&János evangéliuma
§

1 1 !En ajrch'/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo"

h\n pro;" to;n qeovn, kai; qeo;" h\n oJ lovgo".
2 ou|to" h\n ejn ajrch'/ pro;" to;n qeovn. 3 pavnta
di! aujtou' ejgevneto, kai; cwri;" aujtou' ejgevneto
oujde; e{n. o} gevgonen 4 ejn aujtw'/ zwh; h\n, kai; hJ
zwh; h\n to; fw'" tw'n ajnqrwvpwn: 5 kai; to; fw'"
ejn th'/ skotiva/ faivnei, kai; hJ skotiva aujto; ouj
6 !Egevneto
katevlaben.
a[nqrwpo"
ajpestalmevno" para; qeou', o[noma aujtw'/
!Iwavnnh": 7 ou|to" h\lqen eij" marturivan, i{na
marturhvsh/ peri; tou' fwtov", i{na pavnte"
pisteuvswsin di! aujtou'. 8 oujk h\n ejkei'no" to;
fw'", ajll! i{na marturhvsh/ peri; tou' fwtov".
9 !'Hn to; fw'" to; ajlhqinovn, o} fwtivzei pavnta
a[nqrwpon, ejrcovmenon eij" to;n kovsmon. 10 ejn
tw'/ kovsmw/ h\n, kai; oJ kovsmo" di! aujtou'
ejgevneto, kai; oJ kovsmo" aujto;n oujk e[gnw.
11 eij" ta; i[dia h\lqen, kai; oiJ i[dioi aujto;n ouj
parevlabon. 12 o{soi de; e[labon aujtovn, e[dwken
aujtoi'" ejxousivan tevkna qeou' genevsqai, toi'"
pisteuvousin eij" to; o[noma aujtou', 13 oi} oujk ejx
aiJmavtwn oujde; ejk qelhvmato" sarko;" oujde; ejk
qelhvmato"
ajndro;"
ajll!
ejk
qeou'
ejgennhvqhsan. 14 Kai; oJ lovgo" sa;rx ejgevneto
kai; ejskhvnwsen ejn hJmi'n, kai; ejqeasavmeqa th;n
dovxan aujtou', dovxan wJ" monogenou'" para;
patrov", plhvrh" cavrito" kai; ajlhqeiva".
15 !Iwavnnh" marturei' peri; aujtou' kai;
kevkragen levgwn, Ou|to" h\n o}n ei\pon, @O
ojpivsw mou ejrcovmeno" e[mprosqevn mou
gevgonen, o{ti prw'tov" mou h\n. 16 o{ti ejk tou'
plhrwvmato" aujtou' hmei'" pavnte" ejlavbomen,
kai; cavrin ajnti; cavrito": 17 o{ti oJ novmo" dia;
Mwu>sevw" ejdovqh, hJ cavri" kai; hJ ajlhvqeia dia;
!Ihsou' Cristou' ejgevneto. 18 qeo;n oujdei;"
eJwvraken pwvpote: monogenh;" qeo;" oJ w]n eij"
to;n kovlpon tou' patro;" ejkei'no" ejxhghvsato.
19 Kai; au{th ejsti;n hJ marturiva tou' !Iwavnnou,
o{te ajpevsteilan »pro;" aujto;n¼ oiJ !Ioudai'oi ejx
@Ierosoluvmwn iJerei'" kai; Leuivta" i{na
ejrwthvswsin aujtovn, Su; tiv" ei\_ 20 kai;
wJmolovghsen kai; oujk hjrnhvsato, kai;
wJmolovghsen o{ti !Egw; oujk eijmi; oJ Cristov".
21 kai; hjrwvthsan aujtovn, Tiv ou\n_ Suv !Hliva" ei\_
kai; levgei, Oujk eijmiv. @O profhvth" ei\ suv_ kai;
ajpekrivqh, Ou[. 22 ei\pan ou\n aujtw'/, Tiv" ei\_ i{na
ajpovkrisin dw'men toi'" pevmyasin hJma'": tiv
levgei" peri; seautou'_ 23 e[fh, !Egw; fwnh;
bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/, Eujquvnate th;n oJdo;n
kurivou, kaqw;" ei\pen !Hsai?a" oJ profhvth".
24 Kai;
ajpestalmevnoi h\san ejk tw'n
Farisaivwn. 25 kai; hjrwvthsan aujto;n kai; ei\pan
aujtw'/, Tiv ou\n baptivzei" eij su; oujk ei\ oJ
Cristo;" oujde; !Hliva" oujde; oJ profhvth"_
26 ajpekrivqh aujtoi'" oJ !Iwavnnh" levgwn, !Egw;
baptivzw ejn u{dati: mevso" uJmw'n e{sthken o}n
uJmei'" oujk oi[date, 27 oJ ojpivsw mou ejrcovmeno",
ou| oujk eijmi; »ejgw;¼ a[xio" i{na luvsw aujtou' to;n
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&János evangéliuma
1 1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige. 2 Ő volt kezdetben Istennél.
3 Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett,
ami lett. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek
világossága. 5 A világosság a sötétségben világít, de
a sötétség azt nem fogta föl.
6 Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a
neve. 7 Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a
világosságról, s mindenki higgyen általa. 8 Nem ő
volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a
világosságról.
9 Az igazi világosság, aki minden embert
megvilágosít, a világba jött. 10 A világban volt, a
világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. 11 A
tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be.
12 Mindazoknak
azonban, akik befogadták,
hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek;
azoknak, akik hisznek az ő nevében, 13 akik nem a
vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából,
hanem Istenből születtek.
14 Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének
dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal.
15 János tanúságot tesz róla, és hirdeti: »Ő az,
akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz
engem, mert előbb volt, mint én.«
16 Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk
kegyelmet kegyelemre halmozva. 17 Mert a törvényt
Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig
Jézus Krisztus által valósult meg. 18 Istent soha senki
nem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén
van, ő nyilatkoztatta ki.
JÉZUS NYILVÁNOS MŰKÖDÉSE: 1,19-12,50
Jézust igazoló jelek és csodák; a működés
kezdete: 1,19-4,54
19 Ez

János
tanúsága, amikor a zsidók papokat és levitákat
küldtek Jeruzsálemből hozzá, hogy megkérdezzék őt:
»Ki vagy te?« 20 Ő megvallotta, és nem tagadta, és
megvallotta: »Nem én vagyok a Krisztus.« 21 Erre
megkérdezték tőle: »Mi vagy tehát? Illés vagy?« Ő
azt válaszolta: »Nem vagyok.« »A próféta vagy?«
Azt felelte: »Nem.« 22 Akkor azt mondták neki:
»Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik
küldtek minket! Mit mondasz magadról?« 23 Ő azt
felelte:
»A pusztában kiáltó szava vagyok:
`Tegyétek egyenessé az Úr útját' {Iz 40,3},
amint Izajás próféta mondta.«
24 A küldöttek a farizeusok közül voltak.
Keresztelő

János

vallomása

iJmavnta tou' uJpodhvmato". 28 Tau'ta ejn
Bhqaniva/ ejgevneto pevran tou' !Iordavnou, o{pou
h\n oJ !Iwavnnh" baptivzwn. 29 Th'/ ejpauvrion
blevpei to;n !Ihsou'n ejrcovmenon pro;" aujtovn,
kai; levgei, !vIde oJ ajmno;" tou' qeou' oJ ai[rwn th;n
aJmartivan tou' kovsmou. 30 ou|tov" ejstin uJpe;r
ou| ejgw; ei\pon, !Opivsw mou e[rcetai ajnh;r o}"
e[mprosqevn mou gevgonen, o{ti prw'tov" mou h\n.
31 kajgw; oujk h[/dein aujtovn, ajll! i{na fanerwqh'/
tw'/ !Israh;l dia; tou'to h\lqon ejgw; ejn u{dati
baptivzwn. 32 Kai; ejmartuvrhsen !Iwavnnh"
levgwn o{ti Teqevamai to; pneu'ma katabai'non
wJ" peristera;n ejx oujranou', kai; e[meinen ejp!
aujtovn: 33 kajgw; oujk h[/dein aujtovn, ajll! oJ
pevmya" me baptivzein ejn u{dati ejkei'nov" moi
ei\pen, !Ef! o}n a]n i[dh/" to; pneu'ma katabai'non
kai; mevnon ejp! aujtovn, ou|tov" ejstin oJ
baptivzwn ejn pneuvmati aJgivw/. 34 kajgw;
eJwvraka, kai; memartuvrhka o{ti ou|tov" ejstin oJ
uiJo;" tou' qeou'. 35 Th'/ ejpauvrion pavlin
eiJsthvkei oJ !Iwavnnh" kai; ejk tw'n maqhtw'n
aujtou' duvo, 36 kai; ejmblevya" tw'/ !Ihsou'
peripatou'nti levgei, !vIde oJ ajmno;" tou' qeou'.
37 kai; h[kousan oiJ duvo maqhtai; aujtou'
lalou'nto" kai; hjkolouvqhsan tw'/ !Ihsou'.
38 strafei;" de; oJ !Ihsou'" kai; qeasavmeno"
aujtou;" ajkolouqou'nta" levgei aujtoi'", Tiv
zhtei'te_ oiJ de; ei\pan aujtw'/, @Rabbiv »o} levgetai
meqermhneuovmenon Didavskale¼, pou' mevnei"_
39 levgei aujtoi'", !vErcesqe kai; o[yesqe. h\lqan
ou\n kai; ei\dan pou' mevnei, kai; par! aujtw'/
e[meinan th;n hJmevran ejkeivnhn: w{ra h\n wJ"
dekavth. 40 !'Hn !Andreva" oJ ajdelfo;" Sivmwno"
Pevtrou ei|" ejk tw'n duvo tw'n ajkousavntwn
para; !Iwavnnou kai; ajkolouqhsavntwn aujtw'/:
41 euJrivskei ou|to" prw'ton to;n ajdelfo;n to;n
i[dion Sivmwna kai; levgei aujtw'/, EuJrhvkamen to;n
Messivan »o{ ejstin meqermhneuovmenon
Cristov"¼: 42 h[gagen aujto;n pro;" to;n !Ihsou'n.
ejmblevya" aujtw'/ oJ !Ihsou'" ei\pen, Su; ei\ Sivmwn
oJ uiJo;" !Iwavnnou: su; klhqhvsh/ Khfa'" »o}
eJrmhneuvetai Pevtro"¼. 43 Th'/ ejpauvrion
hjqevlhsen ejxelqei'n eij" th;n Galilaivan, kai;
euJrivskei Fivlippon. kai; levgei aujtw'/ oJ
!Ihsou'", !Akolouvqei moi. 44 h\n de; oJ Fivlippo"
ajpo; Bhqsai>dav, ejk th'" povlew" !Andrevou kai;
Pevtrou. 45 euJrivskei Fivlippo" to;n Naqanah;l
kai; levgei aujtw'/, @;On e[grayen Mwu>sh'" ejn tw'/
novmw/ kai; oiJ profh'tai euJrhvkamen, !Ihsou'n
uiJo;n tou' !Iwsh;f to;n ajpo; Nazarevt. 46 kai;
ei\pen aujtw'/ Naqanahvl, !Ek Nazare;t duvnataiv
ti ajgaqo;n ei\nai_ levgei aujtw'/ »oJ¼ Fivlippo",
!vErcou kai; i[de. 47 ei\den oJ !Ihsou'" to;n
Naqanah;l ejrcovmenon pro;" aujto;n kai; levgei
peri; aujtou', !vIde ajlhqw'" !Israhlivth" ejn w|/
dovlo" oujk e[stin. 48 levgei aujtw'/ Naqanahvl,
Povqen me ginwvskei"_ ajpekrivqh !Ihsou'" kai;
ei\pen aujtw'/, Pro; tou' se Fivlippon fwnh'sai
o[nta uJpo; th;n sukh'n ei\dovn se. 49 ajpekrivqh
aujtw'/ Naqanahvl, @Rabbiv, su; ei\ oJ uiJo;" tou'
qeou'
su; basileu;" ei\ tou' !Israhvl
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tovább kérdezték: »Miért keresztelsz tehát,
ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?«
26 János ezt felelte nekik: »Én vízzel keresztelek, de
köztetek áll az, akit ti nem ismertek. 27 Ő az, aki
utánam jön, akinek a saruszíját megoldani sem
vagyok méltó.« 28 Ezek Betániában történtek, a
Jordánon túl, ahol János keresztelt.
Keresztelő János tanúságtétele 29 Másnap látta,
hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: »Íme, az
Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! 30 Ő az,
akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz
engem, mert előbb volt, mint én. 31 Én nem ismertem
őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt
megismertessem Izraellel.« 32 János tanúságot tett és
azt mondta: »Láttam, hogy a Lélek, mint galamb,
leszállt az égből és rajta maradt. 33 Nem ismertem őt,
de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt
mondta nekem: `Akire látod a Lelket leszállni és
rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.' 34 Én
láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten
Fia.«
Az első tanítványok 35 Másnap ismét ott állt
János két tanítványával együtt. 36 Mikor meglátta
Jézust, amint arra haladt, azt mondta: »Íme, az Isten
Báránya.« 37 A két tanítvány hallotta szavait, és
követték Jézust. 38 Jézus pedig megfordult, és amikor
látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: »Mit
kerestek?« Azt felelték neki: »Rabbi – ami Mestert
jelent –, hol laksz?« 39 Ő azt mondta nekik: »Gyertek
és meglátjátok.« Elmentek tehát, és meglátták, hogy
hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra
volt.
40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és
követték őt, az egyik András volt, Simon Péter
testvére. 41 Ő elsőként testvérével, Simonnal
találkozott, s azt mondta neki: »Megtaláltuk a
Messiást, azaz a Fölkentet!« 42 És elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt: »Te Simon vagy, János
fia. Kéfás lesz a neved.« Ez azt jelenti, hogy Péter
(vagyis Szikla).
43 Másnap, amikor Jézus Galileába készült
menni, találkozott Fülöppel. Azt mondta neki:
»Kövess engem!« 44 Fülöp Betszaidából való volt,
András és Péter városából. 45 Fülöp találkozott
Natanaellel, és elmondta neki: »Megtaláltuk azt,
akiről Mózes írt a törvényben és a próféták: Jézust,
46 Natanael
József
fiát
Názáretből.«
erre
megjegyezte: »Jöhet valami jó Názáretből?« Fülöp
azt felelte neki: »Gyere és lásd!« 47 Amikor Jézus
meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla:
»Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság.«
48 Natanael megkérdezte: »Honnan ismersz engem?«
Jézus azt felelte: »Mielőtt Fülöp hívott volna téged,
láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.« 49 Natanael azt

qeou', su; basileu;" ei\ tou' !Israhvl.
50 ajpekrivqh !Ihsou'" kai; ei\pen aujtw'/, @vOti
ei\povn soi o{ti ei\dovn se uJpokavtw th'" sukh'"
pisteuvei"_ meivzw touvtwn o[yh/. 51 kai; levgei
aujtw'/, !Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n, o[yesqe to;n
oujrano;n ajnew/govta kai; tou;" ajggevlou" tou'
qeou' ajnabaivnonta" kai; katabaivnonta" ejpi;
to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou.
§

2 1 Kai;

th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ gavmo"
ejgevneto ejn Kana; th'" Galilaiva", kai; h\n hJ
mhvthr tou' !Ihsou' ejkei': 2 ejklhvqh de; kai; oJ
!Ihsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou' eij" to;n gavmon.
3 kai; uJsterhvsanto" oi[nou levgei hJ mhvthr tou'
!Ihsou' pro;" aujtovn, Oi\non oujk e[cousin.
4 »kai;¼ levgei aujth'/ oJ !Ihsou'", Tiv ejmoi; kai; soiv,
guvnai_ ou[pw h{kei hJ w{ra mou. 5 levgei hJ mhvthr
aujtou' toi'" diakovnoi", @vO ti a]n levgh/ uJmi'n
poihvsate. 6 h\san de; ejkei' livqinai uJdrivai e}x
kata; to;n kaqarismo;n tw'n !Ioudaivwn
keivmenai, cwrou'sai ajna; metrhta;" duvo h]
trei'". 7 levgei aujtoi'" oJ !Ihsou'", Gemivsate
ta;" uJdriva" u{dato". kai; ejgevmisan aujta;" e{w"
a[nw. 8 kai; levgei aujtoi'", !Antlhvsate nu'n kai;
fevrete tw'/ ajrcitriklivnw/: oiJ de; h[negkan. 9 wJ"
de; ejgeuvsato oJ ajrcitrivklino" to; u{dwr oi\non
gegenhmevnon, kai; oujk h[/dei povqen ejstivn, oiJ
de; diavkonoi h[/deisan oiJ hjntlhkovte" to; u{dwr,
fwnei' to;n numfivon oJ ajrcitrivklino" 10 kai;
levgei aujtw'/, Pa'" a[nqrwpo" prw'ton to;n
kalo;n oi\non tivqhsin, kai; o{tan mequsqw'sin
to;n ejlavssw: su; tethvrhka" to;n kalo;n oi\non
e{w" a[rti. 11 Tauvthn ejpoivhsen ajrch;n tw'n
shmeivwn oJ !Ihsou'" ejn Kana; th'" Galilaiva"
kai; ejfanevrwsen th;n dovxan aujtou', kai;
ejpivsteusan eij" aujto;n oiJ maqhtai; aujtou'.
12 Meta; tou'to katevbh eij" Kafarnaou;m
aujto;" kai; hJ mhvthr aujtou' kai; oiJ ajdelfoi;
»aujtou'¼ kai; oiJ maqhtai; aujtou', kai; ejkei'
e[meinan ouj polla;" hJmevra". 13 Kai; ejggu;" h\n
to; pavsca tw'n !Ioudaivwn, kai; ajnevbh eij"
@Ierosovluma oJ !Ihsou'". 14 kai; eu|ren ejn tw'/
iJerw'/ tou;" pwlou'nta" bova" kai; provbata kai;
peristera;"
kai;
tou;"
kermatista;"
kaqhmevnou", 15 kai; poihvsa" fragevllion ejk
scoinivwn pavnta" ejxevbalen ejk tou' iJerou', tav
te provbata kai; tou;" bova", kai; tw'n
kollubistw'n ejxevceen to; kevrma kai; ta;"
trapevza" ajnevtreyen, 16 kai; toi'" ta;"
peristera;" pwlou'sin ei\pen, !vArate tau'ta
ejnteu'qen, mh; poiei'te to;n oi\kon tou' patrov"
mou oi\kon ejmporivou. 17 !Emnhvsqhsan oiJ
maqhtai; aujtou' o{ti gegrammevnon ejstivn, @O
zh'lo" tou' oi[kou sou katafavgetaiv me.
18 ajpekrivqhsan ou\n oiJ !Ioudai'oi kai; ei\pan
aujtw'/, Tiv shmei'on deiknuvei" hJmi'n, o{ti tau'ta
poiei'"_ 19 ajpekrivqh !Ihsou'" kai; ei\pen
aujtoi'", Luvsate to;n nao;n tou'ton kai; ejn
trisi;n hJmevrai" ejgerw' aujtovn. 20 ei\pan ou\n oiJ
!Ioudai'oi, Tesseravkonta kai; e}x e[tesin
oijkodomhvqh oJ nao;" ou|to", kai; su; ejn trisi;n

válaszolta: »Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy
Izrael királya!« 50 Jézus erre így szólt: »Mivel azt
mondtam neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel?
Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél.«
51 Aztán hozzátette: »Bizony, bizony, mondom
nektek: látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az
Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.«
2 Csodajel a kánai menyegzőn 1 Harmadnapon
menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus
anyja, 2 és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre
tanítványaival együtt. 3 Amikor fogytán volt a bor,
Jézus anyja így szólt hozzá: »Nincs boruk!« 4 Jézus
azt felelte neki: »Mi közünk ehhez, asszony? Még
nem jött el az én órám!« 5 Anyja ekkor ezt mondta a
szolgáknak: »Tegyetek meg mindent, amit mond!«
6 A zsidók tisztulására volt ott hat kőedény,
egyenként két vagy három mérős. 7 Jézus azt mondta
nekik: »Töltsétek meg az edényeket vízzel!« Színig
töltötték őket. 8 Ekkor így szólt hozzájuk: »Most
merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!« Azok
vittek neki. 9 Amint a násznagy megízlelte a borrá
vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való – de a
szolgák, akik a vizet merítették, tudták –, odahívta a
vőlegényt, 10 és azt mondta neki: »Minden ember a
jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a
kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort!«
11 Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai
Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai
hittek benne.
12 Azután lement Kafarnaumba, ő és anyja, a
testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány
napig.
A kereskedők kiűzése a templomból 13 Közel
volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment
Jeruzsálembe. 14 A templomban ökör-, juh- és
galambkereskedőket talált, s az odatelepedett
pénzváltókat. 15 Akkor kötelekből ostort font, és
mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és
az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta,
az asztalaikat fölforgatta. 16 A galambárusoknak
pedig azt mondta: »Vigyétek el innen ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!« 17 Akkor
tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van:
»Emészt engem a buzgóság házadért« {Zsolt 69,10}.
18 A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték
tőle: »Milyen csodajelet mutatsz nekünk, hogy
ezeket cselekszed?« 19 Jézus azt felelte nekik:
»Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt
fölépítem azt!« 20 A zsidók erre így szóltak:
»Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te
három nap alatt fölépítenéd?« 21 De ő a saját testének
templomáról mondta ezt. 22 Amikor föltámadt a
halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt
mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet

hJmevrai" ejgerei'" aujtovn_ 21 ejkei'no" de; e[legen
peri; tou' naou' tou' swvmato" aujtou'. 22 o{te
ou\n hjgevrqh ejk nekrw'n, ejmnhvsqhsan oiJ
maqhtai; aujtou' o{ti tou'to e[legen, kai;
ejpivsteusan th'/ grafh'/ kai; tw'/ lovgw/ o}n ei\pen
oJ !Ihsou'". 23 @W" de; h\n ejn toi'" @Ierosoluvmoi"
ejn tw'/ pavsca ejn th'/ eJorth'/, polloi;
ejpivsteusan eij" to; o[noma aujtou', qewrou'nte"
aujtou' ta; shmei'a a} ejpoivei: 24 aujto;" de;
!Ihsou'" oujk ejpivsteuen aujto;n aujtoi'" dia; to;
aujto;n ginwvskein pavnta", 25 kai; o{ti ouj
creivan ei\cen i{na ti" marturhvsh/ peri; tou'
ajnqrwvpou: aujto;" ga;r ejgivnwsken tiv h\n ejn tw'/
ajnqrwvpw/.
§

3 1 !'Hn

de; a[nqrwpo" ejk tw'n
Farisaivwn, Nikovdhmo" o[noma aujtw'/, a[rcwn
tw'n !Ioudaivwn: 2 ou|to" h\lqen pro;" aujto;n
nukto;" kai; ei\pen aujtw'/, @Rabbiv, oi[damen o{ti
ajpo; qeou' ejlhvluqa" didavskalo": oujdei;" ga;r
duvnatai tau'ta ta; shmei'a poiei'n a} su;
poiei'", eja;n mh; h\/ oJ qeo;" met! aujtou'.
3 ajpekrivqh !Ihsou'" kai; ei\pen aujtw'/, !Amh;n
ajmh;n levgw soi, eja;n mhv ti" gennhqh'/ a[nwqen,
ouj duvnatai ijdei'n th;n basileivan tou' qeou'.
4 levgei pro;" aujto;n »oJ¼ Nikovdhmo", Pw'"
duvnatai a[nqrwpo" gennhqh'nai gevrwn w[n_ mh;
duvnatai eij" th;n koilivan th'" mhtro;" aujtou'
deuvteron eijselqei'n kai; gennhqh'nai_
5 ajpekrivqh !Ihsou'", !Amh;n ajmh;n levgw soi,
eja;n mhv ti" gennhqh'/ ejx u{dato" kai;
pneuvmato", ouj duvnatai eijselqei'n eij" th;n
basileivan tou' qeou'. 6 to; gegennhmevnon ejk
th'" sarko;" savrx ejstin, kai; to;
gegennhmevnon ejk tou' pneuvmato" pneu'mav
ejstin. 7 mh; qaumavsh/" o{ti ei\povn soi, Dei'
uJma'" gennhqh'nai a[nwqen. 8 to; pneu'ma o{pou
qevlei pnei', kai; th;n fwnh;n aujtou' ajkouvei",
ajll! oujk oi\da" povqen e[rcetai kai; pou'
uJpavgei: ou{tw" ejsti;n pa'" oJ gegennhmevno" ejk
tou' pneuvmato". 9 ajpekrivqh Nikovdhmo" kai;
ei\pen aujtw'/, Pw'" duvnatai tau'ta genevsqai_
10 ajpekrivqh !Ihsou'" kai; ei\pen aujtw'/, Su; ei\ oJ
didavskalo" tou' !Israh;l kai; tau'ta ouj
ginwvskei"_ 11 ajmh;n ajmh;n levgw soi o{ti o}
oi[damen lalou'men kai; o} eJwravkamen
marturou'men, kai; th;n marturivan hJmw'n ouj
lambavnete. 12 eij ta; ejpivgeia ei\pon uJmi'n kai;
ouj pisteuvete, pw'" eja;n ei[pw uJmi'n ta;
ejpouravnia pisteuvsete_ 13 kai; oujdei;"
ajnabevbhken eij" to;n oujrano;n eij mh; oJ ejk tou'
oujranou' katabav", oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou.
14 kai; kaqw;" Mwu>sh'" u{ywsen to;n o[fin ejn th'/
ejrhvmw/, ou{tw" uJywqh'nai dei' to;n uiJo;n tou'
ajnqrwvpou, 15 i{na pa'" oJ pisteuvwn ejn aujtw'/
e[ch/ zwh;n aijwvnion. 16 Ou{tw" ga;r hjgavphsen oJ
qeo;" to;n kovsmon, w{ste to;n uiJo;n to;n
monogenh' e[dwken, i{na pa'" oJ pisteuvwn eij"
aujto;n mh; ajpovlhtai ajll! e[ch/ zwh;n aijwvnion.
17 ouj ga;r ajpevsteilen oJ qeo;" to;n uiJo;n eij" to;n
kovsmon i{na krivnh/ to;n kovsmon, ajll! i{na swqh'/

mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet
Jézus mondott.
Jézus Húsvétkor Jeruzsálemben 23 Amikor
Jeruzsálemben volt Húsvét ünnepén, sokan hittek az
ő nevében, mert látták csodajeleit, amelyeket művelt.
24 De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte
mindnyájukat, s mert 25 nem szorult rá, hogy valaki
tanúságot tegyen az emberről; jól tudta ugyanis,
hogy mi lakik az emberben.

3 Beszélgetés Nikodémussal 1 Volt a farizeusok
közt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik
főembere. 2 Éjszaka elment Jézushoz, és így szólt
hozzá: »Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy,
mert senki nem tudja ezeket a csodajeleket
véghezvinni, amelyeket te cselekszel, hacsak nincs
vele az Isten.« 3 Jézus azt felelte neki: »Bizony,
bizony mondom neked: ha valaki felülről nem
születik, nem láthatja meg Isten országát.«
4 Nikodémus megkérdezte: »Hogyan születhet meg
az ember, ha már vén? Csak nem mehet be ismét
anyja méhébe, hogy megszülessék?« 5 Jézus azt
válaszolta: »Bizony, bizony mondom neked: ha
valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem
mehet be Isten országába. 6 Ami a testből született,
az test, és ami a Lélekből született, az lélek. 7 Ne
csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges
felülről megszületnetek. 8 A szél ott fúj, ahol akar.
Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová
megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.«
9 Nikodémus megkérdezte: »De miképpen történhet
meg mindez?« 10 Jézus azt felelte neki: »Te Izrael
tanítója vagy, és nem tudod ezeket? 11 Bizony,
bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt
mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a
mi tanúságunkat nem fogadjátok el. 12 Ha földi
dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan
fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról
beszélek nektek? 13 Senki sem ment föl a mennybe,
csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia.
14 Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában,
úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie,
15 hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen
őbenne.«
Jézus küldetésének célja 16 Mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. 17 Mert nem azért küldte Isten a Fiút a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy
üdvözüljön általa a világ. 18 Aki hisz benne, az nem
esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett,
mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében 19 Az

oJ kovsmo" di! aujtou'. 18 oJ pisteuvwn eij" aujto;n
ouj krivnetai: oJ de; mh; pisteuvwn h[dh kevkritai,
o{ti mh; pepivsteuken eij" to; o[noma tou'
monogenou'" uiJou' tou' qeou'. 19 au{th dev ejstin
hJ krivsi", o{ti to; fw'" ejlhvluqen eij" to;n
kovsmon kai; hjgavphsan oiJ a[nqrwpoi ma'llon
to; skovto" h] to; fw'", h\n ga;r aujtw'n ponhra;
ta; e[rga. 20 pa'" ga;r oJ fau'la pravsswn misei'
to; fw'" kai; oujk e[rcetai pro;" to; fw'", i{na mh;
ejlegcqh'/ ta; e[rga aujtou': 21 oJ de; poiw'n th;n
ajlhvqeian e[rcetai pro;" to; fw'", i{na
fanerwqh'/ aujtou' ta; e[rga o{ti ejn qew'/ ejstin
eijrgasmevna. 22 Meta; tau'ta h\lqen oJ !Ihsou'"
kai; oiJ maqhtai; aujtou' eij" th;n !Ioudaivan gh'n,
kai; ejkei' dievtriben met! aujtw'n kai;
ejbavptizen. 23 h\n de; kai; oJ !Iwavnnh" baptivzwn
ejn Aijnw;n ejggu;" tou' Saleivm, o{ti u{data
polla; h\n ejkei', kai; paregivnonto kai;
ejbaptivzonto: 24 ou[pw ga;r h\n beblhmevno" eij"
th;n fulakh;n oJ !Iwavnnh". 25 !Egevneto ou\n
zhvthsi" ejk tw'n maqhtw'n !Iwavnnou meta;
!Ioudaivou peri; kaqarismou'. 26 kai; h\lqon pro;"
to;n !Iwavnnhn kai; ei\pan aujtw'/, @Rabbiv, o}" h\n
meta; sou' pevran tou' !Iordavnou, w|/ su;
memartuvrhka", i[de ou|to" baptivzei kai;
pavnte" e[rcontai pro;" aujtovn. 27 ajpekrivqh
!Iwavnnh" kai; ei\pen, Ouj duvnatai a[nqrwpo"
lambavnein oujde; e}n eja;n mh; h\/ dedomevnon aujtw'/
ejk tou' oujranou'. 28 aujtoi; uJmei'" moi
marturei'te o{ti ei\pon »o{ti¼ Oujk eijmi; ejgw; oJ
Cristov", ajll! o{ti !Apestalmevno" eijmi;
e[mprosqen ejkeivnou. 29 oJ e[cwn th;n nuvmfhn
numfivo" ejstivn: oJ de; fivlo" tou' numfivou, oJ
eJsthkw;" kai; ajkouvwn aujtou', cara'/ caivrei dia;
th;n fwnh;n tou' numfivou. au{th ou\n hJ cara; hJ
ejmh; peplhvrwtai. 30 ejkei'non dei' aujxavnein,
ejme; de; ejlattou'sqai. 31 @O a[nwqen ejrcovmeno"
ejpavnw pavntwn ejstivn: oJ w]n ejk th'" gh'" ejk
th'" gh'" ejstin kai; ejk th'" gh'" lalei'. oJ ejk
tou' oujranou' ejrcovmeno" »ejpavnw pavntwn
ejstivn:¼ 32 o} eJwvraken kai; h[kousen tou'to
marturei', kai; th;n marturivan aujtou' oujdei;"
lambavnei. 33 oJ labw;n aujtou' th;n marturivan
ejsfravgisen o{ti oJ qeo;" ajlhqhv" ejstin. 34 o}n
ga;r ajpevsteilen oJ qeo;" ta; rJhvmata tou' qeou'
lalei', ouj ga;r ejk mevtrou divdwsin to; pneu'ma.
35 oJ path;r ajgapa'/ to;n uiJovn, kai; pavnta
devdwken ejn th'/ ceiri; aujtou'. 36 oJ pisteuvwn
eij" to;n uiJo;n e[cei zwh;n aijwvnion: oJ de;
ajpeiqw'n tw'/ uiJw'/ oujk o[yetai zwhvn, ajll! hJ
ojrgh; tou' qeou' mevnei ejp! aujtovn.
§
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ou\n e[gnw oJ !Ihsou'" o{ti
h[kousan oiJ farisai'oi o{ti !Ihsou'" pleivona"
maqhta;" poiei' kai; baptivzei h] !Iwavnnh"
2 --kaivtoige !Ihsou'" aujto;" oujk ejbavptizen
ajll! oiJ maqhtai; aujtou'-- 3 ajfh'ken th;n
!Ioudaivan kai; ajph'lqen pavlin eij" th;n
Galilaivan. 4 e[dei de; aujto;n dievrcesqai dia;
th'" Samareiva". 5 e[rcetai ou\n eij" povlin th'"
Samareiva" legomevnhn Suca;r plhsivon tou'

mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. 19 Az
ítélet pedig ez: a világosság a világba jött, de az
emberek jobban szerették a sötétséget, mint a
világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak.
20 Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a
világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne
marasztalják a cselekedeteit; 21 de aki az igazságot
cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra
jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat.
Keresztelő János és Jézus 22 Ezek után Jézus
Júdea földjére ment tanítványaival. Ott tartózkodott
velük, és keresztelt. 23 János szintén keresztelt
Enonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt. Az
emberek odamentek és megkeresztelkedtek. 24 Akkor
ugyanis János még nem volt börtönbe vetve.
25 Vita támadt tehát János tanítványai és egy
zsidó között a tisztulás felől. 26 Odamentek Jánoshoz,
és azt mondták neki: »Rabbi, az, aki veled volt a
Jordánon túl, akiről tanúságot tettél, íme, ő is
keresztel, és mindenki hozzá megy.« 27 János azt
felelte: »Az ember semmit sem szerezhet, hacsak a
mennyből nem adatott neki. 28 Ti magatok vagytok a
tanúim, hogy azt mondtam: Nem én vagyok a
Krisztus, hanem az vagyok, akit őelőtte küldtek.
29 Akié a menyasszony, az a vőlegény; a vőlegény
barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, ujjongva örül a
vőlegény hangjának. Ez az örömöm most
beteljesedett. 30 Neki növekednie kell, nekem pedig
kisebbednem.«
31 Aki felülről jön, fölötte van mindenkinek. Aki
a földről való, az földi, és földi módon beszél. Aki a
mennyből jön, feljebb való mindenkinél. 32 Arról
tanúskodik, amit látott és hallott, de a tanúságát senki
sem fogadja el. 33 Aki elfogadja tanúságát, az
igazolja, hogy Isten igazmondó. 34 Mert akit Isten
küldött, az az Isten igéit mondja, ő ugyanis a Lelket
nem mértékkel adja. 35 Az Atya szereti a Fiút, és
mindent az ő kezébe adott. 36 Aki a Fiúban hisz,
annak örök élete van, aki pedig nem hisz a Fiúban,
nem látja meg az életet, hanem Isten haragja marad
rajta.

4

Beszélgetés a szamariai asszonnyal 1 Amikor

Jézus megtudta, hogy a farizeusok meghallották,
hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint
János 2 – bár Jézus maga nem keresztelt, csak a
tanítványai –, 3 elhagyta Júdeát, és ismét Galileába
ment. 4 Át kellett mennie Szamarián. 5 Megérkezett
tehát Szamaria egyik városába, amelyet Szikarnak
neveznek, közel ahhoz a földdarabhoz, amelyet

Samareiva" legomevnhn Suca;r plhsivon tou'
cwrivou o} e[dwken !Iakw;b »tw'/¼ !Iwsh;f tw'/ uiJw'/
aujtou': 6 h\n de; ejkei' phgh; tou' !Iakwvb. oJ ou\n
!Ihsou'" kekopiakw;" ejk th'" oJdoiporiva"
ejkaqevzeto ou{tw" ejpi; th'/ phgh'/: w{ra h\n wJ"
e{kth. 7 !vErcetai gunh; ejk th'" Samareiva"
ajntlh'sai u{dwr. levgei aujth'/ oJ !Ihsou'", Dov"
moi pei'n: 8 oiJ ga;r maqhtai; aujtou'
ajpelhluvqeisan eij" th;n povlin, i{na trofa;"
ajgoravswsin. 9 levgei ou\n aujtw'/ hJ gunh; hJ
Samari'ti", Pw'" su; !Ioudai'o" w]n par! ejmou'
pei'n aijtei'" gunaiko;" Samarivtido" ou[sh"_
»ouj ga;r sugcrw'ntai !Ioudai'oi Samarivtai".¼
10 ajpekrivqh !Ihsou'" kai; ei\pen aujth'/, Eij h[/dei"
th;n dwrea;n tou' qeou' kai; tiv" ejstin oJ levgwn
soi, Dov" moi pei'n, su; a]n h[/thsa" aujto;n kai;
e[dwken a[n soi u{dwr zw'n. 11 levgei aujtw'/ »hJ
gunhv¼, Kuvrie, ou[te a[ntlhma e[cei" kai; to;
frevar ejsti;n baquv: povqen ou\n e[cei" to; u{dwr
to; zw'n_ 12 mh; su; meivzwn ei\ tou' patro;" hJmw'n
!Iakwvb, o}" e[dwken hJmi'n to; frevar kai; aujto;"
ejx aujtou' e[pien kai; oiJ uiJoi; aujtou' kai; ta;
qrevmmata aujtou'_ 13 ajpekrivqh !Ihsou'" kai;
ei\pen aujth'/, Pa'" oJ pivnwn ejk tou' u{dato"
touvtou diyhvsei pavlin: 14 o}" d! a]n pivh/ ejk tou'
u{dato" ou| ejgw; dwvsw aujtw'/, ouj mh; diyhvsei
eij" to;n aijw'na, ajlla; to; u{dwr o} dwvsw aujtw'/
genhvsetai ejn aujtw'/ phgh; u{dato" aJllomevnou
eij" zwh;n aijwvnion. 15 levgei pro;" aujto;n hJ
gunhv, Kuvrie, dov" moi tou'to to; u{dwr, i{na mh;
diyw' mhde; dievrcwmai ejnqavde ajntlei'n.
16 Levgei aujth'/, @vUpage fwvnhson to;n a[ndra
sou kai; ejlqe; ejnqavde. 17 ajpekrivqh hJ gunh; kai;
ei\pen aujtw'/, Oujk e[cw a[ndra. levgei aujth'/ oJ
!Ihsou'", Kalw'" ei\pa" o{ti !vAndra oujk e[cw:
18 pevnte ga;r a[ndra" e[sce", kai; nu'n o}n e[cei"
oujk e[stin sou ajnhvr: tou'to ajlhqe;" ei[rhka".
19 levgei aujtw'/ hJ gunhv, Kuvrie, qewrw' o{ti
profhvth" ei\ suv. 20 oiJ patevre" hJmw'n ejn tw'/
o[rei touvtw/ prosekuvnhsan: kai; uJmei'" levgete
o{ti ejn @Ierosoluvmoi" ejsti;n oJ tovpo" o{pou
proskunei'n dei'. 21 levgei aujth'/ oJ !Ihsou'",
Pivsteuev moi, guvnai, o{ti e[rcetai w{ra o{te
ou[te ejn tw'/ o[rei touvtw/ ou[te ejn @Ierosoluvmoi"
22 uJmei'"
proskunhvsete
tw'/
patriv.
proskunei'te
o}
oujk
oi[date:
hJmei'"
proskunou'men o} oi[damen, o{ti hJ swthriva ejk
tw'n !Ioudaivwn ejstivn. 23 ajlla; e[rcetai w{ra,
kai; nu'n ejstin, o{te oiJ ajlhqinoi; proskunhtai;
proskunhvsousin tw'/ patri; ejn pneuvmati kai;
ajlhqeiva/: kai; ga;r oJ path;r toiouvtou" zhtei'
tou;" proskunou'nta" aujtovn. 24 pneu'ma oJ
qeov", kai; tou;" proskunou'nta" aujto;n ejn
pneuvmati kai; ajlhqeiva/ dei' proskunei'n.
25 levgei aujtw'/ hJ gunhv, Oi\da o{ti Messiva"
e[rcetai, oJ legovmeno" Cristov": o{tan e[lqh/
ejkei'no", ajnaggelei' hJmi'n a{panta. 26 levgei
aujth'/ oJ !Ihsou'", !Egwv eijmi, oJ lalw'n soi.
27 Kai; ejpi; touvtw/ h\lqan oiJ maqhtai; aujtou',
kai; ejqauvmazon o{ti meta; gunaiko;" ejlavlei:
j ;
v
\
v
[
v

Jákob a fiának, Józsefnek adott. 6 Ott volt Jákob
kútja. Jézus akkor elfáradva az úttól, azon nyomban
leült a kútnál. Körülbelül a hatodik óra volt. 7 Odajött
egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus azt
mondta neki: »Adj innom!« 8 Tanítványai ugyanis
elmentek a városba, hogy élelmet vegyenek. 9 A
szamariai asszony erre azt mondta neki: »Zsidó
létedre hogyan kérhetsz te inni tőlem, aki szamariai
asszony vagyok?« Mert a zsidók nem érintkeznek a
szamariaiakkal. 10 Jézus azt felelte: »Ha ismernéd az
Isten ajándékát, és hogy ki az, aki mondja neked:
`adj innom', talán te kérted volna őt, és ő élő vizet
adott volna neked.« 11 Az asszony így szólt: »Uram,
nincs is mivel merítened, a kút pedig mély; honnan
vennéd hát az élő vizet? 12 Csak nem vagy nagyobb
Jákob atyánknál, aki nekünk a kutat adta, amelyből ő
maga, fiai és jószágai is ittak?« 13 Jézus azt felelte:
»Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét
megszomjazik, 14 de aki abból a vízből iszik, amelyet
én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem
a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő
vízforrás lesz benne.« 15 Erre az asszony így szólt:
»Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam,
és ne járjak ide meríteni!« 16 Jézus ezt felelte neki:
»Menj, hívd el a férjedet, és jöjj ide!« 17 Az asszony
erre kijelentette: »Nincs férjem.« Jézus ezt
válaszolta: »Jól mondtad: `Nincs férjem'. 18 Mert öt
férjed volt, és akid most van, az nem férjed. Ezt
helyesen mondtad.« 19 Az asszony ekkor így szólt:
»Uram, látom, hogy próféta vagy. 20 A mi atyáink
ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok,
hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol őt imádni kell.«
21 Jézus azt felelte neki: »Hidd el nekem, asszony,
hogy eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem
Jeruzsálemben nem fogjátok imádni az Atyát. 22 Ti
azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk,
amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól van.
23 De eljön az óra, és már itt is van, amikor az igazi
imádók Lélekben és igazságban fogják imádni az
Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres magának.
24 Az Isten lélek, és akik őt imádják, Lélekben és
igazságban kell őt imádniuk.« 25 Az asszony erre
megjegyezte: »Tudom, hogy eljön a Messiás, akit
Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, kijelent
majd nekünk mindent.« 26 Jézus azt válaszolta neki:
»Én vagyok az, aki veled beszélek.«
Jézus és a szamariaiak 27 Ekkor odaérkeztek a
tanítványai, és elcsodálkoztak, hogy asszonnyal
beszélgetett. Mégsem kérdezte egyikük sem: »Mit
akarsz, vagy mit beszélsz vele?« 28 Az asszony pedig
otthagyta az edényét, elment a városba, és szólt az
embereknek: 29 »Gyertek, lássátok azt az embert, aki
elmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Vajon
nem ő a Krisztus?« 30 Azok erre kimentek a

oujdei;" mevntoi ei\pen, Tiv zhtei'"_ h[, Tiv lalei'"
met! aujth'"_ 28 ajfh'ken ou\n th;n uJdrivan aujth'"
hJ gunh; kai; ajph'lqen eij" th;n povlin kai; levgei
toi'" ajnqrwvpoi", 29 Deu'te i[dete a[nqrwpon o}"
ei\pevn moi pavnta o{sa ejpoivhsa: mhvti ou|tov"
ejstin oJ Cristov"_ 30 ejxh'lqon ejk th'" povlew"
kai; h[rconto pro;" aujtovn. 31 !En tw'/ metaxu;
hjrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; levgonte", @Rabbiv,
favge. 32 oJ de; ei\pen aujtoi'", !Egw; brw'sin e[cw
fagei'n h}n uJmei'" oujk oi[date. 33 e[legon ou\n oiJ
maqhtai; pro;" ajllhvlou", Mhv ti" h[negken
aujtw'/ fagei'n_ 34 levgei aujtoi'" oJ !Ihsou'",
!Emo;n brw'mav ejstin i{na poihvsw to; qevlhma
tou' pevmyantov" me kai; teleiwvsw aujtou' to;
e[rgon. 35 oujc uJmei'" levgete o{ti !vEti
tetravmhnov" ejstin kai; oJ qerismo;" e[rcetai_
ijdou; levgw uJmi'n, ejpavrate tou;" ojfqalmou;"
uJmw'n kai; qeavsasqe ta;" cwvra" o{ti leukaiv
eijsin pro;" qerismovn. h[dh 36 oJ qerivzwn
misqo;n lambavnei kai; sunavgei karpo;n eij"
zwh;n aijwvnion, i{na oJ speivrwn oJmou' caivrh/ kai;
oJ qerivzwn. 37 ejn ga;r touvtw/ oJ lovgo" ejsti;n
ajlhqino;" o{ti !vAllo" ejsti;n oJ speivrwn kai;
a[llo" oJ qerivzwn. 38 ejgw; ajpevsteila uJma'"
qerivzein o} oujc uJmei'" kekopiavkate: a[lloi
kekopiavkasin, kai; uJmei'" eij" to;n kovpon
aujtw'n eijselhluvqate. 39 !Ek de; th'" povlew"
ejkeivnh" polloi; ejpivsteusan eij" aujto;n tw'n
Samaritw'n dia; to;n lovgon th'" gunaiko;"
marturouvsh" o{ti Ei\pevn moi pavnta a}
ejpoivhsa. 40 wJ" ou\n h\lqon pro;" aujto;n oiJ
Samari'tai, hjrwvtwn aujto;n mei'nai par!
aujtoi'": kai; e[meinen ejkei' duvo hJmevra". 41 kai;
pollw'/ pleivou" ejpivsteusan dia; to;n lovgon
aujtou', 42 th'/ te gunaiki; e[legon o{ti Oujkevti
dia; th;n sh;n lalia;n pisteuvomen: aujtoi; ga;r
ajkhkovamen, kai; oi[damen o{ti ou|tov" ejstin
ajlhqw'" oJ swth;r tou' kovsmou. 43 Meta; de; ta;"
duvo hJmevra" ejxh'lqen ejkei'qen eij" th;n
44 aujto;"
Galilaivan:
ga;r
!Ihsou'"
ejmartuvrhsen o{ti profhvth" ejn th'/ ijdiva/
patrivdi timh;n oujk e[cei. 45 o{te ou\n h\lqen eij"
th;n Galilaivan, ejdevxanto aujto;n oiJ Galilai'oi,
pavnta eJwrakovte" o{sa ejpoivhsen ejn
@Ierosoluvmoi" ejn th'/ eJorth'/, kai; aujtoi; ga;r
h\lqon eij" th;n eJorthvn. 46 !'Hlqen ou\n pavlin
eij" th;n Kana; th'" Galilaiva", o{pou ejpoivhsen
to; u{dwr oi\non. kai; h\n ti" basiliko;" ou| oJ
uiJo;" hjsqevnei ejn Kafarnaouvm: 47 ou|to"
ajkouvsa" o{ti !Ihsou'" h{kei ejk th'" !Ioudaiva"
eij" th;n Galilaivan ajph'lqen pro;" aujto;n kai;
hjrwvta i{na katabh'/ kai; ijavshtai aujtou' to;n
uiJovn, h[mellen ga;r ajpoqnhv/skein. 48 ei\pen ou\n
oJ !Ihsou'" pro;" aujtovn, !Ea;n mh; shmei'a kai;
tevrata i[dhte, ouj mh; pisteuvshte. 49 levgei
pro;" aujto;n oJ basilikov", Kuvrie, katavbhqi
pri;n ajpoqanei'n to; paidivon mou. 50 levgei
aujtw'/ oJ !Ihsou'", Poreuvou: oJ uiJov" sou zh'/.
ejpivsteusen oJ a[nqrwpo" tw'/ lovgw/ o}n ei\pen
aujtw'/ oJ !Ihsou'" kai; ejporeuveto. 51 h[dh de;
aujtou' katabaivnonto" oiJ dou'loi aujtou'

városból, és odamentek hozzá.
31 Eközben a tanítványok kérték őt: »Rabbi,
egyél!« 32 Ő azt felelte nekik: »Van nekem
ennivalóm, amiről ti nem tudtok.« 33 A tanítványok
egymást kérdezgették: »Talán enni hozott neki
valaki?« 34 Jézus pedig így folytatta: »Az én
eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki
küldött engem, hogy elvégezzem az ő művét.
35 Ugye ti mondjátok: Még négy hónap, és elérkezik
az aratás? Íme, mondom nektek: Emeljétek föl
szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket, mert
megértek már az aratásra. 36 Az arató megkapja a
jutalmát, és termést gyűjt az örök életre, hogy együtt
örvendjen a vető az aratóval. 37 Mert abban igaza van
a közmondásnak, hogy más az, aki vet, és más az,
aki arat. 38 Elküldtelek titeket, hogy learassátok, amit
nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, és ti azok
munkájába álltatok be.«
39 Abból a városból a szamaritánusok közül
sokan hittek benne az asszony szavára, aki
bizonygatta: »Elmondott nekem mindent, amit
cselekedtem.« 40 Amikor tehát a szamaritánusok
odamentek hozzá, kérték őt, hogy maradjon náluk.
Két napig ott is maradt. 41 Ekkor már sokkal többen
hittek az ő tanítása miatt. 42 Az asszonynak pedig azt
mondták: »Most már nem a te beszéded miatt
hiszünk, hanem mert mi magunk hallottuk, és tudjuk,
hogy ő valóban a világ Üdvözítője.«
43 Két
Gyógyítás Galileában
nap múlva
eltávozott onnan Galileába. 44 Jézus ugyan saját
maga tanúsította, hogy a prófétának nincs becsülete a
saját hazájában, 45 mégis, amikor Galileába érkezett,
befogadták őt a galileaiak, mivel látták mindazt, amit
Jeruzsálemben művelt az ünnepen, mert ők is
fölmentek az ünnepre.
46 Ismét elment tehát a galileai Kánába, ahol a
vizet borrá változtatta. Volt egy királyi tisztviselő,
akinek a fia beteg volt Kafarnaumban. 47 Amikor
meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett,
elment hozzá, és kérte őt, hogy jöjjön és gyógyítsa
meg a fiát, mert az már a halálán volt. 48 Erre Jézus
azt mondta neki: »Hacsak jeleket és csodákat nem
láttok, nem hisztek!« 49 A királyi tisztviselő erre azt
felelte: »Uram, gyere el, amíg meg nem hal a
gyermekem!« 50 Jézus azt mondta neki: »Menj, a fiad
él!« Hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott
neki, és elment. 51 Amint hazafelé tartott, már eléje
jöttek a szolgái, és jelentették, hogy a fia él.
52 Megtudakolta tőlük, hogy melyik órában lett
jobban. Azt felelték neki: »Tegnap a hetedik órában
hagyta el őt a láz.« 53 Így megértette az apa, hogy ez
éppen abban az órában történt, amikor Jézus azt
mondta neki: »A fiad él.« És hitt ő és egész háza
népe. 54 Ez már a második csodajel volt, amelyet

aujtou' katabaivnonto" oiJ dou'loi aujtou' Jézus művelt, amikor Júdeából Galileába ment.
uJphvnthsan aujtw'/ levgonte" o{ti oJ pai'" aujtou'
zh'/. 52 ejpuvqeto ou\n th;n w{ran par! aujtw'n ejn h|/
komyovteron e[scen: ei\pan ou\n aujtw'/ o{ti
!Ecqe;" w{ran eJbdovmhn ajfh'ken aujto;n oJ
puretov". 53 e[gnw ou\n oJ path;r o{ti »ejn¼
ejkeivnh/ th'/ w{ra/ ejn h|/ ei\pen aujtw'/ oJ !Ihsou'", @O
uiJov" sou zh'/, kai; ejpivsteusen aujto;" kai; hJ
oijkiva aujtou' o{lh. 54 Tou'to »de;¼ pavlin
Jézus kinyilatkoztatja magát a világ előtt: 5,1deuvteron shmei'on ejpoivhsen oJ !Ihsou'" ejlqw;n 12,50
ejk th'" !Ioudaiva" eij" th;n Galilaivan.
5 A béna meggyógyítása szombaton 1 Ezek után
§5 1 Meta; tau'ta h\n eJorth; tw'n
a zsidók ünnepe, és Jézus fölment Jeruzsálembe.
!Ioudaivwn,
kai;
ajnevbh
!Ihsou'"
eij" volt
2 Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő,
2 e[stin
@Ierosovluma.
de;
ejn
toi'"
@Ierosoluvmoi" ejpi; th'/ probatikh'/ kolumbhvqra amelyet héberül Betezdának neveznek, és öt
hJ ejpilegomevnh @Ebrai>sti; Bhqzaqav, pevnte oszlopcsarnoka van. 3 Ezekben feküdt a betegek,
stoa;" e[cousa. 3 ejn tauvtai" katevkeito vakok, sánták, bénák sokasága. [4]
plh'qo" tw'n ajsqenouvntwn, tuflw'n, cwlw'n,
5 Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc
xhrw'n. 4 5 h\n dev ti" a[nqrwpo" ejkei' esztendő óta beteg volt. 6 Mikor Jézus meglátta őt,
triavkonta »kai;¼ ojktw; e[th e[cwn ejn th'/ hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta
ajsqeneiva/ aujtou': 6 tou'ton ijdw;n oJ !Ihsou'"
így,
megkérdezte
tőle:
»Akarsz-e
katakeivmenon, kai; gnou;" o{ti polu;n h[dh van
7 A beteg azt felelte: »Uram, nincs
meggyógyulni?«
crovnon e[cei, levgei aujtw'/, Qevlei" uJgih;"
genevsqai_ 7 ajpekrivqh aujtw'/ oJ ajsqenw'n, Kuvrie, emberem, aki, amikor felkavarodik a víz, bevigyen
a[nqrwpon oujk e[cw i{na o{tan taracqh'/ to; u{dwr engem a tóba. Mire pedig én odaérek, más megy be
bavlh/ me eij" th;n kolumbhvqran: ejn w|/ de; előttem.« 8 Jézus azt mondta neki: »Kelj föl, vedd
e[rcomai ejgw; a[llo" pro; ejmou' katabaivnei. ágyadat, és járj!« 9 Az ember azonnal meggyógyult,
8 levgei aujtw'/ oJ !Ihsou'", !vEgeire a\ron to;n
fogta az ágyát és járni kezdett.
kravbattovn sou kai; peripavtei. 9 kai; eujqevw"
Azon a napon pedig szombat volt. 10 Ezért a
ejgevneto uJgih;" oJ a[nqrwpo", kai; h\ren to;n
kravbatton aujtou' kai; periepavtei. !'Hn de; zsidók azt mondták a meggyógyított embernek:
savbbaton ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/. 10 e[legon ou\n »Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned.«
oiJ !Ioudai'oi tw'/ teqerapeumevnw/, Savbbatovn 11 Azt felelte nekik: »Aki meggyógyított engem, ő
ejstin, kai; oujk e[xestivn soi a\rai to;n mondta nekem: `Vedd ágyadat, és járj.'« 12 Erre
kravbattovn sou. 11 oJ de; ajpekrivqh aujtoi'", @O megkérdezték tőle: »Ki az az ember, aki neked azt
poihvsa" me uJgih' ejkei'nov" moi ei\pen, !'Aron mondta: `Vedd ágyadat és járj'?« 13 A meggyógyult
to;n kravbattovn sou kai; peripavtei. azonban nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus
12 hjrwvthsan aujtovn, Tiv" ejstin oJ a[nqrwpo" oJ
eltávozott a helyszínen levő tömegből. 14 Később
eijpwvn soi, !'Aron kai; peripavtei_ 13 oJ de; Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta
ijaqei;" oujk h[/dei tiv" ejstin, oJ ga;r !Ihsou'"
neki: »Íme, meggyógyultál, többé már ne vétkezz,
ejxevneusen o[clou o[nto" ejn tw'/ tovpw/. 14 meta;
15 Az
tau'ta euJrivskei aujto;n oJ !Ihsou'" ejn tw'/ iJerw'/ nehogy valami rosszabb történjék veled.«
kai; ei\pen aujtw'/, !vIde uJgih;" gevgona": mhkevti ember elment, és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy
aJmavrtane, i{na mh; cei'rovn soiv ti gevnhtai. Jézus volt az, aki meggyógyította őt. 16 A zsidók
15 ajph'lqen oJ a[nqrwpo" kai; ajnhvggeilen toi'" pedig üldözni kezdték Jézust azért, mert ezeket
!Ioudaivoi" o{ti !Ihsou'" ejstin oJ poihvsa" szombaton tette. 17 Jézus azt felelte nekik: »Az én
aujto;n uJgih'. 16 kai; dia; tou'to ejdivwkon oiJ Atyám mindmáig munkálkodik, és én is
!Ioudai'oi to;n !Ihsou'n, o{ti tau'ta ejpoivei ejn munkálkodom.« 18 Ezért a zsidók még inkább életére
sabbavtw/. 17 oJ de; »jIhsou'"¼ ajpekrivnato törtek, mivel nemcsak megszegte a szombatot,
aujtoi'", @O pathvr mou e{w" a[rti ejrgavzetai,
hanem az Istent is Atyjának mondta, és egyenlővé
kajgw; ejrgavzomai. 18 dia; tou'to ou\n ma'llon
ejzhvtoun aujto;n oiJ !Ioudai'oi ajpoktei'nai, o{ti tette magát az Istennel.
Az Atya tanúságtétele Jézusról 19 Jézus azt
ouj movnon e[luen to; savbbaton ajlla; kai;
patevra i[dion e[legen to;n qeovn, i[son eJauto;n felelte nekik: »Bizony, bizony mondom nektek: A
poiw'n tw'/ qew'/. 19 !Apekrivnato ou\n oJ !Ihsou'" Fiú nem tehet magától semmit, hanem csak azt, amit
kai; e[legen aujtoi'", !Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n, lát, hogy az Atya cselekszik. Mert amiket ő tesz,
ouj duvnatai oJ uiJo;" poiei'n ajf! eJautou' oujde;n azokat cselekszi ugyanúgy a Fiú is. 20 Az Atya
eja;n mhv ti blevph/ to;n patevra poiou'nta: a}
ga;r a]n ejkei'no" poih'/, tau'ta kai; oJ uiJo;" ugyanis szereti a Fiút, és mindent megmutat neki,
oJmoivw" poiei'. 20 oJ ga;r path;r filei' to;n uiJo;n amit tesz. Ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd
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kai; pavnta deivknusin aujtw'/ a} aujto;" poiei',
kai; meivzona touvtwn deivxei aujtw'/ e[rga, i{na
uJmei'" qaumavzhte. 21 w{sper ga;r oJ path;r
ejgeivrei tou;" nekrou;" kai; zw/opoiei', ou{tw"
kai; oJ uiJo;" ou}" qevlei zw/opoiei'. 22 oujde; ga;r oJ
path;r krivnei oujdevna, ajlla; th;n krivsin pa'san
devdwken tw'/ uiJw'/, 23 i{na pavnte" timw'si to;n
uiJo;n kaqw;" timw'si to;n patevra. oJ mh; timw'n
to;n uiJo;n ouj tima'/ to;n patevra to;n pevmyanta
aujtovn. 24 !Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oJ to;n
lovgon mou ajkouvwn kai; pisteuvwn tw'/
pevmyantiv me e[cei zwh;n aijwvnion, kai; eij"
krivsin oujk e[rcetai ajlla; metabevbhken ejk tou'
qanavtou eij" th;n zwhvn. 25 ajmh;n ajmh;n levgw
uJmi'n o{ti e[rcetai w{ra kai; nu'n ejstin o{te oiJ
nekroi; ajkouvsousin th'" fwnh'" tou' uiJou' tou'
qeou' kai; oiJ ajkouvsante" zhvsousin. 26 w{sper
ga;r oJ path;r e[cei zwh;n ejn eJautw'/, ou{tw" kai;
tw'/ uiJw'/ e[dwken zwh;n e[cein ejn eJautw'/: 27 kai;
ejxousivan e[dwken aujtw'/ krivsin poiei'n, o{ti
uiJo;" ajnqrwvpou ejstivn. 28 mh; qaumavzete
tou'to, o{ti e[rcetai w{ra ejn h|/ pavnte" oiJ ejn
toi'" mnhmeivoi" ajkouvsousin th'" fwnh'"
aujtou' 29 kai; ejkporeuvsontai, oiJ ta; ajgaqa;
poihvsante" eij" ajnavstasin zwh'", oiJ de; ta;
fau'la pravxante" eij" ajnavstasin krivsew".
30 Ouj duvnamai ejgw; poiei'n ajp! ejmautou'
oujdevn: kaqw;" ajkouvw krivnw, kai; hJ krivsi" hJ
ejmh; dikaiva ejstivn, o{ti ouj zhtw' to; qevlhma to;
ejmo;n ajlla; to; qevlhma tou' pevmyantov" me.
31 eja;n ejgw; marturw' peri; ejmautou', hJ
marturiva mou oujk e[stin ajlhqhv": 32 a[llo"
ejsti;n oJ marturw'n peri; ejmou', kai; oi\da o{ti
ajlhqhv" ejstin hJ marturiva h}n marturei' peri;
ejmou'. 33 uJmei'" ajpestavlkate pro;" !Iwavnnhn,
kai; memartuvrhken th'/ ajlhqeiva/: 34 ejgw; de; ouj
para; ajnqrwvpou th;n marturivan lambavnw,
ajlla; tau'ta levgw i{na uJmei'" swqh'te.
35 ejkei'no" h\n oJ luvcno" oJ kaiovmeno" kai;
faivnwn, uJmei'" de; hjqelhvsate ajgalliaqh'nai
pro;" w{ran ejn tw'/ fwti; aujtou'. 36 ejgw; de; e[cw
th;n marturivan meivzw tou' !Iwavnnou: ta; ga;r
e[rga a} devdwkevn moi oJ path;r i{na teleiwvsw
aujtav, aujta; ta; e[rga a} poiw', marturei' peri;
ejmou' o{ti oJ pathvr me ajpevstalken: 37 kai; oJ
pevmya" me path;r ejkei'no" memartuvrhken
peri; ejmou'. ou[te fwnh;n aujtou' pwvpote
ajkhkovate ou[te ei\do" aujtou' eJwravkate, 38 kai;
to;n lovgon aujtou' oujk e[cete ejn uJmi'n mevnonta,
o{ti o}n ajpevsteilen ejkei'no" touvtw/ uJmei'" ouj
pisteuvete. 39 ejrauna'te ta;" grafav", o{ti
uJmei'" dokei'te ejn aujtai'" zwh;n aijwvnion e[cein:
kai; ejkei'naiv eijsin aiJ marturou'sai peri; ejmou':
40 kai; ouj qevlete ejlqei'n prov" me i{na zwh;n
e[chte. 41 Dovxan para; ajnqrwvpwn ouj
lambavnw, 42 ajlla; e[gnwka uJma'" o{ti th;n
ajgavphn tou' qeou' oujk e[cete ejn eJautoi'".
43 ejgw; ejlhvluqa ejn tw'/ ojnovmati tou' patrov"
mou kai; ouj lambavnetev me: eja;n a[llo" e[lqh/ ejn
tw'/ ojnovmati tw'/ ijdivw/, ejkei'non lhvmyesqe.
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neki, hogy csodálkozzatok. 21 Mert amint az Atya
feltámasztja a halottakat és életre kelti, úgy a Fiú is
életre kelti, akiket akar. 22 Az Atya nem ítél meg
senkit, az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, 23 hogy
mindenki tisztelje a Fiút, mint ahogy tisztelik az
Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, az Atyát sem tiszteli,
aki őt küldte. 24 Bizony, bizony mondom nektek: aki
az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem
küldött, annak örök élete van, és nem ítéletre jut,
hanem átment a halálból az életre. 25 Bizony, bizony
mondom nektek: eljön az óra, és már itt is van,
amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát,
és akik meghallották, élni fognak. 26 Mert amint az
Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a
Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, 27 és
hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az
Emberfia. 28 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az
óra, amikor mindnyájan, akik a sírokban vannak,
meghallják az ő szavát, 29 és előjönnek: akik jót
tettek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszat
tettek, az ítélet feltámadására. 30 Én nem tehetek
magamtól semmit. Amint hallok, úgy ítélek, és
ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát
keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.
31 Ha én tanúskodom magamról, tanúságom
nem érvényes. 32 Más az, aki tanúskodik énrólam, és
tudom, hogy igaz az a tanúság, amelyet rólam tesz.
33 Ti Jánost kérdeztétek, és ő tanúságot tett az
igazságról. 34 Nekem azonban nincs szükségem
emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket,
hogy üdvözüljetek. 35 Ő égő és világító lámpás volt,
és ti egy ideig örvendezni akartatok az ő fényében.
36 Nekem nagyobb bizonyítékom van Jánosnál.
A tettek, amelyeket az Atya bízott rám, hogy
elvégezzek, azok a tettek, amelyeket én viszek
végbe, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött
engem. 37 Rólam az Atya tett tanúságot, aki küldött.
Ti soha az ő hangját nem hallottátok, sem arcát nem
láttátok, 38 és az ő igéje nem marad meg bennetek,
mert nem hisztek annak, akit ő küldött.
39 Vizsgáljátok az Írásokat, hiszen azt gondoljátok,
hogy azokban van örök élet számotokra. Éppen azok
tesznek tanúságot rólam; 40 ti azonban nem akartok
hozzám jönni, hogy életetek legyen.
41 Emberektől nem fogadok el dicsőséget.
42 Rólatok viszont tudom, hogy nincs bennetek Isten
szeretete. 43 Én Atyám nevében jöttem, és nem
fogadtok el engem. Majd ha más jön a maga
nevében, azt elfogadjátok. 44 Hogyan is tudnátok
hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a
dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem
keresitek? 45 Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni
titeket az Atyánál! Van, aki vádol benneteket:
Mózes, akiben reménykedtek. 46 Mert ha Mózesnek
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duvnasqe uJmei'" pisteu'sai, dovxan hinnétek, talán nekem is hinnétek, mert ő énrólam írt.
para; ajllhvlwn lambavnonte" kai; th;n dovxan 47 Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan
th;n para; tou' movnou qeou' ouj zhtei'te_ 45 mh; hisztek majd az én igéimnek?«
dokei'te o{ti ejgw; kathgorhvsw uJmw'n pro;" to;n
patevra: e[stin oJ kathgorw'n uJmw'n Mwu>sh'",
eij" o}n uJmei'" hjlpivkate. 46 eij ga;r ejpisteuvete
Mwu>sei', ejpisteuvete a]n ejmoiv, peri; ga;r ejmou'
ejkei'no" e[grayen. 47 eij de; toi'" ejkeivnou
gravmmasin ouj pisteuvete, pw'" toi'" ejmoi'"
rJhvmasin pisteuvsete_
6 Kenyérszaporítás Tibériás tavánál 1 Mindezek
§6 1 Meta; tau'ta ajph'lqen oJ !Ihsou'"
után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén túlra ment.
pevran th'" qalavssh" th'" Galilaiva" th'" 2
a csodajeleket,
Tiberiavdo". 2 hjkolouvqei de; aujtw'/ o[clo" Nagy sokaság követte őt, mert látták
3
poluv", o{ti ejqewvroun ta; shmei'a a} ejpoivei ejpi; amelyeket a betegeken művelt. Jézus fölment a
tw'n ajsqenouvntwn. 3 ajnh'lqen de; eij" to; o[ro" hegyre, és leült ott tanítványaival. 4 Közel volt a
!Ihsou'", kai; ejkei' ejkavqhto meta; tw'n maqhtw'n Húsvét, a zsidók ünnepe. 5 Amikor Jézus fölemelte
aujtou'. 4 h\n de; ejggu;" to; pavsca, hJ eJorth; tw'n szemét és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá,
!Ioudaivwn. 5 ejpavra" ou\n tou;" ojfqalmou;" oJ megkérdezte Fülöptől: »Honnan veszünk kenyeret,
!Ihsou'" kai; qeasavmeno" o{ti polu;" o[clo" hogy ehessenek?« 6 Ezt pedig azért mondta, hogy
e[rcetai pro;" aujto;n levgei pro;" Fivlippon, próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar tenni.
Povqen ajgoravswmen a[rtou" i{na favgwsin 7 Fülöp azt felelte neki: »Kétszáz dénár árú kenyér
ou|toi_ 6 tou'to de; e[legen peiravzwn aujtovn, sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami
aujto;" ga;r h[/dei tiv e[mellen poiei'n.
8 A tanítványok egyike, András,
7 ajpekrivqh aujtw'/ »oJ¼ Fivlippo", Diakosivwn kevés jusson.«
dhnarivwn a[rtoi oujk ajrkou'sin aujtoi'" i{na Simon Péter testvére így szólt: 9 »Van itt egy fiú,
e{kasto" bracuv »ti¼ lavbh/. 8 levgei aujtw'/ ei|" akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi ez
ejk tw'n maqhtw'n aujtou', !Andreva" oJ ajdelfo;" ennyinek?« 10 Jézus erre azt mondta: »Telepítsétek le
Sivmwno" Pevtrou, 9 !vEstin paidavrion w|de o}" az embereket!« Sok fű volt azon a helyen.
e[cei pevnte a[rtou" kriqivnou" kai; duvo ojyavria: Letelepedtek tehát; a férfiak szám szerint mintegy
ajlla; tau'ta tiv ejstin eij" tosouvtou"_ 10 ei\pen ötezren voltak. 11 Jézus pedig fogta a kenyereket,
oJ !Ihsou'", Poihvsate tou;" ajnqrwvpou" hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek.
ajnapesei'n. h\n de; covrto" polu;" ejn tw'/ tovpw/. Ugyanígy a halakból is adott, amennyit akartak.
ajnevpesan ou\n oiJ a[ndre" to;n ajriqmo;n wJ" 12
Miután jóllaktak, azt mondta tanítványainak:
pentakiscivlioi. 11 e[laben ou\n tou;" a[rtou" oJ
»Szedjétek
föl a megmaradt darabokat, hogy semmi
!Ihsou'" kai; eujcaristhvsa" dievdwken toi'"
ajnakeimevnoi", oJmoivw" kai; ejk tw'n ojyarivwn el ne vesszen!« 13 Összeszedték tehát, és az öt
o{son h[qelon. 12 wJ" de; ejneplhvsqhsan levgei árpakenyér darabjaiból, ami megmaradt az étkezők
toi'" maqhtai'" aujtou', Sunagavgete ta; után, tizenkét kosarat töltöttek meg.
perisseuvsanta klavsmata, i{na mhv ti
14 Az emberek pedig, látva a csodajelet, amelyet
ajpovlhtai. 13 sunhvgagon ou\n, kai; ejgevmisan művelt, azt mondták: »Bizonyára ez az a próféta, aki
dwvdeka kofivnou" klasmavtwn ejk tw'n pevnte
15
a[rtwn tw'n kriqivnwn a} ejperivsseusan toi'" eljön a világra!« Amikor Jézus észrevette, hogy
bebrwkovsin. 14 OiJ ou\n a[nqrwpoi ijdovnte" o} arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék,
ejpoivhsen shmei'on e[legon o{ti Ou|tov" ejstin ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.
ajlhqw'" oJ profhvth" oJ ejrcovmeno" eij" to;n
Jézus a vízen jár 16 Miután beesteledett,
kovsmon. 15 !Ihsou'" ou\n gnou;" o{ti mevllousin tanítványai lementek a tengerre. 17 Beszálltak a
e[rcesqai kai; aJrpavzein aujto;n i{na poihvswsin bárkába, és elindultak a tengeren túlra, Kafarnaumba.
basileva ajnecwvrhsen pavlin eij" to; o[ro" Besötétedett már, de Jézus még mindig nem ment
aujto;" movno". 16 @W" de; ojyiva ejgevneto oda hozzájuk. 18 Mivel nagy szél támadt, a tenger
katevbhsan oiJ maqhtai; aujtou' ejpi; th;n
19 Amikor
mintegy huszonöt vagy
qavlassan, 17 kai; ejmbavnte" eij" ploi'on háborgott.
h[rconto pevran th'" qalavssh" eij" harminc stádiumnyira hajóztak, látták, hogy Jézus a
Kafarnaouvm. kai; skotiva h[dh ejgegovnei kai; tengeren járva a bárkához közeledik, és
ou[pw ejlhluvqei pro;" aujtou;" oJ !Ihsou'", 18 h{ megrémültek. 20 Ő pedig így szólt hozzájuk: »Én
te qavlassa ajnevmou megavlou pnevonto" vagyok, ne féljetek!« 21 Fel akarták őt venni a
diegeivreto. 19 ejlhlakovte" ou\n wJ" stadivou" bárkába, de a bárka azonnal a parthoz érkezett, ahová
ei[kosi pevnte h] triavkonta qewrou'sin to;n tartottak.
!Ihsou'n peripatou'nta ejpi; th'" qalavssh" kai;
Tanítás a mennyei kenyérről 22 Másnap a tömeg,
ejggu;"
tou'
ploivou
ginovmenon,
kai;
ejfobhvqhsan 20 oJ de; levgei aujtoi'" !Egwv eijmi amely a tengeren túl állt, észrevette, hogy csak egy

ejfobhvqhsan. 20 oJ de; levgei aujtoi'", !Egwv eijmi,
mh; fobei'sqe. 21 h[qelon ou\n labei'n aujto;n eij"
to; ploi'on, kai; eujqevw" ejgevneto to; ploi'on ejpi;
th'" gh'" eij" h}n uJph'gon. 22 Th'/ ejpauvrion oJ
o[clo" oJ eJsthkw;" pevran th'" qalavssh" ei\don
o{ti ploiavrion a[llo oujk h\n ejkei' eij mh; e{n, kai;
o{ti ouj suneish'lqen toi'" maqhtai'" aujtou' oJ
!Ihsou'" eij" to; ploi'on ajlla; movnoi oiJ maqhtai;
aujtou' ajph'lqon: 23 a[lla h\lqen ploi»avri¼a ejk
Tiberiavdo" ejggu;" tou' tovpou o{pou e[fagon
to;n a[rton eujcaristhvsanto" tou' kurivou.
24 o{te ou\n ei\den oJ o[clo" o{ti !Ihsou'" oujk
e[stin ejkei' oujde; oiJ maqhtai; aujtou', ejnevbhsan
aujtoi; eij" ta; ploiavria kai; h\lqon eij"
Kafarnaou;m zhtou'nte" to;n !Ihsou'n. 25 kai;
euJrovnte" aujto;n pevran th'" qalavssh" ei\pon
aujtw'/, @Rabbiv, povte w|de gevgona"_ 26 ajpekrivqh
aujtoi'" oJ !Ihsou'" kai; ei\pen, !Amh;n ajmh;n
levgw uJmi'n, zhtei'tev me oujc o{ti ei[dete
shmei'a ajll! o{ti ejfavgete ejk tw'n a[rtwn kai;
ejcortavsqhte. 27 ejrgavzesqe mh; th;n brw'sin
th;n ajpollumevnhn ajlla; th;n brw'sin th;n
mevnousan eij" zwh;n aijwvnion, h}n oJ uiJo;" tou'
ajnqrwvpou uJmi'n dwvsei: tou'ton ga;r oJ path;r
ejsfravgisen oJ qeov". 28 ei\pon ou\n pro;" aujtovn,
Tiv poiw'men i{na ejrgazwvmeqa ta; e[rga tou'
qeou'_ 29 ajpekrivqh »oJ¼ !Ihsou'" kai; ei\pen
aujtoi'", Tou'tov ejstin to; e[rgon tou' qeou', i{na
pisteuvhte eij" o}n ajpevsteilen ejkei'no".
30 ei\pon ou\n aujtw'/, Tiv ou\n poiei'" su; shmei'on,
i{na i[dwmen kai; pisteuvswmevn soi_ tiv ejrgavzh/_
31 oiJ patevre" hJmw'n to; mavnna e[fagon ejn th'/
ejrhvmw/, kaqwv" ejstin gegrammevnon, !vArton ejk
tou' oujranou' e[dwken aujtoi'" fagei'n. 32 ei\pen
ou\n aujtoi'" oJ !Ihsou'", !Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
ouj Mwu>sh'" devdwken uJmi'n to;n a[rton ejk tou'
oujranou', ajll! oJ pathvr mou divdwsin uJmi'n to;n
a[rton ejk tou' oujranou' to;n ajlhqinovn: 33 oJ ga;r
a[rto" tou' qeou' ejstin oJ katabaivnwn ejk tou'
oujranou' kai; zwh;n didou;" tw'/ kovsmw/. 34 Ei\pon
ou\n pro;" aujtovn, Kuvrie, pavntote do;" hJmi'n
to;n a[rton tou'ton. 35 ei\pen aujtoi'" oJ !Ihsou'",
!Egwv eijmi oJ a[rto" th'" zwh'": oJ ejrcovmeno"
prov" ejme; ouj mh; peinavsh/, kai; oJ pisteuvwn eij"
ejme; ouj mh; diyhvsei pwvpote. 36 ajll! ei\pon
uJmi'n o{ti kai; eJwravkatev »me¼ kai; ouj
pisteuvete. 37 Pa'n o} divdwsivn moi oJ path;r
pro;" ejme; h{xei, kai; to;n ejrcovmenon pro;" ejme;
ouj mh; ejkbavlw e[xw, 38 o{ti katabevbhka ajpo;
tou' oujranou' oujc i{na poiw' to; qevlhma to; ejmo;n
ajlla; to; qevlhma tou' pevmyantov" me: 39 tou'to
dev ejstin to; qevlhma tou' pevmyantov" me, i{na
pa'n o} devdwkevn moi mh; ajpolevsw ejx aujtou'
ajlla; ajnasthvsw aujto; »ejn¼ th'/ ejscavth/ hJmevra/.
40 tou'to gavr ejstin to; qevlhma tou' patrov"
mou, i{na pa'" oJ qewrw'n to;n uiJo;n kai;
pisteuvwn eij" aujto;n e[ch/ zwh;n aijwvnion, kai;
ajnasthvsw aujto;n ejgw; »ejn¼ th'/ ejscavth/ hJmevra/.
41 !Egovgguzon ou\n oiJ !Ioudai'oi peri; aujtou'
o{ti ei\pen, !Egwv eijmi oJ a[rto" oJ kataba;" ejk
tou' oujranou' 42 kai; e[legon Oujc ou|tov" ejstin

bárka volt ott, és hogy Jézus nem szállt be
tanítványaival a bárkába, a tanítványai egyedül
távoztak el. 23 Jöttek viszont Tibériásból más bárkák
annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették,
miután az Úr hálát adott. 24 Amikor tehát a sokaság
meglátta, hogy nincs ott sem Jézus, sem a
tanítványai, beszálltak a bárkákba, és Jézust keresve
Kafarnaumba mentek. 25 Amikor megtalálták őt a
tengeren túl, azt mondták neki: »Rabbi, mikor jöttél
ide?«
26 Jézus azt felelte: »Bizony, bizony mondom
nektek: Kerestek engem, de nem azért, mert
csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a
kenyerekből és jóllaktatok. 27 Ne azért az eledelért
fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az
eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet
majd az Emberfia ad nektek. Őt ugyanis az Atyaisten
jelölte meg.« 28 Erre azt kérdezték tőle: »Mit
tegyünk, hogy Isten tetteit cselekedjük?« 29 Jézus azt
felelte: »Isten tette az, hogy higgyetek abban, akit ő
küldött.«
30 Erre megkérdezték tőle: »Milyen jelet viszel
végbe, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit
cselekszel? 31 Atyáink mannát ettek a pusztában,
amint írva van: `A mennyből adott nekik kenyeret
enni'« {Kiv 16,4}. 32 Jézus ezt válaszolta: »Bizony,
bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek
mennyből való kenyeret, hanem az én Atyám adja
nektek az igazi mennyből való kenyeret. 33 Mert az
Isten kenyere az, amely a mennyből szállott le, és
életet ad a világnak.« 34 Ekkor azt mondták neki:
»Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!«
35 Jézus azt felelte nekik: »Én vagyok az élet
kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki
bennem hisz, sohasem szomjazik meg. 36 De
mondtam nektek, hogy bár láttatok engem, mégsem
hisztek. 37 Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám
jön, és aki hozzám jön, nem utasítom el, 38 mert nem
azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát
tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.
39 Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy el
ne veszítsek semmit abból, amit nekem adott, hanem
föltámasszam azt az utolsó napon. 40 Mert Atyám
akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz
benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az
utolsó napon.«
41 A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene,
mivel azt mondta: »Én vagyok a kenyér, aki a
mennyből szálltam alá«, 42 és azt mondták: »Nem
Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját?
Hogyan mondja most: `A mennyből szálltam alá'?«
43 Jézus azt válaszolta nekik: »Ne zúgolódjatok
egymás közt! 44 Senki sem jöhet hozzám, hacsak az
Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én

tou' oujranou', 42 kai; e[legon, Oujc ou|tov" ejstin
!Ihsou'" oJ uiJo;" !Iwshvf, ou| hJmei'" oi[damen to;n
patevra kai; th;n mhtevra_ pw'" nu'n levgei o{ti
!Ek tou' oujranou' katabevbhka_ 43 ajpekrivqh
!Ihsou'" kai; ei\pen aujtoi'", Mh; gogguvzete
met! ajllhvlwn. 44 oujdei;" duvnatai ejlqei'n prov"
me eja;n mh; oJ path;r oJ pevmya" me eJlkuvsh/
aujtovn, kajgw; ajnasthvsw aujto;n ejn th'/ ejscavth/
hJmevra/. 45 e[stin gegrammevnon ejn toi'"
profhvtai", Kai; e[sontai pavnte" didaktoi;
qeou': pa'" oJ ajkouvsa" para; tou' patro;" kai;
maqw;n e[rcetai pro;" ejmev. 46 oujc o{ti to;n
patevra eJwvrakevn ti" eij mh; oJ w]n para; tou'
qeou', ou|to" eJwvraken to;n patevra. 47 ajmh;n
ajmh;n levgw uJmi'n, oJ pisteuvwn e[cei zwh;n
aijwvnion. 48 ejgwv eijmi oJ a[rto" th'" zwh'". 49 oiJ
patevre" uJmw'n e[fagon ejn th'/ ejrhvmw/ to; mavnna
kai; ajpevqanon: 50 ou|tov" ejstin oJ a[rto" oJ ejk
tou' oujranou' katabaivnwn i{na ti" ejx aujtou'
favgh/ kai; mh; ajpoqavnh/. 51 ejgwv eijmi oJ a[rto" oJ
zw'n oJ ejk tou' oujranou' katabav": ejavn ti" favgh/
ejk touvtou tou' a[rtou zhvsei eij" to;n aijw'na:
kai; oJ a[rto" de; o}n ejgw; dwvsw hJ savrx mouv
ejstin uJpe;r th'" tou' kovsmou zwh'".
52 !Emavconto ou\n pro;" ajllhvlou" oiJ !Ioudai'oi
levgonte", Pw'" duvnatai ou|to" hJmi'n dou'nai
th;n savrka »aujtou'¼ fagei'n_ 53 ei\pen ou\n
aujtoi'" oJ !Ihsou'", !Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
eja;n mh; favghte th;n savrka tou' uiJou' tou'
ajnqrwvpou kai; pivhte aujtou' to; ai|ma, oujk
e[cete zwh;n ejn eJautoi'". 54 oJ trwvgwn mou th;n
savrka kai; pivnwn mou to; ai|ma e[cei zwh;n
aijwvnion, kajgw; ajnasthvsw aujto;n th'/ ejscavth/
hJmevra/: 55 hJ ga;r savrx mou ajlhqhv" ejstin
brw'si", kai; to; ai|mav mou ajlhqhv" ejstin
povsi". 56 oJ trwvgwn mou th;n savrka kai; pivnwn
mou to; ai|ma ejn ejmoi; mevnei kajgw; ejn aujtw'/.
57 kaqw;" ajpevsteilevn me oJ zw'n path;r kajgw;
zw' dia; to;n patevra, kai; oJ trwvgwn me
kajkei'no" zhvsei di! ejmev. 58 ou|tov" ejstin oJ
a[rto" oJ ejx oujranou' katabav", ouj kaqw;"
e[fagon oiJ patevre" kai; ajpevqanon: oJ trwvgwn
tou'ton to;n a[rton zhvsei eij" to;n aijw'na.
59 Tau'ta ei\pen ejn sunagwgh'/ didavskwn ejn
Kafarnaouvm. 60 Polloi; ou\n ajkouvsante" ejk
tw'n maqhtw'n aujtou' ei\pan, Sklhrov" ejstin oJ
lovgo" ou|to": tiv" duvnatai aujtou' ajkouvein_
61 eijdw;" de; oJ !Ihsou'" ejn eJautw'/ o{ti
gogguvzousin peri; touvtou oiJ maqhtai; aujtou'
ei\pen aujtoi'", Tou'to uJma'" skandalivzei_
62 eja;n ou\n qewrh'te to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
ajnabaivnonta o{pou h\n to; provteron_ 63 to;
pneu'mav ejstin to; zw/opoiou'n, hJ sa;rx oujk
wjfelei' oujdevn: ta; rJhvmata a} ejgw; lelavlhka
uJmi'n pneu'mav ejstin kai; zwhv ejstin. 64 ajll!
eijsi;n ejx uJmw'n tine" oi} ouj pisteuvousin. h[/dei
ga;r ejx ajrch'" oJ !Ihsou'" tivne" eijsi;n oiJ mh;
pisteuvonte" kai; tiv" ejstin oJ paradwvswn
aujtovn. 65 kai; e[legen, Dia; tou'to ei[rhka uJmi'n
o{ti oujdei;" duvnatai ejlqei'n prov" me eja;n mh; h\/
dedomevnon aujtw' ejk tou' patrov" 66 !Ek

feltámasztom őt az utolsó napon. 45 Meg van írva a
prófétáknál:
`Mindnyájan
Isten
tanítványai
lesznek' {Iz 54,13}. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és
elfogadta tanítását, hozzám jön. 46 Nem mintha az
Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki
Istentől való. 47 Bizony, bizony mondom nektek: Aki
hisz, annak örök élete van.
48 Én vagyok az élet kenyere. 49 Atyáitok
mannát ettek a pusztában és meghaltak. 50 Ez a
mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik,
ne haljon meg. 51 Én vagyok az élő kenyér, amely a
mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből
eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én
adok, az én testem a világ életéért.
52 Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt,
és ezt kérdezték: »Hogyan adhatja ez testét eledelül
nekünk?« 53 Jézus azt felelte nekik: »Bizony, bizony
mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét,
és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek.
54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,
annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó
napon. 55 Mert az én testem valóságos étel, és az én
vérem valóságos ital. 56 Aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.
57 Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya
által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. 58 Ez
az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Nem olyan,
mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a
kenyeret eszi, örökké élni fog. 59 Ezeket mondta
Kafarnaumban, amikor a zsinagógában tanított.
A tanítványok elbizonytalanodása 60 Amikor ezt
meghallották, a tanítványai közül sokan azt mondták:
»Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt?« 61 Jézus
tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgolódnak,
ezért azt mondta nekik: »Megbotránkoztat ez titeket?
62 Hát ha majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda,
ahol azelőtt volt? 63 A Lélek az, ami éltet, a test nem
használ semmit. Az igék, amelyeket én mondtam
nektek, Lélek és élet. 64 De vannak közületek
egyesek, akik nem hisznek.« Mert Jézus kezdettől
fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és
hogy ki fogja őt elárulni. 65 Majd hozzátette: »Ezért
mondtam nektek: Senki nem jöhet hozzám, hacsak
az Atya meg nem adja neki.«
66 Ettől fogva a tanítványai közül sokan
visszahúzódtak, és már nem jártak vele. 67 Jézus
azért így szólt a tizenkettőhöz: »Talán ti is el akartok
menni?« 68 Simon Péter azt felelte: »Uram, kihez
mennénk? Az örök élet igéi a tieid. 69 Mi hittünk, és
megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.«
70 Jézus
azt felelte nekik: »Nem tizenkettőt
választottam ki közületek? Egy közületek mégis
ördög.« 71 Ezt pedig Júdásra, az iskarióti Simon fiára
értette, mert ez árulója lett, egy a tizenkettő közül.

dedomevnon aujtw'/ ejk tou' patrov". 66 !Ek
touvtou polloi; »ejk¼ tw'n maqhtw'n aujtou'
ajph'lqon eij" ta; ojpivsw kai; oujkevti met! aujtou'
periepavtoun. 67 ei\pen ou\n oJ !Ihsou'" toi'"
dwvdeka, Mh; kai; uJmei'" qevlete uJpavgein_
68 ajpekrivqh aujtw'/ Sivmwn Pevtro", Kuvrie,
pro;" tivna ajpeleusovmeqa_ rJhvmata zwh'"
aijwnivou e[cei", 69 kai; hJmei'" pepisteuvkamen
kai; ejgnwvkamen o{ti su; ei\ oJ a{gio" tou' qeou'.
70 ajpekrivqh aujtoi'" oJ !Ihsou'", Oujk ejgw; uJma'"
tou;" dwvdeka ejxelexavmhn, kai; ejx uJmw'n ei|"
diavbolov" ejstin_ 71 e[legen de; to;n !Iouvdan
Jézus kinyilatkoztatja magát Jeruzsálemben:
Sivmwno" !Iskariwvtou: ou|to" ga;r e[mellen
7,1-52
paradidovnai aujtovn, ei|" ejk tw'n dwvdeka.
§

7 1 Kai;

meta; tau'ta periepavtei oJ
!Ihsou'" ejn th'/ Galilaiva/: ouj ga;r h[qelen ejn th'/
!Ioudaiva/ peripatei'n, o{ti ejzhvtoun aujto;n oiJ
!Ioudai'oi ajpoktei'nai. 2 h\n de; ejggu;" hJ eJorth;
tw'n !Ioudaivwn hJ skhnophgiva. 3 ei\pon ou\n
pro;" aujto;n oiJ ajdelfoi; aujtou', Metavbhqi
ejnteu'qen kai; u{page eij" th;n !Ioudaivan, i{na
kai; oiJ maqhtaiv sou qewrhvsousin sou' ta;
e[rga a} poiei'": 4 oujdei;" gavr ti ejn kruptw'/
poiei' kai; zhtei' aujto;" ejn parrhsiva/ ei\nai. eij
tau'ta poiei'", fanevrwson seauto;n tw'/
kovsmw/. 5 oujde; ga;r oiJ ajdelfoi; aujtou'
ejpivsteuon eij" aujtovn. 6 levgei ou\n aujtoi'" oJ
!Ihsou'", @O kairo;" oJ ejmo;" ou[pw pavrestin, oJ
de; kairo;" oJ uJmevtero" pavntotev ejstin
e{toimo". 7 ouj duvnatai oJ kovsmo" misei'n uJma'",
ejme; de; misei', o{ti ejgw; marturw' peri; aujtou'
o{ti ta; e[rga aujtou' ponhrav ejstin. 8 uJmei'"
ajnavbhte eij" th;n eJorthvn: ejgw; oujk ajnabaivnw
eij" th;n eJorth;n tauvthn, o{ti oJ ejmo;" kairo;"
ou[pw peplhvrwtai. 9 tau'ta de; eijpw;n aujto;"
e[meinen ejn th'/ Galilaiva/. 10 @W" de; ajnevbhsan
oiJ ajdelfoi; aujtou' eij" th;n eJorthvn, tovte kai;
aujto;" ajnevbh, ouj fanerw'" ajlla; »wJ"¼ ejn
kruptw'/. 11 oiJ ou\n !Ioudai'oi ejzhvtoun aujto;n ejn
th'/ eJorth'/ kai; e[legon, Pou' ejstin ejkei'no"_
12 kai; goggusmo;" peri; aujtou' h\n polu;" ejn
toi'" o[cloi": oiJ me;n e[legon o{ti !Agaqov"
ejstin, a[lloi »de;¼ e[legon, Ou[, ajlla; plana'/
to;n o[clon. 13 oujdei;" mevntoi parrhsiva/ ejlavlei
peri; aujtou' dia; to;n fovbon tw'n !Ioudaivwn.
14 !vHdh de; th'" eJorth'" mesouvsh" ajnevbh
!Ihsou'" eij" to; iJero;n kai; ejdivdasken.
15 ejqauvmazon ou\n oiJ !Ioudai'oi levgonte", Pw'"
ou|to" gravmmata oi\den mh; memaqhkwv"_
16 ajpekrivqh ou\n aujtoi'" »oJ¼ !Ihsou'" kai;
ei\pen, @H ejmh; didach; oujk e[stin ejmh; ajlla;
tou' pevmyantov" me: 17 ejavn ti" qevlh/ to;
qevlhma aujtou' poiei'n, gnwvsetai peri; th'"
didach'" povteron ejk tou' qeou' ejstin h] ejgw;
ajp! ejmautou' lalw'. 18 oJ ajf! eJautou' lalw'n
th;n dovxan th;n ijdivan zhtei': oJ de; zhtw'n th;n
dovxan tou' pevmyanto" aujtovn, ou|to" ajlhqhv"
ejstin kai; ajdikiva ejn aujtw'/ oujk e[stin. 19 ouj
Mwu>sh'" devdwken uJmi'n to;n novmon_ kai; oujdei;"
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Jézus kerüli a nyilvánosságot 1 Ezek

után
Jézus bejárta Galileát. Nem akart ugyanis Júdeába
menni, mert a zsidók halálra keresték.
2 Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
3 Testvérei ekkor azt mondták neki: »Menj el innen,
eredj Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet,
amelyeket művelsz! 4 Hiszen senki sem cselekszik
titokban, aki nyilvánosságra akar jutni. Ha ezeket
teszed, mutasd meg magad a világnak!« 5 Mert még
testvérei sem hittek benne. 6 Jézus azt felelte nekik:
»Az én időm még nincs itt, de számotokra az idő
mindenkor alkalmas. 7 Titeket nem gyűlölhet a világ,
de engem gyűlöl, mert én tanúskodom arról, hogy a
tettei gonoszak. 8 Ti csak menjetek fel az ünnepre, én
nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm
még nem telt be.« 9 Ezeket mondta, és ő maga
Galileában maradt.
10 Amikor azonban testvérei felmentek az
ünnepre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem
mintegy titokban. 11 A zsidók keresték őt az
ünnepen, és azt kérdezték: »Hol van ő?« 12 A nép
között sok mindent beszéltek róla. Egyesek azt
mondták: »Jó ember az!« Mások ellenben: »Nem,
hanem félrevezeti a népet.« 13 Mindamellett senki
sem beszélt róla nyíltan a zsidóktól való félelem
miatt.
Jézus tanít a templomban 14 Mikor már az ünnep
közepe volt, Jézus fölment a templomba és tanított.
15 A zsidók csodálkoztak, s ezt mondták: »Honnan
ismeri ez az Írásokat, holott nem tanulta?« 16 Jézus
azt felelte nekik: »Az én tanításom nem az enyém,
hanem azé, aki engem küldött. 17 Ha valaki kész az ő
akaratát megtenni, felismeri a tanításról, hogy az az
Istentől való-e, vagy én magamtól szólok-e. 18 Aki
önmagától beszél, az a maga dicsőségét keresi, aki
pedig küldőjének dicsőségét keresi, az igazmondó, és
nincs benne hamisság. 19 Nem Mózes adta nektek a
törvényt? És senki közületek nem cselekszi a
törvényt. Miért akartok engem megölni?« 20 A nép
azt felelte: »Ördögöd van! Ki akar téged megölni?«

ejx uJmw'n poiei' to;n novmon. tiv me zhtei'te
ajpoktei'nai_ 20 ajpekrivqh oJ o[clo", Daimovnion
e[cei": tiv" se zhtei' ajpoktei'nai_ 21 ajpekrivqh
!Ihsou'" kai; ei\pen aujtoi'", @;En e[rgon ejpoivhsa
kai; pavnte" qaumavzete. 22 dia; tou'to Mwu>sh'"
devdwken uJmi'n th;n peritomhvn--oujc o{ti ejk tou'
Mwu>sevw" ejsti;n ajll! ejk tw'n patevrwn--kai; ejn
sabbavtw/ peritevmnete a[nqrwpon. 23 eij
peritomh;n lambavnei a[nqrwpo" ejn sabbavtw/
i{na mh; luqh'/ oJ novmo" Mwu>sevw", ejmoi; cola'te
o{ti o{lon a[nqrwpon uJgih' ejpoivhsa ejn
sabbavtw/_ 24 mh; krivnete kat! o[yin, ajlla; th;n
dikaivan krivsin krivnete. 25 !vElegon ou\n tine"
ejk tw'n @Ierosolumitw'n, Oujc ou|tov" ejstin o}n
zhtou'sin ajpoktei'nai_ 26 kai; i[de parrhsiva/
lalei' kai; oujde;n aujtw'/ levgousin. mhvpote
ajlhqw'" e[gnwsan oiJ a[rconte" o{ti ou|tov"
ejstin oJ Cristov"_ 27 ajlla; tou'ton oi[damen
povqen ejstivn: oJ de; Cristo;" o{tan e[rchtai
oujdei;" ginwvskei povqen ejstivn. 28 e[kraxen ou\n
ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn oJ !Ihsou'" kai; levgwn,
Kajme; oi[date kai; oi[date povqen eijmiv: kai; ajp!
ejmautou' oujk ejlhvluqa, ajll! e[stin ajlhqino;" oJ
pevmya" me, o}n uJmei'" oujk oi[date: 29 ejgw; oi\da
aujtovn, o{ti par! aujtou' eijmi kajkei'nov" me
ajpevsteilen. 30 !Ezhvtoun ou\n aujto;n piavsai,
kai; oujdei;" ejpevbalen ejp! aujto;n th;n cei'ra,
o{ti ou[pw ejlhluvqei hJ w{ra aujtou'. 31 !Ek tou'
o[clou de; polloi; ejpivsteusan eij" aujtovn, kai;
e[legon, @O Cristo;" o{tan e[lqh/ mh; pleivona
shmei'a poihvsei w|n ou|to" ejpoivhsen_ 31 !Ek
tou' o[clou de; polloi; ejpivsteusan eij" aujtovn,
kai; e[legon, @O Cristo;" o{tan e[lqh/ mh;
pleivona shmei'a poihvsei w|n ou|to" ejpoivhsen_
32 !vHkousan
oiJ Farisai'oi tou' o[clou
gogguvzonto" peri; aujtou' tau'ta, kai;
ajpevsteilan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi
uJphrevta" i{na piavswsin aujtovn. 33 ei\pen ou\n
oJ !Ihsou'", !vEti crovnon mikro;n meq! uJmw'n eijmi
kai; uJpavgw pro;" to;n pevmyantav me.
34 zhthvsetev me kai; oujc euJrhvsetev »me¼, kai;
o{pou eijmi; ejgw; uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'n.
35 ei\pon ou\n oiJ !Ioudai'oi pro;" eJautouv", Pou'
ou|to" mevllei poreuvesqai o{ti hJmei'" oujc
euJrhvsomen aujtovn_ mh; eij" th;n diaspora;n tw'n
@Ellhvnwn mevllei poreuvesqai kai; didavskein
tou;" @vEllhna"_ 36 tiv" ejstin oJ lovgo" ou|to"
o}n ei\pen, Zhthvsetev me kai; oujc euJrhvsetev
»me¼, kai; o{pou eijmi; ejgw; uJmei'" ouj duvnasqe
ejlqei'n_ 37 !En de; th'/ ejscavth/ hJmevra/ th'/
megavlh/ th'" eJorth'" eiJsthvkei oJ !Ihsou'" kai;
e[kraxen levgwn, !Eavn ti" diya'/ ejrcevsqw prov"
me kai; pinevtw. 38 oJ pisteuvwn eij" ejmev, kaqw;"
ei\pen hJ grafhv, potamoi; ejk th'" koiliva"
aujtou' rJeuvsousin u{dato" zw'nto". 39 tou'to de;
ei\pen peri; tou' pneuvmato" o} e[mellon
lambavnein oiJ pisteuvsante" eij" aujtovn: ou[pw
ga;r h\n pneu'ma, o{ti !Ihsou'" oujdevpw
ejdoxavsqh. 40 !Ek tou' o[clou ou\n ajkouvsante"
tw'n lovgwn touvtwn e[legon, Ou|tov" ejstin
ajlhqw'" oJ profhvth": 41 a[lloi e[legon Ou|tov"

21 Jézus

azt mondta nekik: »Egyetlen dolgot tettem,
és mindnyájan megütköztök. 22 A körülmetélést
Mózes adta nektek – bár az nem is Mózestől való,
hanem az atyáktól –, és szombaton körülmetélitek az
embert. 23 Ha valaki körülmetélkedhet szombaton
anélkül, hogy Mózes törvényén csorba esnék, miért
acsarkodtok rám azért, hogy az egész embert
meggyógyítottam szombaton? 24 Ne ítéljetek a látszat
után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!«
A nép találgatása Jézus kilétéről 25 A
jeruzsálemiek közül egyesek azt mondták: »Nem ő
az, akit halálra keresnek? 26 Íme, nyilvánosan beszél,
és semmit sem mondanak neki. Talán a főemberek
valóban fölismerték, hogy ő a Krisztus? 27 Róla
azonban tudjuk, hogy honnan való, a Krisztust pedig,
amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.«
28 Akkor Jézus, aki a templomban tanított, így
kiáltott fel: »Ismertek engem is, és azt is tudjátok,
hogy honnan való vagyok. Márpedig én nem
magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki Igaz,
akit ti nem ismertek. 29 Én ismerem őt, mert tőle
vagyok, és ő küldött engem.« 30 Ekkor szerették
volna elfogni, de senki sem emelte rá kezét, mert
még nem jött el az ő órája. 31 A népből azonban
sokan hittek benne és azt mondták: »A Krisztus,
amikor eljön, vajon több csodajelet fog-e tenni, mint
amit ő tett?«
A főtanács vitája Jézusról 32 Meghallották a
farizeusok, hogy a nép ilyeneket suttog felőle, ezért a
főpapok és a farizeusok szolgákat küldtek, hogy
elfogják őt. 33 Akkor Jézus így szólt: »Még egy
kevés ideig veletek vagyok, aztán elmegyek ahhoz,
aki küldött engem. 34 Keresni fogtok engem, de nem
találtok, és ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.«
35 A zsidók ezért azt mondták egymás közt: »Hová
akar ez menni, hogy nem találjuk őt? Csak nem akar
a görögök közé a szórványba menni és a görögöket
tanítani? 36 Miféle beszéd ez, amelyet mondott:
`Keresni fogtok engem, de nem találtok, és ahol én
vagyok, oda ti nem jöhettek'?«
Az élő víz 37 Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus
megállt és felkiáltott: »Ha valaki szomjazik, jöjjön
hozzám, és igyon mindenki, 38 aki hisz bennem.
Amint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd
belőle.« 39 Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne
hívők meg fognak kapni. A Lélek ugyanis még nem
volt megadva, mert Jézus még nem dicsőült meg.
40 Akik a népből ezeket a szavakat hallották, azt
mondták: »Ez valóban a próféta!« 41 Mások így
szóltak: »Ez a Krisztus!« Némelyek pedig
megjegyezték: »Csak nem Galileából jön a Krisztus?
42 Nem ezt mondta az Írás: `Dávid utódaiból és
Betlehem helységből jön a Krisztus {2 Sám 7,12-16; Mik
5,1}, ahonnan Dávid származott?'« 43 És a sokaságban

ajlhqw'" oJ profhvth": 41 a[lloi e[legon, Ou|tov"
ejstin oJ Cristov": oiJ de; e[legon, Mh; ga;r ejk
th'" Galilaiva" oJ Cristo;" e[rcetai_ 42 oujc hJ
grafh; ei\pen o{ti ejk tou' spevrmato" Dauivd,
kai; ajpo; Bhqlevem th'" kwvmh" o{pou h\n Dauivd,
e[rcetai oJ Cristo;"_ 43 scivsma ou\n ejgevneto
ejn tw'/ o[clw/ di! aujtovn. 44 tine;" de; h[qelon ejx
aujtw'n piavsai aujtovn, ajll! oujdei;" ejpevbalen
ejp! aujto;n ta;" cei'ra". 45 !'Hlqon ou\n oiJ
uJphrevtai pro;" tou;" ajrcierei'" kai;
Farisaivou", kai; ei\pon aujtoi'" ejkei'noi, Dia;
tiv oujk hjgavgete aujtovn_ 46 ajpekrivqhsan oiJ
uJphrevtai, Oujdevpote ejlavlhsen ou{tw"
a[nqrwpo". 47 ajpekrivqhsan ou\n aujtoi'" oiJ
Farisai'oi, Mh; kai; uJmei'" peplavnhsqe_ 48 mhv
ti" ejk tw'n ajrcovntwn ejpivsteusen eij" aujto;n
h] ejk tw'n Farisaivwn_ 49 ajlla; oJ o[clo" ou|to" oJ
mh; ginwvskwn to;n novmon ejpavratoiv eijsin.
50 levgei Nikovdhmo" pro;" aujtouv", oJ ejlqw;n
pro;" aujto;n »to;¼ provteron, ei|" w]n ejx aujtw'n,
51 Mh; oJ novmo" hJmw'n krivnei to;n a[nqrwpon
eja;n mh; ajkouvsh/ prw'ton par! aujtou' kai; gnw'/
tiv poiei'_ 52 ajpekrivqhsan kai; ei\pan aujtw'/, Mh;
kai; su; ejk th'" Galilaiva" ei\_ ejrauvnhson kai;
i[de o{ti ejk th'" Galilaiva" profhvth" oujk
ejgeivretai. 53 »»Kai; ejporeuvqhsan e{kasto"
eij" to;n oi\kon aujtou',
§

8 1 !Ihsou'" de; ejporeuvqh eij" to; !vOro"

tw'n !Elaiw'n. 2 !vOrqrou de; pavlin paregevneto
eij" to; iJerovn, kai; pa'" oJ lao;" h[rceto pro;"
aujtovn, kai; kaqivsa" ejdivdasken aujtouv".
3 a[gousin de; oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi
gunai'ka ejpi; moiceiva/ kateilhmmevnhn, kai;
sthvsante" aujth;n ejn mevsw/ 4 levgousin aujtw'/,
Didavskale, au{th hJ gunh; kateivlhptai ejp!
aujtofwvrw/ moiceuomevnh: 5 ejn de; tw'/ novmw/
hJmi'n Mwu>sh'" ejneteivlato ta;" toiauvta"
liqavzein: su; ou\n tiv levgei"_ 6 tou'to de;
e[legon peiravzonte" aujtovn, i{na e[cwsin
kathgorei'n aujtou'. oJ de; !Ihsou'" kavtw kuvya"
tw'/ daktuvlw/ katevgrafen eij" th;n gh'n. 7 wJ" de;
ejpevmenon ejrwtw'nte" aujtovn, ajnevkuyen kai;
ei\pen aujtoi'", @O ajnamavrthto" uJmw'n prw'to"
ejp! aujth;n balevtw livqon: 8 kai; pavlin
katakuvya" e[grafen eij" th;n gh'n. 9 oiJ de;
ajkouvsante" ejxhvrconto ei|" kaq! ei|"
ajrxavmenoi ajpo; tw'n presbutevrwn, kai;
kateleivfqh movno", kai; hJ gunh; ejn mevsw/ ou\sa.
10 ajnakuvya" de; oJ !Ihsou'" ei\pen aujth'/, Guvnai,
pou' eijsin_ oujdeiv" se katevkrinen_ 11 hJ de;
ei\pen, Oujdeiv", kuvrie. ei\pen de; oJ !Ihsou'",
Oujde; ejgwv se katakrivnw: poreuvou, »kai;¼ ajpo;
tou' nu'n mhkevti aJmavrtane.¼¼ 12 Pavlin ou\n
aujtoi'" ejlavlhsen oJ !Ihsou'" levgwn, !Egwv eijmi
to; fw'" tou' kovsmou: oJ ajkolouqw'n ejmoi; ouj mh;
peripathvsh/ ejn th'/ skotiva/, ajll! e{xei to; fw'"
th'" zwh'". 13 ei\pon ou\n aujtw'/ oiJ Farisai'oi,
Su; peri; seautou' marturei'": hJ marturiva sou
oujk e[stin ajlhqhv". 14 ajpekrivqh !Ihsou'" kai;
ei\pen aujtoi'" Ka]n ejgw; marturw' peri;

szakadás támadt miatta.
44 Közülük egyesek el akarták őt fogni, de senki
sem emelt rá kezet. 45 A szolgák visszamentek a
főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok azt mondták
nekik: »Miért nem hoztátok el?« 46 A szolgák azt
felelték: »Soha ember így nem beszélt!« 47 Erre a
farizeusok így válaszoltak: »Talán bizony titeket is
félrevezetett? 48 Vajon a főemberek vagy a
farizeusok közül hitt-e valaki benne? 49 De ez a
népség, amely nem ismeri a törvényt, átkozott.«
50 Erre Nikodémus, aki korábban nála járt, és
közülük való volt, azt mondta nekik: 51 »Vajon a mi
törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt kihallgatták
volna őt, és meg nem tudták, mit cselekedett?«
52 Azok azt felelték neki: »Csak nem vagy te is
galileai? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem
támad próféta!« 53 Azután mindegyikük visszatért
saját házába.
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Jézus és a házasságtörő asszony 1 Jézus

pedig kiment az Olajfák hegyére. 2 Korán reggel
ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép
köréje sereglett. Leült, és tanította őket. 3 Az
írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy
asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre
állították, 4 és azt mondták Jézusnak: »Mester! Ezt az
asszonyt házasságtörésen kapták. 5 Mózes a
törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az
ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?«
6 Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy
bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt
a földre. 7 Amikor azok tovább faggatták őt,
fölegyenesedett, és azt mondta nekik: »Aki közületek
bűn nélkül van, az vessen rá először követ.« 8 Aztán
újra lehajolt, és írt a földre. 9 Azok pedig ennek
hallatára egymás után elmentek, kezdve a véneken, s
ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. 10 Jézus
fölegyenesedett, és azt mondta neki: »Asszony, hol
vannak ők? Senki sem ítélt el téged?« 11 Az erre így
szólt: »Senki, Uram!« Jézus ekkor azt mondta neki:
»Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne
vétkezzél!«
Jézus vitái a zsidókkal: 8,12-59
12 Jézus

ismét
megszólalt, és azt mondta nekik: »Én vagyok a világ
világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben,
hanem övé lesz az élet világossága.« 13 Erre a
Jézus

tanúsága

önmagáról

ei\pen aujtoi'", Ka]n ejgw; marturw' peri;
ejmautou', ajlhqhv" ejstin hJ marturiva mou, o{ti
oi\da povqen h\lqon kai; pou' uJpavgw: uJmei'" de;
oujk oi[date povqen e[rcomai h] pou' uJpavgw.
15 uJmei'" kata; th;n savrka krivnete, ejgw; ouj
krivnw oujdevna. 16 kai; eja;n krivnw de; ejgwv, hJ
krivsi" hJ ejmh; ajlhqinhv ejstin, o{ti movno" oujk
eijmiv, ajll! ejgw; kai; oJ pevmya" me pathvr. 17 kai;
ejn tw'/ novmw/ de; tw'/ uJmetevrw/ gevgraptai o{ti
duvo ajnqrwvpwn hJ marturiva ajlhqhv" ejstin.
18 ejgwv eijmi oJ marturw'n peri; ejmautou' kai;
marturei' peri; ejmou' oJ pevmya" me pathvr.
19 e[legon ou\n aujtw'/, Pou' ejstin oJ pathvr sou_
ajpekrivqh !Ihsou'", Ou[te ejme; oi[date ou[te to;n
patevra mou: eij ejme; h[/deite, kai; to;n patevra
mou a]n h[/deite. 20 Tau'ta ta; rJhvmata
ejlavlhsen ejn tw'/ gazofulakivw/ didavskwn ejn
tw'/ iJerw'/: kai; oujdei;" ejpivasen aujtovn, o{ti ou[pw
ejlhluvqei hJ w{ra aujtou'. 21 Ei\pen ou\n pavlin
aujtoi'", !Egw; uJpavgw kai; zhthvsetev me, kai; ejn
th'/ aJmartiva/ uJmw'n ajpoqanei'sqe: o{pou ejgw;
uJpavgw uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'n. 22 e[legon
ou\n oiJ !Ioudai'oi, Mhvti ajpoktenei' eJautovn, o{ti
levgei, @vOpou ejgw; uJpavgw uJmei'" ouj duvnasqe
ejlqei'n_ 23 kai; e[legen aujtoi'", @Umei'" ejk tw'n
kavtw ejstev, ejgw; ejk tw'n a[nw eijmiv: uJmei'" ejk
touvtou tou' kovsmou ejstev, ejgw; oujk eijmi; ejk
tou' kovsmou touvtou. 24 ei\pon ou\n uJmi'n o{ti
ajpoqanei'sqe ejn tai'" aJmartivai" uJmw'n: eja;n
ga;r mh; pisteuvshte o{ti ejgwv eijmi,
ajpoqanei'sqe ejn tai'" aJmartivai" uJmw'n.
25 e[legon ou\n aujtw'/, Su; tiv" ei\_ ei\pen aujtoi'"
oJ !Ihsou'", Th;n ajrch;n o{ ti kai; lalw' uJmi'n_
26 polla; e[cw peri; uJmw'n lalei'n kai; krivnein:
ajll! oJ pevmya" me ajlhqhv" ejstin, kajgw; a}
h[kousa par! aujtou' tau'ta lalw' eij" to;n
kovsmon. 27 oujk e[gnwsan o{ti to;n patevra
aujtoi'" e[legen. 28 ei\pen ou\n »aujtoi'"¼ oJ
!Ihsou'", @vOtan uJywvshte to;n uiJo;n tou'
ajnqrwvpou, tovte gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi, kai;
ajp! ejmautou' poiw' oujdevn, ajlla; kaqw;"
ejdivdaxevn me oJ path;r tau'ta lalw'. 29 kai; oJ
pevmya" me met! ejmou' ejstin: oujk ajfh'kevn me
movnon, o{ti ejgw; ta; ajresta; aujtw'/ poiw'
pavntote. 30 Tau'ta aujtou' lalou'nto" polloi;
ejpivsteusan eij" aujtovn. 31 !vElegen ou\n oJ
!Ihsou'" pro;" tou;" pepisteukovta" aujtw'/
!Ioudaivou", !Ea;n uJmei'" meivnhte ejn tw'/ lovgw/
tw'/ ejmw'/, ajlhqw'" maqhtaiv mouv ejste, 32 kai;
gnwvsesqe th;n ajlhvqeian, kai; hJ ajlhvqeia
ejleuqerwvsei uJma'". 33 ajpekrivqhsan pro;"
aujtovn, Spevrma !Abraavm ejsmen kai; oujdeni;
dedouleuvkamen pwvpote: pw'" su; levgei" o{ti
!Eleuvqeroi genhvsesqe_ 34 ajpekrivqh aujtoi'" oJ
!Ihsou'", !Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti pa'" oJ
poiw'n th;n aJmartivan dou'lov" ejstin th'"
aJmartiva". 35 oJ de; dou'lo" ouj mevnei ejn th'/
oijkiva/ eij" to;n aijw'na: oJ uiJo;" mevnei eij" to;n
aijw'na. 36 eja;n ou\n oJ uiJo;" uJma'" ejleuqerwvsh/,
o[ntw" ejleuvqeroi e[sesqe. 37 oi\da o{ti spevrma
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farizeusok azt mondták neki: »Te önmagadról teszel
tanúságot, tanúságtételed tehát nem igaz.« 14 Jézus
azt felelte nekik: »Ha én önmagamról teszek is
tanúságot, igaz az én tanúságom, mert tudom, hogy
honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem
tudjátok, hogy honnan jövök vagy hová megyek.
15 Ti test szerint ítéltek, én viszont nem ítélek meg
senkit. 16 Ha pedig ítélek, igaz az én ítéletem, mert
nem vagyok egyedül, hanem én, és az, aki küldött
engem, az Atya. 17 Márpedig a ti törvényetekben is
meg van írva, hogy két ember tanúságtétele igaz.
18 Én vagyok az, aki tanúságot teszek magamról, és
tanúságot tesz rólam az is, aki engem küldött, az
Atya.« 19 Erre megkérdezték: »Hol van a te Atyád?«
Jézus azt felelte: »Sem engem nem ismertek, sem
Atyámat. Ha engem ismernétek, talán Atyámat is
ismernétek.« 20 Ezeket a szavakat mondta a
kincstárban, amikor a templomban tanított. Senki
sem fogta el őt, mert még nem jött el az ő órája.
Jézus származása és küldetése 21 Majd ismét
szólt hozzájuk: »Elmegyek, és keresni fogtok, de
meghaltok bűnötökben. Ahová én megyek, oda ti
nem jöhettek.« 22 A zsidók erre azt mondták: »Csak
nem öli meg magát, s azért mondja: `Ahová én
megyek, oda ti nem jöhettek'?« 23 Ő azt felelte nekik:
»Ti innen alulról vagytok, én meg felülről vagyok. Ti
ebből a világból vagytok, én azonban nem vagyok
ebből a világból. 24 Azért mondtam nektek, hogy
meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy
én vagyok, meghaltok bűneitekben.« 25 Erre azt
kérdezték: »Ki vagy te?« Jézus azt felelte: »Az, amit
mindig is mondtam nektek. 26 Sokat kellene még
rólatok mondanom és ítélkeznem, de aki küldött
engem, igazmondó, és én azt mondom el a világnak,
amit tőle hallottam.« 27 Azok nem értették meg, hogy
az Atyáról beszélt nekik. 28 Ezért Jézus így szólt:
»Amikor fölemelitek az Emberfiát, akkor
megtudjátok majd, hogy én vagyok, és semmit sem
teszek magamtól, hanem úgy mondom ezeket, amint
az Atya tanított engem. 29 És aki küldött engem,
velem van, nem hagyott magamra, mert mindenkor
azt teszem, ami kedves neki.« 30 Mikor ezeket
mondta, sokan hittek benne.
31 Azoknak
Ábrahám
igaz
gyermekei
a
zsidóknak, akik hittek neki, Jézus azt mondta: »Ha
megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim
vagytok, 32 megismeritek az igazságot, és az igazság
szabaddá tesz titeket.« 33 Azok azt felelték neki:
»Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem
szolgáltunk. Hogyan mondod hát te, hogy `szabadok
lesztek`?« 34 Jézus így szólt: »Bizony, bizony
mondom nektek: Mindaz, aki bűnt cselekszik,
szolga. 35 De a szolga nem marad örökre a házban,
csak a fiú marad ott mindörökké. 36 Ha tehát a Fiú

!Abraavm ejste: ajlla; zhtei'tev me ajpoktei'nai,
o{ti oJ lovgo" oJ ejmo;" ouj cwrei' ejn uJmi'n. 38 a}
ejgw; eJwvraka para; tw'/ patri; lalw': kai; uJmei'"
ou\n a} hjkouvsate para; tou' patro;" poiei'te.
39 !Apekrivqhsan kai; ei\pan aujtw'/, @O path;r
hJmw'n !Abraavm ejstin. levgei aujtoi'" oJ
!Ihsou'", Eij tevkna tou' !Abraavm ejste, ta;
e[rga tou' !Abraa;m ejpoiei'te: 40 nu'n de;
zhtei'tev me ajpoktei'nai, a[nqrwpon o}" th;n
ajlhvqeian uJmi'n lelavlhka h}n h[kousa para; tou'
qeou': tou'to !Abraa;m oujk ejpoivhsen. 41 uJmei'"
poiei'te ta; e[rga tou' patro;" uJmw'n. ei\pan
»ou\n¼ aujtw'/, @Hmei'" ejk porneiva" ouj
gegennhvmeqa: e{na patevra e[comen to;n qeovn.
42 ei\pen aujtoi'" oJ !Ihsou'", Eij oJ qeo;" path;r
uJmw'n h\n, hjgapa'te a]n ejmev, ejgw; ga;r ejk tou'
qeou' ejxh'lqon kai; h{kw: oujde; ga;r ajp! ejmautou'
ejlhvluqa, ajll! ejkei'nov" me ajpevsteilen. 43 dia;
tiv th;n lalia;n th;n ejmh;n ouj ginwvskete_ o{ti ouj
duvnasqe ajkouvein to;n lovgon to;n ejmovn.
44 uJmei'" ejk tou' patro;" tou' diabovlou ejste;
kai; ta;" ejpiqumiva" tou' patro;" uJmw'n qevlete
poiei'n. ejkei'no" ajnqrwpoktovno" h\n ajp!
ajrch'", kai; ejn th'/ ajlhqeiva/ oujk e[sthken, o{ti
oujk e[stin ajlhvqeia ejn aujtw'/. o{tan lalh'/ to;
yeu'do", ejk tw'n ijdivwn lalei', o{ti yeuvsth"
ejsti;n kai; oJ path;r aujtou'. 45 ejgw; de; o{ti th;n
ajlhvqeian levgw, ouj pisteuvetev moi. 46 tiv" ejx
uJmw'n ejlevgcei me peri; aJmartiva"_ eij ajlhvqeian
levgw, dia; tiv uJmei'" ouj pisteuvetev moi_ 47 oJ w]n
ejk tou' qeou' ta; rJhvmata tou' qeou' ajkouvei: dia;
tou'to uJmei'" oujk ajkouvete, o{ti ejk tou' qeou'
oujk ejstev. 48 !Apekrivqhsan oiJ !Ioudai'oi kai;
ei\pan aujtw'/, Ouj kalw'" levgomen hJmei'" o{ti
Samarivth" ei\ su; kai; daimovnion e[cei"_
49 ajpekrivqh !Ihsou'", !Egw; daimovnion oujk
e[cw, ajlla; timw' to;n patevra mou, kai; uJmei'"
ajtimavzetev me. 50 ejgw; de; ouj zhtw' th;n dovxan
mou: e[stin oJ zhtw'n kai; krivnwn. 51 ajmh;n ajmh;n
levgw uJmi'n, ejavn ti" to;n ejmo;n lovgon thrhvsh/,
qavnaton ouj mh; qewrhvsh/ eij" to;n aijw'na.
52 ei\pon »ou\n¼ aujtw'/ oiJ !Ioudai'oi, Nu'n
ejgnwvkamen o{ti daimovnion e[cei". !Abraa;m
ajpevqanen kai; oiJ profh'tai, kai; su; levgei",
!Eavn ti" to;n lovgon mou thrhvsh/, ouj mh;
geuvshtai qanavtou eij" to;n aijw'na. 53 mh; su;
meivzwn ei\ tou' patro;" hJmw'n !Abraavm, o{sti"
ajpevqanen_ kai; oiJ profh'tai ajpevqanon: tivna
seauto;n poiei'"_ 54 ajpekrivqh !Ihsou'", !Ea;n
ejgw; doxavsw ejmautovn, hJ dovxa mou oujdevn
ejstin: e[stin oJ pathvr mou oJ doxavzwn me, o}n
uJmei'" levgete o{ti qeo;" hJmw'n ejstin: 55 kai;
oujk ejgnwvkate aujtovn, ejgw; de; oi\da aujtovn. ka]n
ei[pw o{ti oujk oi\da aujtovn, e[somai o{moio" uJmi'n
yeuvsth": ajlla; oi\da aujto;n kai; to;n lovgon
aujtou' thrw'. 56 !Abraa;m oJ path;r uJmw'n
hjgalliavsato i{na i[dh/ th;n hJmevran th;n ejmhvn,
kai; ei\den kai; ejcavrh. 57 ei\pon ou\n oiJ
!Ioudai'oi pro;" aujtovn, Penthvkonta e[th ou[pw
e[cei" kai; !Abraa;m eJwvraka"_ 58 ei\pen aujtoi'"
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megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.
37 Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de meg
akartok engem ölni, mert a tanításom nem hatol
belétek. 38 Én azt mondom, amit az Atyánál láttam,
és ti is azt teszitek, amit atyátoktól hallottatok.«
39 Azt felelték neki: »A mi atyánk Ábrahám!« Jézus
azt mondta nekik: »Ha Ábrahám fiai lennétek,
Ábrahám tetteit cselekednétek. 40 De most meg
akartok ölni engem, azt az embert, aki nektek azt az
igazságot mondtam, amelyet az Istentől hallottam;
ezt Ábrahám nem tette. 41 Ti a ti atyátok tetteit
cselekszitek.« Erre azt mondták neki: »Mi nem
paráznaságból születtünk. Egy Atyánk van, az
Isten!« 42 Jézus így szólt hozzájuk: »Ha Isten volna
az Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől
származtam és jöttem. Hiszen nem magamtól jöttem,
hanem ő küldött engem. 43 Miért nem értitek a
beszédemet? Mert nem tudjátok hallgatni az igémet.
44 Ti az ördög-atyától vagytok, és atyátok kívánságait
akarjátok cselekedni. Ő gyilkos volt kezdet óta és az
igazságban meg nem állt, mert nincs benne igazság.
Amikor hazugságot szól, magától beszél, mert hazug,
és a hazugság atyja. 45 Én azonban az igazságot
mondom, ezért nem hisztek nekem. 46 Ki vádolhat
engem közületek bűnnel? Ha igazságot mondok
nektek, miért nem hisztek nekem? 47 Aki Istentől
van, Isten igéit hallgatja. Ti azért nem hallgatjátok,
mert nem vagytok Istentől.«
Jézus és Ábrahám 48 A zsidók azt felelték:
»Vajon nem helyesen mondjuk, hogy szamaritánus
vagy és ördögöd van?« 49 Jézus azt felelte: »Nincs
nekem ördögöm, csak tisztelem Atyámat, és ti
gyalázattal illettek engem. 50 Én azonban nem
keresem a magam dicsőségét; van, aki keresi azt, és
ítéletet mond. 51 Bizony, bizony mondom nektek:
Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem.«
52 Azt mondták erre a zsidók: »Most ismertük meg,
hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is,
és te azt mondod: `Ha valaki a tanításomat megtartja,
nem ízleli meg a halált sohasem.' 53 Nagyobb vagy
talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is
meghaltak. Mivé teszed magad?« 54 Jézus azt felelte:
»Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem
semmi. Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt
mondjátok: `Istenünk', 55 pedig nem ismeritek őt. Én
azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem
ismerem őt, hozzátok hasonló hazug lennék. De én
ismerem őt, és a tanítását megtartom. 56 Ábrahám, a
ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat.
Látta, és örvendezett.« 57 A zsidók erre azt mondták
neki: »Még ötven esztendős sem vagy, és láttad
Ábrahámot?« 58 Jézus azt felelte nekik: »Bizony,
bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna,
én vagyok.« 59 Ekkor köveket ragadtak, hogy

!Ihsou'", !Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n, pri;n megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a
!Abraa;m genevsqai ejgw; eijmiv. 59 h\ran ou\n templomból.
livqou" i{na bavlwsin ejp! aujtovn: !Ihsou'" de;
ejkruvbh kai; ejxh'lqen ejk tou' iJerou'.
A vak meggyógyítása. Vita a zsidókkal: 9,1-41
§

9 1 Kai;

paravgwn ei\den a[nqrwpon
tuflo;n ejk geneth'". 2 kai; hjrwvthsan aujto;n oiJ
maqhtai; aujtou' levgonte", @Rabbiv, tiv"
h{marten, ou|to" h] oiJ gonei'" aujtou', i{na
tuflo;" gennhqh'/_ 3 ajpekrivqh !Ihsou'", Ou[te
ou|to" h{marten ou[te oiJ gonei'" aujtou', ajll!
i{na fanerwqh'/ ta; e[rga tou' qeou' ejn aujtw'/.
4 hJma'" dei' ejrgavzesqai ta; e[rga tou'
pevmyantov" me e{w" hJmevra ejstivn: e[rcetai nu;x
o{te oujdei;" duvnatai ejrgavzesqai. 5 o{tan ejn tw'/
kovsmw/ w\, fw'" eijmi tou' kovsmou. 6 tau'ta
eijpw;n e[ptusen camai; kai; ejpoivhsen phlo;n ejk
tou' ptuvsmato", kai; ejpevcrisen aujtou' to;n
phlo;n ejpi; tou;" ojfqalmou;" 7 kai; ei\pen aujtw'/,
@vUpage nivyai eij" th;n kolumbhvqran tou'
Silwavm »o} eJrmhneuvetai !Apestalmevno"¼.
ajph'lqen ou\n kai; ejnivyato, kai; h\lqen blevpwn.
8 OiJ ou\n geivtone" kai; oiJ qewrou'nte" aujto;n
to; provteron o{ti prosaivth" h\n e[legon, Oujc
ou|tov" ejstin oJ kaqhvmeno" kai; prosaitw'n_
9 a[lloi e[legon o{ti Ou|tov" ejstin: a[lloi
e[legon, Oujciv, ajlla; o{moio" aujtw'/ ejstin.
ejkei'no" e[legen o{ti !Egwv eijmi. 10 e[legon ou\n
aujtw'/, Pw'" »ou\n¼ hjnewv/cqhsavn sou oiJ
ojfqalmoiv_ 11 ajpekrivqh ejkei'no", @O a[nqrwpo"
oJ legovmeno" !Ihsou'" phlo;n ejpoivhsen kai;
ejpevcrisevn mou tou;" ojfqalmou;" kai; ei\pevn
moi o{ti @vUpage eij" to;n Silwa;m kai; nivyai:
ajpelqw;n ou\n kai; niyavmeno" ajnevbleya. 12 kai;
ei\pan aujtw'/, Pou' ejstin ejkei'no"_ levgei, Oujk
oi\da. 13 !vAgousin aujto;n pro;" tou;"
Farisaivou" tovn pote tuflovn. 14 h\n de;
savbbaton ejn h|/ hJmevra/ to;n phlo;n ejpoivhsen oJ
!Ihsou'" kai; ajnevw/xen aujtou' tou;" ojfqalmouv".
15 pavlin ou\n hjrwvtwn aujto;n kai; oiJ Farisai'oi
pw'" ajnevbleyen. oJ de; ei\pen aujtoi'", Phlo;n
ejpevqhkevn mou ejpi; tou;" ojfqalmouv", kai;
ejniyavmhn, kai; blevpw. 16 e[legon ou\n ejk tw'n
Farisaivwn tinev", Oujk e[stin ou|to" para;
qeou' oJ a[nqrwpo", o{ti to; savbbaton ouj threi'.
a[lloi »de;¼ e[legon, Pw'" duvnatai a[nqrwpo"
aJmartwlo;" toiau'ta shmei'a poiei'n_ kai;
scivsma h\n ejn aujtoi'". 17 levgousin ou\n tw'/
tuflw'/ pavlin, Tiv su; levgei" peri; aujtou', o{ti
hjnevw/xevn sou tou;" ojfqalmouv"_ oJ de; ei\pen o{ti
Profhvth" ejstivn. 18 Oujk ejpivsteusan ou\n oiJ
!Ioudai'oi peri; aujtou' o{ti h\n tuflo;" kai;
ajnevbleyen, e{w" o{tou ejfwvnhsan tou;" gonei'"
aujtou' tou' ajnablevyanto" 19 kai; hjrwvthsan
aujtou;" levgonte", Ou|tov" ejstin oJ uiJo;" uJmw'n,
o}n uJmei'" levgete o{ti tuflo;" ejgennhvqh_ pw'"
ou\n blevpei a[rti_ 20 ajpekrivqhsan ou\n oiJ
gonei'" aujtou' kai; ei\pan, Oi[damen o{ti ou|tov"
ejstin oJ uiJo;" hJmw'n kai; o{ti tuflo;" ejgennhvqh:
21 pw'" de; nu'n blevpei oujk oi[damen h] tiv"
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A vak meggyógyítása 1 Amikor

továbbment,
látott egy vakon született embert. 2 Tanítványai
megkérdezték őt: »Mester, ki vétkezett, ő vagy a
szülei, hogy vakon született?« 3 Jézus azt felelte:
»Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten
tetteinek kell megnyilvánulniuk benne. 4 Nekünk
annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött,
míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem
munkálkodhat. 5 Amíg a világban vagyok,
világossága vagyok a világnak.« 6 Miután ezeket
mondta, földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat
a vak szemére kente, 7 és azt mondta neki: »Eredj,
mosakodj meg a Síloe tavában!« Ez küldöttet jelent.
Elment tehát, megmosdott, és ép szemmel tért vissza.
8 Ezért a szomszédok és akik azelőtt látták őt mint
koldust, azt kérdezték: »Nem ő az, aki itt ült és
koldult?« Egyesek azt mondták: »Ő az.« 9 Mások így
szóltak: »Nem, csak hasonlít rá.« Ő azonban
kijelentette: »Én vagyok az.« 10 Erre megkérdezték
tőle: »Hogyan nyíltak meg a szemeid?« 11 Azt
felelte: »Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat
csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem:
`Menj a Síloe tavához, és mosakodj meg.' Elmentem
12 Azok
tehát,
megmosdottam,
és
látok.«
megkérdezték tőle: »Hol van ő?« Ő azt felelte: »Nem
tudom.«
13 Ekkor elvitték a farizeusokhoz azt, aki előbb
vak volt. 14 Azon a napon pedig, amikor Jézus a sarat
csinálta és megnyitotta szemeit, szombat volt.
15 Ismét megkérdezték tehát tőle a farizeusok is,
hogy hogyan nyerte vissza a szeme világát. Ő azt
felelte: »Sarat tett a szemeimre, megmosdottam, és
látok.« 16 Azt mondták erre néhányan a farizeusok
közül: »Nem Istentől való ez az ember, aki a
szombatot nem tartja meg!« Mások azt mondták:
»Hogyan
cselekedhet
bűnös
ember
ilyen
17
csodajeleket?« És szakadás támadt köztük. Erre
ismét megkérdezték a vaktól: »Te mit gondolsz róla,
hisz megnyitotta szemeidet?« Ő pedig azt felelte:
»Próféta!« 18 A zsidók azonban nem hitték el róla,
hogy vak volt, és visszatért a látása, amíg elő nem
hívták a most már ép szemű ember szüleit.
19 Megkérdezték őket: »A ti fiatok ez, s azt
mondjátok róla, hogy vakon született? Most hogyan
lát tehát?« 20 A szülei azt felelték: »Azt tudjuk, hogy
ez a mi fiunk, és hogy vakon született. 21 De hogy
most miképpen lát, nem tudjuk, és hogy ki nyitotta
meg szemét, azt sem tudjuk. Kérdezzétek őt, megvan
a kora, majd ő beszél magáról.« 22 Ezt azért mondták

21 pw'"

de; nu'n blevpei oujk oi[damen, h] tiv"
h[noixen aujtou' tou;" ojfqalmou;" hJmei'" oujk
oi[damen: aujto;n ejrwthvsate, hJlikivan e[cei,
aujto;" peri; eJautou' lalhvsei. 22 tau'ta ei\pan
oiJ gonei'" aujtou' o{ti ejfobou'nto tou;"
!Ioudaivou", h[dh ga;r sunetevqeinto oiJ
!Ioudai'oi i{na ejavn ti" aujto;n oJmologhvsh/
Cristovn, ajposunavgwgo" gevnhtai. 23 dia;
tou'to oiJ gonei'" aujtou' ei\pan o{ti @Hlikivan
e[cei, aujto;n ejperwthvsate. 24 !Efwvnhsan ou\n
to;n a[nqrwpon ejk deutevrou o}" h\n tuflo;" kai;
ei\pan aujtw'/, Do;" dovxan tw'/ qew'/: hJmei'"
oi[damen o{ti ou|to" oJ a[nqrwpo" aJmartwlov"
ejstin. 25 ajpekrivqh ou\n ejkei'no", Eij
aJmartwlov" ejstin oujk oi\da: e}n oi\da, o{ti
tuflo;" w]n a[rti blevpw. 26 ei\pon ou\n aujtw'/, Tiv
ejpoivhsevn soi_ pw'" h[noixevn sou tou;"
ojfqalmouv"_ 27 ajpekrivqh aujtoi'", Ei\pon uJmi'n
h[dh kai; oujk hjkouvsate: tiv pavlin qevlete
ajkouvein_ mh; kai; uJmei'" qevlete aujtou' maqhtai;
genevsqai_ 28 kai; ejloidovrhsan aujto;n kai;
ei\pon, Su; maqhth;" ei\ ejkeivnou, hJmei'" de; tou'
Mwu>sevw" ejsme;n maqhtaiv: 29 hJmei'" oi[damen
o{ti Mwu>sei' lelavlhken oJ qeov", tou'ton de; oujk
oi[damen povqen ejstivn. 30 ajpekrivqh oJ
a[nqrwpo" kai; ei\pen aujtoi'", !En touvtw/ ga;r
to; qaumastovn ejstin o{ti uJmei'" oujk oi[date
povqen ejstivn, kai; h[noixevn mou tou;"
ojfqalmouv". 31 oi[damen o{ti aJmartwlw'n oJ
qeo;" oujk ajkouvei, ajll! ejavn ti" qeosebh;" h\/ kai;
to; qevlhma aujtou' poih'/ touvtou ajkouvei. 32 ejk
tou' aijw'no" oujk hjkouvsqh o{ti hjnevw/xevn ti"
ojfqalmou;" tuflou' gegennhmevnou: 33 eij mh;
h\n ou|to" para; qeou', oujk hjduvnato poiei'n
oujdevn. 34 ajpekrivqhsan kai; ei\pan aujtw'/, !En
aJmartivai" su; ejgennhvqh" o{lo", kai; su;
didavskei" hJma'"_ kai; ejxevbalon aujto;n e[xw.
35 !vHkousen !Ihsou'" o{ti ejxevbalon aujto;n e[xw,
kai; euJrw;n aujto;n ei\pen, Su; pisteuvei" eij" to;n
uiJo;n tou' ajnqrwvpou_ 36 ajpekrivqh ejkei'no" kai;
ei\pen, Kai; tiv" ejstin, kuvrie, i{na pisteuvsw
eij" aujtovn_ 37 ei\pen aujtw'/ oJ !Ihsou'", Kai;
eJwvraka" aujto;n kai; oJ lalw'n meta; sou'
ejkei'nov" ejstin. 38 oJ de; e[fh, Pisteuvw, kuvrie:
kai; prosekuvnhsen aujtw'/. 39 kai; ei\pen oJ
!Ihsou'", Eij" krivma ejgw; eij" to;n kovsmon
tou'ton h\lqon, i{na oiJ mh; blevponte" blevpwsin
kai; oiJ blevponte" tufloi; gevnwntai.
40 !vHkousan ejk tw'n Farisaivwn tau'ta oiJ met!
aujtou' o[nte", kai; ei\pon aujtw'/, Mh; kai; hJmei'"
tufloiv ejsmen_ 41 ei\pen aujtoi'" oJ !Ihsou'", Eij
tufloi; h\te, oujk a]n ei[cete aJmartivan: nu'n de;
levgete o{ti Blevpomen: hJ aJmartiva uJmw'n
mevnei.

a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel már
elhatározták a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak
vallja őt, ki kell zárni a zsinagógából. 23 Ezért
mondták a szülei: »Megvan a kora, őt kérdezzétek.«
24 Másodszor is előhívták tehát az embert, aki
vak volt, és azt mondták neki: »Adj dicsőséget
Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.« 25 Ő
azt felelte: »Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok:
hogy vak voltam, és most látok.« 26 Erre
megkérdezték tőle: »Mit csinált veled? Hogyan
nyitotta meg a szemedet?« 27 Az azt felelte nekik:
»Megmondtam már nektek, de nem hallgattátok
meg. Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok
ti is a tanítványai lenni?« 28 Erre megátkozták őt, és
azt mondták: »Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes
tanítványai vagyunk. 29 Mi tudjuk, hogy Mózeshez
szólt az Isten, ezt pedig nem tudjuk, honnan van.«
30 Az ember erre azt felelte: »Éppen az a csodálatos,
hogy ti nem tudjátok, honnan való, nekem pedig
megnyitotta a szemeimet. 31 Tudjuk, hogy Isten a
bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő, és
megteszi az ő akaratát, azt meghallgatja. 32 Mióta a
világ áll, soha nem lehetett hallani, hogy valaki
megnyitotta volna egy vakon született szemeit. 33 Ha
ő nem Istentől való volna, nem tehetett volna
semmit.« 34 Azok azt felelték neki: »Mindenestől
bűnben születtél, és te oktatsz minket?« És kidobták
őt.
Jézus kinyilatkoztatja magát a meggyógyultnak
35 Jézus

meghallotta, hogy kidobták, és amikor
találkozott vele, megkérdezte tőle: »Hiszel-e az
Emberfiában?« 36 Az így felelt: »Ki az, Uram, hogy
higgyek benne?« 37 Jézus azt mondta neki: »Hiszen
láttad őt: ő az, aki veled beszél.« 38 Erre az így szólt:
»Hiszek Uram!« És leborult előtte. 39 Akkor Jézus
ezt mondta: »Ítélkezni jöttem erre a világra, hogy
akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká
legyenek.« 40 A farizeusok közül, akik vele voltak,
néhányan hallották ezt, és azt mondták neki: »Csak
nem vagyunk mi is vakok?« 41 Jézus ezt válaszolta:
»Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban
azt mondjátok most: `Látunk.' Ezért megmarad a
bűnötök.«

Hasonlatok a pásztorról és a juhokról: 10,1-39

10 Példabeszéd az akolról 1 »Bizony, bizony
ajmh;n levgw uJmi'n, oJ mh;
eijsercovmeno" dia; th'" quvra" eij" th;n aujlh;n mondom nektek: Aki nem az ajtón megy be a juhok
tw'n probavtwn ajlla; ajnabaivnwn ajllacovqen aklába, hanem máshol oson be, az tolvaj és rabló.
ejkei'no" klevpth" ejsti;n kai; lh/sthv": 2 oJ de; 2 Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora.
eijsercovmeno" dia; th'" quvra" poimhvn ejstin 3 Ennek ajtót nyit a kapus, a juhok pedig hallgatnak a
§

10 1 !Amh;n

tw'n probavtwn. 3 touvtw/ oJ qurwro;" ajnoivgei,
kai; ta; provbata th'" fwnh'" aujtou' ajkouvei,
kai; ta; i[dia provbata fwnei' kat! o[noma kai;
ejxavgei aujtav. 4 o{tan ta; i[dia pavnta ejkbavlh/,
e[mprosqen aujtw'n poreuvetai, kai; ta;
provbata aujtw'/ ajkolouqei', o{ti oi[dasin th;n
fwnh;n aujtou': 5 ajllotrivw/ de; ouj mh;
ajkolouqhvsousin ajlla; feuvxontai ajp! aujtou',
o{ti oujk oi[dasin tw'n ajllotrivwn th;n fwnhvn.
6 Tauvthn th;n paroimivan ei\pen aujtoi'" oJ
!Ihsou'": ejkei'noi de; oujk e[gnwsan tivna h\n a}
ejlavlei aujtoi'". 7 Ei\pen ou\n pavlin oJ !Ihsou'",
!Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ejgwv eijmi hJ quvra
tw'n probavtwn. 8 pavnte" o{soi h\lqon »pro;
ejmou'¼ klevptai eijsi;n kai; lh/staiv: ajll! oujk
h[kousan aujtw'n ta; provbata. 9 ejgwv eijmi hJ
quvra: di! ejmou' ejavn ti" eijsevlqh/ swqhvsetai
kai; eijseleuvsetai kai; ejxeleuvsetai kai; nomh;n
euJrhvsei. 10 oJ klevpth" oujk e[rcetai eij mh; i{na
klevyh/ kai; quvsh/ kai; ajpolevsh/: ejgw; h\lqon i{na
zwh;n e[cwsin kai; perisso;n e[cwsin. 11 !Egwv
eijmi oJ poimh;n oJ kalov": oJ poimh;n oJ kalo;" th;n
yuch;n aujtou' tivqhsin uJpe;r tw'n probavtwn:
12 oJ misqwto;" kai; oujk w]n poimhvn, ou| oujk
e[stin ta; provbata i[dia, qewrei' to;n luvkon
ejrcovmenon kai; ajfivhsin ta; provbata kai;
feuvgei--kai; oJ luvko" aJrpavzei aujta; kai;
skorpivzei-- 13 o{ti misqwtov" ejstin kai; ouj
mevlei aujtw'/ peri; tw'n probavtwn. 14 !Egwv eijmi
oJ poimh;n oJ kalov", kai; ginwvskw ta; ejma; kai;
ginwvskousiv me ta; ejmav, 15 kaqw;" ginwvskei me
oJ path;r kajgw; ginwvskw to;n patevra: kai; th;n
yuchvn mou tivqhmi uJpe;r tw'n probavtwn. 16 kai;
a[lla provbata e[cw a} oujk e[stin ejk th'" aujlh'"
tauvth": kajkei'na dei' me ajgagei'n, kai; th'"
fwnh'" mou ajkouvsousin, kai; genhvsontai miva
poivmnh, ei|" poimhvn. 17 dia; tou'tov me oJ path;r
ajgapa'/ o{ti ejgw; tivqhmi th;n yuchvn mou, i{na
pavlin lavbw aujthvn. 18 oujdei;" ai[rei aujth;n ajp!
ejmou', ajll! ejgw; tivqhmi aujth;n ajp! ejmautou'.
ejxousivan e[cw qei'nai aujthvn, kai; ejxousivan
e[cw pavlin labei'n aujthvn: tauvthn th;n
ejntolh;n e[labon para; tou' patrov" mou.
19 Scivsma pavlin ejgevneto ejn toi'" !Ioudaivoi"
dia; tou;" lovgou" touvtou". 20 e[legon de;
polloi; ejx aujtw'n, Daimovnion e[cei kai;
maivnetai: tiv aujtou' ajkouvete_ 21 a[lloi e[legon,
Tau'ta
ta;
rJhvmata
oujk
e[stin
daimonizomevnou: mh; daimovnion duvnatai
tuflw'n ojfqalmou;" ajnoi'xai_ 22 !Egevneto
tovte ta; ejgkaivnia ejn toi'" @Ierosoluvmoi":
ceimw;n h\n, 23 kai; periepavtei oJ !Ihsou'" ejn
tw'/ iJerw'/ ejn th'/ stoa'/ tou' Solomw'no".
24 ejkuvklwsan ou\n aujto;n oiJ !Ioudai'oi kai;
e[legon aujtw'/, @vEw" povte th;n yuch;n hJmw'n
ai[rei"_ eij su; ei\ oJ Cristov", eijpe; hJmi'n
parrhsiva/. 25 ajpekrivqh aujtoi'" oJ !Ihsou'",
Ei\pon uJmi'n kai; ouj pisteuvete: ta; e[rga a} ejgw;
poiw' ejn tw'/ ojnovmati tou' patrov" mou tau'ta
marturei' peri; ejmou': 26 ajlla; uJmei'" ouj
pisteuvete o{ti oujk ejste; ejk tw'n probavtwn

szavára. Juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket.
4 Miután valamennyi sajátját kiengedi, előttük megy,
a juhok pedig követik őt, mert ismerik a hangját.
5 Idegen után pedig nem mennek, hanem elfutnak
tőle, mert az idegennek a hangját nem ismerik.« 6 Ezt
a példabeszédet mondta nekik Jézus, de ők nem
értették, mit mondott.
7 Jézus ekkor ismét szólt: »Bizony, bizony
mondom nektek: Én vagyok a juhok ajtaja.
8 Mindnyájan, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók,
s a juhok nem is hallgattak rájuk. 9 Én vagyok az
ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, bejár és
kijár, és legelőre talál. 10 A tolvaj csak azért jön,
hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem,
hogy életük legyen, és bőségben legyen.
Jézus a jó Pásztor 11 Én vagyok a jó pásztor. A
jó pásztor életét adja a juhokért. 12 A béres azonban,
aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai,
amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és
elfut – a farkas pedig elragadja és szétszéleszti
azokat –, 13 mert béres, és nem törődik a juhokkal.
14 Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és
enyéim ismernek engem, 15 amint engem ismer az
Atya, és én is ismerem az Atyát; és én életemet adom
a juhokért. 16 Más juhaim is vannak, amelyek nem
ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell.
Hallgatni fognak szavamra, és egy akol lesz, és egy
pásztor. 17 Azért szeret engem az Atya, mert
odaadom az életemet, hogy ismét visszavegyem azt.
18 Senki sem veszi el tőlem: én adom oda magamtól.
Hatalmam van odaadni, és hatalmam van újra
visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.«
19 Ismét szakadás lett a zsidók között emiatt a
beszéd miatt. 20 Sokan közülük azt mondták ugyanis:
»Ördöge
van,
és
megháborodott!
Minek
hallgatjátok?« 21 Mások azt mondták: »Ezek nem egy
ördöngösnek a szavai. Vajon az ördög megnyithatjae a vakok szemeit?«
22 Jeruzsálemben elérkezett a templomszentelés
ünnepe. Tél volt. 23 Jézus a templomban járt,
Salamon tornácában. 24 A zsidók körülvették őt, és
azt mondták neki: »Meddig tartasz még
bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Krisztus,
mondd meg nekünk nyíltan!« 25 Jézus azt felelte
nekik: »Mondtam nektek, de nem hiszitek.
Tanúskodnak rólam a tettek, amelyeket Atyám
nevében művelek, 26 de ti nem hisztek, mert nem
vagytok az én juhaim közül valók. 27 Az én juhaim
hallgatnak szavamra; én ismerem őket, ők pedig
követnek engem, 28 és én örök életet adok nekik.
Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a
kezemből. 29 Amit Atyám nekem adott, az mindennél
nagyobb, és senki sem ragadhatja ki az Atya kezéből.
30 Én és az Atya egy vagyunk.«

pisteuvete, o{ti oujk ejste; ejk tw'n probavtwn
tw'n ejmw'n. 27 ta; provbata ta; ejma; th'" fwnh'"
mou ajkouvousin, kajgw; ginwvskw aujtav, kai;
ajkolouqou'sivn moi, 28 kajgw; divdwmi aujtoi'"
zwh;n aijwvnion, kai; ouj mh; ajpovlwntai eij" to;n
aijw'na, kai; oujc aJrpavsei ti" aujta; ejk th'"
ceirov" mou. 29 oJ pathvr mou o} devdwkevn moi
pavntwn mei'zovn ejstin, kai; oujdei;" duvnatai
aJrpavzein ejk th'" ceiro;" tou' patrov". 30 ejgw;
kai; oJ path;r e{n ejsmen. 31 !Ebavstasan pavlin
livqou" oiJ !Ioudai'oi i{na liqavswsin aujtovn.
32 ajpekrivqh aujtoi'" oJ !Ihsou'", Polla; e[rga
kala; e[deixa uJmi'n ejk tou' patrov": dia; poi'on
aujtw'n e[rgon ejme; liqavzete_ 33 ajpekrivqhsan
aujtw'/ oiJ !Ioudai'oi, Peri; kalou' e[rgou ouj
liqavzomevn se ajlla; peri; blasfhmiva", kai; o{ti
su; a[nqrwpo" w]n poiei'" seauto;n qeovn.
34 ajpekrivqh aujtoi'" »oJ¼ !Ihsou'", Oujk e[stin
gegrammevnon ejn tw'/ novmw/ uJmw'n o{ti !Egw;
ei\pa, Qeoiv ejste_ 35 eij ejkeivnou" ei\pen qeou;"
pro;" ou}" oJ lovgo" tou' qeou' ejgevneto, kai; ouj
duvnatai luqh'nai hJ grafhv, 36 o}n oJ path;r
hJgivasen kai; ajpevsteilen eij" to;n kovsmon
uJmei'" levgete o{ti Blasfhmei'", o{ti ei\pon,
UiJo;" tou' qeou' eijmi_ 37 eij ouj poiw' ta; e[rga
tou' patrov" mou, mh; pisteuvetev moi: 38 eij de;
poiw', ka]n ejmoi; mh; pisteuvhte, toi'" e[rgoi"
pisteuvete, i{na gnw'te kai; ginwvskhte o{ti ejn
ejmoi; oJ path;r kajgw; ejn tw'/ patriv. 39 !Ezhvtoun
»ou\n¼ aujto;n pavlin piavsai: kai; ejxh'lqen ejk
th'" ceiro;" aujtw'n. 40 Kai; ajph'lqen pavlin
pevran tou' !Iordavnou eij" to;n tovpon o{pou h\n
!Iwavnnh" to; prw'ton baptivzwn, kai; e[meinen
ejkei'. 41 kai; polloi; h\lqon pro;" aujto;n kai;
e[legon o{ti !Iwavnnh" me;n shmei'on ejpoivhsen
oujdevn, pavnta de; o{sa ei\pen !Iwavnnh" peri;
touvtou ajlhqh' h\n. 42 kai; polloi; ejpivsteusan
eij" aujto;n ejkei'.
§

11 1 !'Hn

dev ti" ajsqenw'n, Lavzaro"
ajpo; Bhqaniva", ejk th'" kwvmh" Mariva" kai;
Mavrqa" th'" ajdelfh'" aujth'". 2 h\n de; Maria;m
hJ ajleivyasa to;n kuvrion muvrw/ kai; ejkmavxasa
tou;" povda" aujtou' tai'" qrixi;n aujth'", h|" oJ
ajdelfo;" Lavzaro" hjsqevnei. 3 ajpevsteilan ou\n
aiJ ajdelfai; pro;" aujto;n levgousai, Kuvrie, i[de
o}n filei'" ajsqenei'. 4 ajkouvsa" de; oJ !Ihsou'"
ei\pen, Au{th hJ ajsqevneia oujk e[stin pro;"
qavnaton ajll! uJpe;r th'" dovxh" tou' qeou', i{na
doxasqh'/ oJ uiJo;" tou' qeou' di! aujth'". 5 hjgavpa
de; oJ !Ihsou'" th;n Mavrqan kai; th;n ajdelfh;n
aujth'" kai; to;n Lavzaron. 6 wJ" ou\n h[kousen
o{ti ajsqenei', tovte me;n e[meinen ejn w|/ h\n tovpw/
duvo hJmevra": 7 e[peita meta; tou'to levgei toi'"
maqhtai'", !vAgwmen eij" th;n !Ioudaivan pavlin.
8 levgousin aujtw'/ oiJ maqhtaiv, @Rabbiv, nu'n
ejzhvtoun se liqavsai oiJ !Ioudai'oi, kai; pavlin
uJpavgei" ejkei'_ 9 ajpekrivqh !Ihsou'", Oujci;
dwvdeka w|raiv eijsin th'" hJmevra"_ ejavn ti"
peripath'/ ejn th'/ hJmevra/, ouj proskovptei, o{ti
to; fw'" tou' kovsmou touvtou blevpei: 10 eja;n dev

31 Erre

a zsidók ismét köveket ragadtak, hogy
megkövezzék. 32 Jézus azt mondta nekik: »Sok
jótettet mutattam nektek az Atyától, azok közül
melyik tettért köveztek meg?« 33 A zsidók azt
felelték: »Jótettért nem kövezünk meg téged, hanem
a káromlásért, mivel ember létedre Istenné teszed
magadat.« 34 Jézus azt felelte nekik: »Vajon a ti
törvényetekben nincs megírva: `Én azt mondtam: Ti
istenek vagytok'? {Zsolt 82,6} 35 Ha azokat mondta
isteneknek, akikhez az Isten igéje szólt – márpedig
az Írás érvényét nem veszti –, 36 miképp
mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a
világra küldött: `Káromkodsz!', mivel azt mondtam:
Isten Fia vagyok? 37 Ha nem cselekszem Atyám
tetteit, ne higgyetek nekem, 38 de ha cselekszem,
akkor, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a
tetteknek, hogy megtudjátok és belássátok, hogy az
Atya énbennem van, és én az Atyában.« 39 Erre ismét
el akarták őt fogni, de kisiklott a kezük közül.
Lázár feltámasztása és a csoda
következményei: 10,40-11,57
40 Ezután

ismét
eltávozott a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János
először keresztelt, és ott maradt. 41 Sokan jöttek
hozzá, és azt mondták: »János ugyan semmi
csodajelet sem cselekedett, de mindaz, amit János
róla mondott, igaz volt. 42 És ott sokan hittek benne.
Jézus
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Jordán

túlpartján

Lázár halálának híradása 1 Volt

egy Lázár
nevű beteg Betániában, Máriának és nővérének,
Mártának a falujában. 2 Mária volt az, aki megkente
az Urat kenettel, és lábát hajával törölgette. Az ő
testvére, Lázár volt beteg. 3 A nővérek üzentek érte:
»Uram, íme, akit szeretsz, beteg.«
4 Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: »Ez a
betegség nem válik halálára, hanem Isten
dicsőségére, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.«
5 Jézus szerette Mártát, meg a nővérét, és Lázárt.
6 Mikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig még
azon a helyen maradt, ahol volt, 7 azután így szólt a
tanítványokhoz: »Menjünk ismét Júdeába.« 8 A
tanítványok azt mondták neki: »Rabbi, most akartak
a zsidók megkövezni, és ismét odamégy?« 9 Jézus
azt felelte: »Nem tizenkét órája van a nappalnak?
Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja ennek a
világnak a világosságát. 10 Aki pedig éjjel jár,
megbotlik, mert nincs benne világosság.« 11 Ezt

to; fw'" tou' kovsmou touvtou blevpei: 10 eja;n dev
ti" peripath'/ ejn th'/ nuktiv, proskovptei, o{ti
to; fw'" oujk e[stin ejn aujtw'/. 11 tau'ta ei\pen,
kai; meta; tou'to levgei aujtoi'", Lavzaro" oJ
fivlo" hJmw'n kekoivmhtai, ajlla; poreuvomai i{na
ejxupnivsw aujtovn. 12 ei\pan ou\n oiJ maqhtai;
aujtw'/, Kuvrie, eij kekoivmhtai swqhvsetai.
13 eijrhvkei de; oJ !Ihsou'" peri; tou' qanavtou
aujtou'. ejkei'noi de; e[doxan o{ti peri; th'"
koimhvsew" tou' u{pnou levgei. 14 tovte ou\n
ei\pen aujtoi'" oJ !Ihsou'" parrhsiva/, Lavzaro"
ajpevqanen, 15 kai; caivrw di! uJma'", i{na
pisteuvshte, o{ti oujk h[mhn ejkei': ajlla;
a[gwmen pro;" aujtovn. 16 ei\pen ou\n Qwma'" oJ
legovmeno" Divdumo" toi'" summaqhtai'",
!vAgwmen kai; hJmei'" i{na ajpoqavnwmen met!
aujtou'. 17 !Elqw;n ou\n oJ !Ihsou'" eu|ren aujto;n
tevssara" h[dh hJmevra" e[conta ejn tw'/
mnhmeivw/. 18 h\n de; hJ Bhqaniva ejggu;" tw'n
@Ierosoluvmwn wJ" ajpo; stadivwn dekapevnte.
19 polloi; de; ejk tw'n !Ioudaivwn ejlhluvqeisan
pro;" th;n Mavrqan kai; Maria;m i{na
paramuqhvswntai aujta;" peri; tou' ajdelfou'.
20 hJ ou\n Mavrqa wJ" h[kousen o{ti !Ihsou'"
e[rcetai uJphvnthsen aujtw'/: Maria;m de; ejn tw'/
oi[kw/ ejkaqevzeto. 21 ei\pen ou\n hJ Mavrqa pro;"
to;n !Ihsou'n, Kuvrie, eij h\" w|de oujk a]n
ajpevqanen oJ ajdelfov" mou: 22 »ajlla;¼ kai; nu'n
oi\da o{ti o{sa a]n aijthvsh/ to;n qeo;n dwvsei soi oJ
qeov". 23 levgei aujth'/ oJ !Ihsou'", !Anasthvsetai
oJ ajdelfov" sou. 24 levgei aujtw'/ hJ Mavrqa, Oi\da
o{ti ajnasthvsetai ejn th'/ ajnastavsei ejn th'/
ejscavth/ hJmevra/. 25 ei\pen aujth'/ oJ !Ihsou'", !Egwv
eijmi hJ ajnavstasi" kai; hJ zwhv: oJ pisteuvwn eij"
ejme; ka]n ajpoqavnh/ zhvsetai, 26 kai; pa'" oJ zw'n
kai; pisteuvwn eij" ejme; ouj mh; ajpoqavnh/ eij" to;n
aijw'na: pisteuvei" tou'to_ 27 levgei aujtw'/, Naiv,
kuvrie: ejgw; pepivsteuka o{ti su; ei\ oJ Cristo;" oJ
uiJo;" tou' qeou' oJ eij" to;n kovsmon ejrcovmeno".
28 Kai; tou'to eijpou'sa ajph'lqen kai; ejfwvnhsen
Maria;m th;n ajdelfh;n aujth'" lavqra/ eijpou'sa,
@O didavskalo" pavrestin kai; fwnei' se.
29 ejkeivnh de; wJ" h[kousen hjgevrqh tacu; kai;
h[rceto pro;" aujtovn: 30 ou[pw de; ejlhluvqei oJ
!Ihsou'" eij" th;n kwvmhn, ajll! h\n e[ti ejn tw'/
tovpw/ o{pou uJphvnthsen aujtw'/ hJ Mavrqa. 31 oiJ
ou\n !Ioudai'oi oiJ o[nte" met! aujth'" ejn th'/
oijkiva/ kai; paramuqouvmenoi aujthvn, ijdovnte"
th;n Maria;m o{ti tacevw" ajnevsth kai;
ejxh'lqen, hjkolouvqhsan aujth'/, dovxante" o{ti
uJpavgei eij" to; mnhmei'on i{na klauvsh/ ejkei'.
32 hJ ou\n Maria;m wJ" h\lqen o{pou h\n !Ihsou'"
ijdou'sa aujto;n e[pesen aujtou' pro;" tou;"
povda", levgousa aujtw'/, Kuvrie, eij h\" w|de oujk
a[n mou ajpevqanen oJ ajdelfov". 33 !Ihsou'" ou\n
wJ" ei\den aujth;n klaivousan kai; tou;"
sunelqovnta" aujth'/ !Ioudaivou" klaivonta",
ejnebrimhvsato tw'/ pneuvmati kai; ejtavraxen
eJautovn, 34 kai; ei\pen, Pou' teqeivkate aujtovn_
levgousin aujtw'/, Kuvrie, e[rcou kai; i[de.
35 jd v
J !I
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mondta, azután így szólt hozzájuk: »A barátunk,
Lázár elaludt, de megyek, hogy felkeltsem őt az
álomból.« 12 A tanítványok erre azt mondták:
»Uram, ha alszik, meg fog gyógyulni.« 13 Jézus
azonban a haláláról szólt, azok pedig azt gondolták,
hogy az álom nyugalmáról beszél. 14 Ezért Jézus
nyíltan megmondta nekik: »Lázár meghalt, 15 és
örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd
higgyetek. De menjünk hozzá!« 16 Tamás, akit
Ikernek neveznek, így szólt a többi tanítványhoz:
»Menjünk mi is, és haljunk meg vele együtt!«
17 Amikor
Lázár
feltámasztása
Jézus
megérkezett, úgy találta, hogy Lázár már négy napja
a sírban van. 18 Betánia pedig Jeruzsálem közelében
volt, mintegy tizenöt stádiumnyira. 19 Ezért a zsidók
közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. 20 Márta, amint
meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig
otthon maradt. 21 Márta akkor így szólt Jézushoz:
»Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a
testvérem. 22 De most is tudom, hogy bármit is kérsz
Istentől, Isten megadja neked.« 23 Jézus azt felelte
neki: »Testvéred fel fog támadni.« 24 Márta így szólt
hozzá: »Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az
utolsó napon.« 25 Jézus azt mondta neki: »Én vagyok
a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha
meg is halt, élni fog, 26 és mindaz, aki él és hisz
bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt?« 27 Márta
azt felelte neki: »Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a
Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön.«
28 Miután ezt mondta, elment és hívta a nővérét,
Máriát, és odasúgta neki: »A Mester itt van és hív
téged.« 29 Amikor az meghallotta ezt, gyorsan
fölkelt, és hozzá sietett. 30 Jézus ugyanis még nem ért
a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta eléje
ment. 31 A zsidók pedig, akik a házban vele voltak és
őt vigasztalták, amikor látták, hogy Mária gyorsan
fölkelt és kiment, utánamentek, mert azt gondolták:
»A sírhoz megy, hogy ott sírjon.« 32 Amikor Mária
odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, lábaihoz
borult, és azt mondta neki: »Uram, ha itt lettél volna,
nem halt volna meg a testvérem.« 33 Jézus pedig,
látva, hogy sír, és hogy a vele érkező zsidók is
sírnak, a lelke mélyéig megindult és megrendült.
34 Megkérdezte: »Hová tettétek őt?« Azt felelték
neki: »Uram, jöjj és lásd!« 35 Jézus könnyezett.
36 Erre a zsidók azt mondták: »Íme, mennyire
szerette őt!« 37 De voltak köztük, akik így szóltak:
»Ő, aki megnyitotta a vak szemeit, nem tehette volna
meg, hogy ez meg ne haljon?«
38 Jézus, lelkében még mindig megindulva a
sírhoz ment. Egy barlang volt az, és kővel volt
befedve. 39 Jézus így szólt: »Vegyétek el a követ!«
Márta, a megholt nővére azt mondta neki: »Uram,

35 ejdavkrusen

oJ !Ihsou'". 36 e[legon ou\n oiJ
!Ioudai'oi, !vIde pw'" ejfivlei aujtovn. 37 tine;" de;
ejx aujtw'n ei\pan, Oujk ejduvnato ou|to" oJ
ajnoivxa" tou;" ojfqalmou;" tou' tuflou'
poih'sai i{na kai; ou|to" mh; ajpoqavnh/_
38 !Ihsou'" ou\n pavlin ejmbrimwvmeno" ejn eJautw'/
e[rcetai eij" to; mnhmei'on: h\n de; sphvlaion,
kai; livqo" ejpevkeito ejp! aujtw'/. 39 levgei oJ
!Ihsou'", !vArate to;n livqon. levgei aujtw'/ hJ
ajdelfh; tou' teteleuthkovto" Mavrqa, Kuvrie,
h[dh o[zei, tetartai'o" gavr ejstin. 40 levgei
aujth'/ oJ !Ihsou'", Oujk ei\povn soi o{ti eja;n
pisteuvsh/" o[yh/ th;n dovxan tou' qeou'_ 41 h\ran
ou\n to;n livqon. oJ de; !Ihsou'" h\ren tou;"
ojfqalmou;" a[nw kai; ei\pen, Pavter, eujcaristw'
soi o{ti h[kousav" mou. 42 ejgw; de; h[/dein o{ti
pavntotev mou ajkouvei": ajlla; dia; to;n o[clon
to;n periestw'ta ei\pon, i{na pisteuvswsin o{ti
suv me ajpevsteila". 43 kai; tau'ta eijpw;n fwnh'/
megavlh/ ejkrauvgasen, Lavzare, deu'ro e[xw.
44 ejxh'lqen oJ teqnhkw;" dedemevno" tou;"
povda" kai; ta;" cei'ra" keirivai", kai; hJ o[yi"
aujtou' soudarivw/ periedevdeto. levgei aujtoi'" oJ
!Ihsou'", Luvsate aujto;n kai; a[fete aujto;n
uJpavgein. 45 Polloi; ou\n ejk tw'n !Ioudaivwn, oiJ
ejlqovnte" pro;" th;n Maria;m kai; qeasavmenoi
a} ejpoivhsen, ejpivsteusan eij" aujtovn: 46 tine;"
de; ejx aujtw'n ajph'lqon pro;" tou;" Farisaivou"
kai; ei\pan aujtoi'" a} ejpoivhsen !Ihsou'".
47 sunhvgagon ou\n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ
Farisai'oi sunevdrion, kai; e[legon, Tiv
poiou'men, o{ti ou|to" oJ a[nqrwpo" polla; poiei'
shmei'a_ 48 eja;n ajfw'men aujto;n ou{tw", pavnte"
pisteuvsousin eij" aujtovn, kai; ejleuvsontai oiJ
@Rwmai'oi kai; ajrou'sin hJmw'n kai; to;n tovpon
kai; to; e[qno". 49 ei|" dev ti" ejx aujtw'n
Kai>avfa", ajrciereu;" w]n tou' ejniautou'
ejkeivnou, ei\pen aujtoi'", @Umei'" oujk oi[date
oujdevn, 50 oujde; logivzesqe o{ti sumfevrei uJmi'n
i{na ei|" a[nqrwpo" ajpoqavnh/ uJpe;r tou' laou'
kai; mh; o{lon to; e[qno" ajpovlhtai. 51 tou'to de;
ajf! eJautou' oujk ei\pen, ajlla; ajrciereu;" w]n
tou' ejniautou' ejkeivnou ejprofhvteusen o{ti
e[mellen !Ihsou'" ajpoqnhv/skein uJpe;r tou'
e[qnou", 52 kai; oujc uJpe;r tou' e[qnou" movnon
ajll! i{na kai; ta; tevkna tou' qeou' ta;
dieskorpismevna sunagavgh/ eij" e{n. 53 ajp!
ejkeivnh" ou\n th'" hJmevra" ejbouleuvsanto i{na
ajpokteivnwsin aujtovn. 54 @O ou\n !Ihsou'"
oujkevti parrhsiva/ periepavtei ejn toi'"
!Ioudaivoi", ajlla; ajph'lqen ejkei'qen eij" th;n
cwvran ejggu;" th'" ejrhvmou, eij" !Efrai;m
legomevnhn povlin, kajkei' e[meinen meta; tw'n
maqhtw'n. 55 !'Hn de; ejggu;" to; pavsca tw'n
!Ioudaivwn, kai; ajnevbhsan polloi; eij"
@Ierosovluma ejk th'" cwvra" pro; tou' pavsca
i{na aJgnivswsin eJautouv". 56 ejzhvtoun ou\n to;n
!Ihsou'n kai; e[legon met! ajllhvlwn ejn tw'/ iJerw'/
eJsthkovte", Tiv dokei' uJmi'n_ o{ti ouj mh; e[lqh/ eij"
th;n eJorthvn_ 57 dedwvkeisan de; oiJ ajrcierei'"

már szaga van, hiszen negyednapos!« 40 Jézus azt
felelte neki: »Nem azt mondtam neked, hogy ha
hiszel, meglátod Isten dicsőségét?« 41 A követ tehát
elvették. Jézus pedig fölemelte szemeit, és így szólt:
»Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42 Én
ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a
körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te
küldtél engem.« 43 Miután ezeket mondta, hangosan
ezt kiáltotta: »Lázár, jöjj ki!« 44 S az, aki halott volt,
kijött. A lába és a keze pólyával volt körülkötve, és
az arcát kendő födte. Jézus azt mondta nekik:
»Oldozzátok ki, és hagyjátok elmenni!«
A főtanács halálos ítélete; a főpap prófétai szava
45 Sokan

a zsidók közül, akik Máriához és Mártához
jöttek, és látták, amit tett, hittek benne. 46 De
néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és
elmondták nekik, hogy Jézus miket cselekedett.
47 Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a
főtanácsot, és azt mondták: »Mit csináljunk? Ez az
ember ugyanis sok csodajelet művel. 48 Ha hagyjuk
ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Akkor
eljönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk földünket és
népünket.« 49 Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az
esztendőben főpap volt, azt mondta nekik: »Ti nem
tudtok semmit, 50 s arra sem gondoltok, hogy jobb
nektek, ha egy ember hal meg a népért, mint ha az
egész nemzet elvész!« 51 Ezt pedig nem magától
mondta, hanem, főpap lévén abban az esztendőben,
megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a
nemzetért, 52 és nemcsak a nemzetért, hanem hogy az
Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. 53 Attól a
naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt.
Jézus kerüli a nyilvánosságot 54 Ezért Jézus már
nem járt nyilvánosan a zsidók közt. Elment onnan a
puszta melletti vidékre, egy Efraim nevű városba, és
ott tartózkodott a tanítványaival együtt.
55 Közel volt a zsidók Pászkája, és vidékről
sokan mentek föl Jeruzsálembe Húsvét előtt, hogy
megszenteljék magukat. 56 Keresték Jézust, és a
templomban azt mondogatták egymásnak: »Mit
gondoltok? Vajon eljön-e az ünnepre?« 57 A főpapok
és a farizeusok pedig parancsot adtak, hogy ha valaki
megtudja, hol van, jelentse, és elfogják őt.

kai; oiJ Farisai'oi ejntola;" i{na ejavn ti" gnw'/
pou' ejstin mhnuvsh/, o{pw" piavswsin aujtovn.

12 1 @O ou\n !Ihsou'" pro; e}x hJmerw'n
tou' pavsca h\lqen eij" Bhqanivan, o{pou h\n
Lavzaro", o}n h[geiren ejk nekrw'n !Ihsou'".
2 ejpoivhsan ou\n aujtw'/ dei'pnon ejkei', kai; hJ
Mavrqa dihkovnei, oJ de; Lavzaro" ei|" h\n ejk tw'n
ajnakeimevnwn su;n aujtw'/. 3 hJ ou\n Maria;m
labou'sa livtran muvrou navrdou pistikh'"
polutivmou h[leiyen tou;" povda" tou' !Ihsou'
kai; ejxevmaxen tai'" qrixi;n aujth'" tou;" povda"
aujtou': hJ de; oijkiva ejplhrwvqh ejk th'" ojsmh'"
tou' muvrou. 4 levgei de; !Iouvda" oJ !Iskariwvth"
ei|" »ejk¼ tw'n maqhtw'n aujtou', oJ mevllwn aujto;n
paradidovnai, 5 Dia; tiv tou'to to; muvron oujk
ejpravqh triakosivwn dhnarivwn kai; ejdovqh
ptwcoi'"_ 6 ei\pen de; tou'to oujc o{ti peri; tw'n
ptwcw'n e[melen aujtw'/ ajll! o{ti klevpth" h\n
kai; to; glwssovkomon e[cwn ta; ballovmena
ejbavstazen. 7 ei\pen ou\n oJ !Ihsou'", !vAfe"
aujthvn, i{na eij" th;n hJmevran tou' ejntafiasmou'
mou thrhvsh/ aujtov: 8 tou;" ptwcou;" ga;r
pavntote e[cete meq! eJautw'n, ejme; de; ouj
pavntote e[cete. 9 !vEgnw ou\n »oJ¼ o[clo" polu;"
ejk tw'n !Ioudaivwn o{ti ejkei' ejstin, kai; h\lqon
ouj dia; to;n !Ihsou'n movnon ajll! i{na kai; to;n
Lavzaron i[dwsin o}n h[geiren ejk nekrw'n.
10 ejbouleuvsanto de; oiJ ajrcierei'" i{na kai; to;n
Lavzaron ajpokteivnwsin, 11 o{ti polloi; di!
aujto;n uJph'gon tw'n !Ioudaivwn kai; ejpivsteuon
eij" to;n !Ihsou'n. 12 Th'/ ejpauvrion oJ o[clo"
polu;" oJ ejlqw;n eij" th;n eJorthvn, ajkouvsante"
o{ti e[rcetai oJ !Ihsou'" eij" @Ierosovluma,
13 e[labon ta; bai?a tw'n foinivkwn kai; ejxh'lqon
eij" uJpavnthsin aujtw'/, kai; ejkrauvgazon,
@Wsannav: eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn
ojnovmati kurivou, »kai;¼ oJ basileu;" tou'
!Israhvl. 14 euJrw;n de; oJ !Ihsou'" ojnavrion
ejkavqisen
ejp!
aujtov,
kaqwv"
ejstin
gegrammevnon, 15 Mh; fobou', qugavthr Siwvn:
ijdou; oJ basileuv" sou e[rcetai, kaqhvmeno" ejpi;
pw'lon o[nou. 16 tau'ta oujk e[gnwsan aujtou' oiJ
maqhtai; to; prw'ton, ajll! o{te ejdoxavsqh
!Ihsou'" tovte ejmnhvsqhsan o{ti tau'ta h\n ejp!
aujtw'/ gegrammevna kai; tau'ta ejpoivhsan
aujtw'/. 17 ejmartuvrei ou\n oJ o[clo" oJ w]n met!
aujtou' o{te to;n Lavzaron ejfwvnhsen ejk tou'
mnhmeivou kai; h[geiren aujto;n ejk nekrw'n.
18 dia; tou'to »kai;¼ uJphvnthsen aujtw'/ oJ o[clo"
o{ti h[kousan tou'to aujto;n pepoihkevnai to;
shmei'on. 19 oiJ ou\n Farisai'oi ei\pan pro;"
eJautouv", Qewrei'te o{ti oujk wjfelei'te oujdevn:
i[de oJ kovsmo" ojpivsw aujtou' ajph'lqen. 20 !'Hsan
de; @vEllhnev" tine" ejk tw'n ajnabainovntwn i{na
proskunhvswsin ejn th'/ eJorth'/: 21 ou|toi ou\n
prosh'lqon Filivppw/ tw'/ ajpo; Bhqsai>da; th'"
Galilaiva", kai; hjrwvtwn aujto;n levgonte",
Kuvrie, qevlomen to;n !Ihsou'n ijdei'n. 22 e[rcetai
oJ Fivlippo" kai; levgei tw'/ !Andreva/: e[rcetai
!Andreva" kai; Fivlippo" kai; levgousin tw'/
§

Jézus útja Jeruzsálembe az utolsó Húsvét
alkalmával: 12,1-50
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A betániai megkenés 1 Húsvét

előtt hat
nappal Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit
Jézus föltámasztott a halálból. 2 Ott vacsorát
készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között
volt, akik vele ültek az asztalnál. 3 Mária pedig fogott
egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus
lábát, és hajával törölgette azt. A ház megtelt a kenet
illatával. 4 Erre tanítványai közül az egyik, az
iskarióti Júdás, aki árulója lett, így szólt: 5 »Miért
nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és
adták oda a szegényeknek?« 6 Ezt pedig nem azért
mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja,
hanem mivel tolvaj volt, és nála lévén az erszény, az
adományokat elsikkasztotta. 7 Jézus ekkor így szólt:
»Hagyj békét neki, hogy temetésem napjára teljesítse
azt. 8 Mert szegények mindenkor lesznek veletek, de
én nem leszek mindig veletek.«
9 A zsidók közül sokan megtudták, hogy ott van,
és odamentek, nemcsak Jézus miatt, hanem hogy
Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. 10 A
főpapok pedig azon tanakodtak, hogy Lázárt is
megölik, 11 mert a zsidók közül sokan mentek oda
miatta, és hittek Jézusban.
Bevonulás Jeruzsálembe 12 Másnap, amikor a
nagy tömeg, amely az ünnepre jött, meghallotta,
hogy Jézus Jeruzsálembe jön, 13 pálmaágakat fogott,
eléje ment és kiáltozott:
»Hozsanna!
Áldott, aki az Úr nevében jön {Zsolt 118,26},
és Izrael királya!«
14 Jézus pedig talált egy szamárcsikót, felült rá,
amint meg van írva:
15 »Ne félj, Sion leánya!
Íme, királyod jön
szamárcsikón ülve!« {Zak 9,9}
16 Tanítványai eleinte nem értették ezt, de
amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra,
hogy azt tették vele, ami meg volt róla írva.
17 Tanúskodott tehát róla a sokaság, amely vele volt,
amikor előhívta Lázárt a sírból, és föltámasztotta őt a
halálból. 18 A sokaság éppen azért ment eléje, mert
hallotta, hogy ezt a jelet művelte. 19 A farizeusok
akkor így szóltak egymáshoz: »Látjátok, hogy
semmire sem mentek? Lám, az egész világ tódul
utána!«
Jézus utolsó nyilvános beszédei; a döntő órák
20 Azok

között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak
az ünnepen, volt néhány görög is. 21 Ezek odamentek
Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából volt, és kérték
őt: »Uram, látni szeretnénk Jézust!« 22 Fülöp elment
és szólt Andrásnak, mire András és Fülöp elmentek,

!Ihsou'. 23 oJ de; !Ihsou'" ajpokrivnetai aujtoi'"
levgwn, !Elhvluqen hJ w{ra i{na doxasqh'/ oJ uiJo;"
tou' ajnqrwvpou. 24 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, eja;n
mh; oJ kovkko" tou' sivtou pesw;n eij" th;n gh'n
ajpoqavnh/, aujto;" movno" mevnei: eja;n de;
ajpoqavnh/, polu;n karpo;n fevrei. 25 oJ filw'n
th;n yuch;n aujtou' ajpolluvei aujthvn, kai; oJ
misw'n th;n yuch;n aujtou' ejn tw'/ kovsmw/ touvtw/
eij" zwh;n aijwvnion fulavxei aujthvn. 26 eja;n ejmoiv
ti" diakonh'/, ejmoi; ajkolouqeivtw, kai; o{pou
eijmi; ejgw; ejkei' kai; oJ diavkono" oJ ejmo;" e[stai:
ejavn ti" ejmoi; diakonh'/ timhvsei aujto;n oJ
pathvr. 27 Nu'n hJ yuchv mou tetavraktai. kai;
tiv ei[pw_ Pavter, sw'sovn me ejk th'" w{ra"
tauvth"_ ajlla; dia; tou'to h\lqon eij" th;n w{ran
tauvthn. 28 pavter, dovxasovn sou to; o[noma.
h\lqen ou\n fwnh; ejk tou' oujranou', Kai; ejdovxasa
kai; pavlin doxavsw. 29 oJ ou\n o[clo" oJ eJstw;"
kai; ajkouvsa" e[legen bronth;n gegonevnai:
a[lloi e[legon, !vAggelo" aujtw'/ lelavlhken.
30 ajpekrivqh !Ihsou'" kai; ei\pen, Ouj di! ejme; hJ
fwnh; au{th gevgonen ajlla; di! uJma'". 31 nu'n
krivsi" ejsti;n tou' kovsmou touvtou, nu'n oJ
a[rcwn tou' kovsmou touvtou ejkblhqhvsetai
e[xw: 32 kajgw; eja;n uJywqw' ejk th'" gh'", pavnta"
eJlkuvsw pro;" ejmautovn. 33 tou'to de; e[legen
shmaivnwn
poivw/
qanavtw/
h[mellen
ajpoqnhv/skein. 34 ajpekrivqh ou\n aujtw'/ oJ o[clo",
@Hmei'" hjkouvsamen ejk tou' novmou o{ti oJ
Cristo;" mevnei eij" to;n aijw'na, kai; pw'"
levgei" su; o{ti dei' uJywqh'nai to;n uiJo;n tou'
ajnqrwvpou_ tiv" ejstin ou|to" oJ uiJo;" tou'
ajnqrwvpou_ 35 ei\pen ou\n aujtoi'" oJ !Ihsou'",
!vEti mikro;n crovnon to; fw'" ejn uJmi'n ejstin.
peripatei'te wJ" to; fw'" e[cete, i{na mh;
skotiva uJma'" katalavbh/: kai; oJ peripatw'n ejn
th'/ skotiva/ oujk oi\den pou' uJpavgei. 36 wJ" to;
fw'" e[cete, pisteuvete eij" to; fw'", i{na uiJoi;
fwto;" gevnhsqe. Tau'ta ejlavlhsen !Ihsou'",
kai; ajpelqw;n ejkruvbh ajp! aujtw'n. 37 Tosau'ta
de; aujtou' shmei'a pepoihkovto" e[mprosqen
aujtw'n oujk ejpivsteuon eij" aujtovn, 38 i{na oJ
lovgo" !Hsai?ou tou' profhvtou plhrwqh'/ o}n
ei\pen, Kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n_
kai; oJ bracivwn kurivou tivni ajpekaluvfqh_
39 dia; tou'to oujk hjduvnanto pisteuvein, o{ti
pavlin ei\pen !Hsai?a", 40 Tetuvflwken aujtw'n
tou;" ojfqalmou;" kai; ejpwvrwsen aujtw'n th;n
kardivan, i{na mh; i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai;
nohvswsin th'/ kardiva/ kai; strafw'sin, kai;
ijavsomai aujtouv". 41 tau'ta ei\pen !Hsai?a", o{ti
ei\den th;n dovxan aujtou', kai; ejlavlhsen peri;
aujtou'. 42 o{mw" mevntoi kai; ejk tw'n ajrcovntwn
polloi; ejpivsteusan eij" aujtovn, ajlla; dia; tou;"
Farisaivou" oujc wJmolovgoun i{na mh;
ajposunavgwgoi gevnwntai: 43 hjgavphsan ga;r
th;n dovxan tw'n ajnqrwvpwn ma'llon h[per th;n
dovxan tou' qeou'. 44 !Ihsou'" de; e[kraxen kai;
ei\pen, @O pisteuvwn eij" ejme; ouj pisteuvei eij"
ejme; ajlla; eij" to;n pevmyantav me, 45 kai; oJ
qewrw'n ejme; qewrei' to;n pevmyantav me 46 ejgw;

és szóltak Jézusnak. 23 Jézus ezt felelte nekik: »Eljött
az óra, hogy az Emberfia megdicsőüljön. 24 Bizony,
bizony mondom nektek: ha a földbe hullott
gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha
meghal, sok termést hoz. 25 Aki szereti életét,
elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon,
megőrzi azt az örök életre. 26 Aki nekem szolgál,
kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a
szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja
tisztelni az Atya. 27 Most megrendült a lelkem. Mit is
mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától?
De hiszen ezért jöttem, ezért az óráért. 28 Atyám,
dicsőítsd meg nevedet!« Erre szózat hangzott az
égből: »Már megdicsőítettem, és újra meg fogom
dicsőíteni.«
29 Az ott álló tömeg, amely ezt hallotta, azt
mondta, hogy mennydörgés volt. Mások így szóltak:
»Angyal beszélt hozzá.« 30 Jézus azt felelte: »Nem
miattam hangzott el ez a szózat, hanem miattatok.
31 Ítélet van most e világ felett, most fogják kivetni
ennek a világnak a fejedelmét. 32 Én pedig, ha majd
felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz
vonzok.« 33 Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen
halállal fog meghalni. 34 A tömeg megjegyezte: »Mi
azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké
megmarad. Miért mondod tehát: `Az Emberfiát fel
kell magasztalni?' Ki az az Emberfia?« 35 Jézus azt
felelte nekik: »Már csak kevés ideig van nálatok a
világosság. Addig járjatok, amíg tiétek a világosság,
hogy a sötétség el ne borítson benneteket. Aki
sötétben jár, nem tudja, hová megy. 36 Amíg tiétek a
világosság, higgyetek a világosságban, hogy a
világosság fiai legyetek.« Ezeket mondta Jézus,
aztán elment és elrejtőzött előlük.
A hitetlenség oka 37 Jóllehet ennyi jelet művelt a
szemük láttára, mégsem hittek benne, 38 hogy
beteljesedjék Izajás próféta szava, aki ezeket mondta:
»Uram, ki hitt a mi beszédünknek,
és az Úr karja kinek nyilvánult meg?« {Iz 53,1}
39 Nem tudtak hinni, mert Izajás ezt is
megmondta:
40 »Vakká tette a szemüket
és megkeményítette szívüket,
hogy ne lássanak a szemükkel
és ne értsenek a szívükkel,
nehogy megtérjenek és meggyógyítsam őket« {Iz
6,9-10}.
41 Ezeket mondta Izajás, mert látta az ő
dicsőségét és róla beszélt. 42 Mégis, még a
főemberek közül is sokan hittek őbenne, de a
farizeusok miatt nem vallották meg, hogy ki ne
zárják őket a zsinagógából. 43 Mert jobban szerették
az emberek megbecsülését, mint az Isten dicsőségét.
Felszólítás a döntésre 44 Jézus pedig hangját

qewrw'n ejme; qewrei' to;n pevmyantav me. 46 ejgw;
fw'" eij" to;n kovsmon ejlhvluqa, i{na pa'" oJ
pisteuvwn eij" ejme; ejn th'/ skotiva/ mh; meivnh/.
47 kai; ejavn tiv" mou ajkouvsh/ tw'n rJhmavtwn kai;
mh; fulavxh/, ejgw; ouj krivnw aujtovn, ouj ga;r
h\lqon i{na krivnw to;n kovsmon ajll! i{na swvsw
to;n kovsmon. 48 oJ ajqetw'n ejme; kai; mh;
lambavnwn ta; rJhvmatav mou e[cei to;n krivnonta
aujtovn: oJ lovgo" o}n ejlavlhsa ejkei'no" krinei'
aujto;n ejn th'/ ejscavth/ hJmevra/: 49 o{ti ejgw; ejx
ejmautou' oujk ejlavlhsa, ajll! oJ pevmya" me
path;r aujtov" moi ejntolh;n devdwken tiv ei[pw
kai; tiv lalhvsw. 50 kai; oi\da o{ti hJ ejntolh;
aujtou' zwh; aijwvniov" ejstin. a} ou\n ejgw; lalw',
kaqw;" ei[rhkevn moi oJ pathvr, ou{tw" lalw'.

felemelve így szólt: »Aki hisz bennem, nem bennem
hisz, hanem abban, aki küldött engem. 45 És aki
engem lát, azt látja, aki küldött engem. 46 Azért
jöttem a világba, hogy világosság legyek, hogy
mindaz, aki hisz bennem, sötétségben ne maradjon.
47 Ha pedig valaki hallja az én igéimet, de nem tartja
meg, azt nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy
a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a
világot. 48 Van, aki megítélje azt, aki megvet engem,
és nem fogadja el igéimet: az ige, amelyet szóltam,
az ítéli el őt az utolsó napon. 49 Mert nem magamtól
beszéltem, hanem aki küldött engem, az Atya, ő
parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit
beszéljek. 50 Tudom, hogy az ő parancsa örök élet.
Amit tehát én beszélek, úgy mondom el, ahogy az
Atya mondta nekem.«
JÉZUS ELBÚCSÚZIK TANÍTVÁNYAITÓL: 13,117,26
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1 Pro;

de; th'" eJorth'" tou' pavsca
eijdw;" oJ !Ihsou'" o{ti h\lqen aujtou' hJ w{ra i{na
metabh'/ ejk tou' kovsmou touvtou pro;" to;n
patevra, ajgaphvsa" tou;" ijdivou" tou;" ejn tw'/
kovsmw/, eij" tevlo" hjgavphsen aujtouv". 2 kai;
deivpnou ginomevnou, tou' diabovlou h[dh
beblhkovto" eij" th;n kardivan i{na paradoi'
aujto;n !Iouvda" Sivmwno" !Iskariwvtou, 3 eijdw;"
o{ti pavnta e[dwken aujtw'/ oJ path;r eij" ta;"
cei'ra" kai; o{ti ajpo; qeou' ejxh'lqen kai; pro;"
to;n qeo;n uJpavgei, 4 ejgeivretai ejk tou' deivpnou
kai; tivqhsin ta; iJmavtia, kai; labw;n levntion
dievzwsen eJautovn. 5 ei\ta bavllei u{dwr eij" to;n
nipth'ra kai; h[rxato nivptein tou;" povda" tw'n
maqhtw'n kai; ejkmavssein tw'/ lentivw/ w|/ h\n
diezwsmevno". 6 e[rcetai ou\n pro;" Sivmwna
Pevtron. levgei aujtw'/, Kuvrie, suv mou nivptei"
tou;" povda"_ 7 ajpekrivqh !Ihsou'" kai; ei\pen
aujtw'/, @;O ejgw; poiw' su; oujk oi\da" a[rti, gnwvsh/
de; meta; tau'ta. 8 levgei aujtw'/ Pevtro", Ouj mh;
nivyh/" mou tou;" povda" eij" to;n aijw'na.
ajpekrivqh !Ihsou'" aujtw'/, !Ea;n mh; nivyw se, oujk
e[cei" mevro" met! ejmou'. 9 levgei aujtw'/ Sivmwn
Pevtro", Kuvrie, mh; tou;" povda" mou movnon
ajlla; kai; ta;" cei'ra" kai; th;n kefalhvn.
10 levgei aujtw'/ oJ !Ihsou'", @O leloumevno" oujk
e[cei creivan eij mh; tou;" povda" nivyasqai, ajll!
e[stin kaqaro;" o{lo": kai; uJmei'" kaqaroiv ejste,
ajll! oujci; pavnte". 11 h[/dei ga;r to;n
paradidovnta aujtovn: dia; tou'to ei\pen o{ti
Oujci; pavnte" kaqaroiv ejste. 12 @vOte ou\n
e[niyen tou;" povda" aujtw'n »kai;¼ e[laben ta;
iJmavtia aujtou' kai; ajnevpesen pavlin, ei\pen
aujtoi'", Ginwvskete tiv pepoivhka uJmi'n_
13 uJmei'" fwnei'tev me @O didavskalo" kai; @O
kuvrio", kai; kalw'" levgete, eijmi; gavr. 14 eij ou\n
ejgw; e[niya uJmw'n tou;" povda" oJ kuvrio" kai; oJ
didavskalo", kai; uJmei'" ojfeivlete ajllhvlwn
J
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A lábmosás 1 A

Húsvét ünnepe előtt Jézus
tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e
világból az Atyához, bár szerette övéit, akik a
világban voltak, mindvégig szerette őket. 2 A vacsora
alkalmával, amikor az ördög már szívébe sugallta
Júdásnak, az iskarióti Simon fiának, hogy elárulja őt,
3 Jézus tudva, hogy mindent kezébe adott az Atya, és
hogy Istentől jött el és Istenhez megy, 4 fölkelt a
vacsorától, letette felsőruháit, fogott egy kendőt és
maga elé kötötte. 5 Azután vizet öntött a mosdótálba,
és mosni kezdte a tanítványok lábát, majd megtörölte
a derekára kötött kendővel. 6 Amikor odaért Simon
Péterhez, az így szólt hozzá: »Uram, te mosod meg
az én lábamat?« 7 Jézus azt felelte neki: »Amit
teszek, azt te most nem érted, de majd később meg
fogod érteni.« 8 Péter erre így szólt: »Az én lábamat
ugyan meg nem mosod soha!« Jézus azt felelte neki:
»Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem.«
9 Akkor Simon Péter ezt mondta: »Uram, ne csak a
lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is!« 10 Jézus
azt felelte: »Aki megfürdött, annak elég, ha csak a
lábát mossák meg, akkor egészen tiszta. Ti is tiszták
vagytok, de nem mindnyájan.« 11 Tudta ugyanis,
hogy ki az, aki elárulja őt, azért mondta: »Nem
vagytok tiszták mindnyájan.«
12 Miután megmosta a lábukat és fölvette
felsőruháit, újra leült, és azt mondta nekik:
»Tudjátok-e, mit tettem veletek? 13 Ti úgy hívtok
engem: `Mester' és `Úr', és jól mondjátok, mert az
vagyok. 14 Ha tehát én, az úr és a mester megmostam
a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás
lábát. 15 Mert példát adtam nektek, hogy amint én
tettem veletek, ti is úgy tegyetek. 16 Bizony, bizony
mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem
a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte.

nivptein tou;" povda": 15 uJpovdeigma ga;r
e[dwka uJmi'n i{na kaqw;" ejgw; ejpoivhsa uJmi'n kai;
uJmei'" poih'te. 16 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oujk
e[stin dou'lo" meivzwn tou' kurivou aujtou' oujde;
ajpovstolo" meivzwn tou' pevmyanto" aujtovn.
17 eij tau'ta oi[date, makavrioiv ejste eja;n
poih'te aujtav. 18 ouj peri; pavntwn uJmw'n levgw:
ejgw; oi\da tivna" ejxelexavmhn: ajll! i{na hJ
grafh; plhrwqh'/, @O trwvgwn mou to;n a[rton
ejph'ren ejp! ejme; th;n ptevrnan aujtou'. 19 ajp!
a[rti levgw uJmi'n pro; tou' genevsqai, i{na
pisteuvshte o{tan gevnhtai o{ti ejgwv eijmi.
20 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oJ lambavnwn a[n tina
pevmyw ejme; lambavnei, oJ de; ejme; lambavnwn
lambavnei to;n pevmyantav me. 21 Tau'ta eijpw;n
»oJ¼ !Ihsou'" ejtaravcqh tw'/ pneuvmati kai;
ejmartuvrhsen kai; ei\pen, !Amh;n ajmh;n levgw
uJmi'n o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me.
22 e[blepon
eij" ajllhvlou" oiJ maqhtai;
ajporouvmenoi peri; tivno" levgei. 23 h\n
ajnakeivmeno" ei|" ejk tw'n maqhtw'n aujtou' ejn
tw'/ kovlpw/ tou' !Ihsou', o}n hjgavpa oJ !Ihsou'":
24 neuvei ou\n touvtw/ Sivmwn Pevtro" puqevsqai
tiv" a]n ei[h peri; ou| levgei. 25 ajnapesw;n ou\n
ejkei'no" ou{tw" ejpi; to; sth'qo" tou' !Ihsou'
levgei aujtw'/, Kuvrie, tiv" ejstin_ 26 ajpokrivnetai
»oJ¼ !Ihsou'", !Ekei'nov" ejstin w|/ ejgw; bavyw to;
ywmivon kai; dwvsw aujtw'/. bavya" ou\n to;
ywmivon »lambavnei kai;¼ divdwsin !Iouvda/
Sivmwno" !Iskariwvtou. 27 kai; meta; to; ywmivon
tovte eijsh'lqen eij" ejkei'non oJ Satana'". levgei
ou\n aujtw'/ oJ !Ihsou'", @;O poiei'" poivhson
tavcion. 28 tou'to »de;¼ oujdei;" e[gnw tw'n
ajnakeimevnwn pro;" tiv ei\pen aujtw'/: 29 tine;"
ga;r ejdovkoun, ejpei; to; glwssovkomon ei\cen
!Iouvda", o{ti levgei aujtw'/ »oJ¼ !Ihsou'",
!Agovrason w|n creivan e[comen eij" th;n
eJorthvn, h] toi'" ptwcoi'" i{na ti dw'/. 30 labw;n
ou\n to; ywmivon ejkei'no" ejxh'lqen eujquv": h\n de;
nuvx. 31 @vOte ou\n ejxh'lqen levgei !Ihsou'", Nu'n
ejdoxavsqh oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou, kai; oJ qeo;"
ejdoxavsqh ejn aujtw'/: 32 »eij oJ qeo;" ejdoxavsqh ejn
aujtw'/¼ kai; oJ qeo;" doxavsei aujto;n ejn aujtw'/, kai;
eujqu;" doxavsei aujtovn. 33 tekniva, e[ti mikro;n
meq! uJmw'n eijmi: zhthvsetev me, kai; kaqw;"
ei\pon toi'" !Ioudaivoi" o{ti @vOpou ejgw; uJpavgw
uJmei'" ouj duvnasqe ejlqei'n, kai; uJmi'n levgw a[rti.
34 ejntolh;n kainh;n divdwmi uJmi'n, i{na ajgapa'te
ajllhvlou": kaqw;" hjgavphsa uJma'" i{na kai;
uJmei'" ajgapa'te ajllhvlou". 35 ejn touvtw/
gnwvsontai pavnte" o{ti ejmoi; maqhtaiv ejste,
eja;n ajgavphn e[chte ejn ajllhvloi". 36 Levgei
aujtw'/ Sivmwn Pevtro", Kuvrie, pou' uJpavgei"_
ajpekrivqh »aujtw'/¼ !Ihsou'", @vOpou uJpavgw ouj
duvnasaiv moi nu'n ajkolouqh'sai, ajkolouqhvsei"
de; u{steron. 37 levgei aujtw'/ oJ Pevtro", Kuvrie,
dia; tiv ouj duvnamaiv soi ajkolouqh'sai a[rti_ th;n
yuchvn mou uJpe;r sou' qhvsw. 38 ajpokrivnetai
!Ihsou'", Th;n yuchvn sou uJpe;r ejmou' qhvsei"_
ajmh;n ajmh;n levgw soi, ouj mh; ajlevktwr fwnhvsh/

17 Miután

ezeket tudjátok, boldogok vagytok, ha meg
is teszitek. 18 Nem mindnyájatokról mondom; tudom
én, kiket választottam. De az Írásnak be kell
teljesednie: `Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte
ellenem' {Zsolt 41,10}. 19 Már most megmondom
nektek,
mielőtt
megtörténik,
hogy
mikor
20
bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony,
bizony mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én
küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad,
azt fogadja be, aki küldött engem.«
21 Miután ezeket mondta, Jézus megrendült
lelkében, és tanúságot tett e szavakkal: »Bizony,
bizony mondom nektek: Egy közületek elárul
engem.« 22 A tanítványok egymásra néztek, mert
zavarba jöttek, hogy kiről mondja. 23 Tanítványai
közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézushoz egészen
közel foglalt helyet. 24 Simon Péter intett neki, hogy
kérdezze meg: »Ki az, akiről beszél?« 25 Az
odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle: »Uram, ki
az?« 26 Jézus azt felelte: »Az, akinek a bemártott
kenyérdarabot adom.« Azután bemártotta a darabot,
és odaadta Júdásnak, az iskarióti Simon fiának.
27 Amikor az a kenyérdarabot elvette, mindjárt
belészállt a sátán. Jézus pedig azt mondta neki:
»Amit teszel, tedd meg gyorsan!« 28 Az asztaltársak
közül senki sem értette, miért mondta ezt neki.
29 Mivel Júdásnál volt az erszény, egyesek azt
gondolták, hogy Jézus azt mondta neki: »Vedd meg,
amire szükségünk van az ünnepen!« vagy hogy a
szegényeknek adjon valamit. 30 Ő pedig, amint
elvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.
Az új parancs 31 Miután kiment, Jézus így szólt:
»Most dicsőült meg az Emberfia, és Isten
megdicsőült benne. 32 Ha Isten megdicsőült benne,
Isten is megdicsőíti őt önmagában, hamarosan
megdicsőíti. 33 Gyermekeim, már csak kis ideig
vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a
zsidóknak mondtam, most nektek is mondom: Ahova
én megyek, oda ti nem jöhettek. 34 Új parancsot adok
nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
35 Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim
vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.«
Péter tagadásának megjövendölése 36 Ekkor
Simon Péter megszólalt: »Uram, hová mégy?« Jézus
azt felelte: »Ahova én megyek, oda most nem jöhetsz
utánam, de később követni fogsz engem.« 37 Péter
megkérdezte: »Uram, miért nem mehetek most
utánad? Az életemet is odaadnám érted!« 38 Jézus azt
felelte: »Életedet adnád értem? Bizony, bizony
mondom neked: Mire a kakas megszólal, háromszor
tagadsz meg engem.

e{w" ou| ajrnhvsh/ me triv".
§

14 1 Mh; tarassevsqw uJmw'n hJ kardiva:

pisteuvete eij" to;n qeovn, kai; eij" ejme;
pisteuvete. 2 ejn th'/ oijkiva/ tou' patrov" mou
monai; pollaiv eijsin: eij de; mhv, ei\pon a]n uJmi'n
o{ti poreuvomai eJtoimavsai tovpon uJmi'n_ 3 kai;
eja;n poreuqw' kai; eJtoimavsw tovpon uJmi'n,
pavlin e[rcomai kai; paralhvmyomai uJma'" pro;"
ejmautovn, i{na o{pou eijmi; ejgw; kai; uJmei'" h\te.
4 kai; o{pou »ejgw;¼ uJpavgw oi[date th;n oJdovn.
5 Levgei aujtw'/ Qwma'", Kuvrie, oujk oi[damen
pou' uJpavgei": pw'" dunavmeqa th;n oJdo;n
eijdevnai_ 6 levgei aujtw'/ »oJ¼ !Ihsou'", !Egwv eijmi
hJ oJdo;" kai; hJ ajlhvqeia kai; hJ zwhv: oujdei;"
e[rcetai pro;" to;n patevra eij mh; di! ejmou'. 7 eij
ejgnwvkatev me, kai; to;n patevra mou gnwvsesqe:
kai; ajp! a[rti ginwvskete aujto;n kai; eJwravkate
aujtovn. 8 levgei aujtw'/ Fivlippo", Kuvrie, dei'xon
hJmi'n to;n patevra, kai; ajrkei' hJmi'n. 9 levgei
aujtw'/ oJ !Ihsou'", Tosouvtw/ crovnw/ meq! uJmw'n
eijmi kai; oujk e[gnwkav" me, Fivlippe_ oJ
eJwrakw;" ejme; eJwvraken to;n patevra: pw'" su;
levgei", Dei'xon hJmi'n to;n patevra_ 10 ouj
pisteuvei" o{ti ejgw; ejn tw'/ patri; kai; oJ path;r
ejn ejmoiv ejstin_ ta; rJhvmata a} ejgw; levgw uJmi'n
ajp! ejmautou' ouj lalw': oJ de; path;r ejn ejmoi;
mevnwn poiei' ta; e[rga aujtou'. 11 pisteuvetev
moi o{ti ejgw; ejn tw'/ patri; kai; oJ path;r ejn
ejmoiv: eij de; mhv, dia; ta; e[rga aujta; pisteuvete.
12 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oJ pisteuvwn eij" ejme;
ta; e[rga a} ejgw; poiw' kajkei'no" poihvsei, kai;
meivzona touvtwn poihvsei, o{ti ejgw; pro;" to;n
patevra poreuvomai: 13 kai; o{ ti a]n aijthvshte
ejn tw'/ ojnovmativ mou tou'to poihvsw, i{na
doxasqh'/ oJ path;r ejn tw'/ uiJw'/: 14 ejavn ti
aijthvshtev me ejn tw'/ ojnovmativ mou ejgw; poihvsw.
15 !Ea;n ajgapa'tev me, ta;" ejntola;" ta;" ejma;"
thrhvsete: 16 kajgw; ejrwthvsw to;n patevra kai;
a[llon paravklhton dwvsei uJmi'n i{na meq! uJmw'n
eij" to;n aijw'na h\/, 17 to; pneu'ma th'" ajlhqeiva",
o} oJ kovsmo" ouj duvnatai labei'n, o{ti ouj qewrei'
aujto; oujde; ginwvskei: uJmei'" ginwvskete aujtov,
o{ti par! uJmi'n mevnei kai; ejn uJmi'n e[stai.
18 Oujk ajfhvsw uJma'" ojrfanouv", e[rcomai pro;"
uJma'". 19 e[ti mikro;n kai; oJ kovsmo" me oujkevti
qewrei', uJmei'" de; qewrei'tev me, o{ti ejgw; zw' kai;
uJmei'" zhvsete. 20 ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/
gnwvsesqe uJmei'" o{ti ejgw; ejn tw'/ patriv mou kai;
uJmei'" ejn ejmoi; kajgw; ejn uJmi'n. 21 oJ e[cwn ta;"
ejntolav" mou kai; thrw'n aujta;" ejkei'nov" ejstin
oJ ajgapw'n me: oJ de; ajgapw'n me ajgaphqhvsetai
uJpo; tou' patrov" mou, kajgw; ajgaphvsw aujto;n
kai; ejmfanivsw aujtw'/ ejmautovn. 22 Levgei aujtw'/
!Iouvda", oujc oJ !Iskariwvth", Kuvrie, »kai;¼ tiv
gevgonen o{ti hJmi'n mevllei" ejmfanivzein
seauto;n kai; oujci; tw'/ kovsmw/_ 23 ajpekrivqh
!Ihsou'" kai; ei\pen aujtw'/, !Eavn ti" ajgapa'/ me
to;n lovgon mou thrhvsei, kai; oJ pathvr mou
ajgaphvsei aujtovn, kai; pro;" aujto;n ejleusovmeqa

14

Jézus

az

Atyához

vezető

út

1 Ne

nyugtalankodjék szívetek. Hisztek Istenben, és
bennem is higgyetek. 2 Atyám házában sok hajlék
van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek,
hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? 3 És ha
már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét
eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én
vagyok, ti is ott legyetek. 4 Hiszen ismeritek az utat
oda, ahova én megyek.«
5 Tamás erre azt mondta neki: »Uram, nem
tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?«
6 Jézus azt felelte neki: »Én vagyok az út, az igazság
és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.
7 Ha engem megismertetek volna, Atyámat is
ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és láttátok
őt.« 8 Ekkor Fülöp kérte őt: »Uram, mutasd meg
nekünk az Atyát, és az elég nekünk!« 9 Jézus így
válaszolt neki: »Annyi idő óta veletek vagyok, és
nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott,
az Atyát látta. Hogyan mondhatod hát: `Mutasd meg
nekünk az Atyát'? 10 Nem hiszed, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem? Az igéket,
amelyeket én mondok nektek, nem magamtól
mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő
cselekszi a tetteit. 11 Higgyetek nekem, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért
nem, hát legalább a tettekért higgyetek.
12 Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz
bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe,
amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd
azoknál, mert én az Atyához megyek. 13 Bármit
kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az
Atya megdicsőüljön a Fiúban. 14 Ha valamit kértek
tőlem az én nevemben, megteszem azt.
A Szentlélek elküldésének ígérete 15 Ha szerettek
engem, megtartjátok parancsaimat. 16 Én pedig kérni
fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy
veletek legyen mindörökké: 17 az igazság Lelkét, akit
a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem
ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad
és bennetek lesz. 18 Nem hagylak árván titeket,
eljövök hozzátok. 19 Még egy kis idő, és a világ
többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert
én élek, és ti is élni fogtok. 20 Azon a napon
megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti
pedig énbennem, és én tibennetek. 21 Aki
parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret
engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is
szeretni fogja, én is szeretni fogom, és
kinyilatkoztatom magam neki.«
22 Ekkor megszólalt Júdás, nem az iskarióti:
»Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat

kai; monh;n par! aujtw'/ poihsovmeqa. 24 oJ mh;
ajgapw'n me tou;" lovgou" mou ouj threi': kai; oJ
lovgo" o}n ajkouvete oujk e[stin ejmo;" ajlla; tou'
pevmyantov" me patrov". 25 Tau'ta lelavlhka
uJmi'n par! uJmi'n mevnwn: 26 oJ de; paravklhto",
to; pneu'ma to; a{gion o} pevmyei oJ path;r ejn tw'/
ojnovmativ mou, ejkei'no" uJma'" didavxei pavnta
kai; uJpomnhvsei uJma'" pavnta a} ei\pon uJmi'n
»ejgwv¼. 27 Eijrhvnhn ajfivhmi uJmi'n, eijrhvnhn th;n
ejmh;n divdwmi uJmi'n: ouj kaqw;" oJ kovsmo"
divdwsin ejgw; divdwmi uJmi'n. mh; tarassevsqw
uJmw'n hJ kardiva mhde; deiliavtw. 28 hjkouvsate
o{ti ejgw; ei\pon uJmi'n, @Upavgw kai; e[rcomai
pro;" uJma'". eij hjgapa'tev me ejcavrhte a[n, o{ti
poreuvomai pro;" to;n patevra, o{ti oJ path;r
meivzwn mouv ejstin. 29 kai; nu'n ei[rhka uJmi'n
pri;n
genevsqai,
i{na
o{tan
gevnhtai
30
oujkevti polla; lalhvsw meq!
pisteuvshte.
uJmw'n, e[rcetai ga;r oJ tou' kovsmou a[rcwn: kai;
ejn ejmoi; oujk e[cei oujdevn, 31 ajll! i{na gnw'/ oJ
kovsmo" o{ti ajgapw' to;n patevra, kai; kaqw;"
ejneteivlato moi oJ pathvr, ou{tw" poiw'.
!Egeivresqe, a[gwmen ejnteu'qen.

§

15 1 !Egwv eijmi hJ a[mpelo" hJ ajlhqinhv,

kai; oJ pathvr mou oJ gewrgov" ejstin. 2 pa'n
klh'ma ejn ejmoi; mh; fevron karpovn, ai[rei aujtov,
kai; pa'n to; karpo;n fevron kaqaivrei aujto; i{na
karpo;n pleivona fevrh/. 3 h[dh uJmei'" kaqaroiv
ejste dia; to;n lovgon o}n lelavlhka uJmi'n:
4 meivnate ejn ejmoiv, kajgw; ejn uJmi'n. kaqw;" to;
klh'ma ouj duvnatai karpo;n fevrein ajf! eJautou'
eja;n mh; mevnh/ ejn th'/ ajmpevlw/, ou{tw" oujde;
uJmei'" eja;n mh; ejn ejmoi; mevnhte. 5 ejgwv eijmi hJ
a[mpelo", uJmei'" ta; klhvmata. oJ mevnwn ejn ejmoi;
kajgw; ejn aujtw'/ ou|to" fevrei karpo;n poluvn, o{ti
cwri;" ejmou' ouj duvnasqe poiei'n oujdevn. 6 eja;n
mhv ti" mevnh/ ejn ejmoiv, ejblhvqh e[xw wJ" to;
klh'ma kai; ejxhravnqh, kai; sunavgousin aujta;
kai; eij" to; pu'r bavllousin kai; kaivetai. 7 eja;n
meivnhte ejn ejmoi; kai; ta; rJhvmatav mou ejn uJmi'n
meivnh/, o} eja;n qevlhte aijthvsasqe kai;
genhvsetai uJmi'n. 8 ejn touvtw/ ejdoxavsqh oJ
pathvr mou, i{na karpo;n polu;n fevrhte kai;
gevnhsqe ejmoi; maqhtaiv. 9 kaqw;" hjgavphsevn me
oJ pathvr, kajgw; uJma'" hjgavphsa: meivnate ejn
th'/ ajgavph/ th'/ ejmh'/. 10 eja;n ta;" ejntolav" mou
thrhvshte, menei'te ejn th'/ ajgavph/ mou, kaqw;"
ejgw; ta;" ejntola;" tou' patrov" mou tethvrhka
kai; mevnw aujtou' ejn th'/ ajgavph/. 11 Tau'ta
lelavlhka uJmi'n i{na hJ cara; hJ ejmh; ejn uJmi'n h\/
kai; hJ cara; uJmw'n plhrwqh'/. 12 au{th ejsti;n hJ
ejntolh; hJ ejmhv, i{na ajgapa'te ajllhvlou" kaqw;"
hjgavphsa uJma'": 13 meivzona tauvth" ajgavphn
oujdei;" e[cei, i{na ti" th;n yuch;n aujtou' qh'/
uJpe;r tw'n fivlwn aujtou' 14 uJmei'" fivloi mouv

kinyilatkoztatni, és nem a világnak?« 23 Jézus azt
felelte neki: »Ha valaki szeret engem, megtartja
szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá
megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. 24 Aki nem
szeret engem, nem tartja meg igéimet. Az ige pedig,
amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé,
aki küldött engem.
25 Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam.
26 A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld
az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
27 Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek.
Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne
nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. 28 Hallottátok,
hogy azt mondtam nektek: Elmegyek, és visszajövök
hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak,
hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb
nálam. 29 Megmondtam nektek már most, mielőtt
megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek.
30 Most már nem sokat beszélek veletek, mert jön a
világ fejedelme; felettem ugyan nincs hatalma, 31 de
hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és
úgy teszek, ahogy az Atya meghagyta nekem:
keljetek föl, menjünk innen.
Jézus tanítja az apostolokat: 15,1-17,33
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Példabeszéd
1 Én

a

szőlőtőről

és

a

szőlővesszőkről
vagyok az igazi szőlőtő, Atyám
pedig a szőlőműves. 2 Minden szőlővesszőt, amely
nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden
termőt megtisztít, hogy többet teremjen. 3 Ti már
tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam
nektek. 4 Maradjatok bennem, és én tibennetek.
Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni
önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha
nem maradtok bennem. 5 Én vagyok a szőlőtő, ti
pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én
őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit
sem tehettek. 6 Ha valaki nem marad bennem, azt
kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad;
összeszedik, tűzre vetik és elég. 7 Ha bennem
maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak,
kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok.
8 Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt
hoztok, és tanítványaim lesztek. 9 Ahogy engem
szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket.
Maradjatok meg szeretetemben. 10 Ha parancsaimat
megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint
ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és
megmaradok az ő szeretetében. 11 Azért mondtam
nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen,
és örömötök teljes legyen.
12 Az az én parancsom, hogy szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek titeket. 13 Nagyobb

uJpe;r tw'n fivlwn aujtou'. 14 uJmei'" fivloi mouv
ejste eja;n poih'te a} ejgw; ejntevllomai uJmi'n.
15 oujkevti levgw uJma'" douvlou", o{ti oJ dou'lo"
oujk oi\den tiv poiei' aujtou' oJ kuvrio": uJma'" de;
ei[rhka fivlou", o{ti pavnta a} h[kousa para;
tou' patrov" mou ejgnwvrisa uJmi'n. 16 oujc uJmei'"
me ejxelevxasqe, ajll! ejgw; ejxelexavmhn uJma'"
kai; e[qhka uJma'" i{na uJmei'" uJpavghte kai;
karpo;n fevrhte kai; oJ karpo;" uJmw'n mevnh/, i{na
o{ ti a]n aijthvshte to;n patevra ejn tw'/ ojnovmativ
mou dw'/ uJmi'n. 17 tau'ta ejntevllomai uJmi'n, i{na
ajgapa'te ajllhvlou". 18 Eij oJ kovsmo" uJma'"
misei', ginwvskete o{ti ejme; prw'ton uJmw'n
memivshken. 19 eij ejk tou' kovsmou h\te, oJ
kovsmo" a]n to; i[dion ejfivlei: o{ti de; ejk tou'
kovsmou oujk ejstev, ajll! ejgw; ejxelexavmhn uJma'"
ejk tou' kovsmou, dia; tou'to misei' uJma'" oJ
kovsmo". 20 mnhmoneuvete tou' lovgou ou| ejgw;
ei\pon uJmi'n, Oujk e[stin dou'lo" meivzwn tou'
kurivou aujtou'. eij ejme; ejdivwxan, kai; uJma'"
diwvxousin: eij to;n lovgon mou ejthvrhsan, kai;
to;n uJmevteron thrhvsousin. 21 ajlla; tau'ta
pavnta poihvsousin eij" uJma'" dia; to; o[nomav
mou, o{ti oujk oi[dasin to;n pevmyantav me. 22 eij
mh; h\lqon kai; ejlavlhsa aujtoi'", aJmartivan oujk
ei[cosan: nu'n de; provfasin oujk e[cousin peri;
th'" aJmartiva" aujtw'n. 23 oJ ejme; misw'n kai; to;n
patevra mou misei'. 24 eij ta; e[rga mh; ejpoivhsa
ejn aujtoi'" a} oujdei;" a[llo" ejpoivhsen,
aJmartivan oujk ei[cosan: nu'n de; kai; eJwravkasin
kai; memishvkasin kai; ejme; kai; to;n patevra
mou. 25 ajll! i{na plhrwqh'/ oJ lovgo" oJ ejn tw'/
novmw/ aujtw'n gegrammevno" o{ti !Emivshsavn me
dwreavn. 26 @vOtan e[lqh/ oJ paravklhto" o}n ejgw;
pevmyw uJmi'n para; tou' patrov", to; pneu'ma
th'" ajlhqeiva" o} para; tou' patro;"
ejkporeuvetai, ejkei'no" marturhvsei peri; ejmou':
27 kai; uJmei'" de; marturei'te, o{ti ajp! ajrch'"
met! ejmou' ejste.

§

16 1 Tau'ta

lelavlhka uJmi'n i{na mh;
2 ajposunagwvgou"
skandalisqh'te.
poihvsousin uJma'": ajll! e[rcetai w{ra i{na pa'"
oJ ajpokteivna" uJma'" dovxh/ latreivan
prosfevrein tw'/ qew'/. 3 kai; tau'ta poihvsousin
o{ti oujk e[gnwsan to;n patevra oujde; ejmev.
4 ajlla; tau'ta lelavlhka uJmi'n i{na o{tan e[lqh/ hJ
w{ra aujtw'n mnhmoneuvhte aujtw'n o{ti ejgw;
ei\pon uJmi'n. Tau'ta de; uJmi'n ejx ajrch'" oujk
ei\pon, o{ti meq! uJmw'n h[mhn. 5 nu'n de; uJpavgw
pro;" to;n pevmyantav me, kai; oujdei;" ejx uJmw'n
ejrwta'/ me, Pou' uJpavgei"_ 6 ajll! o{ti tau'ta
lelavlhka uJmi'n hJ luvph peplhvrwken uJmw'n th;n
kardivan. 7 ajll! ejgw; th;n ajlhvqeian levgw uJmi'n,
sumfevrei uJmi'n i{na ejgw; ajpevlqw. eja;n ga;r mh;
ajpevlqw, oJ paravklhto" oujk ejleuvsetai pro;"
uJma'": eja;n de; poreuqw', pevmyw aujto;n pro;"
uJma'". 8 kai; ejlqw;n ejkei'no" ejlevgxei to;n

szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét
adja barátaiért. 14 Ti a barátaim vagytok, ha
megteszitek, amiket parancsolok nektek. 15 Már nem
mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem
tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket,
mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. 16 Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket,
hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és
gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az
Atyától az én nevemben, megadja nektek. 17 Azt
parancsolom nektek: szeressétek egymást!
A világ gyűlölete a tanítványok iránt 18 Ha a világ
gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb
gyűlölt nálatok. 19 Ha a világból valók volnátok, a
világ szeretné azt, ami az övé. Mivel nem vagytok a
világból valók, hanem kiválasztottalak titeket a
világból, azért gyűlöl benneteket a világ.
20 Emlékezzetek a szóra, amit mondtam nektek: Nem
nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket
is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a
tiéteket is megtartják majd. 21 Ám mindezeket az én
nevemért fogják tenni veletek, mert nem ismerik azt,
aki küldött engem. 22 Ha nem jöttem volna, és nem
beszéltem volna nekik, nem volna vétkük, de most
nincs mentségük a bűneikre. 23 Aki engem gyűlöl,
Atyámat is gyűlöli. 24 Ha nem műveltem volna
közöttük olyan tetteket, amilyeneket senki más nem
művelt, nem volna bűnük. De most láttak, s mégis
gyűlöltek engem is, Atyámat is. 25 Be kellett
teljesednie a mondásnak, amely meg van írva a
törvényükben: `Ok nélkül gyűlöltek engem' {Zsolt
35,19}.
26 Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit
elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét,
aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz
rólam; 27 de ti is tanúságot tesztek majd, mert
kezdettől fogva velem vagytok.
16 1 Azért mondtam nektek mindezt, hogy meg
ne botránkozzatok. 2 Ki fognak zárni benneteket a
zsinagógából, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki
megöl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek.
3 Azért teszik ezt, mert nem ismerték meg sem az
Atyát, sem engem. 4 Mindezt pedig azért mondtam
nektek, hogy amikor eljön ezeknek az órája,
emlékezzetek rájuk, hogy én megmondtam nektek.
Kezdetben azért nem mondtam el nektek ezeket,
mert veletek voltam.
A Szentlélek működése 5 Most elmegyek ahhoz,
aki küldött engem, és senki közületek nem kérdi
tőlem: `Hová mégy?' 6 Hanem, mivel ezeket
mondtam, szomorúság töltötte be szíveteket. 7 De én
az igazságot mondom nektek: Jobb nektek, ha
elmegyek Mert ha nem megyek el a Vigasztaló nem

kovsmon peri; aJmartiva" kai; peri; dikaiosuvnh"
kai; peri; krivsew": 9 peri; aJmartiva" mevn, o{ti
ouj pisteuvousin eij" ejmev: 10 peri; dikaiosuvnh"
dev, o{ti pro;" to;n patevra uJpavgw kai; oujkevti
qewrei'tev me: 11 peri; de; krivsew", o{ti oJ a[rcwn
tou' kovsmou touvtou kevkritai. 12 !vEti polla;
e[cw uJmi'n levgein, ajll! ouj duvnasqe bastavzein
a[rti: 13 o{tan de; e[lqh/ ejkei'no", to; pneu'ma
th'" ajlhqeiva", oJdhghvsei uJma'" ejn th'/ ajlhqeiva/
pavsh/: ouj ga;r lalhvsei ajf! eJautou', ajll! o{sa
ajkouvsei lalhvsei, kai; ta; ejrcovmena
ajnaggelei' uJmi'n. 14 ejkei'no" ejme; doxavsei, o{ti
ejk tou' ejmou' lhvmyetai kai; ajnaggelei' uJmi'n.
15 pavnta o{sa e[cei oJ path;r ejmav ejstin: dia;
tou'to ei\pon o{ti ejk tou' ejmou' lambavnei kai;
ajnaggelei' uJmi'n. 16 Mikro;n kai; oujkevti
qewrei'tev me, kai; pavlin mikro;n kai; o[yesqev
me. 17 ei\pan ou\n ejk tw'n maqhtw'n aujtou' pro;"
ajllhvlou", Tiv ejstin tou'to o} levgei hJmi'n,
Mikro;n kai; ouj qewrei'tev me, kai; pavlin mikro;n
kai; o[yesqev me_ kaiv, @vOti uJpavgw pro;" to;n
patevra_ 18 e[legon ou\n, Tiv ejstin tou'to »o}
levgei¼, to; mikrovn_ oujk oi[damen tiv lalei'.
19 e[gnw »oJ¼ !Ihsou'" o{ti h[qelon aujto;n ejrwta'n,
kai; ei\pen aujtoi'", Peri; touvtou zhtei'te met!
ajllhvlwn o{ti ei\pon, Mikro;n kai; ouj qewrei'tev
me, kai; pavlin mikro;n kai; o[yesqev me_ 20 ajmh;n
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti klauvsete kai; qrhnhvsete
uJmei'", oJ de; kovsmo" carhvsetai: uJmei'"
luphqhvsesqe, ajll! hJ luvph uJmw'n eij" cara;n
genhvsetai. 21 hJ gunh; o{tan tivkth/ luvphn e[cei,
o{ti h\lqen hJ w{ra aujth'": o{tan de; gennhvsh/ to;
paidivon, oujkevti mnhmoneuvei th'" qlivyew" dia;
th;n cara;n o{ti ejgennhvqh a[nqrwpo" eij" to;n
kovsmon. 22 kai; uJmei'" ou\n nu'n me;n luvphn
e[cete: pavlin de; o[yomai uJma'", kai;
carhvsetai uJmw'n hJ kardiva, kai; th;n cara;n
uJmw'n oujdei;" ai[rei ajf! uJmw'n. 23 kai; ejn ejkeivnh/
th'/ hJmevra/ ejme; oujk ejrwthvsete oujdevn. ajmh;n
ajmh;n levgw uJmi'n, a[n ti aijthvshte to;n patevra
ejn tw'/ ojnovmativ mou dwvsei uJmi'n. 24 e{w" a[rti
oujk hj/thvsate oujde;n ejn tw'/ ojnovmativ mou:
aijtei'te kai; lhvmyesqe, i{na hJ cara; uJmw'n h\/
peplhrwmevnh. 25 Tau'ta ejn paroimivai"
lelavlhka uJmi'n: e[rcetai w{ra o{te oujkevti ejn
paroimivai" lalhvsw uJmi'n ajlla; parrhsiva/ peri;
tou' patro;" ajpaggelw' uJmi'n. 26 ejn ejkeivnh/ th'/
hJmevra/ ejn tw'/ ojnovmativ mou aijthvsesqe, kai; ouj
levgw uJmi'n o{ti ejgw; ejrwthvsw to;n patevra peri;
uJmw'n: 27 aujto;" ga;r oJ path;r filei' uJma'", o{ti
uJmei'" ejme; pefilhvkate kai; pepisteuvkate o{ti
ejgw; para; »tou'¼ qeou' ejxh'lqon. 28 ejxh'lqon
para; tou' patro;" kai; ejlhvluqa eij" to;n
kovsmon: pavlin ajfivhmi to;n kovsmon kai;
poreuvomai pro;" to;n patevra. 29 Levgousin oiJ
maqhtai; aujtou', !vIde nu'n ejn parrhsiva/ lalei'",
kai; paroimivan oujdemivan levgei". 30 nu'n
oi[damen o{ti oi\da" pavnta kai; ouj creivan
e[cei" i{na tiv" se ejrwta'/: ejn touvtw/
pisteuvomen o{ti ajpo; qeou' ejxh'lqe".
31 ajpekrivqh
aujtoi'"
!Ihsou'"
!vArti

elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem
jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt
hozzátok. 8 Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a
bűnről, az igazságosságról és az ítéletről: 9 vagyis a
bűnről, hogy nem hisznek bennem; 10 az
igazságosságról, hogy az Atyához megyek, és többé
nem láttok engem; 11 és az ítéletről, hogy ennek a
világnak a fejedelme megítéltetett.
12 Még sok mondanivalóm volna számotokra, de
most még nem tudjátok elviselni. 13 Amikor pedig
eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes
igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt
fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat
hirdeti nektek. 14 Ő majd megdicsőít engem, mert az
enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. 15 Mindaz,
ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az
enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.
Az elválás fájdalma, a viszontlátás öröme 16 Még
egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét
egy kis idő, és látni fogtok engem.« 17 Ekkor a
tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz:
»Mi az, amit mond nekünk: `Egy kis idő, és nem
láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok
engem', és: `Az Atyához megyek'?« 18 Aztán
megjegyezték: »Mi az, amit mond: `egy kis idő'?
Nem értjük, mit beszél!« 19 Jézus észrevette, hogy
kérdezni akarják, azért így szólt: »Arról tanakodtok
egymás között, hogy azt mondtam: `Egy kis idő, és
nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni
fogtok engem'? 20 Bizony, bizony mondom nektek,
hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig
örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de
szomorúságotok örömre fordul. 21 Az asszony is,
amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája;
amikor azonban megszülte a gyermeket, már nem
emlékszik a szorongatásra az öröm miatt, hogy
ember született a világra. 22 Most ti is szomorkodtok,
de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és
örömötöket nem veszi el tőletek senki. 23 S azon a
napon már semmit sem kérdeztek tőlem.
Bizony, bizony mondom nektek: Amit csak
kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
24 Eddig semmit sem kértetek az én nevemben.
Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes
legyen.
25 Ezeket
Szorongatás
és
béke
példabeszédekben mondtam nektek. De eljön az óra,
amikor már nem példabeszédekben szólok nektek,
hanem nyíltan beszélek az Atyáról. 26 Azon a napon
kértek majd az én nevemben, és én nem mondom
majd nektek, hogy én fogom kérni az Atyát értetek,
27 mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti
szerettetek engem, és hittétek, hogy én Istentől
jöttem. 28 Eljöttem az Atyától, és idejöttem a világba;

31 ajpekrivqh

aujtoi'"
!Ihsou'",
!vArti
pisteuvete_ 32 ijdou; e[rcetai w{ra kai; ejlhvluqen
i{na skorpisqh'te e{kasto" eij" ta; i[dia kajme;
movnon ajfh'te: kai; oujk eijmi; movno", o{ti oJ
path;r met! ejmou' ejstin. 33 tau'ta lelavlhka
uJmi'n i{na ejn ejmoi; eijrhvnhn e[chte: ejn tw'/
kovsmw/ qli'yin e[cete, ajlla; qarsei'te, ejgw;
nenivkhka to;n kovsmon.

17 1 Tau'ta ejlavlhsen !Ihsou'", kai;
ejpavra" tou;" ojfqalmou;" aujtou' eij" to;n
oujrano;n ei\pen, Pavter, ejlhvluqen hJ w{ra:
dovxasovn sou to;n uiJovn, i{na oJ uiJo;" doxavsh/ sev,
2 kaqw;" e[dwka" aujtw'/ ejxousivan pavsh"
sarkov", i{na pa'n o} devdwka" aujtw'/ dwvsh/
aujtoi'" zwh;n aijwvnion. 3 au{th dev ejstin hJ
aijwvnio" zwhv, i{na ginwvskwsin se; to;n movnon
ajlhqino;n qeo;n kai; o}n ajpevsteila" !Ihsou'n
Cristovn. 4 ejgwv se ejdovxasa ejpi; th'" gh'", to;
e[rgon teleiwvsa" o} devdwkav" moi i{na poihvsw:
5 kai; nu'n dovxasovn me suv, pavter, para;
seautw'/ th'/ dovxh/ h|/ ei\con pro; tou' to;n kovsmon
ei\nai para; soiv. 6 !Efanevrwsav sou to; o[noma
toi'" ajnqrwvpoi" ou}" e[dwkav" moi ejk tou'
kovsmou. soi; h\san kajmoi; aujtou;" e[dwka", kai;
to;n lovgon sou tethvrhkan. 7 nu'n e[gnwkan o{ti
pavnta o{sa devdwkav" moi para; sou' eijsin:
8 o{ti ta; rJhvmata a} e[dwkav" moi devdwka
aujtoi'", kai; aujtoi; e[labon kai; e[gnwsan
ajlhqw'" o{ti para; sou' ejxh'lqon, kai;
ejpivsteusan o{ti suv me ajpevsteila". 9 ejgw;
peri; aujtw'n ejrwtw': ouj peri; tou' kovsmou
ejrwtw' ajlla; peri; w|n devdwkav" moi, o{ti soiv
eijsin, 10 kai; ta; ejma; pavnta sav ejstin kai; ta;
sa; ejmav, kai; dedovxasmai ejn aujtoi'". 11 kai;
oujkevti eijmi; ejn tw'/ kovsmw/, kai; aujtoi; ejn tw'/
kovsmw/ eijsivn, kajgw; pro;" se; e[rcomai. Pavter
a{gie, thvrhson aujtou;" ejn tw'/ ojnovmativ sou w|/
devdwkav" moi, i{na w\sin e}n kaqw;" hJmei'".
12 o{te h[mhn met! aujtw'n ejgw; ejthvroun aujtou;"
ejn tw'/ ojnovmativ sou w|/ devdwkav" moi, kai;
ejfuvlaxa, kai; oujdei;" ejx aujtw'n ajpwvleto eij mh;
oJ uiJo;" th'" ajpwleiva", i{na hJ grafh; plhrwqh'/.
13 nu'n de; pro;" se; e[rcomai, kai; tau'ta lalw'
ejn tw'/ kovsmw/ i{na e[cwsin th;n cara;n th;n ejmh;n
peplhrwmevnhn ejn eJautoi'". 14 ejgw; devdwka
aujtoi'" to;n lovgon sou, kai; oJ kovsmo"
ejmivshsen aujtouv", o{ti oujk eijsi;n ejk tou'
kovsmou kaqw;" ejgw; oujk eijmi; ejk tou' kovsmou.
15 oujk ejrwtw' i{na a[rh/" aujtou;" ejk tou' kovsmou
ajll! i{na thrhvsh/" aujtou;" ejk tou' ponhrou'.
16 ejk tou' kovsmou oujk eijsi;n kaqw;" ejgw; oujk
eijmi; ejk tou' kovsmou. 17 aJgivason aujtou;" ejn th'/
§

most újra elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához.« 29 Tanítványai erre azt mondták: »Íme, most
nyíltan beszélsz, és nem példabeszédet mondasz.
30 Most tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs
szükséged arra, hogy valaki kérdezzen téged. Ezért
hisszük, hogy az Istentől jöttél.« 31 Jézus azt felelte
nekik: »Most hiszitek? 32 Íme, eljön az óra, sőt már
itt is van, amikor elszéledtek, mindenki az otthonába,
engem pedig magamra hagytok. De én nem vagyok
egyedül, mert az Atya velem van. 33 Ezeket azért
mondtam el nektek, hogy békességtek legyen
bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket,
de bízzatok, én legyőztem a világot.«
Jézus imája az Atyához: 17,1-26
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Jézus az Atyához fordul 1 Amikor

Jézus
mindezt elmondta, szemét az égre emelve így szólt:
»Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy a
Fiú is megdicsőítsen téged, 2 ahogy hatalommal
ruháztad fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek,
akit neki adtál, örök életet adjon. 3 Az örök élet pedig
az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 4 Én
megdicsőítettelek téged a földön: befejeztem a
művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. 5 Most
te dicsőíts meg engem, Atyám, önmagadnál, azzal a
dicsőséggel, amely az enyém volt nálad, mielőtt a
világ lett.
6 Megismertettem nevedet az emberekkel, akiket
a világból nekem adtál. Ők a tieid voltak, és nekem
adtad őket, s ők megtartották a te szavadat. 7 Most
már megtudták, hogy minden, amit nekem adtál,
tőled van, 8 mert az igéket, amelyeket nekem adtál,
átadtam nekik; ők elfogadták, és valóban felismerték,
hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.
Jézus könyörög a tanítványokért 9 Értük
könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem
azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid.
10 Mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az
enyém, és én megdicsőültem bennük. 11 Én már nem
vagyok a világban, de ők a világban vannak, én
pedig tehozzád megyek.
Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben,
amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi.
12 Amíg velük voltam, megtartottam őket nevedben,
akiket nekem adtál. Megőriztem őket, és senki más
nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az
Írás beteljesedjék. 13 Most pedig hozzád megyek, és
ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm
teljes legyen bennük. 14 Közöltem velük igédet, és a
világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók,
ahogy én sem vagyok a világból.
15 Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból,
hanem hogy óvd meg őket a gonosztól 16 Nem a

ajlhqeiva/: oJ lovgo" oJ so;" ajlhvqeiav ejstin.
18 kaqw;" ejme; ajpevsteila" eij" to;n kovsmon,
kajgw; ajpevsteila aujtou;" eij" to;n kovsmon:
19 kai; uJpe;r aujtw'n »ejgw;¼ aJgiavzw ejmautovn,
i{na w\sin kai; aujtoi; hJgiasmevnoi ejn ajlhqeiva/.
20 Ouj peri; touvtwn de; ejrwtw' movnon, ajlla; kai;
peri; tw'n pisteuovntwn dia; tou' lovgou aujtw'n
eij" ejmev, 21 i{na pavnte" e}n w\sin, kaqw;" suv,
pavter, ejn ejmoi; kajgw; ejn soiv, i{na kai; aujtoi; ejn
hJmi'n w\sin, i{na oJ kovsmo" pisteuvh/ o{ti suv me
ajpevsteila". 22 kajgw; th;n dovxan h}n devdwkav"
moi devdwka aujtoi'", i{na w\sin e}n kaqw;" hJmei'"
e{n, 23 ejgw; ejn aujtoi'" kai; su; ejn ejmoiv, i{na w\sin
teteleiwmevnoi eij" e{n, i{na ginwvskh/ oJ kovsmo"
o{ti suv me ajpevsteila" kai; hjgavphsa" aujtou;"
kaqw;" ejme; hjgavphsa". 24 Pavter, o} devdwkav"
moi, qevlw i{na o{pou eijmi; ejgw; kajkei'noi w\sin
met! ejmou', i{na qewrw'sin th;n dovxan th;n ejmh;n
h}n devdwkav" moi, o{ti hjgavphsav" me pro;
katabolh'" kovsmou. 25 pavter divkaie, kai; oJ
kovsmo" se oujk e[gnw, ejgw; dev se e[gnwn, kai;
ou|toi e[gnwsan o{ti suv me ajpevsteila", 26 kai;
ejgnwvrisa aujtoi'" to; o[nomav sou kai; gnwrivsw,
i{na hJ ajgavph h}n hjgavphsav" me ejn aujtoi'" h\/
kajgw; ejn aujtoi'".
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eijpw;n !Ihsou'" ejxh'lqen
su;n toi'" maqhtai'" aujtou' pevran tou'
ceimavrrou tou' Kedrw;n o{pou h\n kh'po", eij" o}n
eijsh'lqen aujto;" kai; oiJ maqhtai; aujtou'. 2 h[/dei
de; kai; !Iouvda" oJ paradidou;" aujto;n to;n
tovpon, o{ti pollavki" sunhvcqh !Ihsou'" ejkei'
meta; tw'n maqhtw'n aujtou'. 3 oJ ou\n !Iouvda"
labw;n th;n spei'ran kai; ejk tw'n ajrcierevwn
kai; ejk tw'n Farisaivwn uJphrevta" e[rcetai
ejkei' meta; fanw'n kai; lampavdwn kai; o{plwn.
4 !Ihsou'" ou\n eijdw;" pavnta ta; ejrcovmena ejp!
aujto;n ejxh'lqen kai; levgei aujtoi'", Tivna
zhtei'te_ 5 ajpekrivqhsan aujtw'/, !Ihsou'n to;n
Nazwrai'on. levgei aujtoi'", !Egwv eijmi.
eiJsthvkei de; kai; !Iouvda" oJ paradidou;" aujto;n
met! aujtw'n. 6 wJ" ou\n ei\pen aujtoi'", !Egwv
eijmi, ajph'lqon eij" ta; ojpivsw kai; e[pesan
camaiv. 7 pavlin ou\n ejphrwvthsen aujtouv",
Tivna zhtei'te_ oiJ de; ei\pan, !Ihsou'n to;n
Nazwrai'on. 8 ajpekrivqh !Ihsou'", Ei\pon uJmi'n
o{ti ejgwv eijmi: eij ou\n ejme; zhtei'te, a[fete
touvtou" uJpavgein: 9 i{na plhrwqh'/ oJ lovgo" o}n
ei\pen o{ti Ou}" devdwkav" moi oujk ajpwvlesa ejx
aujtw'n oujdevna. 10 Sivmwn ou\n Pevtro" e[cwn
mavcairan ei{lkusen aujth;n kai; e[paisen to;n
§

1 Tau'ta

hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. 16 Nem a
világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból
való. 17 Szenteld meg őket az igazságban. A te igéd
igazság. 18 Ahogyan engem a világba küldtél, úgy
küldtem őket én is a világba. 19 Értük szentelem
magam, hogy ők is meg legyenek szentelve az
igazságban.
Jézus könyörög a hívőkért 20 De nem csupán
értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk
által hinni fognak bennem, 21 hogy mindnyájan egy
legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én
tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 22 Azt a
dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik,
hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. 23 Én
őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy
legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél
engem, és szeretted őket, mint ahogy engem
szerettél.
24 Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem
adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy
lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert
szerettél engem a világ teremtése előtt.
25 Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg
téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték,
hogy te küldtél engem. 26 Megismertettem velük a
nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet,
amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én
őbennük.«
JÉZUS MEGDICSŐÜLÉSE: 18,1-20,29
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1 Miután

Jézus ezeket
elmondta, kiment tanítványaival a Kedron patakon
túlra, ahol volt egy kert; oda ment be ő és a
tanítványai. 2 Ismerte azt a helyet Júdás is, aki
elárulta őt, mert Jézus gyakran járt oda
tanítványaival. 3 Júdás tehát, miután magához vett
egy szakasz katonát, s a főpapoktól és a farizeusoktól
poroszlókat, odament lámpásokkal, fáklyákkal és
fegyverekkel. 4 Jézus pedig, aki tudott mindent, ami
várt rá, eléjük ment, és megkérdezte tőlük: »Kit
kerestek?« 5 Azt felelték neki: »A Názáreti Jézust.«
Ő azt mondta nekik: »Én vagyok.« Ott állt velük
Júdás is, aki elárulta őt. 6 Amikor azt mondta nekik:
»Én vagyok«, meghátráltak és a földre estek. 7 Erre
ismét megkérdezte őket: »Kit kerestek?« Azok pedig
azt mondták: »A Názáreti Jézust.« 8 Jézus
megismételte: »Mondtam nektek: Én vagyok! Ha
tehát engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni!«
9 Be kellett teljesednie az igének, amelyet mondott:
»Akiket nekem adtál, azok közül senkit sem
vesztettem el.« 10 Mivel Simon Péternek volt egy
kardja, kirántotta azt, lesújtott a főpap szolgájára, és
Jézus

elfogása

tou' ajrcierevw" dou'lon kai; ajpevkoyen aujtou'
to; wjtavrion to; dexiovn. h\n de; o[noma tw'/ douvlw/
Mavlco". 11 ei\pen ou\n oJ !Ihsou'" tw'/ Pevtrw/,
Bavle th;n mavcairan eij" th;n qhvkhn: to;
pothvrion o} devdwkevn moi oJ path;r ouj mh; pivw
aujtov_ 12 @H ou\n spei'ra kai; oJ cilivarco" kai;
oiJ uJphrevtai tw'n !Ioudaivwn sunevlabon to;n
!Ihsou'n kai; e[dhsan aujto;n 13 kai; h[gagon
pro;" @vAnnan prw'ton: h\n ga;r penqero;" tou'
Kai>avfa, o}" h\n ajrciereu;" tou' ejniautou'
ejkeivnou: 14 h\n de; Kai>avfa" oJ sumbouleuvsa"
toi'" !Ioudaivoi" o{ti sumfevrei e{na a[nqrwpon
ajpoqanei'n uJpe;r tou' laou'. 15 !Hkolouvqei de;
tw'/ !Ihsou' Sivmwn Pevtro" kai; a[llo" maqhthv".
oJ de; maqhth;" ejkei'no" h\n gnwsto;" tw'/
ajrcierei', kai; suneish'lqen tw'/ !Ihsou' eij" th;n
aujlh;n tou' ajrcierevw", 16 oJ de; Pevtro"
eiJsthvkei pro;" th'/ quvra/ e[xw. ejxh'lqen ou\n oJ
maqhth;" oJ a[llo" oJ gnwsto;" tou' ajrcierevw"
kai; ei\pen th'/ qurwrw'/ kai; eijshvgagen to;n
Pevtron. 17 levgei ou\n tw'/ Pevtrw/ hJ paidivskh hJ
qurwrov", Mh; kai; su; ejk tw'n maqhtw'n ei\ tou'
ajnqrwvpou touvtou_ levgei ejkei'no", Oujk eijmiv.
18 eiJsthvkeisan de; oiJ dou'loi kai; oiJ uJphrevtai
ajnqrakia;n pepoihkovte", o{ti yu'co" h\n, kai;
ejqermaivnonto: h\n de; kai; oJ Pevtro" met!
aujtw'n eJstw;" kai; qermainovmeno". 19 @O ou\n
ajrciereu;" hjrwvthsen to;n !Ihsou'n peri; tw'n
maqhtw'n aujtou' kai; peri; th'" didach'" aujtou'.
20 ajpekrivqh aujtw'/ !Ihsou'", !Egw; parrhsiva/
lelavlhka tw'/ kovsmw/: ejgw; pavntote ejdivdaxa
ejn sunagwgh'/ kai; ejn tw'/ iJerw'/, o{pou pavnte" oiJ
!Ioudai'oi sunevrcontai, kai; ejn kruptw'/
ejlavlhsa oujdevn. 21 tiv me ejrwta'/"_ ejrwvthson
tou;" ajkhkoovta" tiv ejlavlhsa aujtoi'": i[de
ou|toi oi[dasin a} ei\pon ejgwv. 22 tau'ta de;
aujtou' eijpovnto" ei|" paresthkw;" tw'n
uJphretw'n e[dwken rJavpisma tw'/ !Ihsou' eijpwvn,
Ou{tw" ajpokrivnh/ tw'/ ajrcierei'_ 23 ajpekrivqh
aujtw'/ !Ihsou'", Eij kakw'" ejlavlhsa,
martuvrhson peri; tou' kakou': eij de; kalw'", tiv
me devrei"_ 24 ajpevsteilen ou\n aujto;n oJ
@vAnna" dedemevnon pro;" Kai>avfan to;n
ajrciereva. 25 !'Hn de; Sivmwn Pevtro" eJstw;" kai;
qermainovmeno". ei\pon ou\n aujtw'/, Mh; kai; su;
ejk tw'n maqhtw'n aujtou' ei\_ hjrnhvsato ejkei'no"
kai; ei\pen, Oujk eijmiv. 26 levgei ei|" ejk tw'n
douvlwn tou' ajrcierevw", suggenh;" w]n ou|
ajpevkoyen Pevtro" to; wjtivon, Oujk ejgwv se
ei\don ejn tw'/ khvpw/ met! aujtou'_ 27 pavlin ou\n
hjrnhvsato Pevtro": kai; eujqevw" ajlevktwr
ejfwvnhsen. 28 !vAgousin ou\n to;n !Ihsou'n ajpo;
tou' Kai>avfa eij" to; praitwvrion: h\n de; prwi?:
kai; aujtoi; oujk eijsh'lqon eij" to; praitwvrion,
i{na mh; mianqw'sin ajlla; favgwsin to; pavsca.
29 ejxh'lqen ou\n oJ Pila'to" e[xw pro;" aujtou;"
kai; fhsivn, Tivna kathgorivan fevrete »kata;¼
tou' ajnqrwvpou touvtou_ 30 ajpekrivqhsan kai;
ei\pan aujtw'/, Eij mh; h\n ou|to" kako;n poiw'n,
oujk a[n soi paredwvkamen aujtovn. 31 ei\pen ou\n
aujtoi'" oJ Pila'to", Lavbete aujto;n uJmei'", kai;

levágta a jobb fülét. A szolga neve Malkusz volt.
11 Jézus erre azt mondta Péternek: »Tedd a
hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki a poharat, amelyet
az Atya nekem adott?«
Kihallgatás Annás előtt; Péter tagadása 12 Ekkor
a szakasz, a parancsnok és a zsidók poroszlói
elfogták Jézust, és megkötözték őt. 13 Először
Annáshoz vitték, ő ugyanis apósa volt Kaifásnak, aki
főpap volt abban az esztendőben. 14 Kaifás volt az,
aki azt a tanácsot adta a zsidóknak: »Jobb, ha egy
ember hal meg a népért«.
15 Simon Péter és egy másik tanítvány követte
Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és
bement Jézussal a főpap udvarába, 16 Péter pedig az
ajtón kívül állt. Kiment tehát az a másik tanítvány,
aki ismerőse volt a főpapnak, szólt az ajtónálló
szolgálónak, és bevezette Pétert. 17 Akkor az
ajtónálló szolgáló azt mondta Péternek: »Nem vagy
te is ennek az embernek a tanítványai közül való?« Ő
azt felelte: »Nem vagyok!« 18 Ott álltak a szolgák és
poroszlók, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és
melegedtek. Péter is ott állt velük, és melegedett.
19 A főpap eközben tanítványairól és tanításáról
kérdezte Jézust. 20 Jézus azt felelte neki: »Én nyíltan
beszéltem a világnak, mindig a zsinagógában
tanítottam és a templomban, ahova a zsidók
mindnyájan összegyűlnek, és titokban semmit sem
mondtam. 21 Miért kérdezel engem? Kérdezd azokat,
akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme, ők tudják,
mit mondtam.« 22 Amikor ezeket mondta, az ott álló
poroszlók egyike arcul ütötte Jézust, és így szólt:
»Így felelsz a főpapnak?« 23 Jézus azt felelte neki:
»Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha
pedig jól, miért ütsz engem?« 24 Akkor Annás
elküldte őt megkötözve Kaifás főpaphoz.
25 Simon Péter pedig ott állt és melegedett.
Egyesek azt mondták neki: »Ugye te is az ő
tanítványai közül való vagy?« Ő azonban letagadta:
»Nem vagyok!« 26 A főpap egyik szolgája, rokona
annak, akinek Péter levágta a fülét, így szólt: »Nem
téged láttalak vele a kertben?« 27 Péter pedig ismét
tagadta, és nyomban megszólalt a kakas.
Kihallgatás Pilátus előtt; az ítélet 28 Jézust
Kaifástól a helytartóságra vezették. Kora reggel volt.
Ők nem mentek be a helytartóságra, hogy
tisztátalanná ne váljanak, és megehessék a húsvéti
bárányt. 29 Ezért Pilátus ment ki hozzájuk, és
megkérdezte: »Miféle vádat hoztok fel ez ellen az
ember ellen?« 30 Azt felelték neki: »Ha nem volna
gonosztevő, nem adtuk volna őt a kezedbe.« 31 Erre
Pilátus azt mondta nekik: »Vegyétek át ti őt, és
ítéljétek el a törvényetek szerint.« A zsidók azt
felelték neki: »Nekünk senkit sem szabad
megölnünk.« 32 Ez azért történt, hogy beteljesedjék

aujtoi'" oJ Pila'to", Lavbete aujto;n uJmei'", kai;
kata; to;n novmon uJmw'n krivnate aujtovn. ei\pon
aujtw'/ oiJ !Ioudai'oi, @Hmi'n oujk e[xestin
ajpoktei'nai oujdevna: 32 i{na oJ lovgo" tou'
!Ihsou' plhrwqh'/ o}n ei\pen shmaivnwn poivw/
qanavtw/ h[mellen ajpoqnhv/skein. 33 Eijsh'lqen
ou\n pavlin eij" to; praitwvrion oJ Pila'to" kai;
ejfwvnhsen to;n !Ihsou'n kai; ei\pen aujtw'/, Su; ei\
oJ basileu;" tw'n !Ioudaivwn_ 34 ajpekrivqh
!Ihsou'", !Apo; seautou' su; tou'to levgei" h]
a[lloi ei\povn soi peri; ejmou'_ 35 ajpekrivqh oJ
Pila'to", Mhvti ejgw; !Ioudai'ov" eijmi_ to; e[qno"
to; so;n kai; oiJ ajrcierei'" parevdwkavn se ejmoiv:
tiv ejpoivhsa"_ 36 ajpekrivqh !Ihsou'", @H
basileiva hJ ejmh; oujk e[stin ejk tou' kovsmou
touvtou: eij ejk tou' kovsmou touvtou h\n hJ
basileiva hJ ejmhv, oiJ uJphrevtai oiJ ejmoi;
hjgwnivzonto »a[n¼, i{na mh; paradoqw' toi'"
!Ioudaivoi": nu'n de; hJ basileiva hJ ejmh; oujk
e[stin ejnteu'qen. 37 ei\pen ou\n aujtw'/ oJ
Pila'to", Oujkou'n basileu;" ei\ suv_ ajpekrivqh oJ
!Ihsou'", Su; levgei" o{ti basileuv" eijmi. ejgw;
eij" tou'to gegevnnhmai kai; eij" tou'to ejlhvluqa
eij" to;n kovsmon, i{na marturhvsw th'/ ajlhqeiva/:
pa'" oJ w]n ejk th'" ajlhqeiva" ajkouvei mou th'"
fwnh'". 38 levgei aujtw'/ oJ Pila'to", Tiv ejstin
ajlhvqeia_ Kai; tou'to eijpw;n pavlin ejxh'lqen
pro;" tou;" !Ioudaivou", kai; levgei aujtoi'", !Egw;
oujdemivan euJrivskw ejn aujtw'/ aijtivan. 39 e[stin
de; sunhvqeia uJmi'n i{na e{na ajpoluvsw uJmi'n ejn
tw'/ pavsca: bouvlesqe ou\n ajpoluvsw uJmi'n to;n
basileva tw'n !Ioudaivwn_ 40 ejkrauvgasan ou\n
pavlin levgonte", Mh; tou'ton ajlla; to;n
Barabba'n. h\n de; oJ Barabba'" lh/sthv".
§

19 1 Tovte ou\n e[laben oJ Pila'to" to;n

!Ihsou'n kai; ejmastivgwsen. 2 kai; oiJ
stratiw'tai plevxante" stevfanon ejx
ajkanqw'n ejpevqhkan aujtou' th'/ kefalh'/, kai;
iJmavtion porfurou'n perievbalon aujtovn, 3 kai;
h[rconto pro;" aujto;n kai; e[legon, Cai're, oJ
basileu;" tw'n !Ioudaivwn: kai; ejdivdosan aujtw'/
rJapivsmata. 4 Kai; ejxh'lqen pavlin e[xw oJ
Pila'to" kai; levgei aujtoi'", !vIde a[gw uJmi'n
aujto;n e[xw, i{na gnw'te o{ti oujdemivan aijtivan
euJrivskw ejn aujtw'/. 5 ejxh'lqen ou\n oJ !Ihsou'"
e[xw, forw'n to;n ajkavnqinon stevfanon kai; to;
porfurou'n iJmavtion. kai; levgei aujtoi'", !Idou; oJ
a[nqrwpo". 6 o{te ou\n ei\don aujto;n oiJ
ajrcierei'" kai; oiJ uJphrevtai ejkrauvgasan
levgonte", Stauvrwson stauvrwson. levgei
aujtoi'" oJ Pila'to", Lavbete aujto;n uJmei'" kai;
staurwvsate, ejgw; ga;r oujc euJrivskw ejn aujtw'/
aijtivan. 7 ajpekrivqhsan aujtw'/ oiJ !Ioudai'oi,
@Hmei'" novmon e[comen, kai; kata; to;n novmon
ojfeivlei ajpoqanei'n, o{ti uiJo;n qeou' eJauto;n
ejpoivhsen. 8 @vOte ou\n h[kousen oJ Pila'to"
tou'ton to;n lovgon, ma'llon ejfobhvqh, 9 kai;
eijsh'lqen eij" to; praitwvrion pavlin kai; levgei
tw'/ !Ihsou', Povqen ei\ suv_ oJ de; !Ihsou'"
ajpovkrisin oujk e[dwken aujtw'/. 10 levgei ou\n

Jézus szava, amelyet mondott, jelezve, hogy milyen
halállal fog meghalni.
33 Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra,
hívatta Jézust, és megkérdezte őt: »Te vagy-e a
zsidók királya?« 34 Jézus azt felelte: »Magadtól
mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?«
35 Pilátus ezt válaszolta: »Hát zsidó vagyok én? Saját
nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit
tettél?« 36 Jézus azt felelte: »Az én országom nem
ebből a világból való. Ha az én országom ebből a
világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a
zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem
innen való.« 37 Pilátus erre megkérdezte: »Tehát
király vagy te?« Jézus azt felelte: »Te mondod, hogy
király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a
világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról.
Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.«
38 Pilátus erre így szólt: »Mi az igazság?« Majd e
szavak után ismét kiment a zsidókhoz, és azt mondta
nekik: »Én semmi vétket sem találok őbenne.
39 Szokás pedig nálatok, hogy húsvétkor szabadon
bocsássak nektek valakit. Akarjátok-e, hogy
szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?«
40 Erre ismét így kiáltoztak: »Ne ezt, hanem
Barabást!« Barabás pedig rabló volt.
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1 Akkor

Pilátus elvezettette Jézust és
megostoroztatta. 2 A katonák pedig koronát fontak
tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak
rá. 3 Aztán eléje járultak, és azt mondogatták:
»Üdvözlégy, zsidók királya!« És arcul verték őt.
4 Pilátus újra kiment, és azt mondta nekik: »Íme,
kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi
vétket sem találok benne.« 5 Akkor kijött Jézus,
töviskoronával, bíborköpenyben. Ő pedig azt mondta
nekik: »Íme, az ember!« 6 Amikor a főpapok és
poroszlók meglátták, kiáltozni kezdtek: »Feszítsd
meg, feszítsd meg!» Pilátus így szólt: »Vegyétek át ti
őt, és feszítsétek keresztre, mert én nem találok
vétket benne.« 7 De a zsidók így szóltak: »Nekünk
törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia,
mert Isten Fiává tette magát!«
8 Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat,
még jobban megijedt. 9 Újra bement a helytartóságra,
és megkérdezte Jézustól: »Honnan való vagy te?«
Jézus azonban nem adott neki feleletet. 10 Ezért
Pilátus azt mondta neki: »Nekem nem válaszolsz?
Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon
bocsássalak, és arra, hogy megfeszítselek?« 11 Jézus
f l l
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aujtw'/ oJ Pila'to", !Emoi; ouj lalei'"_ oujk oi\da"
o{ti ejxousivan e[cw ajpolu'saiv se kai; ejxousivan
e[cw staurw'saiv se_ 11 ajpekrivqh »aujtw'/¼
!Ihsou'", Oujk ei\ce" ejxousivan kat! ejmou'
oujdemivan eij mh; h\n dedomevnon soi a[nwqen:
dia; tou'to oJ paradouv" mev soi meivzona
aJmartivan e[cei. 12 ejk touvtou oJ Pila'to"
ejzhvtei ajpolu'sai aujtovn: oiJ de; !Ioudai'oi
ejkrauvgasan
levgonte",
!Ea;n
tou'ton
ajpoluvsh/", oujk ei\ fivlo" tou' Kaivsaro": pa'" oJ
basileva eJauto;n poiw'n ajntilevgei tw'/
Kaivsari. 13 @O ou\n Pila'to" ajkouvsa" tw'n
lovgwn touvtwn h[gagen e[xw to;n !Ihsou'n, kai;
ejkavqisen ejpi; bhvmato" eij" tovpon legovmenon
Liqovstrwton, @Ebrai>sti; de; Gabbaqa. 14 h\n
de; paraskeuh; tou' pavsca, w{ra h\n wJ" e{kth.
kai; levgei toi'" !Ioudaivoi", !vIde oJ basileu;"
uJmw'n. 15 ejkrauvgasan ou\n ejkei'noi, !'Aron
a\ron, stauvrwson aujtovn. levgei aujtoi'" oJ
Pila'to", To;n basileva uJmw'n staurwvsw_
ajpekrivqhsan oiJ ajrcierei'", Oujk e[comen
basileva eij mh; Kaivsara. 16 tovte ou\n
parevdwken aujto;n aujtoi'" i{na staurwqh'/.
Parevlabon ou\n to;n !Ihsou'n: 17 kai; bastavzwn
eJautw'/ to;n stauro;n ejxh'lqen eij" to;n
legovmenon Kranivou Tovpon, o} levgetai
18 o{pou
@Ebrai>sti;
Golgoqa,
aujto;n
ejstauvrwsan, kai; met! aujtou' a[llou" duvo
ejnteu'qen kai; ejnteu'qen, mevson de; to;n
!Ihsou'n. 19 e[grayen de; kai; tivtlon oJ Pila'to"
kai; e[qhken ejpi; tou' staurou': h\n de;
gegrammevnon, !Ihsou'" oJ Nazwrai'o" oJ
basileu;" tw'n !Ioudaivwn. 20 tou'ton ou\n to;n
tivtlon polloi; ajnevgnwsan tw'n !Ioudaivwn, o{ti
ejggu;" h\n oJ tovpo" th'" povlew" o{pou
ejstaurwvqh oJ !Ihsou'": kai; h\n gegrammevnon
@Ebrai>stiv, @Rwmai>stiv, @Ellhnistiv. 21 e[legon
ou\n tw'/ Pilavtw/ oiJ ajrcierei'" tw'n !Ioudaivwn,
Mh; gravfe, @O basileu;" tw'n !Ioudaivwn, ajll!
o{ti ejkei'no" ei\pen, Basileuv" eijmi tw'n
!Ioudaivwn. 22 ajpekrivqh oJ Pila'to", @;O
gevgrafa, gevgrafa. 23 OiJ ou\n stratiw'tai
o{te ejstauvrwsan to;n !Ihsou'n e[labon ta;
iJmavtia aujtou' kai; ejpoivhsan tevssara mevrh,
eJkavstw/ stratiwvth/ mevro", kai; to;n citw'na.
h\n de; oJ citw;n a[rafo", ejk tw'n a[nwqen
uJfanto;" di! o{lou. 24 ei\pan ou\n pro;"
ajllhvlou", Mh; scivswmen aujtovn, ajlla;
lavcwmen peri; aujtou' tivno" e[stai: i{na hJ
grafh; plhrwqh'/ »hJ levgousa¼, Diemerivsanto
ta; iJmavtiav mou eJautoi'" kai; ejpi; to;n
iJmatismovn mou e[balon klh'ron. OiJ me;n ou\n
stratiw'tai tau'ta ejpoivhsan. 25 eiJsthvkeisan
de; para; tw'/ staurw'/ tou' !Ihsou' hJ mhvthr
aujtou' kai; hJ ajdelfh; th'" mhtro;" aujtou',
Mariva hJ tou' Klwpa' kai; Mariva hJ
Magdalhnhv. 26 !Ihsou'" ou\n ijdw;n th;n mhtevra
kai; to;n maqhth;n parestw'ta o}n hjgavpa,
levgei th'/ mhtriv, Guvnai, i[de oJ uiJov" sou.
27 ei\ta levgei tw'/ maqhth'/, !vIde hJ mhvthr sou.
kai; ajp! ejkeivnh" th'" w{ra" e[laben oJ maqhth;"

azt felelte: »Semmi hatalmad sem volna felettem, ha
onnan felülről nem adatott volna neked. Ezért annak,
aki engem kezedbe adott, nagyobb a bűne.«
12 Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy elbocsássa
őt. De a zsidók így kiáltoztak: »Ha ezt elbocsátod,
nem vagy a császár barátja! Mindaz, aki királlyá
teszi magát, ellenszegül a császárnak.« 13 Amikor
Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta
Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet
kövezett udvarnak neveznek, héberül meg
Gabbatának. 14 A húsvét készületnapja volt akkor,
körülbelül a hatodik óra. Így szólt a zsidókhoz: »Íme,
a ti királyotok!« 15 De azok így kiáltoztak: »El vele,
el vele, feszítsd meg őt!« Pilátus megkérdezte tőlük:
»A királyotokat feszítsem meg?« A főpapok azt
felelték: »Nincs királyunk, csak császárunk!«
16 Akkor aztán kezükbe adta őt, hogy feszítsék meg.
Azok átvették Jézust.
Jézus kereszthalála 17 Ő pedig keresztjét
hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre,
amelyet héberül Golgotának neveznek. 18 Ott
keresztre feszítették őt, és vele másik kettőt kétfelől,
Jézust pedig középen. 19 Pilátus egy feliratot is
készíttetett, és a keresztre helyeztette. Ez volt ráírva:
»A Názáreti Jézus, a zsidók királya.« 20 Ezt a
feliratot tehát sokan olvasták a zsidók közül, mert
közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették
Jézust. Héberül, latinul és görögül volt írva. 21 A
zsidók főpapjai ezért arra kérték Pilátust: »Ne azt írd:
A zsidók királya, hanem: Ez azt mondta: `A zsidók
királya vagyok'!« 22 Pilátus azt felelte: »Amit írtam,
azt megírtam!«
23 A katonák pedig, miután megfeszítették
Jézust, fogták a ruháit, elosztották négy felé, minden
katonának egy részt, azután fogták a köntöst is. A
köntös varratlan volt, felülről egy darabban szőve.
24 Ezért azt mondták egymásnak: »Ezt ne vágjuk
szét, inkább vessünk rá sorsot, kié legyen!« Ez azért
történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól:
»Elosztották maguk között ruháimat,
és köntösömre sorsot vetettek« {Zsolt 22,19}.
A katonák tehát ezt tették.
25 Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának
nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna.
26 Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló
tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához:
»Asszony, íme, a te fiad!« 27 Azután azt mondta a
tanítványnak: »Íme, a te anyád!« És attól az órától
magához vette őt a tanítvány.
28 Ezután Jézus, aki tudta, hogy már minden
bevégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt:
»Szomjazom!« 29 Volt ott egy ecettel teli edény.
Ezért ecettel telt szivacsot tűztek egy izsópra, és a
szájához nyújtották. 30 Amikor Jézus az ecetet

aujth;n eij" ta; i[dia. 28 Meta; tou'to eijdw;" oJ
!Ihsou'" o{ti h[dh pavnta tetevlestai, i{na
teleiwqh'/ hJ grafhv, levgei, Diyw'. 29 skeu'o"
e[keito o[xou" mestovn: spovggon ou\n mesto;n
tou' o[xou" uJsswvpw/ periqevnte" proshvnegkan
aujtou' tw'/ stovmati. 30 o{te ou\n e[laben to;
o[xo" »oJ¼ !Ihsou'" ei\pen, Tetevlestai: kai;
klivna" th;n kefalh;n parevdwken to; pneu'ma.
31 OiJ ou\n !Ioudai'oi, ejpei; paraskeuh; h\n, i{na
mh; meivnh/ ejpi; tou' staurou' ta; swvmata ejn tw'/
sabbavtw/, h\n ga;r megavlh hJ hJmevra ejkeivnou
tou' sabbavtou, hjrwvthsan to;n Pila'ton i{na
kateagw'sin aujtw'n ta; skevlh kai; ajrqw'sin.
32 h\lqon ou\n oiJ stratiw'tai, kai; tou' me;n
prwvtou katevaxan ta; skevlh kai; tou' a[llou
tou' sustaurwqevnto" aujtw'/: 33 ejpi; de; to;n
!Ihsou'n ejlqovnte", wJ" ei\don h[dh aujto;n
teqnhkovta, ouj katevaxan aujtou' ta; skevlh,
34 ajll! ei|" tw'n stratiwtw'n lovgch/ aujtou' th;n
pleura;n e[nuxen, kai; ejxh'lqen eujqu;" ai|ma kai;
u{dwr. 35 kai; oJ eJwrakw;" memartuvrhken, kai;
ajlhqinh; aujtou' ejstin hJ marturiva, kai;
ejkei'no" oi\den o{ti ajlhqh' levgei, i{na kai; uJmei'"
pisteuv»"¼hte. 36 ejgevneto ga;r tau'ta i{na hJ
grafh; plhrwqh'/, !Ostou'n ouj suntribhvsetai
aujtou'. 37 kai; pavlin eJtevra grafh; levgei,
!vOyontai eij" o}n ejxekevnthsan. 38 Meta; de;
tau'ta hjrwvthsen to;n Pila'ton !Iwsh;f »oJ¼ ajpo;
@Arimaqaiva", w]n maqhth;" tou' !Ihsou'
kekrummevno" de; dia; to;n fovbon tw'n
!Ioudaivwn, i{na a[rh/ to; sw'ma tou' !Ihsou': kai;
ejpevtreyen oJ Pila'to". h\lqen ou\n kai; h\ren to;
sw'ma aujtou'. 39 h\lqen de; kai; Nikovdhmo", oJ
ejlqw;n pro;" aujto;n nukto;" to; prw'ton, fevrwn
mivgma smuvrnh" kai; ajlovh" wJ" livtra" eJkatovn.
40 e[labon ou\n to; sw'ma tou' !Ihsou' kai;
e[dhsan aujto; ojqonivoi" meta; tw'n ajrwmavtwn,
kaqw;" e[qo" ejsti;n toi'" !Ioudaivoi"
ejntafiavzein. 41 h\n de; ejn tw'/ tovpw/ o{pou
ejstaurwvqh kh'po", kai; ejn tw'/ khvpw/ mnhmei'on
kaino;n ejn w|/ oujdevpw oujdei;" h\n teqeimevno":
42 ejkei' ou\n dia; th;n paraskeuh;n tw'n
!Ioudaivwn, o{ti ejggu;" h\n to; mnhmei'on, e[qhkan
to;n !Ihsou'n.
§

20 1 Th'/ de; mia'/ tw'n sabbavtwn Mariva

hJ Magdalhnh; e[rcetai prwi` skotiva" e[ti
ou[sh" eij" to; mnhmei'on, kai; blevpei to;n livqon
hjrmevnon ejk tou' mnhmeivou. 2 trevcei ou\n kai;
e[rcetai pro;" Sivmwna Pevtron kai; pro;" to;n
a[llon maqhth;n o}n ejfivlei oJ !Ihsou'", kai;
levgei aujtoi'", !'Hran to;n kuvrion ejk tou'
mnhmeivou, kai; oujk oi[damen pou' e[qhkan
aujtovn. 3 !Exh'lqen ou\n oJ Pevtro" kai; oJ a[llo"
maqhthv", kai; h[rconto eij" to; mnhmei'on.
4 e[trecon de; oiJ duvo oJmou': kai; oJ a[llo"
maqhth;" proevdramen tavcion tou' Pevtrou kai;
h\lqen prw'to" eij" to; mnhmei'on, 5 kai;
parakuvya" blevpei keivmena ta; ojqovnia, ouj
mevntoi eijsh'lqen. 6 e[rcetai ou\n kai; Sivmwn
Pevtro" ajkolouqw'n aujtw'/, kai; eijsh'lqen eij" to;

szájához nyújtották. 30 Amikor Jézus az ecetet
megízlelte, azt mondta: »Beteljesedett!« És fejét
lehajtva kilehelte lelkét.
Jézus temetése 31 A zsidók pedig, mivel
készületnap volt, kérték Pilátust, hogy törjék meg
lábszárcsontjaikat, és vegyék le őket, hogy a testek
ne maradjanak ott a kereszten szombatra, mert az a
szombat nagy nap volt. 32 Odamentek tehát a
katonák, és eltörték a lábszárát először az egyik vele
együtt keresztrefeszítettnek, aztán a másiknak.
33 Amikor azonban Jézushoz értek, mivel látták,
hogy ő már meghalt, nem törték meg a lábszárát,
34 hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta
oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. 35 Aki ezt
látta, tanúságot tett róla, és igaz az ő tanúsága. Ő
tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.
36 Mert ezek azért történtek, hogy beteljesedjék az
Írás: »Csontját ne törjék össze« {Kiv 12,46; Zsolt 34,21}.
37 Egy másik Írás pedig azt mondja: »Látni fogják
azt, akit keresztülszúrtak« {Zak 12,10}.
38 Ezek után pedig az arimateai József, aki Jézus
tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak
titokban, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus
testét. Pilátus megengedte. Elment tehát és levette a
testet. 39 Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka
ment hozzá, s mirha- és áloé-keveréket hozott,
körülbelül száz fontot. 40 Fogták tehát Jézus testét, és
a fűszerekkel együtt gyolcsruhákba göngyölték,
ahogy a zsidóknál temetni szokás. 41 Azon a helyen,
ahol felfeszítették őt, volt egy kert, és a kertben egy
új sírbolt, amelyben még senki sem feküdt. 42 Mivel
a sír közel volt, a zsidók készületnapja miatt oda
helyezték Jézust.

Jézus feltámadása: 20,1-29
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Az üres sír felfedezése 1 Mária

Magdolna a
hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a
sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a
sírbolttól. 2 Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és
a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt
mondta nekik: »Elvitték az Urat a sírból, és nem
tudjuk, hová tették!« 3 Erre Péter és a másik
tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. 4 Ketten
együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban
futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. 5 Lehajolt,
és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be.
6 Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és
bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat 7 és a
kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé
helyezve hanem külön egy helyen összegöngyölve

mnhmei'on: kai; qewrei' ta; ojqovnia keivmena,
7 kai; to; soudavrion, o} h\n ejpi; th'" kefalh'"
aujtou', ouj meta; tw'n ojqonivwn keivmenon ajlla;
cwri;" ejntetuligmevnon eij" e{na tovpon. 8 tovte
ou\n eijsh'lqen kai; oJ a[llo" maqhth;" oJ ejlqw;n
prw'to" eij" to; mnhmei'on, kai; ei\den kai;
ejpivsteusen: 9 oujdevpw ga;r h[/deisan th;n
grafh;n o{ti dei' aujto;n ejk nekrw'n ajnasth'nai.
10 ajph'lqon ou\n pavlin pro;" aujtou;" oiJ
maqhtaiv. 11 Mariva de; eiJsthvkei pro;" tw'/
mnhmeivw/ e[xw klaivousa. wJ" ou\n e[klaien
parevkuyen eij" to; mnhmei'on, 12 kai; qewrei'
duvo ajggevlou" ejn leukoi'" kaqezomevnou", e{na
pro;" th'/ kefalh'/ kai; e{na pro;" toi'" posivn,
o{pou e[keito to; sw'ma tou' !Ihsou'. 13 kai;
levgousin aujth'/ ejkei'noi, Guvnai, tiv klaivei"_
levgei aujtoi'" o{ti !'Hran to;n kuvriovn mou, kai;
oujk oi\da pou' e[qhkan aujtovn. 14 tau'ta
eijpou'sa ejstravfh eij" ta; ojpivsw, kai; qewrei'
to;n !Ihsou'n eJstw'ta, kai; oujk h[/dei o{ti !Ihsou'"
ejstin. 15 levgei aujth'/ !Ihsou'", Guvnai, tiv
klaivei"_ tivna zhtei'"_ ejkeivnh dokou'sa o{ti oJ
khpourov" ejstin levgei aujtw'/, Kuvrie, eij su;
ejbavstasa" aujtovn, eijpev moi pou' e[qhka"
aujtovn, kajgw; aujto;n ajrw'. 16 levgei aujth'/
!Ihsou'", Mariavm. strafei'sa ejkeivnh levgei
aujtw'/ @Ebrai>stiv, Rabbouni »o} levgetai
Didavskale¼. 17 levgei aujth'/ !Ihsou'", Mhv mou
a{ptou, ou[pw ga;r ajnabevbhka pro;" to;n
patevra: poreuvou de; pro;" tou;" ajdelfouv" mou
kai; eijpe; aujtoi'", !Anabaivnw pro;" to;n
patevra mou kai; patevra uJmw'n kai; qeovn mou
kai; qeo;n uJmw'n. 18 e[rcetai Maria;m hJ
Magdalhnh; ajggevllousa toi'" maqhtai'" o{ti
@Ewvraka to;n kuvrion, kai; tau'ta ei\pen aujth'/.
19 Ou[sh" ou\n ojyiva" th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ th'/ mia'/
sabbavtwn, kai; tw'n qurw'n kekleismevnwn
o{pou h\san oiJ maqhtai; dia; to;n fovbon tw'n
!Ioudaivwn, h\lqen oJ !Ihsou'" kai; e[sth eij" to;
mevson kai; levgei aujtoi'", Eijrhvnh uJmi'n. 20 kai;
tou'to eijpw;n e[deixen ta;" cei'ra" kai; th;n
pleura;n aujtoi'". ejcavrhsan ou\n oiJ maqhtai;
ijdovnte" to;n kuvrion. 21 ei\pen ou\n aujtoi'" »oJ
!Ihsou'"¼ pavlin, Eijrhvnh uJmi'n: kaqw;"
ajpevstalkevn me oJ pathvr, kajgw; pevmpw uJma'".
22 kai; tou'to eijpw;n ejnefuvshsen kai; levgei
aujtoi'", Lavbete pneu'ma a{gion: 23 a[n tinwn
ajfh'te ta;" aJmartiva" ajfevwntai aujtoi'", a[n
tinwn krath'te kekravthntai. 24 Qwma'" de;
ei|" ejk tw'n dwvdeka, oJ legovmeno" Divdumo",
oujk h\n met! aujtw'n o{te h\lqen !Ihsou'".
25 e[legon ou\n aujtw'/ oiJ a[lloi maqhtaiv,
@Ewravkamen to;n kuvrion. oJ de; ei\pen aujtoi'",
!Ea;n mh; i[dw ejn tai'" cersi;n aujtou' to;n tuvpon
tw'n h{lwn kai; bavlw to;n davktulovn mou eij" to;n
tuvpon tw'n h{lwn kai; bavlw mou th;n cei'ra eij"
th;n pleura;n aujtou', ouj mh; pisteuvsw. 26 Kai;
meq! hJmevra" ojktw; pavlin h\san e[sw oiJ
maqhtai; aujtou' kai; Qwma'" met! aujtw'n.
e[rcetai oJ !Ihsou'" tw'n qurw'n kekleismevnwn,
kai; e[sth eij" to; mevson kai; ei\pen, Eijrhvnh

helyezve, hanem külön egy helyen, összegöngyölve.
8 Akkor bement a másik tanítvány is, aki először
érkezett a sírhoz; látta és hitt. 9 Még nem értették
ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halálból.
10 A tanítványok ezután ismét hazamentek.
Jézus megjelenik Mária Magdolnának 11 Mária
pedig kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált,
behajolt a sírboltba. 12 Két angyalt látott fehér
ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol
Jézus teste feküdt. 13 Azok megkérdezték tőle:
»Asszony, miért sírsz?« Ő azt felelte nekik: »Elvitték
az én Uramat, és nem tudom hová tették!« 14 Ahogy
ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott
áll, de nem tudta, hogy Jézus az. 15 Jézus
megkérdezte tőle: »Asszony, miért sírsz? Kit
keresel?« Ő pedig, azt gondolva, hogy a kertész az,
ezt felelte neki: »Uram, ha te vitted el őt, mondd meg
nekem, hová tetted, és én elviszem!« 16 Ekkor Jézus
megszólította őt: »Mária!« Erre ő megfordult, és
héberül így szólt: »Rabbóní!«, ami azt jelenti:
Mester. 17 Jézus így szólt hozzá: »Ne tarts fel engem,
mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj
el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: Fölmegyek
az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez
és a ti Istenetekhez.« 18 Mária Magdolna elment, és
hírül vitte a tanítványoknak: »Láttam az Urat!«, és
hogy ezeket mondta neki.
Jézus megjelenik a tanítványoknak 19 Mikor
azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség
ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva
a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt
középen, és azt mondta nekik: »Békesség nektek!«
20 Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és
az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor
meglátták az Urat. 21 Aztán újra szólt hozzájuk:
»Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket.« 22 S miután ezt mondta,
rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a
Szentlelket! 23 Akiknek megbocsátjátok bűneiket,
bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok,
azok bűnei megmaradnak.«
Jézus és Tamás 24 Tamás pedig, egy a tizenkettő
közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor
eljött Jézus. 25 A többi tanítvány elmondta neki:
»Láttuk az Urat!« Ő azonban így szólt: »Hacsak nem
látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek
helyére nem teszem, és kezemet az oldalába nem
helyezem, én nem hiszem!«
26 Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a
tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött – bár
az ajtó zárva volt –, megállt középen, és így szólt:
»Békesség nektek!« 27 Azután azt mondta Tamásnak:
»Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki
kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen,

kai; e[sth eij" to; mevson kai; ei\pen, Eijrhvnh
uJmi'n. 27 ei\ta levgei tw'/ Qwma'/, Fevre to;n
davktulovn sou w|de kai; i[de ta;" cei'rav" mou,
kai; fevre th;n cei'rav sou kai; bavle eij" th;n
pleuravn mou, kai; mh; givnou a[pisto" ajlla;
pistov". 28 ajpekrivqh Qwma'" kai; ei\pen aujtw'/,
@O kuvriov" mou kai; oJ qeov" mou. 29 levgei aujtw'/
oJ !Ihsou'", @vOti eJwvrakav" me pepivsteuka"_
makavrioi oiJ mh; ijdovnte" kai; pisteuvsante".
30 Polla; me;n ou\n kai; a[lla shmei'a ejpoivhsen
oJ !Ihsou'" ejnwvpion tw'n maqhtw'n »aujtou'¼, a}
oujk e[stin gegrammevna ejn tw'/ biblivw/ touvtw/:
31 tau'ta de; gevgraptai i{na pisteuv»"¼hte o{ti
!Ihsou'" ejstin oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou', kai;
i{na pisteuvonte" zwh;n e[chte ejn tw'/ ojnovmati
aujtou'.

hanem hívő!« 28 Tamás azt felelte: »Én Uram és én
Istenem!« 29 Jézus erre azt mondta neki: »Mivel
láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és
mégis hittek.«

21 1 Meta; tau'ta ejfanevrwsen eJauto;n

21 A Feltámadott megjelenik a tónál 1 Ezek után
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pavlin oJ !Ihsou'" toi'" maqhtai'" ejpi; th'"
qalavssh" th'" Tiberiavdo": ejfanevrwsen de;
ou{tw". 2 h\san oJmou' Sivmwn Pevtro" kai;
Qwma'" oJ legovmeno" Divdumo" kai; Naqanah;l
oJ ajpo; Kana; th'" Galilaiva" kai; oiJ tou'
Zebedaivou kai; a[lloi ejk tw'n maqhtw'n aujtou'
duvo. 3 levgei aujtoi'" Sivmwn Pevtro", @Upavgw
aJlieuvein. levgousin aujtw'/, !Ercovmeqa kai;
hJmei'" su;n soiv. ejxh'lqon kai; ejnevbhsan eij" to;
ploi'on, kai; ejn ejkeivnh/ th'/ nukti; ejpivasan
oujdevn. 4 prwi?a" de; h[dh genomevnh" e[sth
!Ihsou'" eij" to;n aijgialovn: ouj mevntoi h[/deisan
oiJ maqhtai; o{ti !Ihsou'" ejstin. 5 levgei ou\n
aujtoi'" »oJ¼ !Ihsou'", Paidiva, mhv ti
prosfavgion e[cete_ ajpekrivqhsan aujtw'/, Ou[.
6 oJ de; ei\pen aujtoi'", Bavlete eij" ta; dexia;
mevrh tou' ploivou to; divktuon, kai; euJrhvsete.
e[balon ou\n, kai; oujkevti aujto; eJlkuvsai i[scuon
ajpo; tou' plhvqou" tw'n ijcquvwn. 7 levgei ou\n oJ
maqhth;" ejkei'no" o}n hjgavpa oJ !Ihsou'" tw'/
Pevtrw/, @O kuvriov" ejstin. Sivmwn ou\n Pevtro",
ajkouvsa" o{ti oJ kuvriov" ejstin, to;n ejpenduvthn
diezwvsato, h\n ga;r gumnov", kai; e[balen
eJauto;n eij" th;n qavlassan: 8 oiJ de; a[lloi
maqhtai; tw'/ ploiarivw/ h\lqon, ouj ga;r h\san
makra;n ajpo; th'" gh'" ajlla; wJ" ajpo; phcw'n
diakosivwn, suvronte" to; divktuon tw'n ijcquvwn.
9 wJ" ou\n ajpevbhsan eij" th;n gh'n blevpousin
ajnqrakia;n
keimevnhn
kai;
ojyavrion
10
ejpikeivmenon kai; a[rton.
levgei aujtoi'" oJ
!Ihsou'", !Enevgkate ajpo; tw'n ojyarivwn w|n
ejpiavsate nu'n. 11 ajnevbh ou\n Sivmwn Pevtro"
kai; ei{lkusen to; divktuon eij" th;n gh'n mesto;n
ijcquvwn megavlwn eJkato;n penthvkonta triw'n:
kai; tosouvtwn o[ntwn oujk ejscivsqh to; divktuon.
12 levgei
aujtoi'"
oJ
!Ihsou'",
Deu'te
ajristhvsate. oujdei;" de; ejtovlma tw'n maqhtw'n
ejxetavsai aujtovn, Su; tiv" ei\_ eijdovte" o{ti oJ
kuvriov" ejstin. 13 e[rcetai !Ihsou'" kai;
lambavnei to;n a[rton kai; divdwsin aujtoi'", kai;
to; ojyavrion oJmoivw". 14 tou'to h[dh trivton
ejfanerwvqh !Ihsou'" toi'" maqhtai'" ejgerqei;"
ejk nekrw'n. 15 @vOte ou\n hjrivsthsan levgei tw'/

UTÓSZÓ: 20,30-31
30 Jézus

még sok egyéb csodajelet is művelt
tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek
megírva ebben a könyvben. 31 Ezeket pedig azért
írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az
Isten Fia, és e hit által az ő nevében életetek legyen.
AZ EVANGÉLIUM KIEGÉSZÍTÉSE: 21,1-25
Jézus ismét megjelent a tanítványoknak a Tibériási
tengernél. Így jelent meg: 2 Együtt volt Simon Péter,
Tamás, akit Ikernek hívnak, a galileai Kánából való
Natanael, Zebedeus fiai, és még másik kettő a
tanítványai közül. 3 Simon Péter azt mondta nekik:
»Megyek halászni.« Azok azt felelték: »Megyünk
veled mi is.« Elindultak tehát, és beszálltak a
bárkába, de azon az éjszakán semmit sem fogtak.
4 Amikor már megvirradt, Jézus a parton állt, de
a tanítványok nem tudták, hogy Jézus az. 5 Jézus azt
mondta nekik: »Fiaim, nincs valami ennivalótok?«
Azt felelték: »Nincsen!« 6 Ő ekkor azt mondta nekik:
»Vessétek a hálót a bárka jobb oldalára, és találni
fogtok!« Kivetették, de kihúzni már nem tudták a
tömérdek hal miatt. 7 Akkor az a tanítvány, akit Jézus
szeretett, így szólt Péterhez: »Az Úr az!« Amint
Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára
öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és a
tengerbe vetette magát. 8 A többi tanítvány pedig a
bárkával jött ki, mert nem voltak messze a parttól,
csak mintegy kétszáz könyöknyire, és húzták maguk
után a halakkal telt hálót.
9 Amikor
partra szálltak, égő parazsat
pillantottak meg, rajta halat és mellette kenyeret.
10 Jézus azt mondta nekik: »Hozzatok a halakból,
amelyeket most fogtatok!« 11 Erre Simon Péter
visszament, és partra vonta a hálót, amely meg volt
tömve százötvenhárom nagy hallal. És bár ennyi
volt, nem szakadozott a háló. 12 Jézus azt mondta
nekik: »Gyertek, egyetek!« A tanítványok közül
senki sem merte őt megkérdezni: »Ki vagy te?«
Tudták ugyanis, hogy az Úr az.
13 Jézus odament, fogta a kenyeret, és odaadta
nekik, ugyanígy a halat is. 14 Jézus ekkor már
harmadszor jelent meg a tanítványainak azóta, hogy
föltámadt a halálból.
A Feltámadott szavai Péterhez 15 Miután ettek,
Jézus megkérdezte Simon Pétert: »Simon, János fia,
j bb
t
i t
k? Ő t f l lt

Sivmwni Pevtrw/ oJ !Ihsou'", Sivmwn !Iwavnnou,
ajgapa'/" me plevon touvtwn_ levgei aujtw'/, Naiv,
kuvrie, su; oi\da" o{ti filw' se. levgei aujtw'/,
Bovske ta; ajrniva mou. 16 levgei aujtw'/ pavlin
deuvteron, Sivmwn !Iwavnnou, ajgapa'/" me_ levgei
aujtw'/, Naiv, kuvrie, su; oi\da" o{ti filw' se.
levgei aujtw'/, Poivmaine ta; provbatav mou.
17 levgei aujtw'/ to; trivton, Sivmwn !Iwavnnou,
filei'" me_ ejluphvqh oJ Pevtro" o{ti ei\pen aujtw'/
to; trivton, Filei'" me_ kai; levgei aujtw'/, Kuvrie,
pavnta su; oi\da", su; ginwvskei" o{ti filw' se.
levgei aujtw'/ »oJ !Ihsou'"¼, Bovske ta; provbatav
mou. 18 ajmh;n ajmh;n levgw soi, o{te h\"
newvtero",
ejzwvnnue"
seauto;n
kai;
periepavtei" o{pou h[qele": o{tan de; ghravsh/",
ejktenei'" ta;" cei'rav" sou, kai; a[llo" se
zwvsei kai; oi[sei o{pou ouj qevlei". 19 tou'to de;
ei\pen shmaivnwn poivw/ qanavtw/ doxavsei to;n
qeovn. kai; tou'to eijpw;n levgei aujtw'/,
!Akolouvqei moi. 20 !Epistrafei;" oJ Pevtro"
blevpei to;n maqhth;n o}n hjgavpa oJ !Ihsou'"
ajkolouqou'nta, o}" kai; ajnevpesen ejn tw'/
deivpnw/ ejpi; to; sth'qo" aujtou' kai; ei\pen,
Kuvrie, tiv" ejstin oJ paradidouv" se_ 21 tou'ton
ou\n ijdw;n oJ Pevtro" levgei tw'/ !Ihsou', Kuvrie,
ou|to" de; tiv_ 22 levgei aujtw'/ oJ !Ihsou'", !Ea;n
aujto;n qevlw mevnein e{w" e[rcomai, tiv pro;" sev_
suv moi ajkolouvqei. 23 ejxh'lqen ou\n ou|to" oJ
lovgo" eij" tou;" ajdelfou;" o{ti oJ maqhth;"
ejkei'no" oujk ajpoqnhv/skei. oujk ei\pen de; aujtw'/ oJ
!Ihsou'" o{ti oujk ajpoqnhv/skei, ajll!, !Ea;n aujto;n
qevlw mevnein e{w" e[rcomai », tiv pro;" sev¼_
24 Ou|tov" ejstin oJ maqhth;" oJ marturw'n peri;
touvtwn kai; oJ gravya" tau'ta, kai; oi[damen o{ti
ajlhqh;" aujtou' hJ marturiva ejstivn. 25 !vEstin de;
kai; a[lla polla; a} ejpoivhsen oJ !Ihsou'", a{tina
eja;n gravfhtai kaq! e{n, oujd! aujto;n oi\mai to;n
kovsmon cwrh'sai ta; grafovmena bibliva.

jobban szeretsz-e engem, mint ezek?« Ő azt felelte:
»Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!« Erre azt
mondta neki: »Legeltesd bárányaimat!« 16 Majd
másodszor is megkérdezte: »Simon, János fia,
szeretsz-e engem?« Azt felelte: »Igen, Uram, te
tudod, hogy szeretlek!« Erre azt mondta neki:
»Legeltesd juhaimat!« 17 Aztán harmadszor is
megkérdezte: »Simon, János fia, szeretsz-e engem?«
Péter
elszomorodott,
hogy
harmadszor
is
megkérdezte őt: »Szeretsz-e engem?«, és azt felelte:
»Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!«
Ekkor így szólt: »Legeltesd juhaimat! 18 Bizony,
bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál,
felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál.
Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet;
más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.«
19 Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen
halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Miután ezt
mondta, így szólt hozzá: »Kövess engem!«
20 Amint Péter hátrafordult, látta, hogy jön utána
az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán
közel hajolt Jézushoz, és megkérdezte: »Uram, ki az,
aki téged elárul?« 21 Amikor tehát Péter meglátta őt,
megkérdezte Jézustól: »Uram, és ő?« 22 Jézus azt
felelte neki: »Ha azt akarom, hogy maradjon, amíg
eljövök, mit törődsz vele? Te kövess engem!«
23 Ezért a testvérek között elterjedt a szóbeszéd, hogy
az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt
mondta neki: »Nem hal meg«, hanem: »Ha azt
akarom, hogy maradjon, amíg eljövök, mit törődsz
vele?«
Befejező megjegyzések az Evangéliumhoz 24 Ez
az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindezekről, és aki
ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. 25 Van
még sok egyéb is, amit Jézus tett, s ha azokat
egyenként mind megírnák, úgy gondolom, az egész
világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket
írni kellene.

