh;n 

e[cei tou' oi[kou oJ kataskeuavsa" aujtovn. 4 pa'" 

ga;r oi\ko" kataskeuavzetai uJpov tino", oJ de; 
pavnta kataskeuavsa" qeov". 5 kai; Mwu>sh'" 

me;n pisto;" ejn o{lw/ tw'/ oi[kw/ aujtou' wJ" 

qeravpwn eij" martuvrion tw'n lalhqhsomevnwn, 
6 Cristo;" de; wJ" uiJo;" ejpi; to;n oi\kon aujtou': ou| 

\ v j J ' j v » ¼ ; v

tanúságot tett erről: 
»Mi az ember, hogy megemlékezel róla,  
s az ember fia, hogy meglátogatod?  
7 Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál;  
dicsőséggel és tisztelettel koronáztad,  
8 és mindent a lábai alá vetettél« {Zsolt 8,5-7}. 
Mert azzal, hogy mindent alávetett, nem hagyott 

semmit sem, ami ne lenne alávetetve neki. Most 
azonban még nem látjuk, hogy minden alá van vetve 
neki. 9 Láttuk azonban, hogy Jézust, aki kevéssel lett 
kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért 
dicsőséggel és tisztelettel koronázta {Zsolt 8,5-7G}, hogy 
Isten kegyelme szerint mindenkiért megízlelje a 
halált. 

10 Mert illett ahhoz, akiért és aki által minden 
van, s aki sok fiat vezet a dicsőségbe, hogy 
üdvösségük szerzőjét szenvedés által vezesse el a 
tökéletességre. 11 Mert aki megszentel és akik 
megszentelődnek, egytől vannak mindnyájan. Ezért 
nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, 12 amikor 
így szól: 

»Hirdetem nevedet testvéreimnek;  
a közösségben dicsérni foglak téged« {Zsolt 22,23}. 
13 És ismét: 
»Bízni fogok őbenne« {Iz 8,17}. 
És ismét: 
»Íme, én és gyermekeim,  
akiket Isten nekem adott« {Iz 8,18 G}. 
14 Mivel tehát a gyermekek részesei a testnek és 

vérnek, ő maga is hasonlóan részese lett ezeknek, 
hogy a halál által lerontsa azt, akinek halált osztó 
hatalma volt, az ördögöt, 15 és megszabadítsa azokat, 
akiket a halál félelme egész életükön át 
rabszolgaságban tartott. 16 Mert bizony nem az 
angyalokat karolta fel, hanem Ábrahám utódát 
karolta fel {Iz 41,8-9}. 17 Ezért mindenben hasonlónak 
kellett lennie testvéreihez {Zsolt 22,23}, hogy irgalmas 
és hűséges főpap legyen Isten előtt, hogy 
kiengesztelje a nép bűneit. 18 Mivel ő maga is 
elszenvedte a kísértést, segítségükre tud lenni 
azoknak, akik kísértést szenvednek. 

3 A Fiú és Mózes 1 Ezért tehát, szent testvérek, a 
mennyei hivatás részesei, tekintsetek a mi 
hitvallásunk követére és főpapjára, Jézusra, 2 aki 
hűséges ahhoz, aki őt megbízta, mint ahogy az volt 
Mózes is az ő egész házában {Szám 12,7G}. 3 Mert 
annyival nagyobb dicsőségre méltó Mózesnél, 
amennyivel nagyobb tisztelete van a háznál annak, 
aki azt alkotta. 4 Mert minden háznak van 
építőmestere; aki pedig a mindenséget alkotta, az az 
Isten. 5 De míg Mózes hűséges volt az ő egész 
házában mint szolga, mint tanúja mindannak, amit 
hirdetni kellett, 6 addig Krisztus, mint Fiú, a saját 



oi\kov" ejsmen hJmei'", ejavn»per¼ th;n parrhsivan
kai; to; kauvchma th'" ejlpivdo" katavscwmen. 
7 Diov, kaqw;" levgei to; pneu'ma to; a{gion, 
Shvmeron eja;n th'" fwnh'" aujtou' ajkouvshte, 
8 mh; sklhruvnhte ta;" kardiva" uJmw'n wJ" ejn tw'/ 
parapikrasmw'/, kata; th;n hJmevran tou' 
peirasmou' ejn th'/ ejrhvmw/, 9 ou| ejpeivrasan oiJ 
patevre" uJmw'n ejn dokimasiva/ kai; ei\don ta; 
e[rga mou 

10 tesseravkonta e[th: dio; 
proswvcqisa th'/ genea'/ tauvth/ kai; ei\pon, !Aei; 
planw'ntai th'/ kardiva/: aujtoi; de; oujk e[gnwsan 

ta;" oJdouv" mou: 11 wJ" w[mosa ejn th'/ ojrgh'/ mou, 
Eij eijseleuvsontai eij" th;n katavpausivn mou. 
12 Blevpete, ajdelfoiv, mhvpote e[stai e[n tini 
uJmw'n kardiva ponhra; ajpistiva" ejn tw'/ 
ajposth'nai ajpo; qeou' zw'nto", 13 ajlla; 
parakalei'te eJautou;" kaq! eJkavsthn hJmevran, 
a[cri" ou| to; Shvmeron kalei'tai, i{na mh; 
sklhrunqh'/ ti" ejx uJmw'n ajpavth/ th'" 

aJmartiva": 14 mevtocoi ga;r tou' Cristou' 
gegovnamen, ejavnper th;n ajrch;n th'" 

uJpostavsew" mevcri tevlou" bebaivan 

katavscwmen, 15 ejn tw'/ levgesqai, Shvmeron 

eja;n th'" fwnh'" aujtou' ajkouvshte, Mh; 
sklhruvnhte ta;" kardiva" uJmw'n wJ" ejn tw'/ 
parapikrasmw'/. 16 tivne" ga;r ajkouvsante" 

parepivkranan_ ajll! ouj pavnte" oiJ ejxelqovnte" 

ejx Aijguvptou dia; Mwu>sevw"_ 17 tivsin de; 
proswvcqisen tesseravkonta e[th_ oujci; toi'" 

aJmarthvsasin, w|n ta; kw'la e[pesen ejn th'/ 
ejrhvmw/_ 18 tivsin de; w[mosen mh; eijseleuvsesqai 
eij" th;n katavpausin aujtou' eij mh; toi'" 

ajpeiqhvsasin_ 19 kai; blevpomen o{ti oujk 

hjdunhvqhsan eijselqei'n di! ajpistivan. 

 

 

 

 

 

 

 

§4 1 Fobhqw'men ou\n mhvpote 

kataleipomevnh" ejpaggeliva" eijselqei'n eij" 

th;n katavpausin aujtou' dokh'/ ti" ejx uJmw'n 

uJsterhkevnai: 2 kai; gavr ejsmen 

eujhggelismevnoi kaqavper kajkei'noi, ajll! oujk 

wjfevlhsen oJ lovgo" th'" ajkoh'" ejkeivnou", mh; 
sugkekerasmevnou" th'/ pivstei toi'" 

ajkouvsasin. 3 eijsercovmeqa ga;r eij" »th;n¼ 
katavpausin oiJ pisteuvsante", kaqw;" 

ei[rhken, @W" w[mosa ejn th'/ ojrgh'/ mou, Eij 
eijseleuvsontai eij" th;n katavpausivn mou, 
kaivtoi tw'n e[rgwn ajpo; katabolh'" kovsmou 

genhqevntwn. 4 ei[rhken gavr pou peri; th'" 

eJbdovmh" ou{tw", Kai; katevpausen oJ qeo;" ejn 

th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ajpo; pavntwn tw'n e[rgwn 

aujtou': 5 kai; ejn touvtw/ pavlin, Eij 
eijseleuvsontai eij" th;n katavpausivn mou

háza fölött áll {Szám 12,7G}. Ez a ház mi vagyunk, ha a 
bizalmat és a dicsőséges reménységet mindvégig 
szilárdan megtartjuk. 

Isten szava, mint ítélet 7 Ezért – amint a 
Szentlélek mondja: 

»Ma, amikor meghalljátok az ő szavát,  
8 meg ne keményítsétek szíveteket,  
mint a megkeseredésben, a kísértés napján a 
pusztában,  
9 ahol atyáitok megkísértettek engem a 
próbatételben 
noha látták cselekedeteimet 10 negyven éven át!  
Megharagudtam ezért arra a nemzedékre,  
és így szóltam: Mindig csak tévelyegnek 
szívükben!  
Ők azonban nem ismerték fel az én útjaimat.  
11 Amint megesküdtem haragomban:  
Nem mennek be az én nyugalmamba!«  {Zsolt 95,7-

11} 
12 Vigyázzatok, testvérek, ne legyen közületek 

senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne 
szakadjon az élő Istentől! 13 Inkább buzdítsátok 
egymást minden egyes nap, amíg azt mondják: 
»ma«, nehogy megkeményítsen valakit is közületek a 
bűn csalárdsága. 14 Mert Krisztusnak részesei 
lettünk, de csak akkor, ha az általa vetett alapon 
mindvégig erősen kitartunk, 15 amíg azt mondják 
nekünk: 

»Ma, amikor meghalljátok az ő szavát,  
meg ne keményítsétek szíveteket,  
mint abban a megkeseredésben!«  
16 Kik voltak azok, akik hallották, és 

megkeserítették Istent? Nemde mindnyájan, akik 
Mózes alatt Egyiptomból kivonultak? 17 Kikre 
haragudott negyven esztendeig?  Nemde azokra, akik 
vétkeztek, s akiknek a holtteste elhullott a 
pusztában? {Szám 14,29} 18 Kiknek esküdött meg, hogy 
nem mennek be az ő nyugalmába {Zsolt 95,11}, ha nem 
azoknak, akik hitetlenek voltak? 19 S látjuk is, hogy 
nem mehettek be a hitetlenség miatt. 

4 Isten szava, mint ígéret 1 Mivel tehát még 
érvényben van az ő nyugalmába való bemenetelünk 
ígérete, féljünk attól, hogy közületek bárkit is későn 
jöttnek találjanak {Zsolt 95,11}! 2 Mert a jó hírt 
kinyilatkoztatta nekünk ugyanúgy, mint nekik; de 
nekik nem szolgált javukra a hallott beszéd, mert 
nem egyesültek hitükben azokkal, akik hallgattak rá. 
3 Mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugalomba, ahogy 
megmondta: 

»Amint megesküdtem haragomban:  
Nem mennek be az én nyugalmamba!«  {Zsolt 

95,11} 
Ezzel fejeződnek be ugyanis a világ 

teremtésének művei. 4 Mert egy helyen így szól a 



eijseleuvsontai eij" th;n katavpausivn mou.
6 ejpei; ou\n ajpoleivpetai tina;" eijselqei'n eij" 

aujthvn, kai; oiJ provteron eujaggelisqevnte" oujk 

eijsh'lqon di! ajpeivqeian, 7 pavlin tina; oJrivzei 
hJmevran, Shvmeron, ejn Daui;d levgwn meta; 
tosou'ton crovnon, kaqw;" proeivrhtai, 
Shvmeron eja;n th'" fwnh'" aujtou' ajkouvshte, mh; 
sklhruvnhte ta;" kardiva" uJmw'n. 8 eij ga;r 

aujtou;" !Ihsou'" katevpausen, oujk a]n peri; 
a[llh" ejlavlei meta; tau'ta hJmevra". 9 a[ra 

ajpoleivpetai sabbatismo;" tw'/ law'/ tou' qeou': 
10 oJ ga;r eijselqw;n eij" th;n katavpausin aujtou' 
kai; aujto;" katevpausen ajpo; tw'n e[rgwn aujtou' 
w{sper ajpo; tw'n ijdivwn oJ qeov". 
11 spoudavswmen ou\n eijselqei'n eij" ejkeivnhn 

th;n katavpausin, i{na mh; ejn tw'/ aujtw'/ ti" 

uJpodeivgmati pevsh/ th'" ajpeiqeiva". 12 Zw'n 

ga;r oJ lovgo" tou' qeou' kai; ejnergh;" kai; 
tomwvtero" uJpe;r pa'san mavcairan divstomon 

kai; dii>knouvmeno" a[cri merismou' yuch'" kai; 
pneuvmato", aJrmw'n te kai; muelw'n, kai; 
kritiko;" ejnqumhvsewn kai; ejnnoiw'n kardiva": 
13 kai; oujk e[stin ktivsi" ajfanh;" ejnwvpion 

aujtou', pavnta de; gumna; kai; tetrachlismevna 

toi'" ojfqalmoi'" aujtou', pro;" o}n hJmi'n oJ lovgo". 
14 !vEconte" ou\n ajrciereva mevgan 

dielhluqovta tou;" oujranouv", !Ihsou'n to;n uiJo;n 

tou' qeou', kratw'men th'" oJmologiva": 15 ouj 
ga;r e[comen ajrciereva mh; dunavmenon 

sumpaqh'sai tai'" ajsqeneivai" hJmw'n, 
pepeirasmevnon de; kata; pavnta kaq! 
oJmoiovthta cwri;" aJmartiva". 
16 prosercwvmeqa ou\n meta; parrhsiva" tw'/ 
qrovnw/ th'" cavrito", i{na lavbwmen e[leo" kai; 
cavrin eu{rwmen eij" eu[kairon bohvqeian. 

 

 

 

 

 

 

 

§5 1 Pa'" ga;r ajrciereu;" ejx ajnqrwvpwn 

lambanovmeno" uJpe;r ajnqrwvpwn kaqivstatai 
ta; pro;" to;n qeovn, i{na prosfevrh/ dw'rav te kai; 
qusiva" uJpe;r aJmartiw'n, 2 metriopaqei'n 

dunavmeno" toi'" ajgnoou'sin kai; planwmevnoi", 
ejpei; kai; aujto;" perivkeitai ajsqevneian, 3 kai; 
di! aujth;n ojfeivlei kaqw;" peri; tou' laou' 
ou{tw" kai; peri; aujtou' prosfevrein peri; 
aJmartiw'n. 4 kai; oujc eJautw'/ ti" lambavnei th;n 

timhvn, ajlla; kalouvmeno" uJpo; tou' qeou', 
kaqwvsper kai; !Aarwvn. 5 Ou{tw" kai; oJ 
Cristo;" oujc eJauto;n ejdovxasen genhqh'nai 
ajrciereva, ajll! oJ lalhvsa" pro;" aujtovn, UiJov" 

mou ei\ suv, ejgw; shvmeron gegevnnhkav se: 
6 kaqw;" kai; ejn eJtevrw/ levgei, Su; iJereu;" eij" 

j x }

hetedik napról: »És Isten elnyugodott minden 
munkájától, melyet végzett« {Ter 2,2G}. 5 Ugyanígy 
ezen a helyen is: »Nem mennek be az én 
nyugalmamba!«  {Zsolt 95,11} 6 Mivel tehát még 
hátravan, hogy egyesek bemenjenek abba, és azok, 
akiknek először hírül adták, nem mentek be az 
engedetlenség miatt, 7 ismét meghatároz egy napot: 
»Ma« – mondja Dávid által, annyi idő után, mint 
fentebb mondja: 

»Ma, amikor meghalljátok az ő szavát,  
meg ne keményítsétek szíveteket« {Zsolt 95,7}. 
8 Mert ha Józsue megszerezte volna nekik a 

nyugalmat, sohasem beszélt volna ezután más 
napról. 9 Eszerint a szombati nyugalom Isten népe 
számára van fenntartva. 10 Mert aki bement az ő 
nyugalmába, maga is elnyugodott tetteitől, mint Isten 
az övéitől. 

11 Törekedjünk tehát bemenni abba a 
nyugalomba {Zsolt 95,11}, nehogy valaki az 
engedetlenségnek ugyanazt a példáját kövesse. 
12 Mert Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb 
minden kétélű kardnál, behatol és szétválasztja a 
lelket és a szellemet, az ízeket és a velőket, s 
megítéli a szív gondolatait és szándékait. 
13 Semmiféle teremtmény nem láthatatlan a színe 
előtt, sőt, minden mezítelen és nyitott annak a szeme 
előtt, akinek elszámolással tartozunk. 

Krisztus, az új szövetség igaz és tökéletes 
főpapja: 4,14-10,18 

A főpapi tisztség 14 Mivel tehát olyan kiváló 
főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten 
Fia, tartsunk ki a hitvallás mellett. 15 Mert nem olyan 
főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni 
gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk 
hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, bűn 
nélkül. 16 Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem 
trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és 
kegyelmet találjunk az alkalmas időben való 
segítségre. 

5 1 Mert minden főpapot az emberek közül 
választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel 
kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékokat és 
áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2 Részvéttel tud 
lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mert ő maga is 
körül van véve gyöngeséggel, 3 s így, miként a 
népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a 
bűnökért. 

4 Erre a tisztségre senki sem választja önmagát, 
hanem akit Isten hív, mint Áront. 5 Így Krisztus sem 
önmaga dicsőítette meg magát, hogy főpappá legyen, 
hanem az, aki azt mondta neki: 

»Fiam vagy te,  



to;n aijw'na kata; th;n tavxin Melcisevdek. 7 o}"
ejn tai'" hJmevrai" th'" sarko;" aujtou', dehvsei" 

te kai; iJkethriva" pro;" to;n dunavmenon swv/zein 

aujto;n ejk qanavtou meta; kraugh'" ijscura'" kai; 
dakruvwn prosenevgka" kai; eijsakousqei;" ajpo; 
th'" eujlabeiva", 8 kaivper w]n uiJo;" e[maqen ajf! 
w|n e[paqen th;n uJpakohvn: 9 kai; teleiwqei;" 

ejgevneto pa'sin toi'" uJpakouvousin aujtw'/ 
ai[tio" swthriva" aijwnivou, 10 prosagoreuqei;" 

uJpo; tou' qeou' ajrciereu;" kata; th;n tavxin 

Melcisevdek. 11 Peri; ou| polu;" hJmi'n oJ lovgo" 

kai; dusermhvneuto" levgein, ejpei; nwqroi; 
gegovnate tai'" ajkoai'". 12 kai; ga;r 

ojfeivlonte" ei\nai didavskaloi dia; to;n crovnon, 
pavlin creivan e[cete tou' didavskein uJma'" tina; 
ta; stoicei'a th'" ajrch'" tw'n logivwn tou' qeou', 
kai; gegovnate creivan e[conte" gavlakto", 
»kai;¼ ouj sterea'" trofh'". 13 pa'" ga;r oJ 
metevcwn gavlakto" a[peiro" lovgou 

dikaiosuvnh", nhvpio" gavr ejstin: 14 teleivwn 

dev ejstin hJ sterea; trofhv, tw'n dia; th;n e{xin 

ta; aijsqhthvria gegumnasmevna ejcovntwn pro;" 

diavkrisin kalou' te kai; kakou'. 

 

 

 

 

§6 1 Dio; ajfevnte" to;n th'" ajrch'" tou' 
Cristou' lovgon ejpi; th;n teleiovthta 

ferwvmeqa, mh; pavlin qemevlion 

kataballovmenoi metanoiva" ajpo; nekrw'n 

e[rgwn, kai; pivstew" ejpi; qeovn, 2 baptismw'n 

didach'", ejpiqevsewv" te ceirw'n, ajnastavsewv" 

te nekrw'n, kai; krivmato" aijwnivou. 3 kai; 
tou'to poihvsomen ejavnper ejpitrevph/ oJ qeov". 
4 !Aduvnaton ga;r tou;" a{pax fwtisqevnta", 
geusamevnou" te th'" dwrea'" th'" ejpouranivou 

kai; metovcou" genhqevnta" pneuvmato" aJgivou 

5 kai; kalo;n geusamevnou" qeou' rJh'ma 

dunavmei" te mevllonto" aijw'no", 6 kai; 
parapesovnta", pavlin ajnakainivzein eij" 

metavnoian, ajnastaurou'nta" eJautoi'" to;n 

uiJo;n tou' qeou' kai; paradeigmativzonta". 7 gh' 
ga;r hJ piou'sa to;n ejp! aujth'" ejrcovmenon 

pollavki" uJetovn, kai; tivktousa botavnhn 

eu[qeton ejkeivnoi" di! ou}" kai; gewrgei'tai, 
metalambavnei eujlogiva" ajpo; tou' qeou': 
8 ejkfevrousa de; ajkavnqa" kai; tribovlou" 

ajdovkimo" kai; katavra" ejgguv", h|" to; tevlo" 

eij" kau'sin. 9 Pepeivsmeqa de; peri; uJmw'n, 
ajgaphtoiv, ta; kreivssona kai; ejcovmena 

swthriva", eij kai; ou{tw" lalou'men: 10 ouj ga;r 

a[diko" oJ qeo;" ejpilaqevsqai tou' e[rgou uJmw'n 

kai; th'" ajgavph" h|" ejnedeivxasqe eij" to; 
o[noma aujtou', diakonhvsante" toi'" aJgivoi" kai; 
diakonou'nte". 11 ejpiqumou'men de; e{kaston 

uJmw'n th;n aujth;n ejndeivknusqai spoudh;n pro;" 

th;n plhroforivan th'" ejlpivdo" a[cri tevlou",

ma nemzettelek téged« {Zsolt 2,7}. 
6 És ahogy más helyen is mondja:  
»Te pap vagy mindörökké 
Melkizedek rendje szerint« {Zsolt 110,4}. 
7 Ő, testi mivoltának napjaiban imáit és 

könyörgéseit nagy kiáltással és könnyhullatással 
bemutatta annak, aki megszabadíthatta őt a haláltól; 
és meghallgatást is nyert hódolatáért. 8 Bár Isten Fia 
volt, engedelmességet tanult abból, amit 
elszenvedett; 9 és amikor eljutott a tökéletességhez, 
örök üdvösség szerzője lett mindazoknak, akik 
engedelmeskednek neki {Iz 45, 17G}, 10 mivel Isten 
főpapnak nevezte őt Melkizedek rendje szerint {Zsolt 

110,4}. 
A közösség gyöngesége 11 Sok mindent kell 

erről mondanunk, és nehéz is megmagyarázni, mert 
késedelmesek lettetek a hallásra; 12 ugyanis ez idő 
szerint már tanítóknak kellene lennetek, de ismét arra 
van szükségetek, hogy valaki tanítson titeket Isten 
tanításának elemi dolgaira; olyanok lettetek, mint 
akiknek tejre van szükségük, nem szilárd eledelre. 
13 Mert mindaz, aki tejet kap, tapasztalatlan az 
igazságosság tanításában, mivel még csecsemő; 14 a 
tökéleteseknek pedig a szilárd étel való, azoknak, 
akik a gyakorlás által kifejlesztették érzékeiket, hogy 
megkülönböztessék a jót és a rosszat. 

6 1 Így tehát, mellőzve Krisztus tanításának 
elemeit, a tökéletesebb dolgokra térünk át, s nem 
rakjuk le újra az alapot a holt cselekedetekből való 
megtérésről és az Istenben való hitről, 2 a 
keresztségek tanításáról, valamint a kézföltételről, a 
halottak feltámadásáról és az örök ítéletről. 3 Ezt is 
megtesszük majd, ha Isten megengedi. 

4 Lehetetlen ugyanis, hogy azok, akik egyszer 
megvilágosodtak, megízlelték a mennyei ajándékot, 
részesültek a Szentlélekben, 5 és megízlelték Isten 
értékes igéjét és a jövendő világ erőit, 6 azután mégis 
elestek, hogy ismét megújuljanak és megtérjenek. Ők 
ugyanis újra megfeszítik Isten Fiát, amennyire rajtuk 
áll, és csúfot űznek belőle. 7 Mert az a föld, amely 
beissza a gyakran hulló esőt, és alkalmas növényt 
terem azoknak, akik művelik, Istentől áldást nyer; 
8 az viszont, amelyik tövist és bojtorjánt terem {Ter 

3,18}, megvetésre méltó, átok fenyegeti, s a sorsa a 
tűzben való megégettetés. 

9 De tőletek, szeretteim, jobbat remélünk, és azt, 
ami közelebb van az üdvösséghez, bár így beszélünk. 
10 Mert Isten nem igazságtalan, hogy 
megfeledkezzék művetekről és a szeretetről, amelyet 
az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek 
szolgáltatok és szolgáltok. 11 Azt kívánjuk, hogy 
közületek mindenki ugyanazt a készséget tanúsítsa 
mindvégig, míg a remény be nem teljesedik, 12 s 



12 i{na mh; nwqroi; gevnhsqe, mimhtai; de; tw'n
dia; pivstew" kai; makroqumiva" 

klhronomouvntwn ta;" ejpaggeliva". 13 Tw'/ ga;r 

!Abraa;m ejpaggeilavmeno" oJ qeov", ejpei; kat! 
oujdeno;" ei\cen meivzono" ojmovsai, w[mosen kaq! 
eJautou', 14 levgwn, Eij mh;n eujlogw'n eujloghvsw 

se kai; plhquvnwn plhqunw' se: 15 kai; ou{tw" 

makroqumhvsa" ejpevtucen th'" ejpaggeliva". 
16 a[nqrwpoi ga;r kata; tou' meivzono" 

ojmnuvousin, kai; pavsh" aujtoi'" ajntilogiva" 

pevra" eij" bebaivwsin oJ o{rko": 17 ejn w|/ 
perissovteron boulovmeno" oJ qeo;" ejpidei'xai 
toi'" klhronovmoi" th'" ejpaggeliva" to; 
ajmetavqeton th'" boulh'" aujtou' ejmesivteusen 

o{rkw/, 18 i{na dia; duvo pragmavtwn 

ajmetaqevtwn, ejn oi|" ajduvnaton yeuvsasqai 
»to;n¼ qeovn, ijscura;n paravklhsin e[cwmen oiJ 
katafugovnte" krath'sai th'" prokeimevnh" 

ejlpivdo": 19 h}n wJ" a[gkuran e[comen th'" 

yuch'", ajsfalh' te kai; bebaivan kai; 
eijsercomevnhn eij" to; ejswvteron tou' 
katapetavsmato", 20 o{pou provdromo" uJpe;r 

hJmw'n eijsh'lqen !Ihsou'", kata; th;n tavxin 

Melcisevdek ajrciereu;" genovmeno" eij" to;n 

aijw'na. 

§7 1 Ou|to" ga;r oJ Melcisevdek, 
basileu;" Salhvm, iJereu;" tou' qeou' tou' 
uJyivstou, oJ sunanthvsa" !Abraa;m 

uJpostrevfonti ajpo; th'" koph'" tw'n basilevwn 

kai; eujloghvsa" aujtovn, 2 w|/ kai; dekavthn ajpo; 
pavntwn ejmevrisen !Abraavm, prw'ton me;n 

eJrmhneuovmeno" basileu;" dikaiosuvnh" 

e[peita de; kai; basileu;" Salhvm, o{ ejstin 

basileu;" eijrhvnh", 3 ajpavtwr, ajmhvtwr, 
ajgenealovghto", mhvte ajrch;n hJmerw'n mhvte 

zwh'" tevlo" e[cwn, ajfwmoiwmevno" de; tw'/ uiJw'/ 
tou' qeou', mevnei iJereu;" eij" to; dihnekev". 
4 Qewrei'te de; phlivko" ou|to" w|/ »kai;¼ 
dekavthn !Abraa;m e[dwken ejk tw'n ajkroqinivwn 

oJ patriavrch". 5 kai; oiJ me;n ejk tw'n uiJw'n Leui; 
th;n iJerateivan lambavnonte" ejntolh;n e[cousin 

ajpodekatou'n to;n lao;n kata; to;n novmon, 
tou't! e[stin tou;" ajdelfou;" aujtw'n, kaivper 

ejxelhluqovta" ejk th'" ojsfuvo" !Abraavm: 6 oJ 
de; mh; genealogouvmeno" ejx aujtw'n 

dedekavtwken !Abraavm, kai; to;n e[conta ta;" 

ejpaggeliva" eujlovghken. 7 cwri;" de; pavsh" 

ajntilogiva" to; e[latton uJpo; tou' kreivttono" 

eujlogei'tai. 8 kai; w|de me;n dekavta" 

ajpoqnhv/skonte" a[nqrwpoi lambavnousin, ejkei' 
de; marturouvmeno" o{ti zh'/. 9 kai; wJ" e[po" 

eijpei'n, di! !Abraa;m kai; Leui; oJ dekavta" 

lambavnwn dedekavtwtai, 10 e[ti ga;r ejn th'/ 
ojsfuvi> tou' patro;" h\n o{te sunhvnthsen aujtw'/ 
Melcisevdek. 11 Eij me;n ou\n teleivwsi" dia; 
th'" Leuitikh'" iJerwsuvnh" h\n, oJ lao;" ga;r ejp! 
aujth'" nenomoqevthtai, tiv" e[ti creiva kata; 
th;n tavxin Melcisevdek e{teron ajnivstasqai 
iJereva kai; ouj kata; th;n tavxin !Aarw;n 

levgesqai_ 12 metatiqemevnh" ga;r th'"

hogy ne legyetek restek, hanem azok követői, akik a 
hit és a béketűrés által örökösei az ígéreteknek. 

Az ígéret, mely meg nem hiúsul 13 Mert amikor 
az Úr Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nála nem volt 
senki nagyobb, akire esküdjék, önmagára esküdött: 
14 »Bizony, áldván áldalak téged és sokasítván 
megsokasítalak.« {Ter 22,16-17} 15 Az pedig türelmesen 
kitartott, és így elnyerte az ígérteket. 16 Mert az 
emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és 
minden viszálykodásuk vége a megerősítő eskü. 
17 Ezért Isten, hogy annál inkább megmutassa az 
ígéret örököseinek terve változatlanságát, esküvel 
kötelezte magát, 18 hogy két megmásíthatatlan dolog 
által, melyek tekintetében Isten nem hazudhat, 
igazán komoly vigasztalásunk legyen nekünk, akik 
törekszünk az elénk tárt remény elnyerésére. 19 Ez a 
mi lelkünk biztos és szilárd horgonya, amely elér a 
kárpit belsejéig {Lev 16,2}, 20 ahová elsőként lépett be 
értünk Jézus, aki Melkizedek rendje szerint főpap lett 
mindörökké {Zsolt 110,4}. 

Krisztus és az Ószövetség papjai: 7,1-8,13 

7 Melkizedek és a levita papság 1 Mert ez a 
Melkizedek, Szálem királya, a fölséges Isten papja, 
aki Ábrahámnak eléje ment, amikor az a királyok 
legyőzése után visszatért, megáldotta őt. 2 Ábrahám 
tizedet adott neki mindenből. A neve előszöris azt 
jelenti, hogy az igazságosság királya, azután pedig 
Szálem királya {Ter 14,17-20}, azaz a békesség királya; 
3 apa nélkül, anya nélkül, nemzetségtábla nélkül 
jelent meg; mivel sem napjainak kezdete, sem 
életének vége nincs, hasonló Isten Fiához, és pap 
marad mindörökké {Zsolt 110,4}. 

4 Nézzétek tehát, milyen nagy az, akinek a 
zsákmány legjavából Ábrahám pátriárka tizedet is 
adott {Ter 14,20}! 5 Azoknak, akik Lévi fiai közül 
nyerik el a papságot, parancsuk van arra, hogy a 
törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz 
testvéreiktől, noha azok is Ábrahám testéből 
származtak; 6 az viszont, aki nem tartozik őseik közé, 
tizedet szedett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az 
ígéreteket kapta {Ter 14,20}. 7 Márpedig nem kétséges, 
hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. 

8 Itt halandó emberek szednek tizedet, ott 
viszont az, akiről a tanúság szól, hogy él. 9 Úgy is 
lehet mondani, hogy Ábrahám által Lévi is, aki 
beszedi a tizedet, megfizette a tizedet; 10 mert még 
atyjának testében volt, amikor Melkizedek kiment 
eléje {Ter 14,17}. 

Krisztus és a levita papság 11 Ha tehát a 
tökéletességet a leviták papsága jelentette volna – a 
nép ugyanis őalattuk kapta a törvényt –, mi szükség 
lett volna arra, hogy Melkizedek rendje szerint más 
pap támadjon {Zsolt 110 4} aki nem Áron rendje szerint



iJerwsuvnh" ejx ajnavgkh" kai; novmou metavqesi"
givnetai. 13 ejf! o}n ga;r levgetai tau'ta fulh'" 

eJtevra" metevschken, ajf! h|" oujdei;" 

prosevschken tw'/ qusiasthrivw/: 14 provdhlon 

ga;r o{ti ejx !Iouvda ajnatevtalken oJ kuvrio" 

hJmw'n, eij" h}n fulh;n peri; iJerevwn oujde;n 

Mwu>sh'" ejlavlhsen. 15 kai; perissovteron e[ti 
katavdhlovn ejstin, eij kata; th;n oJmoiovthta 

Melcisevdek ajnivstatai iJereu;" e{tero", 16 o}" 

ouj kata; novmon ejntolh'" sarkivnh" gevgonen 

ajlla; kata; duvnamin zwh'" ajkataluvtou, 
17 marturei'tai ga;r o{ti Su; iJereu;" eij" to;n 

aijw'na kata; th;n tavxin Melcisevdek. 
18 ajqevthsi" me;n ga;r givnetai proagouvsh" 

ejntolh'" dia; to; aujth'" ajsqene;" kai; 
ajnwfelev", 19 oujde;n ga;r ejteleivwsen oJ novmo", 
ejpeisagwgh; de; kreivttono" ejlpivdo", di! h|" 

ejggivzomen tw'/ qew'/. 20 Kai; kaq! o{son ouj cwri;" 

oJrkwmosiva", oiJ me;n ga;r cwri;" oJrkwmosiva" 

eijsi;n iJerei'" gegonovte", 21 oJ de; meta; 
oJrkwmosiva" dia; tou' levgonto" pro;" aujtovn, 
!vWmosen kuvrio", kai; ouj metamelhqhvsetai, Su; 
iJereu;" eij" to;n aijw'na, 22 kata; tosou'to »kai;¼ 
kreivttono" diaqhvkh" gevgonen e[gguo" 

!Ihsou'". 23 kai; oiJ me;n pleivonev" eijsin 

gegonovte" iJerei'" dia; to; qanavtw/ kwluvesqai 
paramevnein: 24 oJ de; dia; to; mevnein aujto;n eij" 

to;n aijw'na ajparavbaton e[cei th;n iJerwsuvnhn: 
25 o{qen kai; swv/zein eij" to; pantele;" duvnatai 
tou;" prosercomevnou" di! aujtou' tw'/ qew'/, 
pavntote zw'n eij" to; ejntugcavnein uJpe;r 

aujtw'n. 26 Toiou'to" ga;r hJmi'n kai; e[prepen 

ajrciereuv", o{sio", a[kako", ajmivanto", 
kecwrismevno" ajpo; tw'n aJmartwlw'n, kai; 
uJyhlovtero" tw'n oujranw'n genovmeno": 27 o}" 

oujk e[cei kaq! hJmevran ajnavgkhn, w{sper oiJ 
ajrcierei'", provteron uJpe;r tw'n ijdivwn 

aJmartiw'n qusiva" ajnafevrein, e[peita tw'n tou' 
laou': tou'to ga;r ejpoivhsen ejfavpax eJauto;n 

ajnenevgka". 28 oJ novmo" ga;r ajnqrwvpou" 

kaqivsthsin ajrcierei'" e[conta" ajsqevneian, oJ 
lovgo" de; th'" oJrkwmosiva" th'" meta; to;n 

novmon uiJo;n eij" to;n aijw'na teteleiwmevnon. 

 

 

§8 1 Kefavlaion de; ejpi; toi'" 

legomevnoi", toiou'ton e[comen ajrciereva, o}" 

ejkavqisen ejn dexia'/ tou' qrovnou th'" 

megalwsuvnh" ejn toi'" oujranoi'", 2 tw'n aJgivwn 

leitourgo;" kai; th'" skhnh'" th'" ajlhqinh'", h}n 

e[phxen oJ kuvrio", oujk a[nqrwpo". 3 pa'" ga;r 

ajrciereu;" eij" to; prosfevrein dw'rav te kai; 
qusiva" kaqivstatai: o{qen ajnagkai'on e[cein ti 
kai; tou'ton o} prosenevgkh/. 4 eij me;n ou\n h\n 

ejpi; gh'", oujd! a]n h\n iJereuv", o[ntwn tw'n 

prosferovntwn kata; novmon ta; dw'ra: 
5 oi{tine" uJpodeivgmati kai; skia'/ latreuvousin 

tw'n ejpouranivwn, kaqw;" kecrhmavtistai 
Mwu>sh'" mevllwn ejpitelei'n th;n skhnhvn, @vOra 

pap támadjon {Zsolt 110,4}, aki nem Áron rendje szerint 
való? 12 Mert ha megváltozik a papság, szükséges, 
hogy a törvény is megváltozzék. 13 Akiről ugyanis 
mindezt mondják, más törzsből való, amelyből senki 
sem szolgált az oltárnál. 14 Mert nyilvánvaló, hogy a 
mi Urunk Júda törzséből származott, s erre a törzsre 
vonatkozóan papokról semmit sem mondott Mózes. 

15 Ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkizedekhez 
hasonló más pap támad, 16 aki nem a testi parancs 
törvénye szerint lett azzá, hanem az örök élet ereje 
szerint. 17 Mert így szól a tanúságtétel: 

»Te pap vagy mindörökké 
Melkizedek rendje szerint« {Zsolt 110,4}. 
18 Egy korábbi törvény megszüntetése annak 

erőtlensége és használhatatlansága miatt történik. 
19 A törvény ugyanis nem vezetett el senkit a 
tökéletességre, csak bevezetése volt egy jobb 
reménynek, amely által Istenhez közeledünk. 

20 S amennyiben ez nem eskü nélkül történt – 
mások ugyan eskü nélkül lettek papokká, 21 ez pedig 
annak esküje által, aki így szólt hozzá: 

»Megesküdött az Úr és nem bánta meg:  
Te pap vagy mindörökké« {Zsolt 110,4} –, 
22 annyiban jobb szövetségnek lett kezese Jézus. 
23 S míg azok többen lettek papokká, mert a 

halál miatt nem maradhattak meg, 24 neki, mivel 
örökre megmarad {Zsolt 110,4}, örökkévaló a papsága. 
25 Így örökre üdvözítheti is azokat, akik általa 
Istenhez közelednek, hisz mindenkor él, hogy értük 
közbenjárjon. 

Krisztus, a tökéletes főpap 26 Illő volt ugyanis, 
hogy ilyen főpapunk legyen: szent, ártatlan, 
szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és fölségesebb 
az egeknél; 27 akinek nincs arra szüksége, hogy mint 
a papok, minden nap először a saját vétkeikért 
mutasson be áldozatot, azután a nép vétkeiért, mert ő 
ezt egyszer s mindenkorra megtette, amikor önmagát 
feláldozta. 28 A törvény ugyanis gyarló embereket 
rendelt papokká; az eskü szava pedig, amely a 
törvény után jött, az örökké tökéletes Fiút {Zsolt 2,7; 

110,4}. 

8 Krisztus, az új szövetség közvetítője 
1 Mindabból azonban, amit mondunk, ez a 
legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a Fölség 
trónjának jobbján ül az egekben {Zsolt 110,1}, 2 mint a 
szentély szolgája és az igaz sátoré, amelyet nem 
ember, hanem az Úr épített {Szám 24,6G}. 

3 Mivel minden főpapot az ajándékok és 
áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, 
hogy neki is legyen valamije, amit bemutat. 4 Ezért, 
ha ő a földön volna, nem is volna pap, mert már 
vannak olyanok, akik a törvény szerint mutatnak be 
áldozatokat. 5 Ezek a papok a mennyei dolgok 



gavr, fhsivn, poihvsei" pavnta kata; to;n tuvpon
to;n deicqevnta soi ejn tw'/ o[rei: 6 nun»i;¼ de; 
diaforwtevra" tevtucen leitourgiva", o{sw/ kai; 
kreivttonov" ejstin diaqhvkh" mesivth", h{ti" 

ejpi; kreivttosin ejpaggelivai" nenomoqevthtai. 
7 Eij ga;r hJ prwvth ejkeivnh h\n a[mempto", oujk 

a]n deutevra" ejzhtei'to tovpo": 8 memfovmeno" 

ga;r aujtou;" levgei, !Idou; hJmevrai e[rcontai, 
levgei kuvrio", kai; suntelevsw ejpi; to;n oi\kon 

!Israh;l kai; ejpi; to;n oi\kon !Iouvda diaqhvkhn 

kainhvn, 9 ouj kata; th;n diaqhvkhn h}n ejpoivhsa 

toi'" patravsin aujtw'n ejn hJmevra/ 
ejpilabomevnou mou th'" ceiro;" aujtw'n 

ejxagagei'n aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou, o{ti 
aujtoi; oujk ejnevmeinan ejn th'/ diaqhvkh/ mou, 
kajgw; hjmevlhsa aujtw'n, levgei kuvrio". 10 o{ti 
au{th hJ diaqhvkh h}n diaqhvsomai tw'/ oi[kw/ 
!Israh;l meta; ta;" hJmevra" ejkeivna", levgei 
kuvrio", didou;" novmou" mou eij" th;n diavnoian 

aujtw'n, kai; ejpi; kardiva" aujtw'n ejpigravyw 

aujtouv", kai; e[somai aujtoi'" eij" qeo;n kai; 
aujtoi; e[sontaiv moi eij" laovn. 11 kai; ouj mh; 
didavxwsin e{kasto" to;n polivthn aujtou' kai; 
e{kasto" to;n ajdelfo;n aujtou', levgwn, Gnw'qi 
to;n kuvrion, o{ti pavnte" eijdhvsousivn me ajpo; 
mikrou' e{w" megavlou aujtw'n. 12 o{ti i{lew" 

e[somai tai'" ajdikivai" aujtw'n, kai; tw'n 

aJmartiw'n aujtw'n ouj mh; mnhsqw' e[ti. 13 ejn tw'/ 
levgein Kainh;n pepalaivwken th;n prwvthn: to; 
de; palaiouvmenon kai; ghravskon ejggu;" 

ajfanismou'. 

 

 

§9 1 Ei\ce me;n ou\n »kai;¼ hJ prwvth 

dikaiwvmata latreiva" tov te a{gion kosmikovn. 
2 skhnh; ga;r kateskeuavsqh hJ prwvth ejn h|/ h{ 
te lucniva kai; hJ travpeza kai; hJ provqesi" tw'n 

a[rtwn, h{ti" levgetai @vAgia: 3 meta; de; to; 
deuvteron katapevtasma skhnh; hJ legomevnh 

@vAgia @Agivwn, 4 crusou'n e[cousa 

qumiathvrion kai; th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" 

perikekalummevnhn pavntoqen crusivw/, ejn h|/ 
stavmno" crush' e[cousa to; mavnna kai; hJ 
rJavbdo" !Aarw;n hJ blasthvsasa kai; aiJ plavke" 

th'" diaqhvkh", 5 uJperavnw de; aujth'" Ceroubi;n 

dovxh" kataskiavzonta to; iJlasthvrion: peri; 
w|n oujk e[stin nu'n levgein kata; mevro". 
6 Touvtwn de; ou{tw" kateskeuasmevnwn, eij" 

me;n th;n prwvthn skhnh;n dia; panto;" eijsivasin 

oiJ iJerei'" ta;" latreiva" ejpitelou'nte", 7 eij" 

de; th;n deutevran a{pax tou' ejniautou' movno" oJ 
ajrciereuv", ouj cwri;" ai{mato", o} prosfevrei 
uJpe;r eJautou' kai; tw'n tou' laou' ajgnohmavtwn, 
8 tou'to dhlou'nto" tou' pneuvmato" tou' aJgivou, 
mhvpw pefanerw'sqai th;n tw'n aJgivwn oJdo;n e[ti 
th'" prwvth" skhnh'" ejcouvsh" stavsin, 9 h{ti" 

parabolh; eij" to;n kairo;n to;n ejnesthkovta, 
kaq! h}n dw'rav te kai; qusivai prosfevrontai mh; 
dunavmenai kata; suneivdhsin teleiw'sai to;n 

latreuvonta 10 movnon ejpi; brwvmasin kai;

képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan 
Isten Mózesnek megmondta, mikor a sátrat 
készítette: »Nézd – mondta –,készíts mindent arra a 
mintára, amelyet neked a hegyen megmutattam!« 
 {Kiv 25,40} 6 Ő azonban most annyival kiválóbb 
szolgálatot nyert, amennyivel kiválóbb szövetségnek 
közvetítője, amely kiválóbb ígéreteken alapul. 7 Mert 
ha az az első kifogástalan lett volna, bizonyára nem 
lett volna szükség másikra. 8 Inti ugyanis őket, és 
mondja: »Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, 
amikor új szövetségre lépek Izrael házával és Júda 
házával, 9 nem aszerint a szövetség szerint, amelyet 
atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen 
megfogtam kezüket, hogy kivezessem őket Egyiptom 
földjéől. Mivel ők nem maradtak meg 
szövetségemben, én is megvetettem őket – mondja az 
Úr. – 10 Ez az a szövetség, amelyet Izrael házával 
kötni fogok azok után a napok után – mondja az Úr: 
– Elméjükbe adom törvényeimet, s a szívükbe írom 
azokat; én Istenük leszek, ők pedig az én népem 
lesznek. 11 Akkor senki sem fogja majd tanítani a 
polgártársát, és senki sem mondja a testvérének: 
`Ismerd meg az Urat!', mert mindnyájan ismerni 
fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig; 12 s én 
megbocsátom gonoszságaikat, és bűneikre többé már 
nem emlékezem« {Jer 31,31-34}. 

13 Azzal, hogy »új«-ról beszélt, az előzőt 
elavulttá tette. Ami pedig elavul és megvénül, közel 
jár az enyészethez. 

Krisztus és az ószövetségi áldozatok: 9,1-10,18 

9 Az Ószövetség istentisztelete 1 Voltak ugyan 
az előzőnek is istentiszteleti törvényei és evilági 
szentélye, 2 hiszen felállították a sátrat, az elsőt, 
amelyben lámpás, asztal és kitett kenyerek voltak; 
ezt nevezik szentélynek. 3 A második kárpit mögött 
pedig az a sátor volt, amelyet szentek szentjének 
neveznek, 4 amelyben az arany tömjénező és a 
szövetség szekrénye volt, minden oldalán arannyal 
borítva, ebben pedig a mannát tartalmazó 
aranyveder, Áron kivirágzott vesszője, és a szövetség 
táblái. 5 Fölötte a dicsőség kerubjai voltak, amelyek 
beárnyékozták a fedelet; minderről nem szükséges 
most egyenként beszélni. 

6 Miután ezeket így elrendezték, az első sátorba 
mindig beléphettek az istentiszteletet végző papok; 
7 a másodikba azonban csak évenként egyszer, 
egyedül a főpap, és soha nem a vér nélkül, amelyet 
bemutat önmaga és a nép tévedéseiért. 8 Ezzel azt 
akarta jelezni a Szentlélek, hogy a szentélybe vezető 
út addig nem volt nyilvánvaló, amíg az első sátor 
fennállt. 9 Ez példázata a jelen időnek, amikor olyan 
ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek a 
bemutatót lelkiismeretben nem tehetik tökéletessé, 



latreuvonta, 10 movnon ejpi; brwvmasin kai; 
povmasin kai; diafovroi" baptismoi'", 
dikaiwvmata sarko;" mevcri kairou' 
diorqwvsew" ejpikeivmena. 11 Cristo;" de; 
paragenovmeno" ajrciereu;" tw'n genomevnwn 

ajgaqw'n dia; th'" meivzono" kai; teleiotevra" 

skhnh'" ouj ceiropoihvtou, tou't! e[stin ouj 
tauvth" th'" ktivsew", 12 oujde; di! ai{mato" 

travgwn kai; movscwn dia; de; tou' ijdivou 

ai{mato", eijsh'lqen ejfavpax eij" ta; a{gia, 
aijwnivan luvtrwsin euJravmeno". 13 eij ga;r to; 
ai|ma travgwn kai; tauvrwn kai; spodo;" 

damavlew" rJantivzousa tou;" kekoinwmevnou" 

aJgiavzei pro;" th;n th'" sarko;" kaqarovthta, 
14 povsw/ ma'llon to; ai|ma tou' Cristou', o}" dia; 
pneuvmato" aijwnivou eJauto;n proshvnegken 

a[mwmon tw'/ qew'/, kaqariei' th;n suneivdhsin 

hJmw'n ajpo; nekrw'n e[rgwn eij" to; latreuvein 

qew'/ zw'nti. 15 Kai; dia; tou'to diaqhvkh" kainh'" 

mesivth" ejstivn, o{pw" qanavtou genomevnou eij" 

ajpoluvtrwsin tw'n ejpi; th'/ prwvth/ diaqhvkh/ 
parabavsewn th;n ejpaggelivan lavbwsin oiJ 
keklhmevnoi th'" aijwnivou klhronomiva". 
16 o{pou ga;r diaqhvkh, qavnaton ajnavgkh 

fevresqai tou' diaqemevnou: 17 diaqhvkh ga;r 

ejpi; nekroi'" bebaiva, ejpei; mhvpote ijscuvei o{te 

zh'/ oJ diaqevmeno". 18 o{qen oujde; hJ prwvth cwri;" 

ai{mato" ejgkekaivnistai: 19 lalhqeivsh" ga;r 

pavsh" ejntolh'" kata; to;n novmon uJpo; 
Mwu>sevw" panti; tw'/ law'/, labw;n to; ai|ma tw'n 

movscwn »kai; tw'n travgwn¼ meta; u{dato" kai; 
ejrivou kokkivnou kai; uJsswvpou aujtov te to; 
biblivon kai; pavnta to;n lao;n ejravntisen, 
20 levgwn, Tou'to to; ai|ma th'" diaqhvkh" h|" 

ejneteivlato pro;" uJma'" oJ qeov": 21 kai; th;n 

skhnh;n de; kai; pavnta ta; skeuvh th'" 

leitourgiva" tw'/ ai{mati oJmoivw" ejravntisen. 
22 kai; scedo;n ejn ai{mati pavnta kaqarivzetai 
kata; to;n novmon, kai; cwri;" aiJmatekcusiva" 

ouj givnetai a[fesi". 23 !Anavgkh ou\n ta; me;n 

uJpodeivgmata tw'n ejn toi'" oujranoi'" touvtoi" 

kaqarivzesqai, aujta; de; ta; ejpouravnia 

kreivttosin qusivai" para; tauvta". 24 ouj ga;r 

eij" ceiropoivhta eijsh'lqen a{gia Cristov", 
ajntivtupa tw'n ajlhqinw'n, ajll! eij" aujto;n to;n 

oujranovn, nu'n ejmfanisqh'nai tw'/ proswvpw/ tou' 
qeou' uJpe;r hJmw'n: 25 oujd! i{na pollavki" 

prosfevrh/ eJautovn, w{sper oJ ajrciereu;" 

eijsevrcetai eij" ta; a{gia kat! ejniauto;n ejn 

ai{mati ajllotrivw/, 26 ejpei; e[dei aujto;n 

pollavki" paqei'n ajpo; katabolh'" kovsmou: 
nuni; de; a{pax ejpi; sunteleiva/ tw'n aijwvnwn eij" 

ajqevthsin »th'"¼ aJmartiva" dia; th'" qusiva" 

aujtou' pefanevrwtai. 27 kai; kaq! o{son 

ajpovkeitai toi'" ajnqrwvpoi" a{pax ajpoqanei'n, 
meta; de; tou'to krivsi", 28 ou{tw" kai; oJ 
Cristov", a{pax prosenecqei;" eij" to; pollw'n 

ajnenegkei'n aJmartiva", ejk deutevrou cwri;" 

aJmartiva" ojfqhvsetai toi'" aujto;n 

ajpekdecomevnoi" eij" swthrivan. 

10 hiszen ezek csak ételből, italból és különböző 
mosakodásokból, azaz testi előírásokból álltak; ezek 
a helyesbítés idejéig voltak rendelve. 

Krisztus egyszeri áldozata 11 Krisztus azonban 
mint a jövendő javak főpapja jelent meg, a nagyobb 
és tökéletesebb, nem kézzel készített, azaz nem ebből 
a világból való sátoron át, 12 nem is bakok vagy 
borjak vére által, hanem a saját vére által ment be 
egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök 
váltságot szerzett. 13 Mert ha bakok és bikák vére, és 
az üszők elhintett hamva {Szám 19,9.17} a 
tisztátalanokat megszenteli a test megtisztulására, 
14 mennyivel inkább fogja Krisztus vére, aki az örök 
Lélek által önmagát adta szeplőtlen áldozatul 
Istennek, megtisztítani lelkiismeretünket a halott 
tettektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk! 

15 Így tehát egy új szövetség közvetítője: ő, aki 
halálával megváltott az első szövetség alatt 
elkövetett bűnöktől, hogy a meghívottak elnyerjék az 
örökké tartó örökség ígéretét. 16 Mert ahol 
végrendelet van, szükséges, hogy bekövetkezzék a 
végrendelkező halála. 17 A végrendelet csak halál 
esetén jogerős, addig még nem érvényes, amíg él a 
végrendelkező. 18 Így az elsőt sem iktatták be vér 
nélkül, 19 hiszen Mózes is, miután felolvasta a 
törvény minden parancsát az egész népnek, fogta a 
borjak és bakok vérét, vízzel, vörös gyapjúval és 
izsóppal együtt, és meghintette magát, a tekercset és 
az egész népet, 20 közben ezt mondta: »Ez annak a 
szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt 
számotokra« {Kiv 24,8}. 21 A sátrat is és az istentisztelet 
minden eszközét hasonlóképpen meghintette vérrel. 
22 A törvény szerint ugyanis majdnem minden dolgot 
vérrel tisztítanak meg, vérontás nélkül nincs 
bűnbocsánat. 

23 Szükséges volt tehát, hogy a mennyei dolgok 
képmásait ilyenekkel tisztítsák meg; magukat a 
mennyei dolgokat pedig ezeknél nemesebb 
áldozatokkal. 24 Mert Krisztus nem kézzel alkotott 
szentélybe lépett be, amely az igazinak csak jelképe, 
hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe 
előtt megjelenjék értünk; 25 nem is azért, hogy 
gyakran föláldozza önmagát, mint ahogy a főpap 
évről-évre bemegy a szentélybe idegen vérrel; 
26 különben gyakran kellett volna szenvednie a világ 
kezdete óta; így pedig egyszer jelent meg az idők 
végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. 27 És 
ahogyan el van határozva, hogy az emberek egyszer 
meghaljanak, és utána következik az ítélet, 28 úgy 
Krisztus is egyszer lett áldozattá, hogy sokak bűnét 
elvegye {Iz 53,12}; másodszor pedig bűn nélkül fog 
megjelenni az őt várók üdvösségére. 

 



§10 1 Skia;n ga;r e[cwn oJ novmo" tw'n 

mellovntwn ajgaqw'n, oujk aujth;n th;n eijkovna 

tw'n pragmavtwn, kat! ejniauto;n tai'" aujtai'" 

qusivai" a}" prosfevrousin eij" to; dihneke;" 

oujdevpote duvnatai tou;" prosercomevnou" 

teleiw'sai: 2 ejpei; oujk a]n ejpauvsanto 

prosferovmenai, dia; to; mhdemivan e[cein e[ti 
suneivdhsin aJmartiw'n tou;" latreuvonta" 

a{pax kekaqarismevnou"_ 3 ajll! ejn aujtai'" 

ajnavmnhsi" aJmartiw'n kat! ejniautovn, 
4 ajduvnaton ga;r ai|ma tauvrwn kai; travgwn 

ajfairei'n aJmartiva". 5 Dio; eijsercovmeno" eij" 

to;n kovsmon levgei, Qusivan kai; prosfora;n 

oujk hjqevlhsa", sw'ma de; kathrtivsw moi: 
6 oJlokautwvmata kai; peri; aJmartiva" oujk 

eujdovkhsa". 7 tovte ei\pon, !Idou; h{kw, ejn 

kefalivdi biblivou gevgraptai peri; ejmou', tou' 
poih'sai, oJ qeov", to; qevlhmav sou. 8 ajnwvteron 

levgwn o{ti Qusiva" kai; prosfora;" kai; 
oJlokautwvmata kai; peri; aJmartiva" oujk 

hjqevlhsa" oujde; eujdovkhsa", ai{tine" kata; 
novmon prosfevrontai, 9 tovte ei[rhken, !Idou; 
h{kw tou' poih'sai to; qevlhmav sou. ajnairei' to; 
prw'ton i{na to; deuvteron sthvsh/: 10 ejn w|/ 
qelhvmati hJgiasmevnoi ejsme;n dia; th'" 

prosfora'" tou' swvmato" !Ihsou' Cristou' 
ejfavpax. 11 Kai; pa'" me;n iJereu;" e{sthken kaq! 
hJmevran leitourgw'n kai; ta;" aujta;" pollavki" 

prosfevrwn qusiva", ai{tine" oujdevpote 

duvnantai perielei'n aJmartiva". 12 ou|to" de; 
mivan uJpe;r aJmartiw'n prosenevgka" qusivan 

eij" to; dihneke;" ejkavqisen ejn dexia'/ tou' qeou', 
13 to; loipo;n ejkdecovmeno" e{w" teqw'sin oiJ 
ejcqroi; aujtou' uJpopovdion tw'n podw'n aujtou': 
14 mia'/ ga;r prosfora'/ teteleivwken eij" to; 
dihneke;" tou;" aJgiazomevnou". 15 Marturei' 
de; hJmi'n kai; to; pneu'ma to; a{gion: meta; ga;r 

to; eijrhkevnai, 16 Au{th hJ diaqhvkh h}n 

diaqhvsomai pro;" aujtou;" meta; ta;" hJmevra" 

ejkeivna", levgei kuvrio", didou;" novmou" mou 

ejpi; kardiva" aujtw'n, kai; ejpi; th;n diavnoian 

aujtw'n ejpigravyw aujtouv", 17 kai; tw'n 

aJmartiw'n aujtw'n kai; tw'n ajnomiw'n aujtw'n ouj 
mh; mnhsqhvsomai e[ti. 18 o{pou de; a[fesi" 

touvtwn, oujkevti prosfora; peri; aJmartiva". 
19 !vEconte" ou\n, ajdelfoiv, parrhsivan eij" th;n 

ei[sodon tw'n aJgivwn ejn tw'/ ai{mati !Ihsou', 
20 h}n ejnekaivnisen hJmi'n oJdo;n provsfaton kai; 
zw'san dia; tou' katapetavsmato", tou't! 
e[stin th'" sarko;" aujtou', 21 kai; iJereva mevgan 

ejpi; to;n oi\kon tou' qeou', 22 prosercwvmeqa 

meta; ajlhqinh'" kardiva" ejn plhroforiva/ 
pivstew", rJerantismevnoi ta;" kardiva" ajpo; 
suneidhvsew" ponhra'" kai; lelousmevnoi to; 
sw'ma u{dati kaqarw'/: 23 katevcwmen th;n 

oJmologivan th'" ejlpivdo" ajklinh', pisto;" ga;r oJ 
ejpaggeilavmeno": 24 kai; katanow'men 

ajllhvlou" eij" paroxusmo;n ajgavph" kai; kalw'n 

e[rgwn, 25 mh; ejgkataleivponte" th;n 

ejpisunagwgh;n eJautw'n, kaqw;" e[qo" tisivn, 

10 Tökéletes kiengesztelődés Istennel 1 Mivel 
tehát a törvényben a jövendő javaknak csak az 
árnyéka van meg, nem a dolgok valóságos formája, 
ugyanazokkal az áldozatokkal, melyeket évről-évre 
szünet nélkül bemutatnak, sohasem teheti 
tökéletesekké azokat, akik bemutatják. 2 Nemde 
felhagytak volna az áldozatok bemutatásával, ha az 
imádók egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, 
és nem volna többé bűntudatuk? 3 De éppen ezek az 
áldozatok emlékeztetik őket minden évben bűneikre. 
4 Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére 
bűnöket töröljön el. 5 Ezért mondta, amikor a világba 
jött: 

»Áldozatot és ajándékot nem akartál,  
de testet alkottál nekem;  
6 az égő- és engesztelő áldozatok nem tetszettek 
neked.  
7 Akkor azt mondtam: Íme, eljövök – 
a könyvtekercsben meg van írva rólam – 
hogy megtegyem, Isten, a te akaratodat!.«  
8 Először azt mondja: az »áldozatokat és 

ajándékokat, az égő- és engesztelő áldozatokat nem 
akartad, nem tetszenek neked«, amelyeket a törvény 
szerint mutatnak be. 9 Akkor azt mondta:  »Íme 
eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat« {Zsolt 40,7-

9G}. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a 
következőt állítsa. 10 Ezzel az akarattal nyertük el a 
megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt 
feláldozása által. 

11 Minden pap naponta szolgálatban áll, és 
gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, 
amelyek sohasem törölhetik el a bűnöket; 12 ő pedig 
egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökké Isten 
jobbján ül, 13 arra várva, hogy ellenségeit lábai 
zsámolyává tegyék {Zsolt 110,1}. 14 Mert egy áldozattal 
mindörökre tökéletesekké tette a megszentelteket. 
15 Tanúságot tesz nekünk erről a Szentlélek is, mert 
miután így szólt: 16 »Ez pedig az a szövetség, amelyet 
kötni fogok velük azok után a napok után – mondja 
az Úr –, a szívükbe adom törvényeimet, elméjükbe 
írom azokat {Jer 31,33G}, 17 és bűneikre s 
gonoszságaikra többé már nem emlékezem« {Jer 

31,34G}. 
18 Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs 

többé bűnért való áldozat. 

A hit útja: 10,19-13,19 

A hit megvallása 19 Mivel tehát bízunk abban, 
testvérek, hogy Jézus vére által bemegyünk a 
szentélybe: 20 ő új és élő utat nyitott meg számunkra 
a függönyön, azaz a saját testén keresztül. 21 Miután 
van főpapunk Isten háza fölött, 22 járuljunk oda igaz 
szívvel a hit teljességében, hintsük meg és tisztítsuk 
meg szívünket a rossz lelkiismerettől, és mossuk le 



ajlla; parakalou'nte", kai; tosouvtw/ ma'llon
o{sw/ blevpete ejggivzousan th;n hJmevran. 
26 @Ekousivw" ga;r aJmartanovntwn hJmw'n meta; 
to; labei'n th;n ejpivgnwsin th'" ajlhqeiva", 
oujkevti peri; aJmartiw'n ajpoleivpetai qusiva, 
27 fobera; dev ti" ejkdoch; krivsew" kai; puro;" 

zh'lo" ejsqivein mevllonto" tou;" uJpenantivou". 
28 ajqethvsa" ti" novmon Mwu>sevw" cwri;" 

oijktirmw'n ejpi; dusi;n h] trisi;n mavrtusin 

ajpoqnhv/skei: 29 povsw/ dokei'te ceivrono" 

ajxiwqhvsetai timwriva" oJ to;n uiJo;n tou' qeou' 
katapathvsa", kai; to; ai|ma th'" diaqhvkh" 

koino;n hJghsavmeno" ejn w|/ hJgiavsqh, kai; to; 
pneu'ma th'" cavrito" ejnubrivsa"_ 30 oi[damen 

ga;r to;n eijpovnta, !Emoi; ejkdivkhsi", ejgw; 
ajntapodwvsw: kai; pavlin, Krinei' kuvrio" to;n 

lao;n aujtou'. 31 fobero;n to; ejmpesei'n eij" 

cei'ra" qeou' zw'nto". 32 !Anamimnhv/skesqe de; 
ta;" provteron hJmevra", ejn ai|" fwtisqevnte" 

pollh;n a[qlhsin uJpemeivnate paqhmavtwn, 
33 tou'to me;n ojneidismoi'" te kai; qlivyesin 

qeatrizovmenoi, tou'to de; koinwnoi; tw'n ou{tw" 

ajnastrefomevnwn genhqevnte": 34 kai; ga;r 

toi'" desmivoi" sunepaqhvsate, kai; th;n 

aJrpagh;n tw'n uJparcovntwn uJmw'n meta; cara'" 

prosedevxasqe, ginwvskonte" e[cein eJautou;" 

kreivttona u{parxin kai; mevnousan. 35 mh; 
ajpobavlhte ou\n th;n parrhsivan uJmw'n, h{ti" 

e[cei megavlhn misqapodosivan, 36 uJpomonh'" 

ga;r e[cete creivan i{na to; qevlhma tou' qeou' 
poihvsante" komivshsqe th;n ejpaggelivan. 
37 e[ti ga;r mikro;n o{son o{son, oJ ejrcovmeno" 

h{xei kai; ouj cronivsei: 38 oJ de; divkaiov" mou ejk 

pivstew" zhvsetai, kai; eja;n uJposteivlhtai, oujk 

eujdokei' hJ yuchv mou ejn aujtw'/. 39 hJmei'" de; oujk 

ejsme;n uJpostolh'" eij" ajpwvleian, ajlla; 
pivstew" eij" peripoivhsin yuch'". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 1 !vEstin de; pivsti" ejlpizomevnwn 

uJpovstasi", pragmavtwn e[legco" ouj 
blepomevnwn. 2 ejn tauvth/ ga;r ejmarturhvqhsan 

oiJ presbuvteroi. 3 Pivstei noou'men 

kathrtivsqai tou;" aijw'na" rJhvmati qeou', eij" 

to; mh; ejk fainomevnwn to; blepovmenon 

gegonevnai. 4 Pivstei pleivona qusivan @vAbel 

para; Kavi>n proshvnegken tw'/ qew'/, di! h|" 

ejmarturhvqh ei\nai divkaio", marturou'nto" ejpi; 
toi'" dwvroi" aujtou' tou' qeou', kai; di! aujth'" 

ajpoqanw;n e[ti lalei'. 5 Pivstei @Enw;c

testünket tiszta vízzel. 23 Tartsunk ki rendületlenül 
reménységünk megvallása mellett – mert hűséges az, 
aki az ígéreteket tette –, 24 és figyeljünk egymásra, 
hogy szeretetre és jótettekre buzduljunk, 25 ne 
hagyjuk el összejövetelünket, mint némelyek 
szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál inkább, 
minél inkább látjátok a napot közeledni. 

Óvás az elpártolástól 26 Mert ha szántszándékkal 
vétkezünk, miután az igazság ismeretét elnyertük, 
nincs már többé áldozat a bűnökért, 27 csak a 
rettenetes ítélet várása és a tűz heve, amely 
megemészti az ellenszegülőket {Iz 26,11}. 28 Ha valaki 
Mózes törvényét elveti, annak két vagy három tanú 
szavára irgalom nélkül meg kell halnia {MTörv 17,6}. 
29 Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre 
lesz méltó az, aki Isten Fiát megtapossa, és a 
szövetség vérét, mely által megszentelődött, 
megszentségteleníti {Kiv 24,8}, s a kegyelem Lelkét 
kigúnyolja? 30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: 
»Enyém a bosszú, én majd megfizetek!« És ismét: 
»Az Úr ítéletet tart népe felett« {MTörv 32,35-36}. 
31 Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni! 

Figyelmeztetés a kitartásra 32 Emlékezzetek 
vissza a hajdani napokra, amikor, miután 
megvilágosodtatok, a szenvedések kemény 
küzdelmét álltátok ki, 33 s részint gyalázásokban és 
szorongatásokban látványul szolgáltatok, részint 
pedig azoknak, akikkel így bántak, társai lettetek. 
34 Mert részetek volt a foglyok szenvedésében, és 
javaitok elrablását is örömmel viseltétek, tudva, hogy 
jobb és maradandó javatok van. 35 Ne veszítsétek hát 
el bizalmatokat, mert nagy lesz annak a jutalma. 
36 Béketűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát 
megtegyétek, s elnyerjétek az ígéretet. 

37 Mert még egy kis idő {Iz 26,20}, 
s az, aki eljövendő, eljön és nem késik {Hab 2,3G}. 
38 Az én igazam a hit által élni fog;  
de ha meghátrál,  
a lelkem nem leli benne kedvét {Hab 2,4G}. 
39 Mi azonban nem vagyunk a meghátrálás 

gyermekei a romlásra, hanem a hité az élet 
elnyerésére. 

Az ősatyák hite: 11,1-12,3 

11 Az ősatyák 1 A hit pedig alapja annak, amit 
remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. 2 A 
régiek erről tettek tanúságot. 

3 A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten 
igéje alkotta, s a nem látható dolgokból lett mindaz, 
ami látható. 

4 Mivel hitt, azért mutatott be Ábel nemesebb 
áldozatot Istennek, mint Káin {Ter 4,4}, így 
bizonyságot nyert arról, hogy igaz, mert Isten 
t ú á t t tt ő já dék i ll tt hit ált l é



metetevqh tou' mh; ijdei'n qavnaton, kai; oujc
huJrivsketo diovti metevqhken aujto;n oJ qeov": 
pro; ga;r th'" metaqevsew" memartuvrhtai 
eujaresthkevnai tw'/ qew'/, 6 cwri;" de; pivstew" 

ajduvnaton eujaresth'sai, pisteu'sai ga;r dei' 
to;n prosercovmenon tw'/ qew'/ o{ti e[stin kai; 
toi'" ejkzhtou'sin aujto;n misqapodovth" 

givnetai. 7 Pivstei crhmatisqei;" Nw'e peri; 
tw'n mhdevpw blepomevnwn eujlabhqei;" 

kateskeuvasen kibwto;n eij" swthrivan tou' 
oi[kou aujtou', di! h|" katevkrinen to;n kovsmon, 
kai; th'" kata; pivstin dikaiosuvnh" ejgevneto 

klhronovmo". 8 Pivstei kalouvmeno" !Abraa;m 

uJphvkousen ejxelqei'n eij" tovpon o}n h[mellen 

lambavnein eij" klhronomivan, kai; ejxh'lqen mh; 
ejpistavmeno" pou' e[rcetai. 9 Pivstei 
parwv/khsen eij" gh'n th'" ejpaggeliva" wJ" 

ajllotrivan, ejn skhnai'" katoikhvsa" meta; 
!Isaa;k kai; !Iakw;b tw'n sugklhronovmwn th'" 

ejpaggeliva" th'" aujth'": 10 ejxedevceto ga;r 

th;n tou;" qemelivou" e[cousan povlin, h|" 

tecnivth" kai; dhmiourgo;" oJ qeov". 11 Pivstei 
kai; aujth; Savrra stei'ra duvnamin eij" 

katabolh;n spevrmato" e[laben kai; para; 
kairo;n hJlikiva", ejpei; pisto;n hJghvsato to;n 

ejpaggeilavmenon: 12 dio; kai; ajf! eJno;" 

ejgennhvqhsan, kai; tau'ta nenekrwmevnou, 
kaqw;" ta; a[stra tou' oujranou' tw'/ plhvqei kai; 
wJ" hJ a[mmo" hJ para; to; cei'lo" th'" qalavssh" 

hJ ajnarivqmhto". 13 Kata; pivstin ajpevqanon 

ou|toi pavnte", mh; labovnte" ta;" ejpaggeliva", 
ajlla; povrrwqen aujta;" ijdovnte" kai; 
ajspasavmenoi, kai; oJmologhvsante" o{ti xevnoi 
kai; parepivdhmoiv eijsin ejpi; th'" gh'": 14 oiJ 
ga;r toiau'ta levgonte" ejmfanivzousin o{ti 
patrivda ejpizhtou'sin. 15 kai; eij me;n ejkeivnh" 

ejmnhmovneuon ajf! h|" ejxevbhsan, ei\con a]n 

kairo;n ajnakavmyai: 16 nu'n de; kreivttono" 

ojrevgontai, tou't! e[stin ejpouranivou. dio; oujk 

ejpaiscuvnetai aujtou;" oJ qeo;" qeo;" 

ejpikalei'sqai aujtw'n, hJtoivmasen ga;r aujtoi'" 

povlin. 17 Pivstei prosenhvnocen !Abraa;m to;n 

!Isaa;k peirazovmeno", kai; to;n monogenh' 
prosevferen oJ ta;" ejpaggeliva" 

ajnadexavmeno", 18 pro;" o}n ejlalhvqh o{ti !En 

!Isaa;k klhqhvsetaiv soi spevrma, 
19 logisavmeno" o{ti kai; ejk nekrw'n ejgeivrein 

dunato;" oJ qeov": o{qen aujto;n kai; ejn parabolh'/ 
ejkomivsato. 20 Pivstei kai; peri; mellovntwn 

eujlovghsen !Isaa;k to;n !Iakw;b kai; to;n !Hsau'. 
21 Pivstei !Iakw;b ajpoqnhv/skwn e{kaston tw'n 

uiJw'n !Iwsh;f eujlovghsen, kai; prosekuvnhsen 

ejpi; to; a[kron th'" rJavbdou aujtou'. 22 Pivstei 
!Iwsh;f teleutw'n peri; th'" ejxovdou tw'n uiJw'n 

!Israh;l ejmnhmovneusen, kai; peri; tw'n ojstevwn 

aujtou' ejneteivlato. 23 Pivstei Mwu>sh'" 

gennhqei;" ejkruvbh trivmhnon uJpo; tw'n 

patevrwn aujtou', diovti ei\don ajstei'on to; 
paidivon, kai; oujk ejfobhvqhsan to; diavtagma 

tou' basilevw". 24 Pivstei Mwu>sh'" mevga" 

genovmeno" hjrnhvsato levgesqai uiJo;"

tanúságot tett az ő ajándékai mellett; s hite által még 
holta után is beszél. 

5 Mivel hitt, azért ragadtatott el Hénok, hogy 
halált ne lásson; nem találták, mert Isten elragadta 
őt. Elragadtatása előtt ugyanis bizonyságot nyert, 
hogy Istennek tetsző volt. 6 Hit nélkül pedig 
lehetetlen Istennek tetszeni {Ter 5,24G}, mert aki 
Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és 
megjutalmazza az őt keresőket. 

7 Mivel hitt, azért épített Noé isteni félelemmel 
bárkát családja megmentésére, miután 
kinyilatkoztatást kapott a még nem látható 
dolgokról, {Ter 6,13-22}; s hite által elítélte a világot, és 
az igazságosság örököse lett, amely hitből fakad. 

A pátriárkák 8 A hite által engedelmeskedett az, 
akit Ábrahámnak hívnak, hogy elköltözzék arra a 
helyre, amelyet örökségül kellett kapnia. 
Elköltözött {Ter 12,1.4}, bár nem tudta, hová megy. 

9 Mivel hitt, azért tartózkodott az ígéret földjén, 
mint idegen földön, sátrakban lakva {Ter 26,3} Izsákkal 
és Jákobbal, az ígéretek társörököseivel; 10 várta 
ugyanis a szilárd alapokon álló várost, amelynek 
Isten az építője és alkotója. 

11 Mivel hitt, azért nyert még a meddő Sára is 
erőt magzat foganására, még idején túl is, mert 
hűségesnek hitte azt, aki az ígéretet tette. 12 Ezért 
származtak egy embertől – és pedig egy ereje 
vesztettől – olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint 
a tengerpart megszámlálhatatlan homokszemei {Ter 

22,17}. 
13 Ők mindannyian hitben haltak meg, anélkül, 

hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak 
messziről szemlélték és üdvözölték azokat, és 
megvallották, hogy zarándokok és jövevények a 
földön. 14 Mert akik így beszélnek, azt jelzik, hogy 
hazát keresnek. 15 Ha ugyanarra gondoltak volna, 
amelyből kiköltöztek, lett volna még idejük 
visszatérni, 16 ők azonban egy jobb haza felé 
törekszenek, a mennyei felé. Ezért Isten nem 
szégyelli, hogy őt az ő Istenüknek hívják, hisz várost 
készített nekik. 

17 Mivel hitt, azért ajánlotta fel Ábrahám 
Izsákot, amikor próbára tétetett; felajánlotta 
egyszülöttjét {Ter 22,1-2} ő, aki az ígéreteket kapta, 
18 mikor azt mondták neki: »Akik Izsáktól 
származnak, azokat hívják majd utódaidnak« {Ter 21, 

12G}. 19 Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes bárkit a 
halottak közül is feltámasztani; ezért fiát – előképül 
– vissza is nyerte. 

20 Mivel hitt az eljövendő dolgokban, azért 
áldotta meg Izsák is Jákobot és Ézsaut. 

21 Mivel hitt, azért áldotta meg a haldokló Jákob 
József mindkét fiát, és imádkozva borult rá botjának 
végére {T 47 31G}



qugatro;" Farawv, 25 ma'llon eJlovmeno" 

sugkakoucei'sqai tw'/ law'/ tou' qeou' h] 
provskairon e[cein aJmartiva" ajpovlausin, 
26 meivzona plou'ton hJghsavmeno" tw'n 

Aijguvptou qhsaurw'n to;n ojneidismo;n tou' 
Cristou', ajpevblepen ga;r eij" th;n 

misqapodosivan. 27 Pivstei katevlipen 

Ai[gupton, mh; fobhqei;" to;n qumo;n tou' 
basilevw", to;n ga;r ajovraton wJ" oJrw'n 

ejkartevrhsen. 28 Pivstei pepoivhken to; pavsca 

kai; th;n provscusin tou' ai{mato", i{na mh; oJ 
ojloqreuvwn ta; prwtovtoka qivgh/ aujtw'n. 
29 Pivstei dievbhsan th;n !Eruqra;n Qavlassan 

wJ" dia; xhra'" gh'", h|" pei'ran labovnte" oiJ 
Aijguvptioi katepovqhsan. 30 Pivstei ta; teivch 

!Iericw; e[pesan kuklwqevnta ejpi; eJpta; 
hJmevra". 31 Pivstei @Raa;b hJ povrnh ouj 
sunapwvleto toi'" ajpeiqhvsasin, dexamevnh 

tou;" kataskovpou" met! eijrhvnh". 32 Kai; tiv 
e[ti levgw_ ejpileivyei me ga;r dihgouvmenon oJ 
crovno" peri; Gedewvn, Baravk, Samywvn, 
!Iefqave, Dauivd te kai; Samouh;l kai; tw'n 

profhtw'n, 33 oi} dia; pivstew" kathgwnivsanto 

basileiva", eijrgavsanto dikaiosuvnhn, 
ejpevtucon ejpaggeliw'n, e[fraxan stovmata 

leovntwn, 34 e[sbesan duvnamin purov", e[fugon 

stovmata macaivrh", ejdunamwvqhsan ajpo; 
ajsqeneiva", ejgenhvqhsan ijscuroi; ejn polevmw/, 
parembola;" e[klinan ajllotrivwn: 35 e[labon 

gunai'ke" ejx ajnastavsew" tou;" nekrou;" 

aujtw'n: a[lloi de; ejtumpanivsqhsan, ouj 
prosdexavmenoi th;n ajpoluvtrwsin, i{na 

kreivttono" ajnastavsew" tuvcwsin: 36 e{teroi 
de; ejmpaigmw'n kai; mastivgwn pei'ran e[labon, 
e[ti de; desmw'n kai; fulakh'": 37 ejliqavsqhsan, 
ejprivsqhsan, ejn fovnw/ macaivrh" ajpevqanon, 
perih'lqon ejn mhlwtai'", ejn aijgeivoi" 

devrmasin, uJsterouvmenoi, qlibovmenoi, 
kakoucouvmenoi, 38 w|n oujk h\n a[xio" oJ kovsmo", 
ejpi; ejrhmivai" planwvmenoi kai; o[resin kai; 
sphlaivoi" kai; tai'" ojpai'" th'" gh'". 39 Kai; 
ou|toi pavnte" marturhqevnte" dia; th'" 

pivstew" oujk ejkomivsanto th;n ejpaggelivan, 
40 tou' qeou' peri; hJmw'n krei'ttovn ti 
probleyamevnou, i{na mh; cwri;" hJmw'n 

teleiwqw'sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

végére {Ter 47,31G}. 
22 Mivel hitt, azért emlékezett meg a haldokló 

József Izrael fiainak kivonulásáról, és rendelkezett 
csontjairól. 

A hit többi tanúja 23 Mivel hittek, azért 
rejtegették szülei az újszülött Mózest három hónapig, 
mikor látták, hogy szép a gyermek {Kiv 2,2}, és nem 
féltek a király parancsától. 

24 Mivel hitt, azért utasította el Mózes, amikor 
felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják. 
25 Inkább azt választotta, hogy gyötrelmet szenvedjen 
Isten népével, mint hogy az ideig-óráig tartó bűn 
gyönyörűségét élvezze. 26 Az egyiptomiak kincsénél 
nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus 
gyalázatát {Zsolt 89,51-52}, mert a jutalomra tekintett. 

27 Mivel hitt, azért hagyta el Egyiptomot, s nem 
félt a király haragjától; mintegy látva a Láthatatlant, 
állhatatos maradt. 

28 Mivel hitt, azért ünnepelte a pászkát és a 
vérrel való meghintést {Kiv 12,11.13.22-23}, hogy ne 
érintse őket az, aki az elsőszülötteket megölte. 

29 Mivel hittek, azért mentek át a Vörös-
tengeren mint szárazföldön; mikor ezt az 
egyiptomiak is megkísérelték, elnyelte őket. 

30 Mivel hittek, azért omlottak le Jerikó falai, 
miután hét nap körüljárták azt. 

31 Mivel hitt, azért nem veszett el a hitetlenekkel 
a parázna Ráháb, aki békével befogadta a kémeket. 

32 És kit említsek még? Kifogynék az időből, ha 
beszélnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, 
Dávidról, Sámuelről és a prófétákról, 33 akik, mivel 
hittek, legyőztek országokat, igazságosságot 
cselekedtek, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját 
tömték be, 34 elfojtották a tűz erejét, megmenekültek 
a kard élétől, felgyógyultak betegségükből, 
diadalmaskodtak a harcban, megfutamították az 
idegenek táborát; 35 asszonyok feltámadás által 
visszanyerték halottaikat. Másokat viszont kínpadra 
vontak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy 
jobb feltámadást nyerjenek, 36 mások meg gúnyt és 
megvesszőzést szenvedtek, ezenfelül még bilincseket 
és börtönt is; 37 megkövezték, szétfűrészelték, 
kardélre hányva megölték őket, szerte bujdostak 
juhok és kecskék bőrében, szűkölködve, szorongatást 
szenvedve, nyomorogva, 38 akikre nem volt méltó a 
világ, sivatagokban bolyongtak, hegyek közt, 
barlangokban és a föld üregeiben. 

39 És mindezeken, akiket hitük tanúságtétele 
igazolt, nem teljesült be az ígéret, 40 mert számunkra 
Isten valami jobbat rendelt, s ők nélkülünk nem 
juthattak el a tökéletességre. 

 



§12 1 Toigarou'n kai; hJmei'", tosou'ton 

e[conte" perikeivmenon hJmi'n nevfo" martuvrwn, 
o[gkon ajpoqevmenoi pavnta kai; th;n 

eujperivstaton aJmartivan, di! uJpomonh'" 

trevcwmen to;n prokeivmenon hJmi'n ajgw'na, 
2 ajforw'nte" eij" to;n th'" pivstew" ajrchgo;n 

kai; teleiwth;n !Ihsou'n, o}" ajnti; th'" 

prokeimevnh" aujtw'/ cara'" uJpevmeinen stauro;n 

aijscuvnh" katafronhvsa", ejn dexia'/ te tou' 
qrovnou tou' qeou' kekavqiken. 3 ajnalogivsasqe 

ga;r to;n toiauvthn uJpomemenhkovta uJpo; tw'n 

aJmartwlw'n eij" eJauto;n ajntilogivan, i{na mh; 
kavmhte tai'" yucai'" uJmw'n ejkluovmenoi. 
4 Ou[pw mevcri" ai{mato" ajntikatevsthte pro;" 

th;n aJmartivan ajntagwnizovmenoi, 5 kai; 
ejklevlhsqe th'" paraklhvsew", h{ti" uJmi'n wJ" 

uiJoi'" dialevgetai, UiJev mou, mh; ojligwvrei 
paideiva" kurivou, mhde; ejkluvou uJp! aujtou' 
ejlegcovmeno": 6 o}n ga;r ajgapa'/ kuvrio" 

paideuvei, mastigoi' de; pavnta uiJo;n o}n 

paradevcetai. 7 eij" paideivan uJpomevnete: wJ" 

uiJoi'" uJmi'n prosfevretai oJ qeov": tiv" ga;r uiJo;" 

o}n ouj paideuvei pathvr_ 8 eij de; cwriv" ejste 

paideiva" h|" mevtocoi gegovnasin pavnte", a[ra 

novqoi kai; oujc uiJoiv ejste. 9 ei\ta tou;" me;n th'" 

sarko;" hJmw'n patevra" ei[comen paideuta;" 

kai; ejnetrepovmeqa: ouj polu; »de;¼ ma'llon 

uJpotaghsovmeqa tw'/ patri; tw'n pneumavtwn 

kai; zhvsomen_ 10 oiJ me;n ga;r pro;" ojlivga" 

hJmevra" kata; to; dokou'n aujtoi'" ejpaivdeuon, oJ 
de; ejpi; to; sumfevron eij" to; metalabei'n th'" 

aJgiovthto" aujtou'. 11 pa'sa de; paideiva pro;" 

me;n to; paro;n ouj dokei' cara'" ei\nai ajlla; 
luvph", u{steron de; karpo;n eijrhniko;n toi'" di! 
aujth'" gegumnasmevnoi" ajpodivdwsin 

dikaiosuvnh". 12 Dio; ta;" pareimevna" cei'ra" 

kai; ta; paralelumevna govnata ajnorqwvsate, 
13 kai; trocia;" ojrqa;" poiei'te toi'" posi;n 

uJmw'n, i{na mh; to; cwlo;n ejktraph'/, ijaqh'/ de; 
ma'llon. 14 Eijrhvnhn diwvkete meta; pavntwn, 
kai; to;n aJgiasmovn, ou| cwri;" oujdei;" o[yetai 
to;n kuvrion, 15 ejpiskopou'nte" mhv ti" 

uJsterw'n ajpo; th'" cavrito" tou' qeou', mhv ti" 

rJivza pikriva" a[nw fuvousa ejnoclh'/ kai; di! 
aujth'" mianqw'sin polloiv, 16 mhv ti" povrno" h] 
bevbhlo" wJ" !Hsau', o}" ajnti; brwvsew" mia'" 

ajpevdeto ta; prwtotovkia eJautou'. 17 i[ste ga;r 

o{ti kai; metevpeita qevlwn klhronomh'sai th;n 

eujlogivan ajpedokimavsqh, metanoiva" ga;r 

tovpon oujc eu|ren, kaivper meta; dakruvwn 

ejkzhthvsa" aujthvn. 18 Ouj ga;r proselhluvqate 

yhlafwmevnw/ kai; kekaumevnw/ puri; kai; gnovfw/ 
kai; zovfw/ kai; quevllh/ 19 kai; savlpiggo" h[cw/ 
kai; fwnh'/ rJhmavtwn, h|" oiJ ajkouvsante" 

parh/thvsanto mh; prosteqh'nai aujtoi'" lovgon: 
20 oujk e[feron ga;r to; diastellovmenon, Ka]n 

qhrivon qivgh/ tou' o[rou", liqobolhqhvsetai: 
21 kaiv, ou{tw fobero;n h\n to; fantazovmenon, 
Mwu>sh'" ei\pen, !vEkfobov" eijmi kai; e[ntromo". 
22 ajlla; proselhluvqate Siw;n o[rei kai; povlei

12 1 Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy 
felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a 
minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az e-
lőttünk álló küzdőpályát. 2 Tekintsünk fel a hit 
szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az eléje tárt 
öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a 
gyalázattal; és Isten trónjának jobbján ül {Zsolt 110,1}. 
3 Gondoljatok tehát őrá, aki a bűnösök részéről maga 
ellen ilyen nagy ellentmondást szenvedett el –, hogy 
el ne lankadjatok, és lelketekben ne csüggedjetek. 

Befejező Intelmek: 12,4- 13,19 

A fenyítés az atyai szeretet jele 4 Mert még nem 
álltatok ellen véretek ontásáig a bűn ellen vívott 
harcban, 5 és elfelejtettétek a vigasztalást, amely 
nektek, mint fiaknak szól: 

»Fiam, ne vesd meg az Úr nevelő fenyítését,  
és ne csüggedj el, ha büntet,  
6 mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti,  
és megostorozza minden fiát,  
akit magához fogad« {Péld 3,11-12G}. 
7 Neveltetésetek érdekében szenvedtek. Mint 

fiakkal, úgy bánik veletek Isten, s melyik fiú az, akit 
apja nem fenyít meg? 8 Ha kimaradtatok a 
fenyítésből, amelyben mindenki részesült, akkor 
fattyak vagytok és nem fiak! 9 Ezenkívül ha a testi 
apáink megfenyítettek minket, és tiszteltük őket, 
vajon nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk 
a lelkek Atyjának, hogy éljünk? 10 Mert apáink kevés 
napon át, tetszésük szerint fenyítettek meg minket, ő 
pedig azért, ami segítségünkre van, hogy az ő 
szentségében részesedjünk. 11 A fenyítés a jelenben 
nem látszik ugyan örvendetesnek, inkább 
elszomorítónak. Később azonban azoknak, akik 
általa megedződtek, az igazságosság békeszerző 
gyümölcsét adja. 

12 Ezért tehát feszítsétek ki lankadt kezeteket és 
ingadozó térdeiteket {Iz 35,3}, 13 és lábatokat 
szoktassátok egyenes járásra {Péld 4,26G}, hogy a béna 
tag ne ficamodjon ki, hanem gyógyuljon meg! 

Óvás a könnyelműségtől 14 Békességre 
törekedjetek mindenkivel {Zsolt 34,15},és 
megszentelődésre, mert enélkül senki sem fogja 
meglátni Istent. 15 Ügyeljetek arra, hogy senki se 
hanyagolja el Isten kegyelmét, nehogy a 
keserűségnek valamilyen hajtása felnövekedve 
zavart okozzon {MTörv 29,17G}, és így sokan 
megfertőződjenek. 16 Senki se legyen parázna vagy 
hitvány, és a szent dolgokat se vesse meg, mint 
Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségét {Ter 

25,33}. 17 Mert tudjátok, hogy később is, amikor 
örökölni akarta az áldást, elutasították, és nem talált 
helyet a megtérésre, bár könnyek között kereste azt. 



qeou' zw'nto", !Ierousalh;m ejpouranivw/, kai;
muriavsin ajggevlwn, panhguvrei 23 kai; 
ejkklhsiva/ prwtotovkwn ajpogegrammevnwn ejn 

oujranoi'", kai; krith'/ qew'/ pavntwn, kai; 
pneuvmasi dikaivwn teteleiwmevnwn, 24 kai; 
diaqhvkh" neva" mesivth/ !Ihsou', kai; ai{mati 
rJantismou' krei'tton lalou'nti para; to;n 

@vAbel. 25 Blevpete mh; paraithvshsqe to;n 

lalou'nta: eij ga;r ejkei'noi oujk ejxevfugon ejpi; 
gh'" paraithsavmenoi to;n crhmativzonta, 
polu; ma'llon hJmei'" oiJ to;n ajp! oujranw'n 

ajpostrefovmenoi: 26 ou| hJ fwnh; th;n gh'n 

ejsavleusen tovte, nu'n de; ejphvggeltai levgwn, 
!vEti a{pax ejgw; seivsw ouj movnon th;n gh'n ajlla; 
kai; to;n oujranovn. 27 to; dev, !vEti a{pax dhloi' 
»th;n¼ tw'n saleuomevnwn metavqesin wJ" 

pepoihmevnwn, i{na meivnh/ ta; mh; saleuovmena. 
28 Dio; basileivan ajsavleuton 

paralambavnonte" e[cwmen cavrin, di! h|" 

latreuvwmen eujarevstw" tw'/ qew'/ meta; 
eujlabeiva" kai; devou": 29 kai; ga;r oJ qeo;" hJmw'n 

pu'r katanalivskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§13 1 @H filadelfiva menevtw. 2 th'" 

filoxeniva" mh; ejpilanqavnesqe, dia; tauvth" 

ga;r e[laqovn tine" xenivsante" ajggevlou". 
3 mimnhv/skesqe tw'n desmivwn wJ" 

sundedemevnoi, tw'n kakoucoumevnwn wJ" kai; 
aujtoi; o[nte" ejn swvmati. 4 Tivmio" oJ gavmo" ejn 

pa'sin kai; hJ koivth ajmivanto", povrnou" ga;r 

kai; moicou;" krinei' oJ qeov". 5 !Afilavrguro" oJ 
trovpo": ajrkouvmenoi toi'" parou'sin: aujto;" 

ga;r ei[rhken, Ouj mhv se ajnw' oujd! ouj mhv se 

ejgkatalivpw: 6 w{ste qarrou'nta" hJma'" 

levgein, Kuvrio" ejmoi; bohqov", »kai;¼ ouj 
fobhqhvsomai: tiv poihvsei moi a[nqrwpo"_ 
7 Mnhmoneuvete tw'n hJgoumevnwn uJmw'n, 
oi{tine" ejlavlhsan uJmi'n to;n lovgon tou' qeou', 
w|n ajnaqewrou'nte" th;n e[kbasin th'" 

ajnastrofh'" mimei'sqe th;n pivstin. 8 !Ihsou'" 

Cristo;" ejcqe;" kai; shvmeron oJ aujtov", kai; eij" 

tou;" aijw'na". 9 didacai'" poikivlai" kai; 
xevnai" mh; parafevresqe: kalo;n ga;r cavriti 
bebaiou'sqai th;n kardivan, ouj brwvmasin, ejn 

oi|" oujk wjfelhvqhsan oiJ peripatou'nte". 
10 e[comen qusiasthvrion ejx ou| fagei'n oujk 

e[cousin ejxousivan oiJ th'/ skhnh'/ latreuvonte". 
11 w|n ga;r eijsfevretai zwv/wn to; ai|ma peri;

A helyes istenfélelem 18 Ti ugyanis nem 
érinthető és lángoló tűzhöz járultatok, nem 
forgószélhez, sötétséghez és fergeteghez, 
19 harsonazengéshez és szózatok hangjához. Akik ezt 
hallották, azért esedeztek, hogy ne szóljon hozzájuk 
az ige {Kiv 19,16-19; MTörv 4,11}, 20 mert nem viselhették 
el azt, ami parancsba volt adva: »Még ha oktalan 
állat érinti is a hegyet, kövezzék meg« {Kiv 19,13}; 21 s a 
látvány is olyan rettenetes volt, hogy Mózes így 
szólt: »Megrémültem és reszketek« {MTörv 9,19}. 22 De 
ti Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten 
városához, a mennyei Jeruzsálemhez, sokezernyi 
angyal seregéhez, 23 az elsőszülöttek egyházához, 
akik fel vannak jegyezve a mennyben, és mindenki 
bírájához, az Istenhez, a tökéletességre jutott igazak 
lelkeihez, 24 az új szövetség közvetítőjéhez, 
Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat szól, 
mint Ábelé. 

25 Vigyázzatok tehát, ne utasítsátok vissza azt, 
aki beszél! Mert ha azok, akik vonakodtak 
meghallgatni a földön szólót, nem menekültek meg, 
sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a 
mennyből szól hozzánk! 26 Az ő szava akkor 
megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz: 
»Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem 
az eget is« {Agg 2,6G}. 27 Ez a »Még egyszer« a 
változékony dolgok eltűnésére utal, hogy 
megmaradjanak azok, amelyek rendíthetetlenek. 

28 Mivel tehát rendíthetetlen országot nyertünk, 
őrizzük meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetsző 
módon, tisztelettel és félelemmel szolgáljunk, 29 mert 
emésztő tűz a mi Istenünk {MTörv 4,24}. 

13 Felhívás az igaz keresztény életre 1 A testvéri 
szeretet maradjon meg bennetek! 2 Ne feledkezzetek 
meg a vendégszeretetről, mert általa egyesek 
tudtukon kívül angyalokat fogadtak be szállásra. 
3 Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha ti is velük 
együtt foglyok volnátok, és azokról, akiket 
nyomorgatnak, mint akik magatok is testben 
vagytok. 4 Tisztességes legyen a házasság 
mindenben, és szeplőtlen a házaságy; mert a 
paráznákat és a házasságtörőket megítéli Isten. 

5 Legyen viselkedésetek fösvénység nélkül való, 
elégedjetek meg azzal, amitek van; mert ő mondta: 

»Nem hagylak el, s nem távozom el tőled« {MTörv 

31,6.8}, 
6 ezért bizalommal mondhatjuk: 
»Az Úr az én segítőm, nem félek,  
ember mit is tehetne ellenem?«  {Zsolt 118,6G} 
7 Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik nektek 

Isten igéjét hirdették, nézzétek életük végét, és 
kövessétek hitüket! 8 Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, 
és ma, és mindörökké. 9 Sokféle és idegen tanítással 
ne engedjétek magatokat félrevezetni; mert legjobb,



aJmartiva" eij" ta; a{gia dia; tou' ajrcierevw", 
touvtwn ta; swvmata katakaivetai e[xw th'" 

parembolh'". 12 dio; kai; !Ihsou'", i{na aJgiavsh/ 
dia; tou' ijdivou ai{mato" to;n laovn, e[xw th'" 

puvlh" e[paqen. 13 toivnun ejxercwvmeqa pro;" 

aujto;n e[xw th'" parembolh'", to;n ojneidismo;n 

aujtou' fevronte": 14 ouj ga;r e[comen w|de 

mevnousan povlin, ajlla; th;n mevllousan 

ejpizhtou'men. 15 di! aujtou' »ou\n¼ ajnafevrwmen 

qusivan aijnevsew" dia; panto;" tw'/ qew'/, tou't! 
e[stin karpo;n ceilevwn oJmologouvntwn tw'/ 
ojnovmati aujtou'. 16 th'" de; eujpoii?a" kai; 
koinwniva" mh; ejpilanqavnesqe, toiauvtai" ga;r 

qusivai" eujarestei'tai oJ qeov". 17 Peivqesqe 

toi'" hJgoumevnoi" uJmw'n kai; uJpeivkete, aujtoi; 
ga;r ajgrupnou'sin uJpe;r tw'n yucw'n uJmw'n wJ" 

lovgon ajpodwvsonte", i{na meta; cara'" tou'to 

poiw'sin kai; mh; stenavzonte", ajlusitele;" 

ga;r uJmi'n tou'to. 18 Proseuvcesqe peri; hJmw'n, 
peiqovmeqa ga;r o{ti kalh;n suneivdhsin e[comen, 
ejn pa'sin kalw'" qevlonte" ajnastrevfesqai. 
19 perissotevrw" de; parakalw' tou'to 

poih'sai i{na tavcion ajpokatastaqw' uJmi'n. 
20 @O de; qeo;" th'" eijrhvnh", oJ ajnagagw;n ejk 

nekrw'n to;n poimevna tw'n probavtwn to;n 

mevgan ejn ai{mati diaqhvkh" aijwnivou, to;n 

kuvrion hJmw'n !Ihsou'n, 21 katartivsai uJma'" ejn 

panti; ajgaqw'/ eij" to; poih'sai to; qevlhma 

aujtou', poiw'n ejn hJmi'n to; eujavreston ejnwvpion 

aujtou' dia; !Ihsou' Cristou', w|/ hJ dovxa eij" tou;" 

aijw'na" »tw'n aijwvnwn¼: ajmhvn. 22 Parakalw' de; 
uJma'", ajdelfoiv, ajnevcesqe tou' lovgou th'" 

paraklhvsew", kai; ga;r dia; bracevwn 

ejpevsteila uJmi'n. 23 Ginwvskete to;n ajdelfo;n 

hJmw'n Timovqeon ajpolelumevnon, meq! ou| eja;n 

tavcion e[rchtai o[yomai uJma'". 
24 !Aspavsasqe pavnta" tou;" hJgoumevnou" 

uJmw'n kai; pavnta" tou;" aJgivou". ajspavzontai 
uJma'" oiJ ajpo; th'" !Italiva". 25 hJ cavri" meta; 
pavntwn uJmw'n. 

 

 

ne engedjétek magatokat félrevezetni; mert legjobb, 
ha a szívet kegyelemmel erősítjük meg, nem pedig 
olyan ételekkel, amelyek nem használnak az azokkal 
élőknek. 10 Van oltárunk, amelyről nem ehetnek 
azok, akik a sátornak szolgálnak. 11 Mert amelyik 
állat vérét a főpap a bűnért a szentélybe viszi, annak 
testét a táboron kívül égetik el {Lev 16,27}. 12 Ezért 
Jézus is, hogy a saját vére által megszentelje a népet, 
a kapun kívül szenvedett. 13 Menjünk ki tehát hozzá 
a táboron kívülre, s hordozzuk az ő gyalázatát. 
14 Hiszen nincs itt maradandó városunk: az 
eljövendőt keressük. 15 Általa mutassuk be tehát 
Istennek mindenkor a dicséret áldozatát {Zsolt 50,14}, 
azaz ajkunk gyümölcsét {Óz 14,3}, amely az ő nevét 
magasztalja. 

16 A jótékonyságról pedig és a javak elosztásáról 
ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozatok 
tetszenek Istennek. 

17 Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és 
vessétek magatokat alá nekik, hiszen úgy őrködnek 
ők fölöttetek, mint akik számot fognak adni 
lelketekért, hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtva, 
mert ez nem szolgálna javatokra. 

18 Imádkozzatok értünk, hiszen bízunk abban, 
hogy tiszta a lelkiismeretünk, és mindenben jól 
akarunk eljárni. 19 Annál inkább kérlek titeket, 
tegyetek így, hogy mielőbb visszakapjatok. 

Befejezés: áldások és köszöntések: 13,20-25 

20 A békesség Istene pedig, aki a mi Urunkat, 
Jézust {Iz 63,11; Zak 9,11; Iz 55,3}, a juhok nagy pásztorát a 
halálból kivezette az örök szövetség vérében, 
21 tegyen alkalmassá titeket minden jóra, hogy 
megtegyétek az ő akaratát. Azt munkálja bennünk, 
ami előtte kedves, Jézus Krisztus által, akié a 
dicsőség örökkön-örökké! Ámen. 

22 Kérlek titeket, testvérek, vegyétek jó néven az 
intés igéjét; mert röviden írtam nektek. 23 Tudjátok 
meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult. Ha 
nemsokára eljön, meg foglak vele látogatni 
benneteket. 24 Üdvözöljétek összes elöljáróitokat és 
minden szentet! Üdvözölnek titeket az itáliai 
testvérek! 

25 Kegyelem mindnyájatokkal! 
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