
 

&Jakab levele 

§1 1 !Iavkwbo" qeou' kai; kurivou !Ihsou' 
Cristou' dou'lo" tai'" dwvdeka fulai'" tai'" ejn 

th'/ diaspora'/ caivrein. 2 Pa'san cara;n 

hJghvsasqe, ajdelfoiv mou, o{tan peirasmoi'" 

peripevshte poikivloi", 3 ginwvskonte" o{ti to; 
dokivmion uJmw'n th'" pivstew" katergavzetai 
uJpomonhvn: 4 hJ de; uJpomonh; e[rgon tevleion 

ejcevtw, i{na h\te tevleioi kai; oJlovklhroi, ejn 

mhdeni; leipovmenoi. 5 Eij dev ti" uJmw'n 

leivpetai sofiva", aijteivtw para; tou' didovnto" 

qeou' pa'sin aJplw'" kai; mh; ojneidivzonto", kai; 
doqhvsetai aujtw'/. 6 aijteivtw de; ejn pivstei, 
mhde;n diakrinovmeno", oJ ga;r diakrinovmeno" 

e[oiken kluvdwni qalavssh" ajnemizomevnw/ kai; 
rJipizomevnw/: 7 mh; ga;r oijevsqw oJ a[nqrwpo" 

ejkei'no" o{ti lhvmyetaiv ti para; tou' kurivou, 
8 ajnh;r divyuco", ajkatavstato" ejn pavsai" 

tai'" oJdoi'" aujtou'. 9 Kaucavsqw de; oJ ajdelfo;" 

oJ tapeino;" ejn tw'/ u{yei aujtou', 10 oJ de; 
plouvsio" ejn th'/ tapeinwvsei aujtou', o{ti wJ" 

a[nqo" covrtou pareleuvsetai. 11 ajnevteilen 

ga;r oJ h{lio" su;n tw'/ kauvswni kai; ejxhvranen 

to;n covrton, kai; to; a[nqo" aujtou' ejxevpesen 

kai; hJ eujprevpeia tou' proswvpou aujtou' 
ajpwvleto: ou{tw" kai; oJ plouvsio" ejn tai'" 

poreivai" aujtou' maranqhvsetai. 12 Makavrio" 

ajnh;r o}" uJpomevnei peirasmovn, o{ti dovkimo" 

genovmeno" lhvmyetai to;n stevfanon th'" 

zwh'", o}n ejphggeivlato toi'" ajgapw'sin aujtovn. 
13 mhdei;" peirazovmeno" legevtw o{ti !Apo; 
qeou' peiravzomai: oJ ga;r qeo;" ajpeivrastov" 

ejstin kakw'n, peiravzei de; aujto;" oujdevna. 
14 e{kasto" de; peiravzetai uJpo; th'" ijdiva" 

ejpiqumiva" ejxelkovmeno" kai; deleazovmeno": 
15 ei\ta hJ ejpiqumiva sullabou'sa tivktei 
aJmartivan, hJ de; aJmartiva ajpotelesqei'sa 

ajpokuvei qavnaton. 16 Mh; plana'sqe, ajdelfoiv 
mou ajgaphtoiv. 17 pa'sa dovsi" ajgaqh; kai; pa'n 

dwvrhma tevleion a[nwqevn ejstin, katabai'non 

ajpo; tou' patro;" tw'n fwvtwn, par! w|/ oujk e[ni 
parallagh; h] troph'" ajposkivasma. 
18 boulhqei;" ajpekuvhsen hJma'" lovgw/ 
ajlhqeiva", eij" to; ei\nai hJma'" ajparchvn tina 

tw'n aujtou' ktismavtwn. 19 !vIste, ajdelfoiv mou 

ajgaphtoiv. e[stw de; pa'" a[nqrwpo" tacu;" eij" 

to; ajkou'sai, bradu;" eij" to; lalh'sai, bradu;" 

eij" ojrghvn: 20 ojrgh; ga;r ajndro;" dikaiosuvnhn 

qeou' oujk ejrgavzetai. 21 dio; ajpoqevmenoi 
pa'san rJuparivan kai; perisseivan kakiva" ejn 

prau?thti devxasqe to;n e[mfuton lovgon to;n 

dunavmenon sw'sai ta;" yuca;" uJmw'n. 
22 Givnesqe de; poihtai; lovgou kai; mh; movnon 

ajkroatai; paralogizovmenoi eJautouv". 23 o{ti 
ei[ ti" ajkroath;" lovgou ejsti;n kai; ouj poihthv", 
ou|to" e[oiken ajndri; katanoou'nti to; 
provswpon th'" genevsew" aujtou' ejn ejsovptrw/: 
24 katenovhsen ga;r eJauto;n kai; ajpelhvluqen 
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&Jakab levele 

1 1 Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak 
szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét 
törzsnek! 

A kísértések és az ima: 1,2-18 

2 Mindig örömnek tartsátok, testvéreim, ha 
különféle kísértésbe estek, 3 hiszen tudjátok, hogy a 
hitetek megpróbálása álhatatosságot szerez. 4 Az 
álhatatosság pedig tökéletességre viszi a tetteket, 
hogy minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és 
hibátlanok legyetek. 

5 Ha pedig valaki közületek szűkölködik 
bölcsességben, kérje azt Istentől, aki mindenkinek 
bőven ad, szemrehányás nélkül meg fogja adni neki. 
6 De ne kételkedve, hanem hittel kérje, mert aki 
kételkedik, hasonló a tenger hullámához, amelyet a 
szél fölver, és ide-oda hajszol. 7 Az ilyen ember ne 
gondolja, hogy kap valamit az Úrtól, 8 hiszen kettős 
lelkű és minden útján állhatatlan ember. 

9 Az alacsony sorsú testvér azzal dicsekedjék, 
hogy Isten felmagasztalta, 10 a gazdag viszont azzal, 
hogy megalázta, mert el fog tűnni, mint a fű virága. 
11 Fölkelt ugyanis a nap perzselő hevével, kiszárította 
a füvet, lehullott a virága, s tönkrement a 
színpompája; így fog a gazdag is elhervadni az ő 
útján. 12 Boldog az az ember, aki a próbatételt 
elviseli, mert ha hűnek találják, elnyeri az élet 
koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért. 

13 Senki se mondja, amikor kísértést szenved, 
hogy »Isten kísért«, mert Istent nem lehet rosszra 
kísérteni, és ő sem kísért senkit. 14 Mindenkit, aki 
kísértésbe esik, a saját kívánsága vezeti félre és 
csábítja a rosszra. 15 A kívánság pedig, mihelyt 
megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, ha elkövetik, 
halált okoz. 

16 Ne tévedjetek tehát, szeretett testvéreim! 
17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
onnan felülről, a fényességek Atyjától származik, 
akinél nincs változás, sem árnyéka a 
változandóságnak. 18 Szabad akaratból nemzett 
minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéje 
legyünk az ő teremtésének. 

Figyelmeztetések és intelmek: 1,19- 5,12 

Az Ige igaz hallgatói 19 Szeretett testvéreim, ti is 
tudjátok! Legyen minden ember gyors a hallásra, és 
késedelmes a szólásra, s késedelmes a haragra! 
20 Mert haragjában nem azt teszi az ember, ami Isten 
előtt igazságos. 21 Azért vessetek el minden 
tisztátalanságot és a különféle gonoszságokat, és 
fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, amely 



kai; eujqevw" ejpelavqeto oJpoi'o" h\n. 25 oJ de;
parakuvya" eij" novmon tevleion to;n th'" 

ejleuqeriva" kai; parameivna", oujk ajkroath;" 

ejpilhsmonh'" genovmeno" ajlla; poihth;" 

e[rgou, ou|to" makavrio" ejn th'/ poihvsei aujtou' 
e[stai. 26 Ei[ ti" dokei' qrhsko;" ei\nai, mh; 
calinagwgw'n glw'ssan aujtou' ajlla; ajpatw'n 

kardivan aujtou', touvtou mavtaio" hJ qrhskeiva. 
27 qrhskeiva kaqara; kai; ajmivanto" para; tw'/ 
qew'/ kai; patri; au{th ejstivn, ejpiskevptesqai 
ojrfanou;" kai; chvra" ejn th'/ qlivyei aujtw'n, 
a[spilon eJauto;n threi'n ajpo; tou' kovsmou. 

 

 

 

 

 

 

§2 1 !Adelfoiv mou, mh; ejn 

proswpolhmyivai" e[cete th;n pivstin tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou' th'" dovxh". 2 eja;n 

ga;r eijsevlqh/ eij" sunagwgh;n uJmw'n ajnh;r 

crusodaktuvlio" ejn ejsqh'ti lampra'/, eijsevlqh/ 
de; kai; ptwco;" ejn rJupara'/ ejsqh'ti, 
3 ejpiblevyhte de; ejpi; to;n forou'nta th;n 

ejsqh'ta th;n lampra;n kai; ei[phte, Su; kavqou 

w|de kalw'", kai; tw'/ ptwcw'/ ei[phte, Su; sth'qi 
ejkei' h] kavqou uJpo; to; uJpopovdiovn mou, 4 ouj 
diekrivqhte ejn eJautoi'" kai; ejgevnesqe kritai; 
dialogismw'n ponhrw'n_ 5 !Akouvsate, ajdelfoiv 
mou ajgaphtoiv. oujc oJ qeo;" ejxelevxato tou;" 

ptwcou;" tw'/ kovsmw/ plousivou" ejn pivstei kai; 
klhronovmou" th'" basileiva" h|" ejphggeivlato 

toi'" ajgapw'sin aujtovn_ 6 uJmei'" de; hjtimavsate 

to;n ptwcovn. oujc oiJ plouvsioi 
katadunasteuvousin uJmw'n, kai; aujtoi; 
e{lkousin uJma'" eij" krithvria_ 7 oujk aujtoi; 
blasfhmou'sin to; kalo;n o[noma to; ejpiklhqe;n 

ejf! uJma'"_ 8 eij mevntoi novmon telei'te 

basiliko;n kata; th;n grafhvn, !Agaphvsei" 

to;n plhsivon sou wJ" seautovn, kalw'" poiei'te: 
9 eij de; proswpolhmptei'te, aJmartivan 

ejrgavzesqe, ejlegcovmenoi uJpo; tou' novmou wJ" 

parabavtai. 10 o{sti" ga;r o{lon to;n novmon 

thrhvsh/, ptaivsh/ de; ejn eJniv, gevgonen pavntwn 

e[noco". 11 oJ ga;r eijpwvn, Mh; moiceuvsh/", 
ei\pen kaiv, Mh; foneuvsh/": eij de; ouj moiceuvei", 
foneuvei" dev, gevgona" parabavth" novmou. 
12 ou{tw" lalei'te kai; ou{tw" poiei'te wJ" dia; 
novmou ejleuqeriva" mevllonte" krivnesqai. 13 hJ 
ga;r krivsi" ajnevleo" tw'/ mh; poihvsanti e[leo": 
katakauca'tai e[leo" krivsew". 14 Tiv to; 
o[felo", ajdelfoiv mou, eja;n pivstin levgh/ ti" 

e[cein, e[rga de; mh; e[ch/_ mh; duvnatai hJ pivsti" 

sw'sai aujtovn_ 15 eja;n ajdelfo;" h] ajdelfh; 
gumnoi; uJpavrcwsin kai; leipovmenoi th'" 

ejfhmevrou trofh'", 16 ei[ph/ dev ti" aujtoi'" ejx 

uJmw'n, @Upavgete ejn eijrhvnh/, qermaivnesqe kai;

meg tudja menteni lelketeket. 22 Cselekedjetek az ige 
szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva. 
23 Mert ha valaki hallgatja az igét és nem cselekszi, 
hasonlít ahhoz az emberhez, aki a saját arcát a 
tükörben szemléli; 24 ha megnézte magát és elment, 
rögtön elfelejti, hogy milyen volt. 25 Aki azonban 
gondosan beletekint a szabadság tökéletes 
törvényébe, és megmarad abban, s annak nem 
feledékeny hallgatója, hanem tevékeny 
megvalósítója, az boldog lesz tette által. 

26 Ha pedig valaki vallásosnak tartja magát, de 
nem fékezi a nyelvét, hanem megcsalja saját szívét, 
annak hiábavaló a vallásossága. 27 Mert ez a tiszta és 
szeplőtlen vallásosság az Isten és Atya előtt: 
meglátogatni az árvákat és özvegyeket 
szorongattatásukban, és önmagunkat szeplőtelenül 
megőrizni ettől a világtól. 

2 Magatartás a gazdagokkal és a szegényekkel 
1 Testvéreim, a mi dicsőséges Urunkban, Jézus 
Krisztusban való hitetek legyen mentes minden 
személyválogatástól. 2 Mert ha belép a ti 
közösségetekbe egy ember aranygyűrűvel, fényes 
öltözetben, és belép egy szegény is rongyos ruhában, 
3 s ti arra figyeltek, aki drága ruhába van öltözve, és 
azt mondjátok neki: »Foglalj itt helyet 
kényelmesen«, a szegénynek pedig azt mondjátok: 
»Te csak állj meg ott vagy ülj a lábam zsámolya 
elé«, 4 vajon nem ítélkeztek-e magatokban, s nem 
lettetek-e gonosz felfogású bírákká? 

5 Halljátok, szeretett testvéreim! Nem a világ 
szemében szegényeket választotta ki Isten, hogy 
gazdagok legyenek a hitben, és örökösei annak az 
országnak, melyet azoknak ígért, akik őt szeretik? 
6 Ti pedig tiszteletlenséggel illettétek a szegényt. 
Nem a gazdagok nyomnak el titeket, s hurcolnak 
benneteket a törvény elé? 7 Nem ők káromolják azt a 
szép nevet, amelyről el vagytok nevezve? 8 Ha 
teljesítitek a királyi törvényt az Írás szerint: »Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat« {Lev 19,18}, jól 
teszitek. 9 De ha személyválogatók vagytok, bűnt 
követtek el, s a törvény ítél el titeket, mert 
megszegtétek azt. 10 Aki ugyanis megtartja az egész 
törvényt, de egy ellen vét, valamennyiben vétkes lett. 
11 Hiszen aki azt mondta: »Ne törj házasságot!« {Kiv 

20,14}, azt is mondta: »Ne ölj!« {Kiv 20,13} Ha tehát nem 
törsz házasságot, de ölsz, megszegted a törvényt. 
12 Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, hogy titeket 
a szabadság törvénye által fognak megítélni. 13 Mert 
irgalom nélkül ítélet vár arra, aki nem cselekszik 
irgalmasságot, az irgalmasság viszont 
diadalmaskodik az ítéleten. 

A hit és tettek viszonya 14 Mit használ, 
testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hite van, de 
tettei nincsenek? Vajon a hit üdvözítheti-e őt? 15 Ha



cortavzesqe, mh; dw'te de; aujtoi'" ta;
ejpithvdeia tou' swvmato", tiv to; o[felo"_ 
17 ou{tw" kai; hJ pivsti", eja;n mh; e[ch/ e[rga, 
nekrav ejstin kaq! eJauthvn. 18 !All! ejrei' ti", 
Su; pivstin e[cei" kajgw; e[rga e[cw. dei'xovn moi 
th;n pivstin sou cwri;" tw'n e[rgwn, kajgwv soi 
deivxw ejk tw'n e[rgwn mou th;n pivstin. 19 su; 
pisteuvei" o{ti ei|" ejstin oJ qeov"_ kalw'" 

poiei'": kai; ta; daimovnia pisteuvousin kai; 
frivssousin. 20 qevlei" de; gnw'nai, w\ a[nqrwpe 

kenev, o{ti hJ pivsti" cwri;" tw'n e[rgwn ajrghv 
ejstin_ 21 !Abraa;m oJ path;r hJmw'n oujk ejx 

e[rgwn ejdikaiwvqh, ajnenevgka" !Isaa;k to;n uiJo;n 

aujtou' ejpi; to; qusiasthvrion_ 22 blevpei" o{ti hJ 
pivsti" sunhvrgei toi'" e[rgoi" aujtou' kai; ejk 

tw'n e[rgwn hJ pivsti" ejteleiwvqh, 23 kai; 
ejplhrwvqh hJ grafh; hJ levgousa, !Epivsteusen 

de; !Abraa;m tw'/ qew'/, kai; ejlogivsqh aujtw'/ eij" 

dikaiosuvnhn, kai; fivlo" qeou' ejklhvqh. 24 oJra'te 

o{ti ejx e[rgwn dikaiou'tai a[nqrwpo" kai; oujk 

ejk pivstew" movnon. 25 oJmoivw" de; kai; @Raa;b hJ 
povrnh oujk ejx e[rgwn ejdikaiwvqh, uJpodexamevnh 

tou;" ajggevlou" kai; eJtevra/ oJdw'/ ejkbalou'sa_ 
26 w{sper ga;r to; sw'ma cwri;" pneuvmato" 

nekrovn ejstin, ou{tw" kai; hJ pivsti" cwri;" 

e[rgwn nekrav ejstin. 

 

 

 

§3 1 Mh; polloi; didavskaloi givnesqe, 
ajdelfoiv mou, eijdovte" o{ti mei'zon krivma 

lhmyovmeqa. 2 polla; ga;r ptaivomen a{pante". 
ei[ ti" ejn lovgw/ ouj ptaivei, ou|to" tevleio" 

ajnhvr, dunato;" calinagwgh'sai kai; o{lon to; 
sw'ma. 3 eij de; tw'n i{ppwn tou;" calinou;" eij" 

ta; stovmata bavllomen eij" to; peivqesqai 
aujtou;" hJmi'n, kai; o{lon to; sw'ma aujtw'n 

metavgomen. 4 ijdou; kai; ta; ploi'a, thlikau'ta 

o[nta kai; uJpo; ajnevmwn sklhrw'n ejlaunovmena, 
metavgetai uJpo; ejlacivstou phdalivou o{pou hJ 
oJrmh; tou' eujquvnonto" bouvletai: 5 ou{tw" kai; 
hJ glw'ssa mikro;n mevlo" ejsti;n kai; megavla 

aujcei'. !Idou; hJlivkon pu'r hJlivkhn u{lhn 

ajnavptei: 6 kai; hJ glw'ssa pu'r, oJ kovsmo" th'" 

ajdikiva", hJ glw'ssa kaqivstatai ejn toi'" 

mevlesin hJmw'n, hJ spilou'sa o{lon to; sw'ma kai; 
flogivzousa to;n troco;n th'" genevsew" kai; 
flogizomevnh uJpo; th'" geevnnh". 7 pa'sa ga;r 

fuvsi" qhrivwn te kai; peteinw'n eJrpetw'n te 

kai; ejnalivwn damavzetai kai; dedavmastai th'/ 
fuvsei th'/ ajnqrwpivnh/: 8 th;n de; glw'ssan 

oujdei;" damavsai duvnatai ajnqrwvpwn: 
ajkatavstaton kakovn, mesth; ijou' 
qanathfovrou. 9 ejn aujth'/ eujlogou'men to;n 

kuvrion kai; patevra, kai; ejn aujth'/ katarwvmeqa 

tou;" ajnqrwvpou" tou;" kaq! oJmoivwsin qeou' 
gegonovta": 10 ejk tou' aujtou' stovmato" 

ejxevrcetai eujlogiva kai; katavra. ouj crhv, 
ajdelfoiv mou, tau'ta ou{tw" givnesqai. 11 mhvti

tettei nincsenek? Vajon a hit üdvözítheti-e őt? 15 Ha 
pedig egy testvér vagy nővér ruhátlan és szükséget 
szenved a mindennapi élelemben, 16 valaki pedig 
közületek azt mondja neki: »Menj békében, 
melegedjél és lakjál jól!« – de nem adjátok meg neki, 
amire a testnek szüksége van, mit fog ez használni? 
17 Így a hit is, ha tettei nincsenek, halott önmagában. 
18 De azt mondja valaki: »Neked hited van, nekem 
pedig tetteim vannak.« Mutasd meg nekem hitedet 
tettek nélkül, és én megmutatom neked a tettekből a 
hitemet. 19 Hiszed, hogy egy az Isten – és jól teszed. 
De az ördögök is hiszik ezt – és mégis remegnek! 
20 Akarod azonban tudni, ó balga ember, hogy a hit 
tettek nélkül meddő? 21 Ábrahám, a mi atyánk, nem a 
tettei által igazult meg, feláldozva fiát, Izsákot az 
oltáron? {Ter 22,9} 22 Láthatod, hogy a hite 
közreműködött a tetteinél, és a hite a tettek által lett 
tökéletessé. 23 Így beteljesedett az Írás, amely azt 
mondja: »Ábrahám hitt Istennek, s ez megigazulásul 
tudatott be neki« {Ter 15,6}, és Isten a barátjának 
nevezte {Iz 41,8}. 24 Látjátok, hogy tettek által igazul 
meg az ember, és nem egyedül a hit által. 
25 Hasonlóképpen a parázna Ráháb is nem a tettek 
által igazult-e meg, amikor befogadta a kémeket, és 
más úton bocsátotta el őket? {Józs 2,1-11} 26 Mert 
ahogyan halott a test lélek nélkül, úgy a hit is halott 
tettek nélkül. 

3 A nyelv hatalma 1 Ne akarjatok sokan tanítók 
lenni, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy így 
súlyosabb ítéletet veszünk magunkra. 2 Mert sok 
mindenben vétünk mindnyájan. Ha valaki a szavában 
nem hibázik, az tökéletes ember, s az ilyen féken 
tudja tartani egész testét is. 3 Ha ugyanis a lovaknak 
zablát teszünk a szájába, hogy engedelmeskedjenek 
nekünk, az egész testüket kormányozzuk. 4 Lám, a 
hajókat is, bár nagyok, és erős szelek hajtják őket, a 
kis kormánnyrúddal oda irányítják, ahová a 
kormányos akarata vezeti. 5 Így a nyelv is kicsi 
testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Íme, 
egy csekély tűz milyen nagy erdőt gyújt fel! 6 A 
nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Testrészeink 
közül a nyelv az, amely beszennyezi egész testünket, 
s a pokoltól lángra lobbanva egész életünk folyamát 
lángra gyullasztja. 7 Mert minden vadállat és madár, 
kígyó és egyéb állat természetét meg lehet 
szelídíteni, és meg is szelídíti az ember, 8 a nyelvet 
azonban az emberek közül senki sem szelídítheti 
meg. Nyughatatlan rossz az, telve halálos méreggel. 
9 Azzal áldjuk az Istent és az Atyát, és azzal 
átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére 
teremtett {Ter 1,26k}. 10 Egyazon szájból ered az áldás 
és az átok. Testvéreim, ennek nem szabad így lennie. 
11 Vajon a forrás bocsát-e ki ugyanabból a nyílásból 
édes és keserű vizet? 12 Vajon teremhet-e, testvéreim, 

fü f l jb ót őlő fü ét? Í ó



hJ phgh; ejk th'" aujth'" ojph'" bruvei to; gluku;
kai; to; pikrovn_ 12 mh; duvnatai, ajdelfoiv mou, 
sukh' ejlaiva" poih'sai h] a[mpelo" su'ka_ ou[te 

aJluko;n gluku; poih'sai u{dwr. 13 Tiv" sofo;" 

kai; ejpisthvmwn ejn uJmi'n_ deixavtw ejk th'" 

kalh'" ajnastrofh'" ta; e[rga aujtou' ejn 

prau?thti sofiva". 14 eij de; zh'lon pikro;n 

e[cete kai; ejriqeivan ejn th'/ kardiva/ uJmw'n, mh; 
katakauca'sqe kai; yeuvdesqe kata; th'" 

ajlhqeiva". 15 oujk e[stin au{th hJ sofiva a[nwqen 

katercomevnh, ajlla; ejpivgeio", yucikhv, 
daimoniwvdh": 16 o{pou ga;r zh'lo" kai; ejriqeiva, 
ejkei' ajkatastasiva kai; pa'n fau'lon pra'gma. 
17 hJ de; a[nwqen sofiva prw'ton me;n aJgnhv 
ejstin, e[peita eijrhnikhv, ejpieikhv", eujpeiqhv", 
mesth; ejlevou" kai; karpw'n ajgaqw'n, 
ajdiavkrito", ajnupovkrito": 18 karpo;" de; 
dikaiosuvnh" ejn eijrhvnh/ speivretai toi'" 

poiou'sin eijrhvnhn. 

§4 1 Povqen povlemoi kai; povqen mavcai 
ejn uJmi'n_ oujk ejnteu'qen, ejk tw'n hJdonw'n uJmw'n 

tw'n strateuomevnwn ejn toi'" mevlesin uJmw'n_ 
2 ejpiqumei'te, kai; oujk e[cete: foneuvete kai; 
zhlou'te, kai; ouj duvnasqe ejpitucei'n: mavcesqe 

kai; polemei'te. oujk e[cete dia; to; mh; 
aijtei'sqai uJma'": 3 aijtei'te kai; ouj lambavnete, 
diovti kakw'" aijtei'sqe, i{na ejn tai'" hJdonai'" 

uJmw'n dapanhvshte. 4 moicalivde", oujk oi[date 

o{ti hJ filiva tou' kovsmou e[cqra tou' qeou' 
ejstin_ o}" eja;n ou\n boulhqh'/ fivlo" ei\nai tou' 
kovsmou, ejcqro;" tou' qeou' kaqivstatai. 5 h] 
dokei'te o{ti kenw'" hJ grafh; levgei, Pro;" 

fqovnon ejpipoqei' to; pneu'ma o} katwv/kisen ejn 

hJmi'n_ 6 meivzona de; divdwsin cavrin: dio; levgei, 
@O qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, 
tapeinoi'" de; divdwsin cavrin. 7 uJpotavghte 

ou\n tw'/ qew'/: ajntivsthte de; tw'/ diabovlw/, kai; 
feuvxetai ajf! uJmw'n: 8 ejggivsate tw'/ qew'/, kai; 
ejggiei' uJmi'n. kaqarivsate cei'ra", aJmartwloiv, 
kai; aJgnivsate kardiva", divyucoi. 
9 talaipwrhvsate kai; penqhvsate kai; 
klauvsate: oJ gevlw" uJmw'n eij" pevnqo" 

metatraphvtw kai; hJ cara; eij" kathvfeian. 
10 tapeinwvqhte ejnwvpion kurivou, kai; uJywvsei 
uJma'". 11 Mh; katalalei'te ajllhvlwn, ajdelfoiv: 
oJ katalalw'n ajdelfou' h] krivnwn to;n ajdelfo;n 

aujtou' katalalei' novmou kai; krivnei novmon: eij 
de; novmon krivnei", oujk ei\ poihth;" novmou ajlla; 
krithv". 12 ei|" ejstin »oJ¼ nomoqevth" kai; 
krithv", oJ dunavmeno" sw'sai kai; ajpolevsai: su; 
de; tiv" ei\, oJ krivnwn to;n plhsivon_ 13 !vAge nu'n 

oiJ levgonte", Shvmeron h] au[rion poreusovmeqa 

eij" thvnde th;n povlin kai; poihvsomen ejkei' 
ejniauto;n kai; ejmporeusovmeqa kai; 
kerdhvsomen: 14 oi{tine" oujk ejpivstasqe to; 
th'" au[rion poiva hJ zwh; uJmw'n. ajtmi;" gavr 

ejste hJ pro;" ojlivgon fainomevnh, e[peita kai; 
ajfanizomevnh: 15 ajnti; tou' levgein uJma'", !Ea;n 

oJ kuvrio" qelhvsh/, kai; zhvsomen kai; poihvsomen 

tou'to h] ejkei'no. 16 nu'n de; kauca'sqe ejn tai'"

a fügefa olajbogyót, vagy a szőlő fügét? Így a sós 
forrás sem adhat édes vizet. 

A felülről származó bölcsesség 13 Ki a bölcs és 
képzett közületek? Az ilyen mutassa fel az igaz élet 
tetteit bölcs szelídségben. 14 De ha keserű irigység 
van bennetek, és viszálykodás a szívetekben, ne 
dicsekedjetek és ne hazudjatok, meghazudtolva az 
igazságot. 15 Mert az ilyen nem felülről jövő 
bölcsesség, hanem földi, érzéki, ördögi. 16 Ahol 
ugyanis irigység és versengés van, ott állhatatlanság 
is, és minden rossz cselekedet. 17 Az a bölcsesség 
pedig, amely felülről származik, először is 
szemérmes, azután békeszerető, szerény, 
engedékeny, telve van irgalommal és jó 
gyümölcsökkel, nem ítélkezik, s nincs benne tettetés. 
18 Az igazság gyümölcsét pedig békességben vetik el 
a békeszeretők. 

4 Óvás a széthúzástól és az evilági 

gondolkodástól 1 Honnan a háborúság és a civakodás 
köztetek? Nemde bensőtökből, a kívánságaitokból, 
amelyek tagjaitokban háborognak? 2 Csak kívántok, 
s nem kaptok semmit, öldököltök és versengtek, s 
nem szereztek semmit. Civakodtok és tusakodtok, és 
nincs semmitek – azért, mert nem kértek. 3 Kértek és 
nem kaptok – mert rosszul kértek: azért, hogy 
kívánságaitokra fordítsátok. 4 Ti házasságtörők! Nem 
tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellensége 
az Istennek? 

Aki tehát ennek a világnak barátja akar lenni, 
ellenségévé lesz Istennek. 5 Vagy azt gondoljátok, 
hogy hiába mondja az Írás: »Féltékenyen vágyakozik 
a Lélek, amely bennünk lakik«? 6 Sőt még nagyobb 
kegyelmet is ad. Azért mondja: 

»Isten a kevélyeknek ellenáll,  
az alázatosaknak pedig kegyelmet ad« {Péld 

3,34G}. 
7 Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az 

ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. 
8 Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 
Tisztítsátok meg kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok 
meg szíveteket, ti kettős lelkűek! 9 Keseregjetek, 
szomorkodjatok és siránkozzatok, nevetésetek 
forduljon gyászra, és örömötök szomorkodásra. 
10 Alázkodjatok meg az Úr színe előtt, és ő 
felmagasztal titeket. 

11 Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki 
rágalmazza testvérét vagy aki megítéli testvérét, a 
törvényt rágalmazza és a törvényt ítéli el. Ha pedig 
elítéled a törvényt, nem vagy a törvény követője, 
hanem bírája. 12 Egy törvényhozó és bíró van, az, aki 
megmenthet és elveszíthet. Te pedig ki vagy, hogy 
felebarátodat megítéled? 

Óvás a magabiztosságtól 13 Rajta hát, akik így 
szóltok: »Ma vagy holnap elmegyünk ebbe és ebbe a



ajlazoneivai" uJmw'n: pa'sa kauvchsi" toiauvth
ponhrav ejstin. 17 eijdovti ou\n kalo;n poiei'n kai; 
mh; poiou'nti, aJmartiva aujtw'/ ejstin. 

 

 

 

 

 

 

 

§5 1 !vAge nu'n oiJ plouvsioi, klauvsate 

ojloluvzonte" ejpi; tai'" talaipwrivai" uJmw'n 

tai'" ejpercomevnai". 2 oJ plou'to" uJmw'n 

sevshpen kai; ta; iJmavtia uJmw'n shtovbrwta 

gevgonen, 3 oJ cruso;" uJmw'n kai; oJ a[rguro" 

kativwtai, kai; oJ ijo;" aujtw'n eij" martuvrion 

uJmi'n e[stai kai; favgetai ta;" savrka" uJmw'n 

wJ" pu'r: ejqhsaurivsate ejn ejscavtai" hJmevrai". 
4 ijdou; oJ misqo;" tw'n ejrgatw'n tw'n ajmhsavntwn 

ta;" cwvra" uJmw'n oJ ajpesterhmevno" ajf! uJmw'n 

kravzei, kai; aiJ boai; tw'n qerisavntwn eij" ta; 
w\ta kurivou Sabaw;q eijselhluvqasin. 
5 ejtrufhvsate ejpi; th'" gh'" kai; 
ejspatalhvsate, ejqrevyate ta;" kardiva" uJmw'n 

ejn hJmevra/ sfagh'". 6 katedikavsate, 
ejfoneuvsate to;n divkaion. oujk ajntitavssetai 
uJmi'n. 7 Makroqumhvsate ou\n, ajdelfoiv, e{w" 

th'" parousiva" tou' kurivou. ijdou; oJ gewrgo;" 

ejkdevcetai to;n tivmion karpo;n th'" gh'", 
makroqumw'n ejp! aujtw'/ e{w" lavbh/ provi>mon kai; 
o[yimon. 8 makroqumhvsate kai; uJmei'", 
sthrivxate ta;" kardiva" uJmw'n, o{ti hJ 
parousiva tou' kurivou h[ggiken. 9 mh; 
stenavzete, ajdelfoiv, kat! ajllhvlwn, i{na mh; 
kriqh'te: ijdou; oJ krith;" pro; tw'n qurw'n 

e{sthken. 10 uJpovdeigma lavbete, ajdelfoiv, th'" 

kakopaqeiva" kai; th'" makroqumiva" tou;" 

profhvta", oi} ejlavlhsan ejn tw'/ ojnovmati 
kurivou. 11 ijdou; makarivzomen tou;" 

uJpomeivnanta": th;n uJpomonh;n !Iw;b hjkouvsate, 
kai; to; tevlo" kurivou ei[dete, o{ti 
poluvsplagcnov" ejstin oJ kuvrio" kai; 
oijktivrmwn. 12 Pro; pavntwn dev, ajdelfoiv mou, 
mh; ojmnuvete, mhvte to;n oujrano;n mhvte th;n gh'n 

mhvte a[llon tina; o{rkon: h[tw de; uJmw'n to; Nai; 
nai; kai; to; Ou] ou[, i{na mh; uJpo; krivsin pevshte. 
13 Kakopaqei' ti" ejn uJmi'n_ proseucevsqw: 
eujqumei' ti"_ yallevtw. 14 ajsqenei' ti" ejn 

uJmi'n_ proskalesavsqw tou;" presbutevrou" 

th'" ejkklhsiva", kai; proseuxavsqwsan ejp! 
aujto;n ajleivyante" »aujto;n¼ ejlaivw/ ejn tw'/ 
ojnovmati tou' kurivou: 15 kai; hJ eujch; th'" 

pivstew" swvsei to;n kavmnonta, kai; ejgerei' 
aujto;n oJ kuvrio": ka]n aJmartiva" h\/ pepoihkwv", 
ajfeqhvsetai aujtw'/. 16 ejxomologei'sqe ou\n 

ajllhvloi" ta;" aJmartiva" kai; eu[cesqe uJpe;r 

ajllhvlwn, o{pw" ijaqh'te. polu; ijscuvei devhsi"

szóltok: »Ma vagy holnap elmegyünk ebbe és ebbe a 
városba, s ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és 
nyerészkedünk« – 14 pedig azt sem tudjátok, mi lesz 
az életetekkel holnap. Pára vagytok, amely kevés 
ideig látszik, aztán elenyészik. 15 Ahelyett, hogy azt 
mondanátok: »Ha az Úr akarja, és ha élünk, ezt vagy 
azt fogjuk tenni.« 16 Ti azonban most dicsekedtek 
büszkeségetekben – pedig minden ilyen dicsekvés 
rossz. 17 Aki tehát tudna jót tenni és nem tesz, az 
vétkezik. 

5 Figyelmeztetés a keményszívű gazdagok 

számára 1 Rajta hát, gazdagok! Sírjatok, 
jajveszékeljetek a nyomorúságok miatt, amelyek 
rátok következnek! 2 Gazdagságotok elpusztult, 
ruháitokat megemésztette a moly. 3 Aranyotok és 
ezüstötök megrozsdásodott, a rozsdája tanúskodni 
fog ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. 
Még az utolsó napokban is gyűjtögettetek! 4 Íme, a 
munkások bére, akik mezőiteket learatták, s amelyet 
ti nem fizettetek ki, felkiált, és az aratók kiáltása 
eljutott a Seregek Urának fülébe. 5 Lakmároztatok a 
földön, és bujaságban hizlaltátok szíveteket a leölés 
napjára! 6 Elítéltétek és megöltétek az igazat, s ő nem 
állt ellen nektek! 

Figyelmeztetés a kitartásra 7 Legyetek tehát 
béketűrők, testvéreim, az Úr eljöveteléig! Íme, a 
földművelő is várja a föld drága terményét, 
türelmesen várakozik, amíg a korai és a késői esőt 
megkapja. {MTörv 11,14}. 8 Legyetek ti is türelmesek, és 
erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele 
közel van! 9 Ne panaszkodjatok, testvérek, egymás 
ellen, hogy meg ne ítéljenek benneteket! Íme, a bíró 
az ajtó előtt áll! 10 A szenvedésben és béketűrésben 
legyenek példaképeitek, testvérek, azok a próféták, 
akik az Úr nevében szóltak! 11 Íme, boldognak 
mondjuk őket, mert kitartottak. Hallottatok Jób 
béketűréséről, és láttátok a végét, melyet az Úr adott, 
mert irgalmas az Úr, és könyörületes {Zsolt 103,8}. 

Óvás az esküdözéstől 12 Mindenekelőtt pedig, 
testvéreim, ne esküdjetek sem az égre, sem a földre, 
és semmi egyébre sem! Legyen a ti »igen«-etek igen, 
a »nem«-etek nem, hogy ne essetek ítélet alá! 

A bizalomteli imádság ereje: 5,13-18 

13 Szenved valaki közületek? Imádkozzék! 
Vidám valaki? Énekeljen zsoltárokat! 14 Beteg valaki 
köztetek? Hívassa el az egyház presbitereit, azok 
imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr 
nevében! 15 A hitből fakadó imádság megszabadítja a 
beteget, és az Úr felsegíti őt, ha pedig bűnökben van, 
bocsánatot nyer. 16 Valljátok meg tehát egymásnak 
bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy 
meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember 



dikaivou ejnergoumevnh. 17 !Hliva" a[nqrwpo" h\n
oJmoiopaqh;" hJmi'n, kai; proseuch'/ proshuvxato 

tou' mh; brevxai, kai; oujk e[brexen ejpi; th'" gh'" 

ejniautou;" trei'" kai; mh'na" e{x: 18 kai; pavlin 

proshuvxato, kai; oJ oujrano;" uJeto;n e[dwken kai; 
hJ gh' ejblavsthsen to;n karpo;n aujth'". 
19 !Adelfoiv mou, ejavn ti" ejn uJmi'n planhqh'/ 
ajpo; th'" ajlhqeiva" kai; ejpistrevyh/ ti" aujtovn, 
20 ginwskevtw o{ti oJ ejpistrevya" aJmartwlo;n 

ejk plavnh" oJdou' aujtou' swvsei yuch;n aujtou' ejk 

qanavtou kai; kaluvyei plh'qo" aJmartiw'n.  

 

 

 

 

&Péter első levele 

 

§1 1 Pevtro" ajpovstolo" !Ihsou' 
Cristou' ejklektoi'" parepidhvmoi" diaspora'" 

Povntou, Galativa", Kappadokiva", !Asiva", 
kai; Biquniva", 2 kata; provgnwsin qeou' 
patrov", ejn aJgiasmw'/ pneuvmato", eij" 

uJpakoh;n kai; rJantismo;n ai{mato" !Ihsou' 
Cristou': cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh plhqunqeivh. 
3 Eujloghto;" oJ qeo;" kai; path;r tou' kurivou 

hJmw'n !Ihsou' Cristou', oJ kata; to; polu; aujtou' 
e[leo" ajnagennhvsa" hJma'" eij" ejlpivda zw'san 

di! ajnastavsew" !Ihsou' Cristou' ejk nekrw'n, 
4 eij" klhronomivan a[fqarton kai; ajmivanton 

kai; ajmavranton, tethrhmevnhn ejn oujranoi'" 

eij" uJma'" 

5 tou;" ejn dunavmei qeou' 
frouroumevnou" dia; pivstew" eij" swthrivan 

eJtoivmhn ajpokalufqh'nai ejn kairw'/ ejscavtw/. 
6 ejn w|/ ajgallia'sqe, ojlivgon a[rti eij devon 

»ejsti;n¼ luphqevnte" ejn poikivloi" 

peirasmoi'", 7 i{na to; dokivmion uJmw'n th'" 

pivstew" polutimovteron crusivou tou' 
ajpollumevnou, dia; puro;" de; dokimazomevnou, 
euJreqh'/ eij" e[painon kai; dovxan kai; timh;n ejn 

ajpokaluvyei !Ihsou' Cristou'. 8 o}n oujk ijdovnte" 

ajgapa'te, eij" o}n a[rti mh; oJrw'nte" 

pisteuvonte" de; ajgallia'sqe cara'/ 
ajneklalhvtw/ kai; dedoxasmevnh/, 9 komizovmenoi 
to; tevlo" th'" pivstew" »uJmw'n¼ swthrivan 

yucw'n. 10 Peri; h|" swthriva" ejxezhvthsan kai; 
ejxhrauvnhsan profh'tai oiJ peri; th'" eij" uJma'" 

cavrito" profhteuvsante", 11 ejraunw'nte" eij" 

tivna h] poi'on kairo;n ejdhvlou to; ejn aujtoi'" 

pneu'ma Cristou' promarturovmenon ta; eij" 

Cristo;n paqhvmata kai; ta;" meta; tau'ta 

dovxa": 12 oi|" ajpekaluvfqh o{ti oujc eJautoi'" 

uJmi'n de; dihkovnoun aujtav, a} nu'n ajnhggevlh 

uJmi'n dia; tw'n eujaggelisamevnwn uJma'" »ejn¼ 
pneuvmati aJgivw/ ajpostalevnti ajp! oujranou', 
eij" a} ejpiqumou'sin a[ggeloi parakuvyai. 
13 Dio; ajnazwsavmenoi ta;" ojsfuva" th'" 

dianoiva" uJmw'n, nhvfonte", teleivw" ejlpivsate 

ejpi; th;n feromevnhn uJmi'n cavrin ejn 

j l vy !I ' C ' 14 J v

könyörgése. 17 Illés hozzánk hasonló ember volt, s 
amikor buzgón imádkozott, hogy ne essék eső a 
földre, nem is esett három évig és hat hónapig. 
18 Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, s a 
föld megadta termését {1 Kir 17-18}. 

Felelősség a testvérekért: 5,19-20 

19 Testvéreim! Ha valaki közületek eltéved az 
igazságtól, és valaki megtéríti őt, 20 tudja meg, hogy 
aki a bűnöst visszatéríti téves útjáról, megmenti 
annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek 
sokaságát {Péld 10,12}. 

 
 

&Péter első levele 

 

1 1 Péter, Jézus Krisztus apostola, a 
szórványban élő, választott jövevényeknek 
Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában 
és Bitíniában, 2 az Atyaisten előretudása szerint, a 
Lélektől eredő megszentelésben, hogy Jézus 
Krisztusnak engedelmeskedjenek, és az ő vére hintse 
meg őket. A kegyelem és béke gyarapodjék 
bennetek! 

A hit célja és útja: 1,3-2,10 

A hit célja 3 Áldott legyen Isten, a mi Urunk 
Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával élő 
reménységre szült újjá minket, Jézus Krisztusnak a 
halottak közül való feltámadása által, 
4 romolhatatlan, szennyezetlen és hervadhatatlan 
örökségre, amely a mennyekben fenn van tartva 
számotokra. 5 Isten ereje a hit által megőriz titeket az 
üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben 
kinyilvánuljon. 6 Emiatt örvendeztek, ha most 
szomorkodnotok is kell egy kissé a különféle 
kísértésekben, 7 hogy a ti megpróbált hitetek a 
romlandó aranynál – melyet tűz által próbálnak meg 
– sokkal értékesebbnek bizonyuljon dicséretetekre, 
dicsőségetekre és tisztességetekre Jézus Krisztus 
megjelenésekor, 8 akit bár nem láttatok, szerettek; 
akiben, bár most sem látjátok, hisztek; s örvendeztek 
kimondhatatlan és megdicsőült örömmel, 9 mert 
eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 

10 Ezt az üdvösséget vizsgálták és kutatták a 
próféták, akik a bennetek megvalósuló kegyelemről 
jövendöltek, 11 kutatva, hogy melyik vagy milyen 
időre mutat bennük Krisztus Lelke, aki előre 
megjövendölte a Krisztusra váró szenvedéseket és a 
rájuk következő dicsőséget. 12 Tudomásukra hozták, 
hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgáltak 
mindazokkal, amiket most az evangélium hirdetői 
feltártak nektek, miután az égből elküldetett a 



ajpokaluvyei !Ihsou' Cristou'. 14 wJ" tevkna
uJpakoh'", mh; suschmatizovmenoi tai'" 

provteron ejn th'/ ajgnoiva/ uJmw'n ejpiqumivai", 
15 ajlla; kata; to;n kalevsanta uJma'" a{gion kai; 
aujtoi; a{gioi ejn pavsh/ ajnastrofh'/ genhvqhte, 
16 diovti gevgraptai »o{ti¼ @vAgioi e[sesqe, o{ti 
ejgw; a{gio" »eijmi¼. 17 Kai; eij patevra 

ejpikalei'sqe to;n ajproswpolhvmptw" 

krivnonta kata; to; eJkavstou e[rgon, ejn fovbw/ 
to;n th'" paroikiva" uJmw'n crovnon 

ajnastravfhte, 18 eijdovte" o{ti ouj fqartoi'", 
ajrgurivw/ h] crusivw/ ejlutrwvqhte ejk th'" 

mataiva" uJmw'n ajnastrofh'" 

patroparadovtou, 19 ajlla; timivw/ ai{mati wJ" 

ajmnou' ajmwvmou kai; ajspivlou Cristou', 
20 proegnwsmevnou me;n pro; katabolh'" 

kovsmou, fanerwqevnto" de; ejp! ejscavtou tw'n 

crovnwn di! uJma'" 

21 tou;" di! aujtou' pistou;" 

eij" qeo;n to;n ejgeivranta aujto;n ejk nekrw'n kai; 
dovxan aujtw'/ dovnta, w{ste th;n pivstin uJmw'n 

kai; ejlpivda ei\nai eij" qeovn. 22 Ta;" yuca;" 

uJmw'n hJgnikovte" ejn th'/ uJpakoh'/ th'" ajlhqeiva" 

eij" filadelfivan ajnupovkriton, ejk »kaqara'"¼ 
kardiva" ajllhvlou" ajgaphvsate ejktenw'", 
23 ajnagegennhmevnoi oujk ejk spora'" fqarth'" 

ajlla; ajfqavrtou, dia; lovgou zw'nto" qeou' kai; 
mevnonto": 24 diovti pa'sa sa;rx wJ" covrto", 
kai; pa'sa dovxa aujth'" wJ" a[nqo" covrtou: 
ejxhravnqh oJ covrto", kai; to; a[nqo" ejxevpesen: 
25 to; de; rJh'ma kurivou mevnei eij" to;n aijw'na. 
tou'to dev ejstin to; rJh'ma to; eujaggelisqe;n eij" 

uJma'".  

 

 

 

 

 

 

§2 1 !Apoqevmenoi ou\n pa'san kakivan 

kai; pavnta dovlon kai; uJpokrivsei" kai; fqovnou" 

kai; pavsa" katalaliav", 2 wJ" ajrtigevnnhta 

brevfh to; logiko;n a[dolon gavla ejpipoqhvsate, 
i{na ejn aujtw'/ aujxhqh'te eij" swthrivan, 3 eij 
ejgeuvsasqe o{ti crhsto;" oJ kuvrio". 4 pro;" o}n 

prosercovmenoi, livqon zw'nta, uJpo; ajnqrwvpwn 

me;n ajpodedokimasmevnon para; de; qew'/ 
ejklekto;n e[ntimon, 5 kai; aujtoi; wJ" livqoi 
zw'nte" oijkodomei'sqe oi\ko" pneumatiko;" eij" 

iJeravteuma a{gion, ajnenevgkai pneumatika;" 

qusiva" eujprosdevktou" »tw'/¼ qew'/ dia; !Ihsou' 
Cristou'. 6 diovti perievcei ejn grafh'/, !Idou; 
tivqhmi ejn Siw;n livqon ajkrogwniai'on ejklekto;n 

e[ntimon, kai; oJ pisteuvwn ejp! aujtw'/ ouj mh; 
kataiscunqh'/. 7 uJmi'n ou\n hJ timh; toi'" 

pisteuvousin: ajpistou'sin de; livqo" o}n 

ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte" ou|to" 

ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva" 

8 kai; livqo" 

proskovmmato" kai; pevtra skandavlou: oi}

Szentlélek; ezek szemlélésére vágynak az angyalok 
is. 

A hit útja 13 Ezért tehát övezzétek fel elmétek 
derekát, legyetek józanok, és bízzatok tökéletesen a 
kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus 
megjelenésekor felajánlanak nektek; 14 mint 
engedelmes fiak, nem tudatlanságotok régi 
vágyaihoz alkalmazkodva, 15 hanem a Szent szerint, 
aki titeket meghívott, magatok is egész 
életmódotokban szentek legyetek, 16 mert írva van: 
»Szentek legyetek, mert én szent vagyok!«  {Lev 19,2} 
17 És ha Atyának hívjátok azt, aki személyválogatás 
nélkül ítél kinek-kinek cselekedete szerint, járjatok 
félelemmel zarándokságotok idején, 18 tudva, hogy 
nem romlandó ezüstön vagy aranyon történt a 
megváltásotok az atyáitoktól rátok hagyományozott 
hiú életmódotokból {Iz 52,3}, 19 hanem a szeplőtlen és 
érintetlen Báránynak, Krisztusnak drága vérén, 
20 akit az Atya ugyan a világ alkotása előtt szemelt 
ki, de az utolsó időben jelentett ki tiértetek. 21 Általa 
hisztek Istenben, aki őt feltámasztotta a halottak 
közül, és dicsőséget adott neki, hogy Istenben 
higgyetek és reméljetek. 

22 Tisztítsátok meg tehát lelketeket az 
igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri 
szeretetben. Figyelmesebben, szívből szeressétek 
egymást, 23 újjászületve nem romlandó, hanem 
romolhatatlan magból Isten élő és örökké 
megmaradó igéje által, 24 mert 

minden test olyan, mint a fű,  
s minden dicsősége, mint a fű virága: 
elszáradt a fű, lehullott a virága,  
25 az Úr igéje azonban örökre megmarad {Iz 40,6-

8G}. 
Ez pedig az az ige, amelyet hirdettek nektek. 

2 Jézus Krisztus, az élő kő 1 Vessetek le hát 
minden gonoszságot, minden álnokságot és 
képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, 2 és 
mint a most született kisdedek, hamisítatlan szellemi 
tej után vágyakozzatok, hogy általa növekedjetek az 
üdvösségre, 3 miután megízleltétek, milyen édes az 
Úr {Zsolt 34,9}. 4 Hozzá járultok, mint élő kőhöz, akit 
az emberek elvetettek ugyan, de Isten kiválasztott és 
megtisztelt {Iz 28,16G}. 5 Ti is, mint élő kövek, 
felépültök rajta lelki házzá, szent papsággá lelki 
áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek 
Jézus Krisztus által. 6 Azért áll az Írásban: 

»Íme, kiválasztott, értékes szegletkövet teszek le 
Sionban;  
aki hisz benne, meg nem szégyenül« {Iz 28,16G}. 
7 Ez nektek, hívőknek, tisztesség, a nem 

hívőknek pedig 
»ez az a kő, amelyet az építők elvetettek,  



proskovptousin tw'/ lovgw/ ajpeiqou'nte", eij" o} 
kai; ejtevqhsan. 9 @Umei'" de; gevno" ejklektovn, 
basivleion iJeravteuma, e[qno" a{gion, lao;" eij" 

peripoivhsin, o{pw" ta;" ajreta;" ejxaggeivlhte 

tou' ejk skovtou" uJma'" kalevsanto" eij" to; 
qaumasto;n aujtou' fw'": 10 oi{ pote ouj lao;" 

nu'n de; lao;" qeou', oiJ oujk hjlehmevnoi nu'n de; 
ejlehqevnte". 11 !Agaphtoiv, parakalw' wJ" 

paroivkou" kai; parepidhvmou" ajpevcesqai tw'n 

sarkikw'n ejpiqumiw'n, ai{tine" strateuvontai 
kata; th'" yuch'": 12 th;n ajnastrofh;n uJmw'n 

ejn toi'" e[qnesin e[conte" kalhvn, i{na, ejn w|/ 
katalalou'sin uJmw'n wJ" kakopoiw'n, ejk tw'n 

kalw'n e[rgwn ejpopteuvonte" doxavswsin to;n 

qeo;n ejn hJmevra/ ejpiskoph'". 13 @Upotavghte 

pavsh/ ajnqrwpivnh/ ktivsei dia; to;n kuvrion: ei[te 

basilei' wJ" uJperevconti, 14 ei[te hJgemovsin wJ" 

di! aujtou' pempomevnoi" eij" ejkdivkhsin 

kakopoiw'n e[painon de; ajgaqopoiw'n: 15 o{ti 
ou{tw" ejsti;n to; qevlhma tou' qeou', 
ajgaqopoiou'nta" fimou'n th;n tw'n ajfrovnwn 

ajnqrwvpwn ajgnwsivan: 16 wJ" ejleuvqeroi, kai; mh; 
wJ" ejpikavlumma e[conte" th'" kakiva" th;n 

ejleuqerivan, ajll! wJ" qeou' dou'loi. 17 pavnta" 

timhvsate, th;n ajdelfovthta ajgapa'te, to;n 

qeo;n fobei'sqe, to;n basileva tima'te. 18 OiJ 
oijkevtai uJpotassovmenoi ejn panti; fovbw/ toi'" 

despovtai", ouj movnon toi'" ajgaqoi'" kai; 
ejpieikevsin ajlla; kai; toi'" skolioi'". 19 tou'to 

ga;r cavri" eij dia; suneivdhsin qeou' uJpofevrei 
ti" luvpa" pavscwn ajdivkw". 20 poi'on ga;r 

klevo" eij aJmartavnonte" kai; kolafizovmenoi 
uJpomenei'te_ ajll! eij ajgaqopoiou'nte" kai; 
pavsconte" uJpomenei'te, tou'to cavri" para; 
qew'/. 21 eij" tou'to ga;r ejklhvqhte, o{ti kai; 
Cristo;" e[paqen uJpe;r uJmw'n, uJmi'n 

uJpolimpavnwn uJpogrammo;n i{na 

ejpakolouqhvshte toi'" i[cnesin aujtou': 22 o}" 

aJmartivan oujk ejpoivhsen oujde; euJrevqh dovlo" 

ejn tw'/ stovmati aujtou': 23 o}" loidorouvmeno" 

oujk ajnteloidovrei, pavscwn oujk hjpeivlei, 
paredivdou de; tw'/ krivnonti dikaivw": 24 o}" ta;" 

aJmartiva" hJmw'n aujto;" ajnhvnegken ejn tw'/ 
swvmati aujtou' ejpi; to; xuvlon, i{na tai'" 

aJmartivai" ajpogenovmenoi th'/ dikaiosuvnh/ 
zhvswmen: ou| tw'/ mwvlwpi ijavqhte. 25 h\te ga;r 

wJ" provbata planwvmenoi, ajlla; ejpestravfhte 

nu'n ejpi; to;n poimevna kai; ejpivskopon tw'n 

yucw'n uJmw'n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és mégis szegletkővé lett« {Zsolt 118,22}. 
8 Ezenkívül »a botlás kövévé és a botrány 

sziklájává« {Iz 8,14} mindazoknak, akik megütköznek 
az igén, és nem hisznek benne, pedig erre rendelték 
őket. 

9 Ti pedig választott nép, királyi papság, szent 
nemzet, megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek 
annak üdvözítő tetteit {Kiv 19,5kG; Iz 43,20k}, aki a 
sötétségből meghívott titeket az ő csodálatos 
világosságára, 10 akik egykor »nem nép« voltatok, 
most pedig Isten népe vagytok; akik számára azelőtt 
nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek {Óz 

1,6.9; 2,3}. 

Keresztény élet a családban és a 
társadalomban: 2,11-4,11 

A keresztény a társadalomban 11 Szeretteim, 
kérlek titeket, mint jövevényeket és zarándokokat, 
tartózkodjatok a testi kívánságoktól, amelyek a lélek 
ellen harcolnak. 12 Tanúsítsatok jó magatartást a 
nemzetek között, hogy éppen abban, amiben mint 
gonosztevőket megrágalmaznak, a jócselekedetek 
láttán, dicsőítsék Istent a látogatás napján. 

13 Engedelmesek legyetek minden emberi 
teremtménynek az Úrért, akár a királynak, mint 
legfelsőbbnek, 14 akár a helytartóknak, mint akiket ő 
a gonosztevők büntetésére, a jóknak pedig 
dicséretére küldött. 15 Mert az az Isten akarata, hogy 
jót cselekedve elnémítsátok az oktalan emberek 
tudatlanságát; 16 mint szabadok, és nem mint 
olyanok, akik a szabadságot a gonoszság palástjául 
használjátok, hanem mint Isten szolgái. 

17 Mindenkit becsüljetek, a testvéri közösséget 
szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. 

Szolgák Krisztus követésében 18 Szolgák, 
engedelmeskedjetek uraitoknak teljes félelemmel, ne 
csak a jóknak és szelídeknek, hanem a gonoszoknak 
is. 19 Mert kegyelem az, ha valaki Isten iránti 
lelkiismeretességből igazságtalanul szenvedve tűri a 
gyötrelmeket. 20 Hiszen miféle dicsőség az, ha 
vétkeztek, és azért viselitek el a pofonokat? De ha jót 
cselekedtetek, és békével tűrtök, ez kedves Isten 
előtt. 21 Hiszen erre vagytok hivatva, 

mert példát hagyva nektek,  
Krisztus is szenvedett értetek,  
hogy az ő nyomdokait kövessétek.  
22 Ő, aki bűnt nem cselekedett,  
s álnokságot sem találtak szájában {Iz 53,9}, 
23 aki, mikor szidalmazták, maga nem 
szidalmazott,  
mikor szenvedett, nem fenyegetőzött,  
hanem rábízta magát az igazságos Bíróra;  
24 aki a mi bűneinket maga hordozta testében a 
fán,  



 

 

 

 

 

§3 1 @Omoivw" »aiJ¼ gunai'ke" 

uJpotassovmenai toi'" ijdivoi" ajndravsin, i{na 

kai; ei[ tine" ajpeiqou'sin tw'/ lovgw/ dia; th'" 

tw'n gunaikw'n ajnastrofh'" a[neu lovgou 

kerdhqhvsontai 2 ejpopteuvsante" th;n ejn 

fovbw/ aJgnh;n ajnastrofh;n uJmw'n. 3 w|n e[stw 

oujc oJ e[xwqen ejmplokh'" tricw'n kai; 
periqevsew" crusivwn h] ejnduvsew" iJmativwn 

kovsmo", 4 ajll! oJ krupto;" th'" kardiva" 

a[nqrwpo" ejn tw'/ ajfqavrtw/ tou' praevw" kai; 
hJsucivou pneuvmato", o{ ejstin ejnwvpion tou' 
qeou' polutelev". 5 ou{tw" gavr pote kai; aiJ 
a{giai gunai'ke" aiJ ejlpivzousai eij" qeo;n 

ejkovsmoun eJautav", uJpotassovmenai toi'" 

ijdivoi" ajndravsin, 6 wJ" Savrra uJphvkousen tw'/ 
!Abraavm, kuvrion aujto;n kalou'sa: h|" 

ejgenhvqhte tevkna ajgaqopoiou'sai kai; mh; 
fobouvmenai mhdemivan ptovhsin. 7 OiJ a[ndre" 

oJmoivw" sunoikou'nte" kata; gnw'sin, wJ" 

ajsqenestevrw/ skeuvei tw'/ gunaikeivw/ 
ajponevmonte" timhvn, wJ" kai; sugklhronovmoi" 

cavrito" zwh'", eij" to; mh; ejgkovptesqai ta;" 

proseuca;" uJmw'n. 8 To; de; tevlo" pavnte" 

oJmovfrone", sumpaqei'", filavdelfoi, 
eu[splagcnoi, tapeinovfrone", 9 mh; 
ajpodidovnte" kako;n ajnti; kakou' h] loidorivan 

ajnti; loidoriva", toujnantivon de; eujlogou'nte", 
o{ti eij" tou'to ejklhvqhte i{na eujlogivan 

klhronomhvshte. 10 oJ ga;r qevlwn zwh;n ajgapa'n 

kai; ijdei'n hJmevra" ajgaqa;" pausavtw th;n 

glw'ssan ajpo; kakou' kai; ceivlh tou' mh; 
lalh'sai dovlon, 11 ejkklinavtw de; ajpo; kakou' 
kai; poihsavtw ajgaqovn, zhthsavtw eijrhvnhn 

kai; diwxavtw aujthvn. 12 o{ti ojfqalmoi; kurivou 

ejpi; dikaivou" kai; w\ta aujtou' eij" devhsin 

aujtw'n, provswpon de; kurivou ejpi; poiou'nta" 

kakav. 13 Kai; tiv" oJ kakwvswn uJma'" eja;n tou' 
ajgaqou' zhlwtai; gevnhsqe_ 14 ajll! eij kai; 
pavscoite dia; dikaiosuvnhn, makavrioi. to;n de; 
fovbon aujtw'n mh; fobhqh'te mhde; taracqh'te, 
15 kuvrion de; to;n Cristo;n aJgiavsate ejn tai'" 

kardivai" uJmw'n, e{toimoi ajei; pro;" ajpologivan 

panti; tw'/ aijtou'nti uJma'" lovgon peri; th'" ejn 

uJmi'n ejlpivdo", 16 ajlla; meta; prau?thto" kai; 
fovbou, suneivdhsin e[conte" ajgaqhvn, i{na ejn w|/ 
katalalei'sqe kataiscunqw'sin oiJ 
ejphreavzonte" uJmw'n th;n ajgaqh;n ejn Cristw'/ 
ajnastrofhvn. 17 krei'tton ga;r 

ajgaqopoiou'nta", eij qevloi to; qevlhma tou' 
qeou', pavscein h] kakopoiou'nta". 18 o{ti kai; 
Cristo;" a{pax peri; aJmartiw'n e[paqen, 
divkaio" uJpe;r ajdivkwn, i{na uJma'" prosagavgh/ 
tw'/ qew'/, qanatwqei;" me;n sarki; zw/opoihqei;" 

de; pneuvmati: 19 ejn w|/ kai; toi'" ejn fulakh'/

hogy a bűnöknek meghalva igaz életet éljünk; 
az ő sebe által gyógyultatok meg.  
25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő 
juhok {Iz 53,5k}, 
de most megtértetek lelketek pásztorához és 

felügyelőjéhez. 

3 Asszonyok és férjek 1 Ugyanígy az asszonyok 
is legyenek engedelmesek férjüknek, hogy ha 
egyesek nem hisznek is az igének, az asszonyok 
magaviselete beszéd nélkül is megnyerje őket, 
2 mikor látják istenfélő, tiszta életeteket. 3 Ne a külső 
hajdísz, az arany viselése vagy fényes ruha legyen az 
ékességük, 4 hanem ami a szívben rejtőző, 
múlhatatlan ékszer: a szelíd és nyugodt természet. Ez 
értékes Isten szemében. 5 Hiszen egykor így 
ékesítették fel magukat a szent és Istenben bízó 
asszonyok is, engedelmeskedve saját férjüknek, 
6 mint ahogy Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, 
urának nevezve őt, akinek ti leányai vagytok, ha jót 
tesztek, és semmi viszontagságtól nem féltek. 

7 De ti is, férfiak, megértőek legyetek 
asszonyaitokkal, becsüljétek meg őket, mint a 
gyengébb asszonyi nemet, és mint társörököseiteket 
a kegyelemből való életben, hogy imádságotoknak 
ne legyen akadálya. 

Felhívás az egyetértésre 8 Végül pedig legyetek 
mindnyájan egyetértők, együttérzők, szeressétek a 
testvéri közösséget, legyetek irgalmasok, alázatosak! 
9 Ne viszonozzátok a rosszat rosszal, sem a szidalmat 
szidalommal, inkább mondjatok áldást; hisz arra 
vagytok hivatva, hogy áldás legyen az örökrészetek. 

10 »Mert aki az életet szeretni akarja,  
és jó napokat szeretne látni,  
fékezze nyelvét a rossztól,  
és szája ne szóljon álnokságot.  
11 Forduljon el a gonosztól, és tegyen jót;  
keresse a békét, és kövesse azt.  
12 Mert az Úr szemei az igazakon nyugszanak,  
és fülei hallgatnak könyörgéseikre;  
de az Úr tekintete haragos a gonosztevők 
felé« {Zsolt 34,13-17}. 
Helyes magatartás a világban 13 Ki árthat 

nektek, ha a jónak buzgó követői lesztek? 14 De ha 
szenvedtek is az igaz élet miatt, boldogok vagytok. 
Ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, és meg ne 
zavarodjatok, 15 hanem őrizzétek szentül szívetekben 
az Úr Krisztust {Iz 8,12k}. Mindenkor legyetek készen 
arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a 
bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek. 16 De 
ezt szelídséggel és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel 
tegyétek, hogy akik rágalmazzák buzgó életeteket 
Krisztusban, szégyent valljanak abban, amivel titeket 
gyaláznak. 17 Jobb ugyanis – ha Isten úgy akarja – jót 
cselekedve szenvedni, mint rosszat cselekedve. 



pneuvmasin poreuqei;" ejkhvruxen,
20 ajpeiqhvsasivn pote o{te ajpexedevceto hJ tou' 
qeou' makroqumiva ejn hJmevrai" Nw'e 

kataskeuazomevnh" kibwtou', eij" h}n ojlivgoi, 
tou't! e[stin ojktw; yucaiv, dieswvqhsan di! 
u{dato". 21 o} kai; uJma'" ajntivtupon nu'n swv/zei 
bavptisma, ouj sarko;" ajpovqesi" rJuvpou ajlla; 
suneidhvsew" ajgaqh'" ejperwvthma eij" qeovn, 
di! ajnastavsew" !Ihsou' Cristou', 22 o{" ejstin 

ejn dexia'/ »tou'¼ qeou', poreuqei;" eij" oujranovn, 
uJpotagevntwn aujtw'/ ajggevlwn kai; ejxousiw'n 

kai; dunavmewn.  

 

 

 

§4 1 Cristou' ou\n paqovnto" sarki; kai; 
uJmei'" th;n aujth;n e[nnoian oJplivsasqe, o{ti oJ 
paqw;n sarki; pevpautai aJmartiva", 2 eij" to; 
mhkevti ajnqrwvpwn ejpiqumivai" ajlla; qelhvmati 
qeou' to;n ejpivloipon ejn sarki; biw'sai crovnon. 
3 ajrketo;" ga;r oJ parelhluqw;" crovno" to; 
bouvlhma tw'n ejqnw'n kateirgavsqai, 
peporeumevnou" ejn ajselgeivai", ejpiqumivai", 
oijnoflugivai", kwvmoi", povtoi", kai; ajqemivtoi" 

eijdwlolatrivai". 4 ejn w|/ xenivzontai mh; 
suntrecovntwn uJmw'n eij" th;n aujth;n th'" 

ajswtiva" ajnavcusin, blasfhmou'nte": 5 oi} 
ajpodwvsousin lovgon tw'/ eJtoivmw" e[conti 
kri'nai zw'nta" kai; nekrouv". 6 eij" tou'to ga;r 

kai; nekroi'" eujhggelivsqh i{na kriqw'si me;n 

kata; ajnqrwvpou" sarki; zw'si de; kata; qeo;n 

pneuvmati. 7 Pavntwn de; to; tevlo" h[ggiken. 
swfronhvsate ou\n kai; nhvyate eij" 

proseucav": 8 pro; pavntwn th;n eij" eJautou;" 

ajgavphn ejktenh' e[conte", o{ti ajgavph 

kaluvptei plh'qo" aJmartiw'n: 9 filovxenoi eij" 

ajllhvlou" a[neu goggusmou': 10 e{kasto" 

kaqw;" e[laben cavrisma, eij" eJautou;" aujto; 
diakonou'nte" wJ" kaloi; oijkonovmoi poikivlh" 

cavrito" qeou'. 11 ei[ ti" lalei', wJ" lovgia qeou': 
ei[ ti" diakonei', wJ" ejx ijscuvo" h|" corhgei' oJ 
qeov": i{na ejn pa'sin doxavzhtai oJ qeo;" dia; 
!Ihsou' Cristou', w|/ ejstin hJ dovxa kai; to; 
kravto" eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn. 
12 !Agaphtoiv, mh; xenivzesqe th'/ ejn uJmi'n 

purwvsei pro;" peirasmo;n uJmi'n ginomevnh/ wJ" 

xevnou uJmi'n sumbaivnonto", 13 ajlla; kaqo; 
koinwnei'te toi'" tou' Cristou' paqhvmasin 

caivrete, i{na kai; ejn th'/ ajpokaluvyei th'" 

dovxh" aujtou' carh'te ajgalliwvmenoi. 14 eij 
ojneidivzesqe ejn ojnovmati Cristou', makavrioi, 
o{ti to; th'" dovxh" kai; to; tou' qeou' pneu'ma ejf! 
uJma'" ajnapauvetai. 15 mh; gavr ti" uJmw'n 

pascevtw wJ" foneu;" h] klevpth" h] kakopoio;" 

h] wJ" ajllotriepivskopo": 16 eij de; wJ" 

Cristianov", mh; aijscunevsqw, doxazevtw de; 
to;n qeo;n ejn tw'/ ojnovmati touvtw/. 17 o{ti »oJ¼ 
kairo;" tou' a[rxasqai to; krivma ajpo; tou' oi[kou 

tou' qeou': eij de; prw'ton ajf! hJmw'n, tiv to; 
vl ' j q v ' ' q '

18 Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az 
Igaz a bűnösökért, hogy minket Istenhez vezessen. 
Test szerint megölték ugyan, de a Lélek életre 
keltette. 19 Őbenne ment el, hogy azoknak a 
lelkeknek is hirdesse az örömhírt, akik a börtönben 
voltak, 20 akik egykor hitetlenek voltak, amikor Isten 
türelmesen várt Noé napjaiban, míg a bárka épült, 
amelyben kevés, összesen nyolc lélek menekült meg 
a víz által. 21 Ennek felel meg most a keresztség, 
amely titeket most megment, nem a test szennyének 
lemosása által, hanem mint a jó lelkiismeret kérése 
Istentől Jézus Krisztus feltámadása alapján, 22 aki az 
Isten jobbján van, miután felment a mennybe, és 
akinek uralma alá vannak vetve az angyalok, 
hatalmasságok és erők. 

4 1 Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, ti is 
ugyanezzel a gondolattal fegyverkezzetek fel, mert 
aki testben szenvedett, megszűnt vétkezni, 2 hogy 
már ne az emberi vágyaknak, hanem Isten 
akaratának éljen a testben még hátralevő időben. 
3 Mert elég, hogy az elmúlt időt a pogányok akarata 
szerint töltöttétek, és kicsapongásokban, 
tobzódásban, részegeskedésben, dorbézolásokban, 
tivornyázásokban, tiltott bálványimádásban éltetek. 
4 Most meg csodálkoznak, hogy nem tartotok velük 
ugyanezen érzékiség áradatában, és káromolnak 
titeket. 5 De számot fognak adni annak, aki készen áll 
ítélni eleveneket és holtakat. 6 Mert azért hirdette 
Krisztus az evangéliumot a megholtaknak is, hogy 
bár test szerint, emberek módjára ítélet alá estek, de a 
Lélek szerint Istenben életük legyen. 

7 Közel van mindennek a vége. Legyetek tehát 
okosak, és ügyeljetek, hogy helyesen imádkozzatok! 
8 Mindenekelőtt pedig kölcsönös szeretettel legyetek 
egymás iránt szüntelenül, mert a szeretet sok bűnt 
eltakar {Péld 10,12}! 9 Legyetek vendégszeretők egymás 
iránt zúgolódás nélkül! 10 Mindegyiktek, ahogy kapta 
a kegyelmet, úgy adja tovább másnak is, mint jó 
intézői az Isten sokféle kegyelmének. 11 Ha valaki 
beszél, mintegy Isten szavaival beszéljen; ha valaki 
szolgálatot tesz, mintha azzal az erővel tenné, 
amelyet Isten oszt ki, hogy mindenben Isten 
dicsősége valósuljon meg Jézus Krisztus által, akié a 
dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké! Ámen. 

Befejező intelmek: 4,12-5,11 

A kitartás próbája 12 Szeretteim, ne lepődjetek 
meg azokon a perzselő szorongatásokon, amelyek 
megpróbáltatásul érnek benneteket, mintha valami 
hallatlan dolog esett volna veletek. 13 Inkább 
örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus 
szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, 
vigadozva örvendezzetek. 14 Ha szidalmaznak titeket 
Krisztus nevéért, boldogok vagytok, mert a dicsőség 



tevlo" tw'n ajpeiqouvntwn tw'/ tou' qeou' 
eujaggelivw/_ 18 kai; eij oJ divkaio" movli" 

swv/zetai, oJ ajsebh;" kai; aJmartwlo;" pou' 
fanei'tai_ 19 w{ste kai; oiJ pavsconte" kata; to; 
qevlhma tou' qeou' pistw'/ ktivsth/ 
paratiqevsqwsan ta;" yuca;" aujtw'n ejn 

ajgaqopoii?a/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 1 Presbutevrou" ou\n ejn uJmi'n 

parakalw' oJ sumpresbuvtero" kai; mavrtu" 

tw'n tou' Cristou' paqhmavtwn, oJ kai; th'" 

mellouvsh" ajpokaluvptesqai dovxh" koinwnov": 
2 poimavnate to; ejn uJmi'n poivmnion tou' qeou' », 
ejpiskopou'nte"¼ mh; ajnagkastw'" ajlla; 
eJkousivw" kata; qeovn, mhde; aijscrokerdw'" 

ajlla; proquvmw", 3 mhd! wJ" katakurieuvonte" 

tw'n klhvrwn ajlla; tuvpoi ginovmenoi tou' 
poimnivou: 4 kai; fanerwqevnto" tou' 
ajrcipoivmeno" komiei'sqe to;n ajmaravntinon 

th'" dovxh" stevfanon. 5 @Omoivw", newvteroi, 
uJpotavghte presbutevroi". pavnte" de; 
ajllhvloi" th;n tapeinofrosuvnhn 

ejgkombwvsasqe, o{ti »JO¼ qeo;" uJperhfavnoi" 

ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin. 
6 Tapeinwvqhte ou\n uJpo; th;n krataia;n cei'ra 

tou' qeou', i{na uJma'" uJywvsh/ ejn kairw'/, 7 pa'san 

th;n mevrimnan uJmw'n ejpirivyante" ejp! aujtovn, 
o{ti aujtw'/ mevlei peri; uJmw'n. 8 Nhvyate, 
grhgorhvsate. oJ ajntivdiko" uJmw'n diavbolo" wJ" 

levwn wjruovmeno" peripatei' zhtw'n »tina¼ 
katapiei'n: 9 w|/ ajntivsthte stereoi; th'/ pivstei, 
eijdovte" ta; aujta; tw'n paqhmavtwn th'/ ejn »tw'/¼ 
kovsmw/ uJmw'n ajdelfovthti ejpitelei'sqai. 10 @O 

de; qeo;" pavsh" cavrito", oJ kalevsa" uJma'" eij" 

th;n aijwvnion aujtou' dovxan ejn Cristw'/ »jIhsou'¼, 
ojlivgon paqovnta" aujto;" katartivsei, 
sthrivxei, sqenwvsei, qemeliwvsei. 11 aujtw'/ to; 
kravto" eij" tou;" aijw'na": ajmhvn. 12 Dia; 
Silouanou' uJmi'n tou' pistou' ajdelfou', wJ" 

logivzomai, di! ojlivgwn e[graya, parakalw'n 

kai; ejpimarturw'n tauvthn ei\nai ajlhqh' cavrin 

tou' qeou': eij" h}n sth'te. 13 !Aspavzetai uJma'" 

hJ ejn Babulw'ni suneklekth; kai; Ma'rko" oJ 
uiJov" mou. 14 ajspavsasqe ajllhvlou" ejn 

filhvmati ajgavph". eijrhvnh uJmi'n pa'sin toi'" ejn 

Cristw'/.  

 

 

 

Lelke és Isten Lelke nyugszik rajtatok {Iz 11,2}. 
15 Közületek senkit se azért érjen szenvedés, mert 
gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy a mások 
ügyébe avatkozik. 16 Ha pedig mint keresztény 
szenved, ne szégyellje, hanem dicsőítse Istent ebben 
a névben. 

17 Itt az ideje ugyanis, hogy megkezdődjék az 
ítélet Isten házán. Ha pedig rajtunk kezdődik, mi lesz 
a vége azoknak, akik nem hisznek Isten 
evangéliumának? 

18 »Ha az igaz is alig üdvözül,  
mivé lesz az istentelen és a bűnös?«  {Péld 11,31G} 
19 Ezért azok is, akik Isten akarata szerint 

szenvednek, ajánlják lelküket a hűséges Teremtőnek 
jótetteik által. 

5 A pásztor és a nyáj 1 A presbitereket, akik 
köztetek vannak, kérem – mint elöljárótársuk és 
Krisztus szenvedésének tanúja és az ő dicsőségének 
is részese, amely a jövőben ki fog nyilvánulni: – 
2 legeltessétek Isten rátok bízott nyáját. Viseljétek 
gondját, ne kényszerűségből, hanem szabad 
akaratból Isten szerint; ne rút nyerészkedésből, 
hanem buzgóságból; 3 nem uralkodva a választottak 
fölött, hanem mint a nyájnak példaképei. 4 S ha majd 
megjelenik a pásztorok Fejedelme, elnyeritek a 
dicsőség hervadhatatlan koronáját. 

5 Hasonlóképpen ti ifjak, engedelmeskedjetek az 
idősebbeknek! Mindnyájan öltsétek magatokra az 
egymás iránti alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek 
ellenáll,  

az alázatosaknak pedig kegyelmet ad {Péld 3,34G}. 
6 Alázkodjatok meg tehát Isten hatalmas keze 

alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 
7 Bízzátok rá minden aggodalmatokat {Zsolt 55,23}, 
mert gondja van rátok. 8 Józanok legyetek és 
vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító 
oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. 9 Erős hittel 
álljatok neki ellen, tudjok ugyanis, hogy ugyanez a 
szenvedés éri testvéreiteket is, akik ezen a világon 
vannak. 

10 Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott 
titeket az ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, 
maga fog titeket – miután kissé szenvedtetek – 
tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és 
megalapozni. 11 Övé a dicsőség és az uralom 
mindörökkön örökké! Ámen. 

Befejezés: köszöntések és áldás: 5,12-14 

12 Szilvánusz által, akit hű testvérnek tekintek, 
röviden írtam nektek, kérve-kérve titeket, és 
tanúságot téve arról, hogy ez Isten igaz kegyelme. 
Tartsatok ki benne! 13 Üdvözöl titeket a veletek 
együtt kiválasztott egyház Babilonban, és Márk, a 



 

 

 

 

&Péter második levele 

§1 1 Sumew;n Pevtro" dou'lo" kai; 
ajpovstolo" !Ihsou' Cristou' toi'" ijsovtimon 

hJmi'n lacou'sin pivstin ejn dikaiosuvnh/ tou' 
qeou' hJmw'n kai; swth'ro" !Ihsou' Cristou': 
2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh plhqunqeivh ejn 

ejpignwvsei tou' qeou' kai; !Ihsou' tou' kurivou 

hJmw'n. 3 @W" pavnta hJmi'n th'" qeiva" dunavmew" 

aujtou' ta; pro;" zwh;n kai; eujsevbeian 

dedwrhmevnh" dia; th'" ejpignwvsew" tou' 
kalevsanto" hJma'" ijdiva/ dovxh/ kai; ajreth'/, 4 di! 
w|n ta; tivmia kai; mevgista hJmi'n ejpaggevlmata 

dedwvrhtai, i{na dia; touvtwn gevnhsqe qeiva" 

koinwnoi; fuvsew", ajpofugovnte" th'" ejn tw'/ 
kovsmw/ ejn ejpiqumiva/ fqora'". 5 kai; aujto; tou'to 

de; spoudh;n pa'san pareisenevgkante" 

ejpicorhghvsate ejn th'/ pivstei uJmw'n th;n 

ajrethvn, ejn de; th'/ ajreth'/ th;n gnw'sin, 6 ejn de; 
th'/ gnwvsei th;n ejgkravteian, ejn de; th'/ 
ejgkrateiva/ th;n uJpomonhvn, ejn de; th'/ uJpomonh'/ 
th;n eujsevbeian, 7 ejn de; th'/ eujsebeiva/ th;n 

filadelfivan, ejn de; th'/ filadelfiva/ th;n 

ajgavphn. 8 tau'ta ga;r uJmi'n uJpavrconta kai; 
pleonavzonta oujk ajrgou;" oujde; ajkavrpou" 

kaqivsthsin eij" th;n tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' 
Cristou' ejpivgnwsin: 9 w|/ ga;r mh; pavrestin 

tau'ta, tuflov" ejstin muwpavzwn, lhvqhn 

labw;n tou' kaqarismou' tw'n pavlai aujtou' 
aJmartiw'n. 10 dio; ma'llon, ajdelfoiv, 
spoudavsate bebaivan uJmw'n th;n klh'sin kai; 
ejklogh;n poiei'sqai: tau'ta ga;r poiou'nte" ouj 
mh; ptaivshtev pote: 11 ou{tw" ga;r plousivw" 

ejpicorhghqhvsetai uJmi'n hJ ei[sodo" eij" th;n 

aijwvnion basileivan tou' kurivou hJmw'n kai; 
swth'ro" !Ihsou' Cristou'. 12 Dio; mellhvsw ajei; 
uJma'" uJpomimnhv/skein peri; touvtwn, kaivper 

eijdovta" kai; ejsthrigmevnou" ejn th'/ parouvsh/ 
ajlhqeiva/. 13 divkaion de; hJgou'mai, ejf! o{son 

eijmi; ejn touvtw/ tw'/ skhnwvmati, diegeivrein 

uJma'" ejn uJpomnhvsei, 14 eijdw;" o{ti tacinhv 
ejstin hJ ajpovqesi" tou' skhnwvmatov" mou, 
kaqw;" kai; oJ kuvrio" hJmw'n !Ihsou'" Cristo;" 

ejdhvlwsevn moi: 15 spoudavsw de; kai; eJkavstote 

e[cein uJma'" meta; th;n ejmh;n e[xodon th;n 

touvtwn mnhvmhn poiei'sqai. 16 Ouj ga;r 

sesofismevnoi" muvqoi" ejxakolouqhvsante" 

ejgnwrivsamen uJmi'n th;n tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' Cristou' duvnamin kai; parousivan, ajll! 
ejpovptai genhqevnte" th'" ejkeivnou 

megaleiovthto". 17 labw;n ga;r para; qeou' 
patro;" timh;n kai; dovxan fwnh'" ejnecqeivsh" 

aujtw'/ toia'sde uJpo; th'" megaloprepou'" 

dovxh", @O uiJov" mou oJ ajgaphtov" mou ou|tov" 

ejstin, eij" o}n ejgw; eujdovkhsa, 18 kai; tauvthn 

th;n fwnh;n hJmei'" hjkouvsamen ejx oujranou'

fiam. 14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával! 
Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban 

vagytok! 
 

&Péter második levele 

 

1 1 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és 
apostola, azoknak, akik velünk egyenlő hitben 
részesültek a mi Istenünknek és az üdvözítő Jézus 
Krisztusnak igazságossága által. 2 Kegyelem és 
békesség töltsön el benneteket Isten és a mi Urunk 
Jézus ismeretében! 

Az áthagyományozott igazság: 1,3-21 

Keresztény hivatás 3 Mindazokat a javakat, 
amelyek az élethez és az istenfélelemhez 
szükségesek, az isteni hatalom ajándékozta nekünk 
azáltal, hogy megismertük őt, aki minket saját 
dicsőségével és erejével meghívott. 4 Ezek által 
nekünk ajándékozta az értékes és rendkívül nagy 
ígéreteket, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni 
természetnek, és megmeneküljetek a világban 
uralkodó vágyak okozta romlottságtól. 5 Fordítsátok 
tehát minden gondotokat arra, hogy hitetekkel 
szolgáljátok az erényt, az erénnyel a tudományt, 6 a 
tudománnyal a mértékletességet, a mértékletességgel 
a béketűrést, 7 a béketűréssel az istenfélelmet, az 
istenfélelemmel a testvérek iránti jóindulatot, a 
testvérek iránti jóindulattal pedig a szeretetet. 8 Mert 
ha ezek megvannak, és bőven vannak meg bennetek, 
nem lesztek tétlenek, sem meddők a mi Urunk Jézus 
Krisztus megismerésében. 9 Akiben viszont 
nincsenek meg ezek, az vak és rövidlátó, s 
megfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. 
10 Ezért annál inkább legyetek rajta, testvérek, hogy 
biztossá tegyétek hivatásotokat és kiválasztásotokat, 
mert ha ezt teszitek, soha nem fogtok elbotolni. 
11 Így ugyanis tágas bejárat nyílik nektek a mi Urunk 
és üdvözítő Jézus Krisztusunk örök országába. 

A próféták és apostolok tanúsága 12 Ennélfogva 
azon vagyok, hogy ezekre mindig figyelmeztesselek 
benneteket, jóllehet jártasak és erősek vagytok az 
elnyert igazságban. 13 Helyesnek tartom mégis, hogy 
amíg testem sátorában időzöm, figyelmeztesselek és 
serkentselek benneteket, 14 mert biztos vagyok 
abban, hogy közel van sátram lebontása, mint ahogy 
ezt a mi Urunk Jézus Krisztus is értésemre adta. 
15 De rajta leszek, hogy ezekről halálom után is 
gyakran megemlékezzetek. 

16 Mert nem tudálékosan kiagyalt meséket 
követve adtuk tudtotokra a mi Urunk Jézus Krisztus 
hatalmát és megjelenését, hanem mint akik 
szemtanúi voltunk az ő nagyságának. 17 Mikor 



th;n fwnh;n hJmei'" hjkouvsamen ejx oujranou'
ejnecqei'san su;n aujtw'/ o[nte" ejn tw'/ aJgivw/ o[rei. 
19 kai; e[comen bebaiovteron to;n profhtiko;n 

lovgon, w|/ kalw'" poiei'te prosevconte" wJ" 

luvcnw/ faivnonti ejn aujcmhrw'/ tovpw/, e{w" ou| 
hJmevra diaugavsh/ kai; fwsfovro" ajnateivlh/ ejn 

tai'" kardivai" uJmw'n: 20 tou'to prw'ton 

ginwvskonte", o{ti pa'sa profhteiva grafh'" 

ijdiva" ejpiluvsew" ouj givnetai: 21 ouj ga;r 

qelhvmati ajnqrwvpou hjnevcqh profhteiva potev, 
ajlla; uJpo; pneuvmato" aJgivou ferovmenoi 
ejlavlhsan ajpo; qeou' a[nqrwpoi.  

 

 

 

 

§2 1 !Egevnonto de; kai; yeudoprofh'tai 
ejn tw'/ law'/, wJ" kai; ejn uJmi'n e[sontai 
yeudodidavskaloi, oi{tine" pareisavxousin 

aiJrevsei" ajpwleiva", kai; to;n ajgoravsanta 

aujtou;" despovthn ajrnouvmenoi, ejpavgonte" 

eJautoi'" tacinh;n ajpwvleian. 2 kai; polloi; 
ejxakolouqhvsousin aujtw'n tai'" ajselgeivai", 
di! ou}" hJ oJdo;" th'" ajlhqeiva" 

blasfhmhqhvsetai: 3 kai; ejn pleonexiva/ 
plastoi'" lovgoi" uJma'" ejmporeuvsontai: oi|" 

to; krivma e[kpalai oujk ajrgei', kai; hJ ajpwvleia 

aujtw'n ouj nustavzei. 4 Eij ga;r oJ qeo;" ajggevlwn 

aJmarthsavntwn oujk ejfeivsato, ajlla; seirai'" 

zovfou tartarwvsa" parevdwken eij" krivsin 

throumevnou", 5 kai; ajrcaivou kovsmou oujk 

ejfeivsato, ajlla; o[gdoon Nw'e dikaiosuvnh" 

khvruka ejfuvlaxen, kataklusmo;n kovsmw/ 
ajsebw'n ejpavxa", 6 kai; povlei" Sodovmwn kai; 
Gomovrra" tefrwvsa" »katastrofh'/¼ 
katevkrinen, uJpovdeigma mellovntwn 

ajsebev»"¼in teqeikwv", 7 kai; divkaion Lw;t 

kataponouvmenon uJpo; th'" tw'n ajqevsmwn ejn 

ajselgeiva/ ajnastrofh'" ejrruvsato: 8 blevmmati 
ga;r kai; ajkoh'/ oJ divkaio" ejgkatoikw'n ejn 

aujtoi'" hJmevran ejx hJmevra" yuch;n dikaivan 

ajnovmoi" e[rgoi" ejbasavnizen: 9 oi\den kuvrio" 

eujsebei'" ejk peirasmou' rJuvesqai, ajdivkou" de; 
eij" hJmevran krivsew" kolazomevnou" threi'n, 
10 mavlista de; tou;" ojpivsw sarko;" ejn 

ejpiqumiva/ miasmou' poreuomevnou" kai; 
kuriovthto" katafronou'nta". Tolmhtaiv, 
aujqavdei", dovxa" ouj trevmousin 

blasfhmou'nte", 11 o{pou a[ggeloi ijscuvi> kai; 
dunavmei meivzone" o[nte" ouj fevrousin kat! 
aujtw'n para; kurivou blavsfhmon krivsin. 
12 ou|toi dev, wJ" a[loga zw'/a gegennhmevna 

fusika; eij" a{lwsin kai; fqoravn, ejn oi|" 

ajgnoou'sin blasfhmou'nte", ejn th'/ fqora'/ 
aujtw'n kai; fqarhvsontai, 13 ajdikouvmenoi 
misqo;n ajdikiva": hJdonh;n hJgouvmenoi th;n ejn 

hJmevra/ trufhvn, spivloi kai; mw'moi 
ejntrufw'nte" ejn tai'" ajpavtai" aujtw'n 

suneuwcouvmenoi uJmi'n, 14 ojfqalmou;" e[conte" 

j

ugyanis az Atyaistentől tiszteletet és dicsőséget 
nyert, ez a szózat hangzott hozzá a magasztos 
dicsőségből: »Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem 
telik!« 18 Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, 
amikor vele voltunk a szent hegyen. 19 És súlyos 
prófétai beszéd birtokában vagyunk, amelyre jól 
teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító 
lámpásra, amíg a nap fel nem virrad, és a 
hajnalcsillag fel nem kél szívetekben. 
20 Mindenekelőtt azt kell megértenetek, hogy az Írás 
egyetlen prófétai beszéde sem egyéni értelmezés 
dolga. 21 Mert sohasem emberi akaratból származott 
a prófétai beszéd, hanem Isten szent emberei a 
Szentlélektől sugalmazva szóltak. 

Óvás a tévtanítóktól: 2,1-22 

2 A hamis tanítók fellépése 1 Voltak azonban a 
nép körében hamis próféták is, mint ahogy 
közöttetek is lesznek hazug tanítók, akik 
veszedelmes tévtanokat terjesztenek, s azt, aki 
megváltotta őket, az Urat, megtagadják, gyors 
romlást zúdítva magukra. 2 Sokan fogják követni 
eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az 
igazság útját. 3 Nyereségvágyból fakadó szavaikkal 
igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már 
régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el 
nem alszik. 

Fenyegető ítélet a tévtanítók ellen 4 Hiszen Isten 
még a vétkező angyaloknak sem kegyelmezett, 
hanem a pokol bilincseibe zárva a mélységbe 
taszította őket, hogy ott fogva tartsák őket az ítéletre. 
5 És nem kegyelmezett a régi világnak sem, csak 
Noét, az igazság hirdetőjét mentette meg 
nyolcadmagával, amikor az istentelenek világára 
rázúdította a vízözönt. 6 Szodoma és Gomorra 
városát is hamuvá égette, pusztulással büntette, 
példát állítva arra, hogy mi fog történni az 
istentelenekkel; 7 a szorongatott igaz Lótot pedig az 
elvetemültek fajtalan életmódja közül 
megszabadította, 8 mert ez az igaz ember köztük 
lakott, látta és hallgatta őket, és gonosz tetteik napról 
napra gyötörték igaz lelkét. 9 Az Úr meg tudja 
szabadítani a kísértésből az istenfélőket, a 
gonoszokat pedig az ítélet napjára megőrizni, hogy 
bűnhődjenek. 10 Legfőképpen azokat, akik tisztátalan 
vágyakkal a test után járnak, s az Úr hatalmát 
megvetik. 

A tévtanítók útja Ezek vakmerők, önhittek, nem 
félnek a Fényességeket káromolni, 11 jóllehet az 
angyalok, akik erejüket és hatalmukat tekintve 
nagyobbak, nem hoznak ezek ellen káromló ítéletet. 
12 Ezek azonban, mint a természet szerint 
megfogásra és leölésre való oktalan állatok, 
káromolják mindazt, amit nem értenek. De el fognak 



mestou;" moicalivdo" kai; ajkatapauvstou"
aJmartiva", deleavzonte" yuca;" ajsthrivktou", 
kardivan gegumnasmevnhn pleonexiva" 

e[conte", katavra" tevkna, 15 kataleivponte" 

eujqei'an oJdo;n ejplanhvqhsan, 
ejxakolouqhvsante" th'/ oJdw'/ tou' Balaa;m tou' 
Bosovr, o}" misqo;n ajdikiva" hjgavphsen 

16 e[legxin de; e[scen ijdiva" paranomiva": 
uJpozuvgion a[fwnon ejn ajnqrwvpou fwnh'/ 
fqegxavmenon ejkwvlusen th;n tou' profhvtou 

parafronivan. 17 Ou|toiv eijsin phgai; a[nudroi 
kai; oJmivclai uJpo; laivlapo" ejlaunovmenai, oi|" 

oJ zovfo" tou' skovtou" tethvrhtai. 
18 uJpevrogka ga;r mataiovthto" fqeggovmenoi 
deleavzousin ejn ejpiqumivai" sarko;" 

ajselgeivai" tou;" ojlivgw" ajpofeuvgonta" tou;" 

ejn plavnh/ ajnastrefomevnou", 19 ejleuqerivan 

aujtoi'" ejpaggellovmenoi, aujtoi; dou'loi 
uJpavrconte" th'" fqora'": w|/ gavr ti" h{tthtai, 
touvtw/ dedouvlwtai. 20 eij ga;r ajpofugovnte" 

ta; miavsmata tou' kovsmou ejn ejpignwvsei tou' 
kurivou »hJmw'n¼ kai; swth'ro" !Ihsou' Cristou' 
touvtoi" de; pavlin ejmplakevnte" hJttw'ntai, 
gevgonen aujtoi'" ta; e[scata ceivrona tw'n 

prwvtwn. 21 krei'tton ga;r h\n aujtoi'" mh; 
ejpegnwkevnai th;n oJdo;n th'" dikaiosuvnh" h] 
ejpignou'sin uJpostrevyai ejk th'" 

paradoqeivsh" aujtoi'" aJgiva" ejntolh'". 
22 sumbevbhken aujtoi'" to; th'" ajlhqou'" 

paroimiva", Kuvwn ejpistrevya" ejpi; to; i[dion 

ejxevrama, kaiv, @'U" lousamevnh eij" kulismo;n 

borbovrou.  

 

 

 

 

 

§3 1 Tauvthn h[dh, ajgaphtoiv, deutevran 

uJmi'n gravfw ejpistolhvn, ejn ai|" diegeivrw 

uJmw'n ejn uJpomnhvsei th;n eijlikrinh' diavnoian, 
2 mnhsqh'nai tw'n proeirhmevnwn rJhmavtwn uJpo; 
tw'n aJgivwn profhtw'n kai; th'" tw'n 

ajpostovlwn uJmw'n ejntolh'" tou' kurivou kai; 
swth'ro": 3 tou'to prw'ton ginwvskonte", o{ti 
ejleuvsontai ejp! ejscavtwn tw'n hJmerw'n »ejn¼ 
ejmpaigmonh'/ ejmpai'ktai kata; ta;" ijdiva" 

ejpiqumiva" aujtw'n poreuovmenoi 4 kai; 
levgonte", Pou' ejstin hJ ejpaggeliva th'" 

parousiva" aujtou'_ ajf! h|" ga;r oiJ patevre" 

ejkoimhvqhsan, pavnta ou{tw" diamevnei ajp! 
ajrch'" ktivsew". 5 lanqavnei ga;r aujtou;" 

tou'to qevlonta", o{ti oujranoi; h\san e[kpalai 
kai; gh' ejx u{dato" kai; di! u{dato" sunestw'sa 

tw'/ tou' qeou' lovgw/, 6 di! w|n oJ tovte kovsmo" 

u{dati kataklusqei;" ajpwvleto: 7 oiJ de; nu'n 

oujranoi; kai; hJ gh' tw'/ aujtw'/ lovgw/ 
teqhsaurismevnoi eijsi;n puriv, throuvmenoi eij" 

hJmevran krivsew" kai; ajpwleiva" tw'n ajsebw'n 

ajnqrwvpwn. 8 @;En de; tou'to mh; lanqanevtw

veszni saját romlottságukban, 13 és akaratuk ellenére 
elnyerik gonoszságuk jutalmát. Ők gyönyörűségnek 
tartják a naponkénti vigadozást. Piszok- és 
szennyfoltok ők, akik gyönyörökben tobzódnak és 
lakomáikon kéjelegnek nálatok. 14 Szemük tele van 
házasságtöréssel, és telhetetlenek a bűnben. 
Elcsábítják az állhatatlan lelkeket, szívük 
kapzsiságra van begyakorolva. Az átok fiai ők, 
15 akik elhagyták az egyenes utat, és eltévedtek. 
Követték Boszor fiának, Bálámnak útját, aki jobban 
szerette a gonoszság bérét, 16 de meg is bűnhődött 
vétkéért: a teherhordó néma állat emberi hangon 
megszólalt, és megakadályozta a próféta 
esztelenségét. 17 Víz nélküli források ők, forgószéltől 
kergetett fellegek, – a legfeketébb sötétség vár rájuk! 
18 Mert hiábavalóságokat beszélnek kevélyen, és buja 
testi kívánságokra csábítják azokat, akik alig 
menekültek meg a tévelygésben élőktől. 
19 Szabadságot ígérnek nekik, holott ők maguk a 
romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, 
ami legyőzte. 

20 Ha tehát azok, akik a mi Urunk és üdvözítő 
Jézus Krisztusunk megismerése által megmenekültek 
a világ förtelmeitől, de újból elmerülnek ezekben, és 
vereséget szenvednek, ez utóbbi állapotuk rosszabb 
az előbbinél. 21 Jobb lett volna nekik az igazságosság 
útját meg sem ismerni, mint annak megismerése után 
eltérni a nekik adott szent parancstól. 22 Beteljesedik 
ugyanis rajtuk az igaz közmondás: 

»Visszatér a kutya a hányadékához«  {Péld 26,11}, 
és: 
»A megfürösztött disznó újra a sárban 
hempereg«. 

Krisztus eljöveteléről: 3,1-16 

3 Az eljövetel bizonyossága 1 Íme, szeretteim, 
ezt a második levelet írom nektek, amelyben 
figyelmeztetéssel fölébresztem becsületes lelketeket, 
2 hogy emlékezzetek azokra a dolgokra, amelyeket a 
szent próféták előre megmondtak, valamint az Úrnak 
és Üdvözítőnek az apostolok által hirdetett 
parancsaira. 3 Először is tudnotok kell, hogy az 
utolsó napokban csalárdságban járó gúnyolódók 
fognak jönni, akik saját kívánságaik útján járnak, 4 és 
azt mondják: »Hol van az ő eljövetelének ígérete?« 
Mert amióta elhunytak az atyák, minden úgy maradt, 
ahogy volt a teremtés kezdetétől. 5 Azok, akik ezt 
állítják, nem tudják, hogy az ég régóta létezett, és a 
föld is, amely vízből és a víz által jött elő Isten 
szavára. 6 E kettő által pusztult el az akkori világ, 
amikor a víz elárasztotta. 7 A mostani eget és a földet 
ugyanaz az Ige őrizte meg a tűzre, az ítélet és az 
istentelen emberek pusztulásának napjára. 

Az eljövetel késlekedése 8 Egy valami pedig 
iké k ülj l fi l t k t tt i



uJma'", ajgaphtoiv, o{ti miva hJmevra para; kurivw/
wJ" civlia e[th kai; civlia e[th wJ" hJmevra miva. 
9 ouj braduvnei kuvrio" th'" ejpaggeliva", w{" 

tine" braduvthta hJgou'ntai, ajlla; makroqumei' 
eij" uJma'", mh; boulovmenov" tina" ajpolevsqai 
ajlla; pavnta" eij" metavnoian cwrh'sai. 
10 @vHxei de; hJmevra kurivou wJ" klevpth", ejn h|/ oiJ 
oujranoi; rJoizhdo;n pareleuvsontai, stoicei'a 

de; kausouvmena luqhvsetai, kai; gh' kai; ta; ejn 

aujth'/ e[rga euJreqhvsetai. 11 touvtwn ou{tw" 

pavntwn luomevnwn potapou;" dei' uJpavrcein 

»uJma'"¼ ejn aJgivai" ajnastrofai'" kai; 
eujsebeivai", 12 prosdokw'nta" kai; 
speuvdonta" th;n parousivan th'" tou' qeou' 
hJmevra", di! h}n oujranoi; purouvmenoi 
luqhvsontai kai; stoicei'a kausouvmena 

thvketai. 13 kainou;" de; oujranou;" kai; gh'n 

kainh;n kata; to; ejpavggelma aujtou' 
prosdokw'men, ejn oi|" dikaiosuvnh katoikei'. 
14 Diov, ajgaphtoiv, tau'ta prosdokw'nte" 

spoudavsate a[spiloi kai; ajmwvmhtoi aujtw'/ 
euJreqh'nai ejn eijrhvnh/, 15 kai; th;n tou' kurivou 

hJmw'n makroqumivan swthrivan hJgei'sqe, kaqw;" 

kai; oJ ajgaphto;" hJmw'n ajdelfo;" Pau'lo" kata; 
th;n doqei'san aujtw'/ sofivan e[grayen uJmi'n, 
16 wJ" kai; ejn pavsai" ejpistolai'" lalw'n ejn 

aujtai'" peri; touvtwn, ejn ai|" ejstin dusnovhtav 
tina, a} oiJ ajmaqei'" kai; ajsthvriktoi 
streblou'sin wJ" kai; ta;" loipa;" grafa;" 

pro;" th;n ijdivan aujtw'n ajpwvleian. 17 @Umei'" 

ou\n, ajgaphtoiv, proginwvskonte" fulavssesqe 

i{na mh; th'/ tw'n ajqevsmwn plavnh/ 
sunapacqevnte" ejkpevshte tou' ijdivou 

sthrigmou', 18 aujxavnete de; ejn cavriti kai; 
gnwvsei tou' kurivou hJmw'n kai; swth'ro" !Ihsou' 
Cristou'. aujtw'/ hJ dovxa kai; nu'n kai; eij" 

hJmevran aijw'no". »ajmhvn.¼  

 

 

 

 

 

 

&János első levele 

§1 1 @;O h\n ajp! ajrch'", o} ajkhkovamen, o} 
eJwravkamen toi'" ojfqalmoi'" hJmw'n, o} 
ejqeasavmeqa kai; aiJ cei're" hJmw'n 

ejyhlavfhsan, peri; tou' lovgou th'" zwh's-- 
2 kai; hJ zwh; ejfanerwvqh, kai; eJwravkamen kai; 
marturou'men kai; ajpaggevllomen uJmi'n th;n 

zwh;n th;n aijwvnion h{ti" h\n pro;" to;n patevra 

kai; ejfanerwvqh hJmi'n-- 3 o} eJwravkamen kai; 
ajkhkovamen ajpaggevllomen kai; uJmi'n, i{na kai; 
uJmei'" koinwnivan e[chte meq! hJmw'n. kai; hJ 
koinwniva de; hJ hJmetevra meta; tou' patro;" kai; 
meta; tou' uiJou' aujtou' !Ihsou' Cristou'. 4 kai; 
tau'ta gravfomen hJmei'" i{na hJ cara; hJmw'n h\/ 
peplhrwmevnh. 5 Kai; e[stin au{th hJ ajggeliva 

} j v j ! j ' ; j vll

semmiképpen se kerülje el figyelmeteket, szeretteim: 
Egy nap az Úrnál annyi, mint ezer év, és ezer év, 
mint egy nap. 9 Az Úr nem késik ígéretével, ahogy 
egyesek gondolják. Türelemmel kezel bennünket, 
mert nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem 
hogy mindnyájan megtérjenek. 10 Az Úr napja úgy 
jön majd el, mint a tolvaj. Akkor az egek nagy 
robajjal elmúlnak, az elemek a hőségtől elolvadnak, 
ugyanígy a föld is, és annak minden műve, mely rajta 
található. 

11 Ha tehát mindezek el fognak pusztulni, vajon 
milyeneknek kell lennetek a szent életben és 
buzgóságban nektek, 12 akik várjátok és siettetitek 
Isten napjának eljövetelét, amikor az egek elégnek és 
szétfoszlanak, az elemek pedig a tűz hevétől 
elolvadnak? 13 Mi azonban – az ő ígérete szerint –új 
eget és új földet várunk {Iz 65,17}, ahol igazságosság 
lakik. 

A páli levelek tanúsága 14 Ha tehát, szeretteim, 
ezeket várjátok, azon legyetek, hogy szeplőtelenül és 
feddhetetlenül találjon titeket békességben. 
15 Tekintsétek a mi Urunk hosszantűrését rátok nézve 
üdvösségnek, amint a mi szeretett testvérünk, Pál is 
megírta azt nektek a neki adott bölcsesség szerint. 
16 Szól is ezekről minden levelében. Bizonyos 
dolgokat nehéz ugyan megérteni bennük – ezeket a 
tudatlanok és állhatatlanok kiforgatják, mint ahogy a 
többi Írásokat is, a saját vesztükre. 

Dicsőítés: 3,17-18 

17 Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre 
tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek 
tévelygése magával ne ragadjon titeket, és el ne 
veszítsétek saját szilárdságotokat. 18 Sőt, inkább 
növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és 
üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki 
legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! 
Ámen. 

 

&János első levele 

 

1 1 Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit 
szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk 
tapintott az élet Igéjéről 2 – mert az élet megjelent, és 
mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük 
nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és 
megjelent nekünk –, 3 amit láttunk és hallottunk, azt 
hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek 
velünk. Mi ugyanis közösségben vagyunk az Atyával 
és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 4 Ezeket azért írjuk 
nektek, hogy örömünk teljes legyen. 

Isten közösségében élni: 1,5-2,17 



h}n ajkhkovamen ajp! aujtou' kai; ajnaggevllomen
uJmi'n, o{ti oJ qeo;" fw'" ejstin kai; skotiva ejn 

aujtw'/ oujk e[stin oujdemiva. 6 !Ea;n ei[pwmen o{ti 
koinwnivan e[comen met! aujtou' kai; ejn tw'/ 
skovtei peripatw'men, yeudovmeqa kai; ouj 
poiou'men th;n ajlhvqeian: 7 eja;n de; ejn tw'/ fwti; 
peripatw'men wJ" aujtov" ejstin ejn tw'/ fwtiv, 
koinwnivan e[comen met! ajllhvlwn kai; to; ai|ma 

!Ihsou' tou' uiJou' aujtou' kaqarivzei hJma'" ajpo; 
pavsh" aJmartiva". 8 eja;n ei[pwmen o{ti 
aJmartivan oujk e[comen, eJautou;" planw'men 

kai; hJ ajlhvqeia oujk e[stin ejn hJmi'n. 9 eja;n 

oJmologw'men ta;" aJmartiva" hJmw'n, pistov" 

ejstin kai; divkaio" i{na ajfh'/ hJmi'n ta;" 

aJmartiva" kai; kaqarivsh/ hJma'" ajpo; pavsh" 

ajdikiva". 10 eja;n ei[pwmen o{ti oujc 

hJmarthvkamen, yeuvsthn poiou'men aujto;n kai; 
oJ lovgo" aujtou' oujk e[stin ejn hJmi'n.  

§2 1 Tekniva mou, tau'ta gravfw uJmi'n 

i{na mh; aJmavrthte. kai; ejavn ti" aJmavrth/, 
paravklhton e[comen pro;" to;n patevra, 
!Ihsou'n Cristo;n divkaion: 2 kai; aujto;" 

iJlasmov" ejstin peri; tw'n aJmartiw'n hJmw'n, ouj 
peri; tw'n hJmetevrwn de; movnon ajlla; kai; peri; 
o{lou tou' kovsmou. 3 Kai; ejn touvtw/ ginwvskomen 

o{ti ejgnwvkamen aujtovn, eja;n ta;" ejntola;" 

aujtou' thrw'men. 4 oJ levgwn o{ti !vEgnwka 

aujtovn, kai; ta;" ejntola;" aujtou' mh; thrw'n, 
yeuvsth" ejstivn, kai; ejn touvtw/ hJ ajlhvqeia oujk 

e[stin: 5 o}" d! a]n thrh'/ aujtou' to;n lovgon, 
ajlhqw'" ejn touvtw/ hJ ajgavph tou' qeou' 
teteleivwtai. ejn touvtw/ ginwvskomen o{ti ejn 

aujtw'/ ejsmen: 6 oJ levgwn ejn aujtw'/ mevnein 

ojfeivlei kaqw;" ejkei'no" periepavthsen kai; 
aujto;" »ou{tw"¼ peripatei'n. 7 !Agaphtoiv, oujk 

ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n, ajll! ejntolh;n 

palaia;n h}n ei[cete ajp! ajrch'": hJ ejntolh; hJ 
palaiav ejstin oJ lovgo" o}n hjkouvsate. 8 pavlin 

ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n, o{ ejstin ajlhqe;" 

ejn aujtw'/ kai; ejn uJmi'n, o{ti hJ skotiva 

paravgetai kai; to; fw'" to; ajlhqino;n h[dh 

faivnei. 9 oJ levgwn ejn tw'/ fwti; ei\nai kai; to;n 

ajdelfo;n aujtou' misw'n ejn th'/ skotiva/ ejsti;n 

e{w" a[rti. 10 oJ ajgapw'n to;n ajdelfo;n aujtou' ejn 

tw'/ fwti; mevnei, kai; skavndalon ejn aujtw'/ oujk 

e[stin: 11 oJ de; misw'n to;n ajdelfo;n aujtou' ejn 

th'/ skotiva/ ejsti;n kai; ejn th'/ skotiva/ 
peripatei', kai; oujk oi\den pou' uJpavgei, o{ti hJ 
skotiva ejtuvflwsen tou;" ojfqalmou;" aujtou'. 
12 Gravfw uJmi'n, tekniva, o{ti ajfevwntai uJmi'n aiJ 
aJmartivai dia; to; o[noma aujtou'. 13 gravfw 

uJmi'n, patevre", o{ti ejgnwvkate to;n ajp! ajrch'". 
gravfw uJmi'n, neanivskoi, o{ti nenikhvkate to;n 

ponhrovn. 14 e[graya uJmi'n, paidiva, o{ti 
ejgnwvkate to;n patevra. e[graya uJmi'n, 
patevre", o{ti ejgnwvkate to;n ajp! ajrch'". 
e[graya uJmi'n, neanivskoi, o{ti ijscuroiv ejste 

kai; oJ lovgo" tou' qeou' ejn uJmi'n mevnei kai; 
nenikhvkate to;n ponhrovn. 15 Mh; ajgapa'te to;n 

kovsmon mhde; ta; ejn tw'/ kovsmw/. ejavn ti" ajgapa'/

Isten jelenléte 5 Ez az üzenet, amelyet tőle 
hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten 
világosság, és nincs benne semmi sötétség. 6 Ha azt 
mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele és 
sötétségben járunk, hazudunk, és nem cselekszünk 
igazságot. 7 Ha azonban világosságban járunk, mint 
ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben 
vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől. 

Krisztus és a bűnök 8 Ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs 
bennünk igazság. 9 Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és 
igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és 
megtisztítson minket minden gonoszságtól. 10 Ha azt 
mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, 
és az ő igéje nincs bennünk. 

2 1 Gyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy 
ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett is, van 
szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz. 2 Ő 
az engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a 
mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. 

Az igaz istenismeret 3 Abból tudjuk meg, hogy 
ismerjük őt, ha megtartjuk parancsait. 4 Aki azt 
mondja: »Ismerem őt«, de parancsait nem tartja meg, 
az hazug, és nincs benne igazság. 5 Aki azonban 
megtartja az ő igéjét, abban Isten szeretete valóban 
tökéletes, ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. 
6 Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy is 
kell élnie, ahogyan ő élt. 

Az új parancs 7 Szeretteim! Nem új parancsot 
írok nektek, hanem régi parancsot, amelyet kezdettől 
fogva ismertek. A régi parancs az ige, amelyet 
hallottatok. 8 De új parancsot is írok nektek, s ez rá 
is, rátok is vonatkozik, mert a sötétség elmúlt, és az 
igaz világosság világít már. 9 Aki azt mondja, hogy 
világosságban van, és testvérét gyűlöli, az még most 
is a sötétségben van. 10 Aki szereti testvérét, az a 
világosságban marad, és nem okozza testvére 
bukását. 11 De aki gyűlöli testvérét, az sötétben van, 
a sötétben jár, és nem tudja, hova megy, mert a 
sötétség megvakította a szemét. 

Krisztus és a világ 12 Írok nektek, gyermekeim, 
mert bocsánatot nyernek bűneitek az ő nevéért. 
13 Írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki 
kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert 
legyőztétek a gonoszt. 14 Írtam nektek, kisdedek, 
mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, 
mert megismertétek azt, aki kezdettől van. Írtam 
nektek, fiatalok: erősek vagytok, Isten igéje 
megmarad bennetek, és a gonoszt legyőztétek. 15 Ne 
szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a világban 
van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az 
Atya szeretete, 16 mert minden, ami a világon van, a 
test kívánsága a szemek kívánsága és az élet



to;n kovsmon, oujk e[stin hJ ajgavph tou' patro;"
ejn aujtw'/: 16 o{ti pa'n to; ejn tw'/ kovsmw/, hJ 
ejpiqumiva th'" sarko;" kai; hJ ejpiqumiva tw'n 

ojfqalmw'n kai; hJ ajlazoneiva tou' bivou, oujk 

e[stin ejk tou' patro;" ajll! ejk tou' kovsmou 

ejstivn. 17 kai; oJ kovsmo" paravgetai kai; hJ 
ejpiqumiva aujtou', oJ de; poiw'n to; qevlhma tou' 
qeou' mevnei eij" to;n aijw'na. 18 Paidiva, ejscavth 

w{ra ejstivn, kai; kaqw;" hjkouvsate o{ti 
ajntivcristo" e[rcetai, kai; nu'n ajntivcristoi 
polloi; gegovnasin: o{qen ginwvskomen o{ti 
ejscavth w{ra ejstivn. 19 ejx hJmw'n ejxh'lqan, ajll! 
oujk h\san ejx hJmw'n: eij ga;r ejx hJmw'n h\san, 
memenhvkeisan a]n meq! hJmw'n: ajll! i{na 

fanerwqw'sin o{ti oujk eijsi;n pavnte" ejx hJmw'n. 
20 kai; uJmei'" cri'sma e[cete ajpo; tou' aJgivou, 
kai; oi[date pavnte". 21 oujk e[graya uJmi'n o{ti 
oujk oi[date th;n ajlhvqeian, ajll! o{ti oi[date 

aujthvn, kai; o{ti pa'n yeu'do" ejk th'" ajlhqeiva" 

oujk e[stin. 22 Tiv" ejstin oJ yeuvsth" eij mh; oJ 
ajrnouvmeno" o{ti !Ihsou'" oujk e[stin oJ 
Cristov"_ ou|tov" ejstin oJ ajntivcristo", oJ 
ajrnouvmeno" to;n patevra kai; to;n uiJovn. 23 pa'" 

oJ ajrnouvmeno" to;n uiJo;n oujde; to;n patevra 

e[cei: oJ oJmologw'n to;n uiJo;n kai; to;n patevra 

e[cei. 24 uJmei'" o} hjkouvsate ajp! ajrch'" ejn uJmi'n 

menevtw: eja;n ejn uJmi'n meivnh/ o} ajp! ajrch'" 

hjkouvsate, kai; uJmei'" ejn tw'/ uiJw'/ kai; ejn tw'/ 
patri; menei'te. 25 kai; au{th ejsti;n hJ 
ejpaggeliva h}n aujto;" ejphggeivlato hJmi'n, th;n 

zwh;n th;n aijwvnion. 26 Tau'ta e[graya uJmi'n 

peri; tw'n planwvntwn uJma'". 27 kai; uJmei'" to; 
cri'sma o} ejlavbete ajp! aujtou' mevnei ejn uJmi'n, 
kai; ouj creivan e[cete i{na ti" didavskh/ uJma'": 
ajll! wJ" to; aujtou' cri'sma didavskei uJma'" peri; 
pavntwn, kai; ajlhqev" ejstin kai; oujk e[stin 

yeu'do", kai; kaqw;" ejdivdaxen uJma'", mevnete ejn 

aujtw'/. 28 Kai; nu'n, tekniva, mevnete ejn aujtw'/, 
i{na eja;n fanerwqh'/ scw'men parrhsivan kai; mh; 
aijscunqw'men ajp! aujtou' ejn th'/ parousiva/ 
aujtou'. 29 eja;n eijdh'te o{ti divkaiov" ejstin, 
ginwvskete o{ti kai; pa'" oJ poiw'n th;n 

dikaiosuvnhn ejx aujtou' gegevnnhtai.  

 

 

§3 1 i[dete potaph;n ajgavphn devdwken 

hJmi'n oJ path;r i{na tevkna qeou' klhqw'men: kai; 
ejsmevn. dia; tou'to oJ kovsmo" ouj ginwvskei hJma'" 

o{ti oujk e[gnw aujtovn. 2 !Agaphtoiv, nu'n tevkna 

qeou' ejsmen, kai; ou[pw ejfanerwvqh tiv ejsovmeqa. 
oi[damen o{ti eja;n fanerwqh'/ o{moioi aujtw'/ 
ejsovmeqa, o{ti ojyovmeqa aujto;n kaqwv" ejstin. 
3 kai; pa'" oJ e[cwn th;n ejlpivda tauvthn ejp! 
aujtw'/ aJgnivzei eJauto;n kaqw;" ejkei'no" aJgnov" 

ejstin. 4 Pa'" oJ poiw'n th;n aJmartivan kai; th;n 

ajnomivan poiei', kai; hJ aJmartiva ejsti;n hJ 
ajnomiva. 5 kai; oi[date o{ti ejkei'no" ejfanerwvqh 

i{na ta;" aJmartiva" a[rh/, kai; aJmartiva ejn aujtw'/ 
oujk e[stin. 6 pa'" oJ ejn aujtw'/ mevnwn oujc

test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet 
kevélysége. Ez nem az Atyától, hanem a világtól 
van. 17 Ez a világ elmúlik, és elmúlik a kívánsága is. 
De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 

A hit megőrzése: 2,18- 3,24 

A tévtanítók fellépése 18 Fiacskáim, itt az utolsó 
óra! És amint hallottátok, hogy jön az Antikrisztus, 
támadt is már sok antikrisztus. Ebből tudjuk, hogy itt 
az utolsó óra. 19 Közülünk jöttek elő, de nem voltak 
közülünk valók. Ha közülünk valók lettek volna, 
bizonyára velünk maradtak volna; de ki kellett 
derülnie annak, hogy nem mindnyájan közülünk 
valók. 20 Ti azonban fel vagytok kenve a Szent által, 
és mindnyájan tudjátok ezt. 21 Nem is azért írtam 
nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem 
mint olyanoknak, akik ismerik, és azt is, hogy semmi 
hazugság nem származik az igazságból. 22 Ki a 
hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a 
Krisztus? Az Antikrisztus az, ő tagadja az Atyát és a 
Fiút. 23 Ha valaki tagadja a Fiút, akkor az Atya sem 
az övé; ha valaki vallja a Fiút, akkor az Atya is az 
övé. 

24 Amit kezdettől fogva hallottatok, maradjon 
meg bennetek. Ha megmarad bennetek, amit 
kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a 
Fiúban és az Atyában. 25 Ez az ígéret, amelyet ő ígért 
nekünk: az örök élet. 26 Mindezt azokkal 
kapcsolatban írtam nektek, akik félrevezetnek titeket. 
27 A kenet, amelyet tőle nyertetek, megvan bennetek, 
és bennetek is marad, így nincs szükségetek arra, 
hogy valaki tanítson titeket. Amire az ő kenete tanít 
titeket, az igaz és nem hazugság. Amint ő tanított 
titeket, maradjatok őbenne! 

Figyelmeztetés a hűségre 28 Igen, gyermekeim, 
maradjatok őbenne, hogy amikor meg fog jelenni, 
bizalommal legyünk, és meg ne szégyenüljünk általa, 
amikor eljön. 29 Ha tudjátok, hogy ő igaz, akkor azt 
is tudjátok, hogy mindaz, aki igazat cselekszik, tőle 
született. 

3 Az istengyermekség ajándéka 1 Nézzétek, 
mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy 
Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! 
Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. 
2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még 
nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk 
azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók 
leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. 
3 Mindaz, aki ezt reméli tőle, megszenteli magát, 
mint ahogy ő is szent. 4 Mindaz, aki bűnt cselekszik, 
gonoszságot is elkövet, mert a bűn gonoszság. 5 És 
tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a 
bűneinket, és benne nincsen bűn. 6 Mindaz, aki 
b d étk ik é i d ki étk ik



aJmartavnei: pa'" oJ aJmartavnwn oujc eJwvraken
aujto;n oujde; e[gnwken aujtovn. 7 Tekniva, mhdei;" 

planavtw uJma'": oJ poiw'n th;n dikaiosuvnhn 

divkaiov" ejstin, kaqw;" ejkei'no" divkaiov" ejstin: 
8 oJ poiw'n th;n aJmartivan ejk tou' diabovlou 

ejstivn, o{ti ajp! ajrch'" oJ diavbolo" aJmartavnei. 
eij" tou'to ejfanerwvqh oJ uiJo;" tou' qeou', i{na 

luvsh/ ta; e[rga tou' diabovlou. 9 Pa'" oJ 
gegennhmevno" ejk tou' qeou' aJmartivan ouj 
poiei', o{ti spevrma aujtou' ejn aujtw'/ mevnei: kai; 
ouj duvnatai aJmartavnein, o{ti ejk tou' qeou' 
gegevnnhtai. 10 ejn touvtw/ fanerav ejstin ta; 
tevkna tou' qeou' kai; ta; tevkna tou' diabovlou: 
pa'" oJ mh; poiw'n dikaiosuvnhn oujk e[stin ejk 

tou' qeou', kai; oJ mh; ajgapw'n to;n ajdelfo;n 

aujtou'. 11 @vOti au{th ejsti;n hJ ajggeliva h}n 

hjkouvsate ajp! ajrch'", i{na ajgapw'men 

ajllhvlou": 12 ouj kaqw;" Kavi>n ejk tou' ponhrou' 
h\n kai; e[sfaxen to;n ajdelfo;n aujtou': kai; 
cavrin tivno" e[sfaxen aujtovn_ o{ti ta; e[rga 

aujtou' ponhra; h\n, ta; de; tou' ajdelfou' aujtou' 
divkaia. 13 »kai;¼ mh; qaumavzete, ajdelfoiv, eij 
misei' uJma'" oJ kovsmo". 14 hJmei'" oi[damen o{ti 
metabebhvkamen ejk tou' qanavtou eij" th;n 

zwhvn, o{ti ajgapw'men tou;" ajdelfouv": oJ mh; 
ajgapw'n mevnei ejn tw'/ qanavtw/. 15 pa'" oJ misw'n 

to;n ajdelfo;n aujtou' ajnqrwpoktovno" ejstivn, 
kai; oi[date o{ti pa'" ajnqrwpoktovno" oujk e[cei 
zwh;n aijwvnion ejn aujtw'/ mevnousan. 16 ejn touvtw/ 
ejgnwvkamen th;n ajgavphn, o{ti ejkei'no" uJpe;r 

hJmw'n th;n yuch;n aujtou' e[qhken: kai; hJmei'" 

ojfeivlomen uJpe;r tw'n ajdelfw'n ta;" yuca;" 

qei'nai. 17 o}" d! a]n e[ch/ to;n bivon tou' kovsmou 

kai; qewrh'/ to;n ajdelfo;n aujtou' creivan e[conta 

kai; kleivsh/ ta; splavgcna aujtou' ajp! aujtou', 
pw'" hJ ajgavph tou' qeou' mevnei ejn aujtw'/_ 
18 Tekniva, mh; ajgapw'men lovgw/ mhde; th'/ 
glwvssh/ ajlla; ejn e[rgw/ kai; ajlhqeiva/. 19 »Kai;¼ 
ejn touvtw/ gnwsovmeqa o{ti ejk th'" ajlhqeiva" 

ejsmevn, kai; e[mprosqen aujtou' peivsomen th;n 

kardivan hJmw'n 

20 o{ti eja;n kataginwvskh/ hJmw'n 

hJ kardiva, o{ti meivzwn ejsti;n oJ qeo;" th'" 

kardiva" hJmw'n kai; ginwvskei pavnta. 
21 !Agaphtoiv, eja;n hJ kardiva »hJmw'n¼ mh; 
kataginwvskh/, parrhsivan e[comen pro;" to;n 

qeovn, 22 kai; o} eja;n aijtw'men lambavnomen ajp! 
aujtou', o{ti ta;" ejntola;" aujtou' throu'men kai; 
ta; ajresta; ejnwvpion aujtou' poiou'men. 23 kai; 
au{th ejsti;n hJ ejntolh; aujtou', i{na 

pisteuvswmen tw'/ ojnovmati tou' uiJou' aujtou' 
!Ihsou' Cristou' kai; ajgapw'men ajllhvlou", 
kaqw;" e[dwken ejntolh;n hJmi'n. 24 kai; oJ thrw'n 

ta;" ejntola;" aujtou' ejn aujtw'/ mevnei kai; aujto;" 

ejn aujtw'/: kai; ejn touvtw/ ginwvskomen o{ti mevnei 
ejn hJmi'n, ejk tou' pneuvmato" ou| hJmi'n e[dwken.  

§4 1 !Agaphtoiv, mh; panti; pneuvmati 
pisteuvete, ajlla; dokimavzete ta; pneuvmata eij 
ejk tou' qeou' ejstin, o{ti polloi; 
yeudoprofh'tai ejxelhluvqasin eij" to;n 

kovsmon. 2 ejn touvtw/ ginwvskete to; pneu'ma

benne marad, nem vétkezik, és mindaz, aki vétkezik, 
nem látta és nem ismerte őt. 7 Gyermekeim, senki 
meg ne csaljon titeket! Aki igazat cselekszik, az igaz, 
mint ahogy ő is igaz. 8 Aki bűnt cselekszik, az 
ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva 
vétkezik. Azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög 
műveit lerontsa. 9 Mindaz, aki Istentől született, bűnt 
nem cselekszik, mert Isten magja van benne, és nem 
vétkezhet, mert Istentől született. 10 Erről lehet 
megismerni, hogy kik az Isten gyermekei és kik az 
ördög gyermekei. Mindaz, aki nem igazat cselekszik, 
és aki nem szereti testvérét, nem Istentől van. 

Felszólítás a testvéri szeretetre 11 Mert az az 
üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy 
szeressük egymást. 12 Nem úgy, mint Kain, aki a 
gonosztól volt, és megölte testvérét. S miért ölte 
meg? Azért, mert az ő tettei gonoszak voltak, a 
testvérének tettei pedig igazak. 13 Ne csodálkozzatok, 
testvérek, ha a világ gyűlöl titeket. 14 Mi tudjuk, 
hogy a halálból átmentünk az életre, mert szeretjük 
testvéreinket. Aki nem szeret, az a halálban marad. 
15 Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos. És jól 
tudjátok, hogy egy gyilkosnak sincs örök élete, 
amely megmaradna benne. 16 Abból ismertük meg a 
szeretetet, hogy ő életét adta értünk, tehát nekünk is 
életünket kell adnunk testvéreinkért. 17 Aki birtokolja 
a világ javait, és szűkölködni látja testvérét, de a 
szívét elzárja előle, hogyan marad meg abban az 
Isten szeretete? 18 Gyermekeim! Ne szeressünk 
szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal! 

Az istengyermeki bizalom 19 Erről ismerjük meg, 
hogy az igazságból vagyunk, és az ő színe előtt meg 
fog nyugodni a szívünk. 20 Mert ha a szívünk vádol 
is minket, Isten nagyobb a szívünknél, és tud 
mindent. 21 Szeretteim! Ha a szívünk nem vádol 
minket, bizalmunk van Istenhez, 22 és bármit kérünk, 
megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsait, és azt 
tesszük, ami kedves előtte. 23 És az ő parancsa az, 
hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, 
és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. 
24 Aki megtartja parancsait, Istenben marad, és az 
Isten is őbenne. Hogy pedig ő bennünk marad, azt a 
Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott. 

 
 
 
 

A hit mint az életre vezető út: 4,1-5,12 

4 A lelkek megkülönböztetéséről 1 Szeretteim! 
Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok 
meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok 
hamis próféta ment szerteszét a világba. 2 Erről 
i h tjük I t L lkét Mi d lél k l



tou' qeou': pa'n pneu'ma o} oJmologei' !Ihsou'n 

Cristo;n ejn sarki; ejlhluqovta ejk tou' qeou' 
ejstin, 3 kai; pa'n pneu'ma o} mh; oJmologei' to;n 

!Ihsou'n ejk tou' qeou' oujk e[stin: kai; tou'tov 
ejstin to; tou' ajnticrivstou, o} ajkhkovate o{ti 
e[rcetai, kai; nu'n ejn tw'/ kovsmw/ ejsti;n h[dh. 
4 uJmei'" ejk tou' qeou' ejste, tekniva, kai; 
nenikhvkate aujtouv", o{ti meivzwn ejsti;n oJ ejn 

uJmi'n h] oJ ejn tw'/ kovsmw/. 5 aujtoi; ejk tou' kovsmou 

eijsivn: dia; tou'to ejk tou' kovsmou lalou'sin kai; 
oJ kovsmo" aujtw'n ajkouvei. 6 hJmei'" ejk tou' qeou' 
ejsmen: oJ ginwvskwn to;n qeo;n ajkouvei hJmw'n, o}" 

oujk e[stin ejk tou' qeou' oujk ajkouvei hJmw'n. ejk 

touvtou ginwvskomen to; pneu'ma th'" ajlhqeiva" 

kai; to; pneu'ma th'" plavnh". 7 !Agaphtoiv, 
ajgapw'men ajllhvlou", o{ti hJ ajgavph ejk tou' 
qeou' ejstin, kai; pa'" oJ ajgapw'n ejk tou' qeou' 
gegevnnhtai kai; ginwvskei to;n qeovn. 8 oJ mh; 
ajgapw'n oujk e[gnw to;n qeovn, o{ti oJ qeo;" 

ajgavph ejstivn. 9 ejn touvtw/ ejfanerwvqh hJ ajgavph 

tou' qeou' ejn hJmi'n, o{ti to;n uiJo;n aujtou' to;n 

monogenh' ajpevstalken oJ qeo;" eij" to;n kovsmon 

i{na zhvswmen di! aujtou'. 10 ejn touvtw/ ejsti;n hJ 
ajgavph, oujc o{ti hJmei'" hjgaphvkamen to;n qeovn, 
ajll! o{ti aujto;" hjgavphsen hJma'" kai; 
ajpevsteilen to;n uiJo;n aujtou' iJlasmo;n peri; 
tw'n aJmartiw'n hJmw'n. 11 !Agaphtoiv, eij ou{tw" 

oJ qeo;" hjgavphsen hJma'", kai; hJmei'" ojfeivlomen 

ajllhvlou" ajgapa'n. 12 qeo;n oujdei;" pwvpote 

teqevatai: eja;n ajgapw'men ajllhvlou", oJ qeo;" 

ejn hJmi'n mevnei kai; hJ ajgavph aujtou' ejn hJmi'n 

teteleiwmevnh ejstin. 13 !En touvtw/ 
ginwvskomen o{ti ejn aujtw'/ mevnomen kai; aujto;" 

ejn hJmi'n, o{ti ejk tou' pneuvmato" aujtou' 
devdwken hJmi'n. 14 kai; hJmei'" teqeavmeqa kai; 
marturou'men o{ti oJ path;r ajpevstalken to;n 

uiJo;n swth'ra tou' kovsmou. 15 o}" eja;n 

oJmologhvsh/ o{ti !Ihsou'" ejstin oJ uiJo;" tou' 
qeou', oJ qeo;" ejn aujtw'/ mevnei kai; aujto;" ejn tw'/ 
qew'/. 16 kai; hJmei'" ejgnwvkamen kai; 
pepisteuvkamen th;n ajgavphn h}n e[cei oJ qeo;" 

ejn hJmi'n. @O qeo;" ajgavph ejstivn, kai; oJ mevnwn 

ejn th'/ ajgavph/ ejn tw'/ qew'/ mevnei kai; oJ qeo;" ejn 

aujtw'/ mevnei. 17 ejn touvtw/ teteleivwtai hJ 
ajgavph meq! hJmw'n, i{na parrhsivan e[cwmen ejn 

th'/ hJmevra/ th'" krivsew", o{ti kaqw;" ejkei'nov" 

ejstin kai; hJmei'" ejsmen ejn tw'/ kovsmw/ touvtw/. 
18 fovbo" oujk e[stin ejn th'/ ajgavph/, ajll! hJ 
teleiva ajgavph e[xw bavllei to;n fovbon, o{ti oJ 
fovbo" kovlasin e[cei, oJ de; fobouvmeno" ouj 
teteleivwtai ejn th'/ ajgavph/. 19 hJmei'" 

ajgapw'men, o{ti aujto;" prw'to" hjgavphsen 

hJma'". 20 ejavn ti" ei[ph/ o{ti !Agapw' to;n qeovn, 
kai; to;n ajdelfo;n aujtou' mish'/, yeuvsth" ejstivn: 
oJ ga;r mh; ajgapw'n to;n ajdelfo;n aujtou' o}n 

eJwvraken, to;n qeo;n o}n oujc eJwvraken ouj 
duvnatai ajgapa'n. 21 kai; tauvthn th;n ejntolh;n 

e[comen ajp! aujtou', i{na oJ ajgapw'n to;n qeo;n 

ajgapa'/ kai; to;n ajdelfo;n aujtou'.  

 

ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely 
vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől 
van. 3 És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem 
Istentől van. Az Antikrisztusé az, akiről hallottátok, 
hogy eljön, és már most a világban van. 4 Ti Istentől 
vagytok, gyermekeim, azokat pedig legyőztétek, 
mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a 
világban van. 5 Ők ebből a világból valók, azért e 
szerint a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat 
rájuk. 6 Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, 
hallgat ránk; aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. 
Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés 
lelkét. 

Isten a szeretet 7 Szeretteim! Szeressük egymást, 
mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, 
Istentől született, és ismeri Istent. 8 Aki nem szeret, 
nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. 9 Isten 
szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy 
egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. 
10 Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük 
volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és 
elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért. 11 Szeretteim! 
Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk 
kell egymást! 12 Istent soha nem látta senki. Ha 
szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete 
tökéletes bennünk. 13 Abból ismerjük meg, hogy 
benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből 
adott nekünk. 14 Mi pedig láttuk, és tanúságot 
teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a 
világ üdvözítőjét. 15 Aki vallja, hogy »Jézus az Isten 
Fia«, abban Isten benne marad, és ő Istenben. 16 Mi, 
akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten 
szeret bennünket. 

Félelem és szeretet Szeretet az Isten; aki a 
szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. 
17 Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az 
ítélet napján is lesz bizalmunk. Mert amilyen ő, 
olyanok vagyunk mi is ezen a világon. 18 A 
szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja 
a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki 
pedig fél, nem tökéletes a szeretetben. 19 Szeressünk 
tehát, mert Isten előbb szeretett minket. 20 Ha valaki 
azt mondja: »Szeretem Istent«, és a testvérét gyűlöli, 
az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem 
szeretheti Istent, akit nem lát. 21 Az a parancsunk 
tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. 

 
 
 
 
 
 
 



§5 1 Pa'" oJ pisteuvwn o{ti !Ihsou'" ejstin 

oJ Cristo;" ejk tou' qeou' gegevnnhtai, kai; pa'" 

oJ ajgapw'n to;n gennhvsanta ajgapa'/ »kai;¼ to;n 

gegennhmevnon ejx aujtou'. 2 ejn touvtw/ 
ginwvskomen o{ti ajgapw'men ta; tevkna tou' 
qeou', o{tan to;n qeo;n ajgapw'men kai; ta;" 

ejntola;" aujtou' poiw'men. 3 au{th gavr ejstin hJ 
ajgavph tou' qeou', i{na ta;" ejntola;" aujtou' 
thrw'men: kai; aiJ ejntolai; aujtou' barei'ai oujk 

eijsivn, 4 o{ti pa'n to; gegennhmevnon ejk tou' 
qeou' nika'/ to;n kovsmon: kai; au{th ejsti;n hJ nivkh 

hJ nikhvsasa to;n kovsmon, hJ pivsti" hJmw'n. 5 tiv" 

»dev¼ ejstin oJ nikw'n to;n kovsmon eij mh; oJ 
pisteuvwn o{ti !Ihsou'" ejstin oJ uiJo;" tou' qeou'_ 
6 Ou|tov" ejstin oJ ejlqw;n di! u{dato" kai; 
ai{mato", !Ihsou'" Cristov": oujk ejn tw'/ u{dati 
movnon ajll! ejn tw'/ u{dati kai; ejn tw'/ ai{mati: 
kai; to; pneu'mav ejstin to; marturou'n, o{ti to; 
pneu'mav ejstin hJ ajlhvqeia. 7 o{ti trei'" eijsin oiJ 
marturou'nte", 8 to; pneu'ma kai; to; u{dwr kai; 
to; ai|ma, kai; oiJ trei'" eij" to; e{n eijsin. 9 eij 
th;n marturivan tw'n ajnqrwvpwn lambavnomen, hJ 
marturiva tou' qeou' meivzwn ejstivn, o{ti au{th 

ejsti;n hJ marturiva tou' qeou', o{ti 
memartuvrhken peri; tou' uiJou' aujtou'. 10 oJ 
pisteuvwn eij" to;n uiJo;n tou' qeou' e[cei th;n 

marturivan ejn eJautw'/: oJ mh; pisteuvwn tw'/ qew'/ 
yeuvsthn pepoivhken aujtovn, o{ti ouj 
pepivsteuken eij" th;n marturivan h}n 

memartuvrhken oJ qeo;" peri; tou' uiJou' aujtou'. 
11 kai; au{th ejsti;n hJ marturiva, o{ti zwh;n 

aijwvnion e[dwken hJmi'n oJ qeov", kai; au{th hJ zwh; 
ejn tw'/ uiJw'/ aujtou' ejstin. 12 oJ e[cwn to;n uiJo;n 

e[cei th;n zwhvn: oJ mh; e[cwn to;n uiJo;n tou' qeou' 
th;n zwh;n oujk e[cei. 13 Tau'ta e[graya uJmi'n 

i{na eijdh'te o{ti zwh;n e[cete aijwvnion, toi'" 

pisteuvousin eij" to; o[noma tou' uiJou' tou' qeou'. 
14 kai; au{th ejsti;n hJ parrhsiva h}n e[comen 

pro;" aujtovn, o{ti ejavn ti aijtwvmeqa kata; to; 
qevlhma aujtou' ajkouvei hJmw'n. 15 kai; eja;n 

oi[damen o{ti ajkouvei hJmw'n o} eja;n aijtwvmeqa, 
oi[damen o{ti e[comen ta; aijthvmata a} 
hj/thvkamen ajp! aujtou'. 16 !Eavn ti" i[dh/ to;n 

ajdelfo;n aujtou' aJmartavnonta aJmartivan mh; 
pro;" qavnaton, aijthvsei, kai; dwvsei aujtw'/ 
zwhvn, toi'" aJmartavnousin mh; pro;" qavnaton. 
e[stin aJmartiva pro;" qavnaton: ouj peri; 
ejkeivnh" levgw i{na ejrwthvsh/. 17 pa'sa ajdikiva 

aJmartiva ejstivn, kai; e[stin aJmartiva ouj pro;" 

qavnaton. 18 Oi[damen o{ti pa'" oJ 
gegennhmevno" ejk tou' qeou' oujc aJmartavnei, 
ajll! oJ gennhqei;" ejk tou' qeou' threi' aujtovn, 
kai; oJ ponhro;" oujc a{ptetai aujtou'. 
19 oi[damen o{ti ejk tou' qeou' ejsmen, kai; oJ 
kovsmo" o{lo" ejn tw'/ ponhrw'/ kei'tai. 
20 oi[damen de; o{ti oJ uiJo;" tou' qeou' h{kei, kai; 
devdwken hJmi'n diavnoian i{na ginwvskwmen to;n 

ajlhqinovn: kai; ejsme;n ejn tw'/ ajlhqinw'/, ejn tw'/ 
uiJw'/ aujtou' !Ihsou' Cristw'/. ou|tov" ejstin oJ 
ajlhqino;" qeo;" kai; zwh; aijwvnio". 21 Tekniva,

5 A hit: győzelem a világ felett 1 Mindaz, aki 
hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És 
mindaz, aki szereti azt, aki szült, szereti azt is, aki 
tőle született. 2 Arról ismerjük meg, hogy szeretjük 
Isten szülötteit, ha Istent szeretjük, és parancsait 
teljesítjük. 3 Mert az az Isten szeretete, hogy 
parancsait megtartjuk; és az ő parancsai nem 
nehezek. 4 Mert minden, ami Istentől született, 
legyőzi a világot. Ez az a győzelem, amely legyőzi a 
világot: a mi hitünk. 5 Ki más győzi le a világot, mint 
aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 6 Ő az, aki víz és 
vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, 
hanem víz és vér által. És a Lélek az, aki tanúskodik, 
ugyanis a Lélek igazság. 7 Mert hárman vannak, akik 
tanúskodnak: 8 a Lélek, a víz és a vér; és ez a három 
egy. 

Isten tanúságtétele 9 Ha az emberek tanúságát 
elfogadjuk, Isten tanúsága nagyobb. S Isten tanúsága 
az, hogy tanúságot tett az ő Fiáról. 10 Aki hisz Isten 
Fiában, az magában hordozza Isten tanúságát. Aki 
nem hisz Istennek, hazugnak tartja őt, mert nem hisz 
abban a tanúságban, amelyet Isten tett az ő Fiáról. 
11 A tanúság pedig az, hogy Isten örök életet adott 
nekünk. És ez az élet az ő Fiában van. 12 Aki 
magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete; aki 
nem mondhatja magáénak Isten Fiát, annak nincs 
élete. 

Befejező intelmek: bűnök és az örök élet: 5,13-
21 

13 Ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok: 
nektek, akik hisztek Isten Fiának nevében, örök 
életetek van. 

14 Abban rejlik a mi iránta való bizalmunk, hogy 
bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat 
minket. 15 S ha tudjuk, hogy meghallgat minket, 
bármit kérünk is tőle, azt is tudjuk, hogy már a 
miénk, amit kértünk. 16 Ha valaki látja, hogy a 
testvére vétkezik, de nem halálos bűnnel, 
imádkozzon érte, és Isten életet fog adni annak, aki 
nem halálosan vétkezett. Van halált okozó bűn is; 
nem erről mondom, hogy valaki könyörögjön érte. 

17 Minden gonoszság bűn, de van halált nem 
okozó bűn is. 18 Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől 
született, nem vétkezik, mert az Istentől való születés 
megőrzi őt, s a gonosz meg nem érinti. 19 Tudjuk, 
hogy mi Istentől vagyunk, ez az egész világ pedig 
gonoszságban fetreng. 20 S azt is tudjuk, hogy Isten 
Fia eljött, és értelmet adott nekünk, hogy 
megismerjük azt, aki Igaz. Mi őbenne vagyunk, aki 
igaz: az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten 
és az örök élet. 21 Gyermekeim, őrizkedjetek a 
bálványoktól! Ámen. 



fulavxate eJauta; ajpo; tw'n eijdwvlwn.  

 

&János második levele 

§1 1 @O presbuvtero" ejklekth'/ kuriva/ kai; 
toi'" tevknoi" aujth'", ou}" ejgw; ajgapw' ejn 

ajlhqeiva/, kai; oujk ejgw; movno" ajlla; kai; pavnte" 

oiJ ejgnwkovte" th;n ajlhvqeian, 2 dia; th;n 

ajlhvqeian th;n mevnousan ejn hJmi'n, kai; meq! 
hJmw'n e[stai eij" to;n aijw'na. 3 e[stai meq! 
hJmw'n cavri" e[leo" eijrhvnh para; qeou' patrov", 
kai; para; !Ihsou' Cristou' tou' uiJou' tou' 
patrov", ejn ajlhqeiva/ kai; ajgavph/. 4 !Ecavrhn 

livan o{ti eu{rhka ejk tw'n tevknwn sou 

peripatou'nta" ejn ajlhqeiva/, kaqw;" ejntolh;n 

ejlavbomen para; tou' patrov". 5 kai; nu'n ejrwtw' 
se, kuriva, oujc wJ" ejntolh;n kainh;n gravfwn 

soi ajlla; h}n ei[comen ajp! ajrch'", i{na 

ajgapw'men ajllhvlou". 6 kai; au{th ejsti;n hJ 
ajgavph, i{na peripatw'men kata; ta;" ejntola;" 

aujtou': au{th hJ ejntolhv ejstin, kaqw;" 

hjkouvsate ajp! ajrch'", i{na ejn aujth'/ 
peripath'te. 7 o{ti polloi; plavnoi ejxh'lqon eij" 

to;n kovsmon, oiJ mh; oJmologou'nte" !Ihsou'n 

Cristo;n ejrcovmenon ejn sarkiv: ou|tov" ejstin oJ 
plavno" kai; oJ ajntivcristo". 8 blevpete 

eJautouv", i{na mh; ajpolevshte a} eijrgasavmeqa 

ajlla; misqo;n plhvrh ajpolavbhte. 9 pa'" oJ 
proavgwn kai; mh; mevnwn ejn th'/ didach'/ tou' 
Cristou' qeo;n oujk e[cei: oJ mevnwn ejn th'/ 
didach'/, ou|to" kai; to;n patevra kai; to;n uiJo;n 

e[cei. 10 ei[ ti" e[rcetai pro;" uJma'" kai; 
tauvthn th;n didach;n ouj fevrei, mh; lambavnete 

aujto;n eij" oijkivan kai; caivrein aujtw'/ mh; 
levgete: 11 oJ levgwn ga;r aujtw'/ caivrein 

koinwnei' toi'" e[rgoi" aujtou' toi'" ponhroi'". 
12 Polla; e[cwn uJmi'n gravfein oujk ejboulhvqhn 

dia; cavrtou kai; mevlano", ajlla; ejlpivzw 

genevsqai pro;" uJma'" kai; stovma pro;" stovma 

lalh'sai, i{na hJ cara; hJmw'n peplhrwmevnh h\/. 
13 !Aspavzetaiv se ta; tevkna th'" ajdelfh'" sou 

th'" ejklekth'".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&János harmadik levele 

§1 1 @O presbuvtero" Gai?w/ tw'/ 
ajgaphtw'/, o}n ejgw; ajgapw' ejn ajlhqeiva/. 
2 !Agaphtev, peri; pavntwn eu[comaiv se 

eujodou'sqai kai; uJgiaivnein, kaqw;" eujodou'taiv 
sou hJ yuchv 3 ejcavrhn ga;r livan ejrcomevnwn

 

 

&János második levele 
1 A presbiter a kiválasztott úrnőnek és 

gyermekeinek, akiket igazán szeretek; s nem egyedül 
én, hanem azok is mindnyájan, akik megismerték az 
igazságot, 2 az igazság révén, amely megmarad 
bennünk, és velünk lesz örökké. 3 Legyen velünk 
kegyelem, irgalom, békesség az Atyaistentől és Jézus 
Krisztustól, az Atyának Fiától igazságban és 
szeretetben! 

Élet az igazságban: 4-6 

4 Igen örültem, hogy gyermekeid között 
olyanokat találtam, akik igazságban járnak, amint 
parancsot kaptunk az Atyától. 

5 Most pedig kérlek téged, úrnőm, nem mintha 
új parancsot írnék neked, hanem azt, ami megvolt 
nálunk kezdettől fogva, hogy szeressük egymást. 6 A 
szeretet az, ha az ő parancsai szerint járunk. Mert az 
a parancs, hogy amit kezdettől fogva hallottátok, 
aszerint járjatok. 

A tévtanítók elutasítása: 7-11 

7 Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. 
Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. 
Aki ilyen, az csaló és antikrisztus. 8 Vigyázzatok 
magatokra! El ne veszítsétek, amit fáradozásotokkal 
elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! 9 Ha valaki 
túllép ezen, és nem marad meg Krisztus tanításában, 
akkor Isten sem az övé. Ha azonban valaki 
megmarad a tanításban, akkor az Atya is és a Fiú is 
az övé. 10 Ha valaki hozzátok jön, és nem ezt a 
tanítást hozza magával, ne fogadjátok be őt 
házatokba, még azt se mondjátok neki: »Üdv 
neked!«. 11 Mert aki azt mondja neki: »Üdv neked!«, 
az részes az ő gonosz cselekedeteiben. 

Befejező köszöntések: 12-13 

12 Még több írnivalóm is volna nektek, de nem 
akartam papíron és tintával, mert remélem, eljutok 
hozzátok, és szemtől szembe beszélhetek veletek, 
hogy örömünk teljes legyen. 13 Üdvözölnek téged 
kiválasztott nővéred gyermekei! 

 
 

&János harmadik levele 

 
1 A presbiter a kedves Gájusznak, akit igazán 

szeretek. 2 Kedvesem! Azon imádkozom, hogy 
mindenben szerencsésen járj, és egészséges légy, 
mint ahogy lelked is jó állapotban van. 3 Nagyon 



sou hJ yuchv. 3 ejcavrhn ga;r livan ejrcomevnwn
ajdelfw'n kai; marturouvntwn sou th'/ ajlhqeiva/, 
kaqw;" su; ejn ajlhqeiva/ peripatei'". 
4 meizotevran touvtwn oujk e[cw caravn, i{na 

ajkouvw ta; ejma; tevkna ejn th'/ ajlhqeiva/ 
peripatou'nta. 5 !Agaphtev, pisto;n poiei'" o} 
eja;n ejrgavsh/ eij" tou;" ajdelfou;" kai; tou'to 

xevnou", 6 oi} ejmartuvrhsavn sou th'/ ajgavph/ 
ejnwvpion ejkklhsiva", ou}" kalw'" poihvsei" 

propevmya" ajxivw" tou' qeou': 7 uJpe;r ga;r tou' 
ojnovmato" ejxh'lqon mhde;n lambavnonte" ajpo; 
tw'n ejqnikw'n. 8 hJmei'" ou\n ojfeivlomen 

uJpolambavnein tou;" toiouvtou", i{na sunergoi; 
ginwvmeqa th'/ ajlhqeiva/. 9 !vEgrayav ti th'/ 
ejkklhsiva/: ajll! oJ filoprwteuvwn aujtw'n 

Diotrevfh" oujk ejpidevcetai hJma'". 10 dia; 
tou'to, eja;n e[lqw, uJpomnhvsw aujtou' ta; e[rga a} 
poiei', lovgoi" ponhroi'" fluarw'n hJma'": kai; 
mh; ajrkouvmeno" ejpi; touvtoi" ou[te aujto;" 

ejpidevcetai tou;" ajdelfou;" kai; tou;" 

boulomevnou" kwluvei kai; ejk th'" ejkklhsiva" 

ejkbavllei. 11 !Agaphtev, mh; mimou' to; kako;n 

ajlla; to; ajgaqovn. oJ ajgaqopoiw'n ejk tou' qeou' 
ejstin: oJ kakopoiw'n oujc eJwvraken to;n qeovn. 
12 Dhmhtrivw/ memartuvrhtai uJpo; pavntwn kai; 
uJpo; aujth'" th'" ajlhqeiva": kai; hJmei'" de; 
marturou'men, kai; oi\da" o{ti hJ marturiva 

hJmw'n ajlhqhv" ejstin. 13 Polla; ei\con gravyai 
soi, ajll! ouj qevlw dia; mevlano" kai; kalavmou 

soi gravfein: 14 ejlpivzw de; eujqevw" se ijdei'n, 
kai; stovma pro;" stovma lalhvsomen. 15 eijrhvnh 

soi. ajspavzontaiv se oiJ fivloi. ajspavzou tou;" 

fivlou" kat! o[noma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&Júdás levele 

§1 1 !Iouvda" !Ihsou' Cristou' dou'lo", 
ajdelfo;" de; !Iakwvbou, toi'" ejn qew'/ patri; 
hjgaphmevnoi" kai; !Ihsou' Cristw'/ 
tethrhmevnoi" klhtoi'": 2 e[leo" uJmi'n kai; 
eijrhvnh kai; ajgavph plhqunqeivh. 3 !Agaphtoiv, 
pa'san spoudh;n poiouvmeno" gravfein uJmi'n 

peri; th'" koinh'" hJmw'n swthriva" ajnavgkhn 

e[scon gravyai uJmi'n parakalw'n 

ejpagwnivzesqai th'/ a{pax paradoqeivsh/ toi'"

örültem, amikor a testvérek megérkeztek, és 
tanúságot tettek igazságodról, arról, hogy igazságban 
jársz. 4 Nincs annál nagyobb öröm számomra, mint 
amikor hallom, hogy a gyermekeim igazságban 
járnak. 

A hithirdetők bátorítása: 5-8 

5 Kedvesem! Hűségesen jársz el mindabban, 
amit a testvérekkért, méghozzá idegenekért teszel. 
6 Ők tanúságot tettek szeretetedről az egyház színe 
előtt, és jól teszed, ha az úton gondoskodsz róluk, 
amint ez méltó Istenhez. 7 Hiszen az ő nevéért keltek 
útra, és semmit sem fogadnak el a pogányoktól. 
8 Nekünk kell tehát az ilyeneket támogatnunk, hogy 
segítőtársai legyünk az igazságnak. 

Diotrefész rendreutasítása: 9-10 

9 Írtam valamit az egyháznak, de az, aki szereti 
közöttük az első helyet elfoglalni, Diotrefész, nem 
fogad be minket. 10 Ezért, ha majd elmegyek, 
megfeddem őt azért, amit tesz. Gonosz szavakat 
fecseg ellenünk, és mintha még ez sem volna neki 
elég, nem fogadja be a testvéreket. Azoknak pedig, 
akik be akarják fogadni őket, megtiltja, sőt, kiutasítja 
őket az egyházból. 

Tanúság Demeterről: 11-12 

11 Kedvesem! Ne kövesd a rosszat, hanem azt, 
ami jó! Aki jót cselekszik, az Istenből van; aki 
rosszat cselekszik, nem látta Istent. 

12 Demeterről mindnyájan tanúságot tesznek, 
maga az igazság is, sőt, mi is tanúságot teszünk róla, 
és te tudod, hogy a mi tanúságunk igaz. 

Befejező köszöntések: 13-14 

13 Sok írnivalóm volna még neked, de nem 
akartam neked tintával és tollal írni. 14 Remélem 
ugyanis, hogy hamarosan meglátlak, s akkor szemtől 
szembe fogunk beszélni. Békesség neked! 
Üdvözölnek barátaid! Üdvözöld barátainkat név 
szerint! 

 

&Júdás levele 

 

Címzés és köszöntés 1 Júdás, Jézus Krisztus 
szolgája és Jakab testvére, azoknak, akiket az 
Atyaisten szeret, Jézus Krisztusnak megtartott és 
meghívott. 2 Irgalom, béke és szeretet bőségesen 
adassék nektek! 

Óvás a tévtanítóktól 3 Szeretteim, mivel őszinte 
törekvésem, hogy közös üdvösségünkről írjak 
nektek, szükségesnek tartottam ebben az írásban 



aJgivoi" pivstei. 4 pareisevdusan gavr tine"
a[nqrwpoi, oiJ pavlai progegrammevnoi eij" 

tou'to to; krivma, ajsebei'", th;n tou' qeou' hJmw'n 

cavrita metatiqevnte" eij" ajsevlgeian kai; to;n 

movnon despovthn kai; kuvrion hJmw'n !Ihsou'n 

Cristo;n ajrnouvmenoi. 5 @Upomnh'sai de; uJma'" 

bouvlomai, eijdovta" uJma'" pavnta, o{ti »oJ¼ 
kuvrio" a{pax lao;n ejk gh'" Aijguvptou swvsa" 

to; deuvteron tou;" mh; pisteuvsanta" 

ajpwvlesen, 6 ajggevlou" te tou;" mh; 
thrhvsanta" th;n eJautw'n ajrch;n ajlla; 
ajpolipovnta" to; i[dion oijkhthvrion eij" krivsin 

megavlh" hJmevra" desmoi'" aji>divoi" uJpo; zovfon 

tethvrhken: 7 wJ" Sovdoma kai; Govmorra kai; aiJ 
peri; aujta;" povlei", to;n o{moion trovpon 

touvtoi" ejkporneuvsasai kai; ajpelqou'sai 
ojpivsw sarko;" eJtevra", provkeintai dei'gma 

puro;" aijwnivou divkhn uJpevcousai. 8 @Omoivw" 

mevntoi kai; ou|toi ejnupniazovmenoi savrka me;n 

miaivnousin, kuriovthta de; ajqetou'sin, dovxa" 

de; blasfhmou'sin. 9 oJ de; Micah;l oJ 
ajrcavggelo", o{te tw'/ diabovlw/ diakrinovmeno" 

dielevgeto peri; tou' Mwu>sevw" swvmato", oujk 

ejtovlmhsen krivsin ejpenegkei'n blasfhmiva", 
ajlla; ei\pen, !Epitimhvsai soi kuvrio". 10 ou|toi 
de; o{sa me;n oujk oi[dasin blasfhmou'sin, o{sa 

de; fusikw'" wJ" ta; a[loga zw'/a ejpivstantai, ejn 

touvtoi" fqeivrontai. 11 oujai; aujtoi'", o{ti th'/ 
oJdw'/ tou' Kavi>n ejporeuvqhsan, kai; th'/ plavnh/ 
tou' Balaa;m misqou' ejxecuvqhsan, kai; th'/ 
ajntilogiva/ tou' Kovre ajpwvlonto. 12 ou|toiv eijsin 

oiJ ejn tai'" ajgavpai" uJmw'n spilavde" 

suneuwcouvmenoi ajfovbw", eJautou;" 

poimaivnonte", nefevlai a[nudroi uJpo; ajnevmwn 

paraferovmenai, devndra fqinopwrina; a[karpa 

di;" ajpoqanovnta ejkrizwqevnta, 13 kuvmata 

a[gria qalavssh" ejpafrivzonta ta;" eJautw'n 

aijscuvna", ajstevre" planh'tai oi|" oJ zovfo" 

tou' skovtou" eij" aijw'na tethvrhtai. 
14 Proefhvteusen de; kai; touvtoi" e{bdomo" 

ajpo; !Ada;m @Enw;c levgwn, !Idou; h\lqen kuvrio" 

ejn aJgivai" muriavsin aujtou', 15 poih'sai krivsin 

kata; pavntwn kai; ejlevgxai pa'san yuch;n peri; 
pavntwn tw'n e[rgwn ajsebeiva" aujtw'n w|n 

hjsevbhsan kai; peri; pavntwn tw'n sklhrw'n w|n 

ejlavlhsan kat! aujtou' aJmartwloi; ajsebei'". 
16 Ou|toiv eijsin goggustaiv, memyivmoiroi, 
kata; ta;" ejpiqumiva" eJautw'n poreuovmenoi, 
kai; to; stovma aujtw'n lalei' uJpevrogka, 
qaumavzonte" provswpa wjfeleiva" cavrin. 
17 @Umei'" dev, ajgaphtoiv, mnhvsqhte tw'n 

rJhmavtwn tw'n proeirhmevnwn uJpo; tw'n 

ajpostovlwn tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou': 
18 o{ti e[legon uJmi'n »o{ti¼ !Ep! ejscavtou »tou'¼ 
crovnou e[sontai ejmpai'ktai kata; ta;" eJautw'n 

ejpiqumiva" poreuovmenoi tw'n ajsebeiw'n. 
19 Ou|toiv eijsin oiJ ajpodiorivzonte", yucikoiv, 
pneu'ma mh; e[conte". 20 uJmei'" dev, ajgaphtoiv, 
ejpoikodomou'nte" eJautou;" th'/ aJgiwtavth/ 
uJmw'n pivstei, ejn pneuvmati aJgivw/ 
proseucovmenoi, 21 eJautou;" ejn ajgavph/ qeou'

kérni titeket, hogy harcoljatok a hitért, amelyet 
egyszer s mindenkorra átadtak a szenteknek. 

4 Mert alattomban bejöttek közénk bizonyos 
emberek, akik régóta ki vannak jelölve az ítéletre. 
Istentelenek, akik Istenünk kegyelmét érzékiségre 
fordítják, s egyedüli Uralkodónkat és Urunkat, Jézus 
Krisztust tagadják. 

Fenyegető ítélet a tévtanítók ellen 
5 Figyelmeztetni akarlak titeket – bár mindezt jól 
tudjátok –, hogy az Úr, miután kiszabadította a népet 
Egyiptom földjéről, később azokat, akik nem hittek, 
elpusztította. 6 Az angyalokat pedig, akik nem 
őrizték meg méltóságukat, hanem elhagyták 
lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, 
sötétségben tartja. 7 Ugyanígy Szodoma és Gomorra 
is, és a szomszédos városok, amelyek hasonlóképpen 
paráznák voltak, és más test után jártak, szenvedik az 
örök tűz büntetését, és intő példaként állnak előttünk.

A tévtanítók útja 8 Ezek az álmodozók is 
ugyanúgy megfertőzik a testet, az Úr hatalmát 
megvetik, a Fényességeket pedig káromolják. 9 Pedig 
Mihály főangyal, amikor az ördöggel vitatkozott és 
viaskodott Mózes teste miatt, nem mert káromló 
ítéletet kimondani ellene, hanem azt mondta: 
»Büntessen meg téged az Úr!«  {Zak 3,2} 10 Ezek pedig 
gyalázzák mindazt, amit nem értenek. Amit viszont a 
természet szerint, mint az oktalan állatok, tudnak, 
azáltal romlásba jutnak. 11 Jaj nekik, mert Kain útján 
járnak, és nyereségért Bálám tévedésére adták 
magukat, és mint Kóré a lázadásban, elvesznek. 
12 Szégyenfoltok ezek a lakomáitokon, tartózkodás 
nélkül lakmároznak, és önmagukat hizlalják; esőtlen 
felhők, amelyeket a szelek ide-oda kergetnek, őszi, 
terméketlen, kétszer kiveszett, gyökerestül kitépett 
fák, 13 vad tengeri hullámok, amelyek saját 
gyalázatukat tajtékozzák, bolygó csillagok, 
amelyekre a sötétség vihara vár örökké. 14 Ezekről 
jövendölt Hénok, Ádám után a hetedik, amikor így 
szólt: »Íme, jön az Úr ezernyi szentjével, 15 minden 
fölött ítéletet tart, és megfenyíti az összes istentelent 
minden gonoszságért, amelyet gonoszul 
véghezvittek; és minden durva beszédért, amelyet az 
istentelen bűnösök ellene szóltak.« 16 Izgága 
elégedetlenkedők ezek, akik saját kívánságaik útján 
járnak; a szájuk kevélységet beszél, és 
haszonlesésből hízelegnek az embereknek. 

Felhívás a hűségre 17 Ti azonban, szeretteim, 
emlékezzetek meg az igékről, amelyeket előre 
megmondtak a mi Urunk, Jézus Krisztus apostolai. 
18 Megmondták nektek, hogy »az utolsó időben 
gúnyolódók jönnek, akik saját kívánságaik útján 
járnak, istentelenségben.« {2 Pét 3,3} 19 Ezek azok, akik 
szakadásokat támasztanak, érzékiek, a Lélek nélkül 
valók. 20 Ti ellenben, szeretteim, épüljetek rá 
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thrhvsate, prosdecovmenoi to; e[leo" tou'
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou' eij" zwh;n 

aijwvnion. 22 kai; ou}" me;n ejlea'te 

diakrinomevnou", 23 ou}" de; swv/zete ejk puro;" 

aJrpavzonte", ou}" de; ejlea'te ejn fovbw/, 
misou'nte" kai; to;n ajpo; th'" sarko;" 

ejspilwmevnon citw'na. 24 Tw'/ de; dunamevnw/ 
fulavxai uJma'" ajptaivstou" kai; sth'sai 
katenwvpion th'" dovxh" aujtou' ajmwvmou" ejn 

ajgalliavsei, 25 movnw/ qew'/ swth'ri hJmw'n dia; 
!Ihsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n dovxa 

megalwsuvnh kravto" kai; ejxousiva pro; panto;" 

tou' aijw'no" kai; nu'n kai; eij" pavnta" tou;" 

aijw'na": ajmhvn. 

 

 

 

 

&A Jelenések könyve 

§1 1 !Apokavluyi" !Ihsou' Cristou', h}n 

e[dwken aujtw'/ oJ qeov", dei'xai toi'" douvloi" 

aujtou' a} dei' genevsqai ejn tavcei, kai; 
ejshvmanen ajposteivla" dia; tou' ajggevlou 

aujtou' tw'/ douvlw/ aujtou' !Iwavnnh/, 2 o}" 

ejmartuvrhsen to;n lovgon tou' qeou' kai; th;n 

marturivan !Ihsou' Cristou', o{sa ei\den. 
3 makavrio" oJ ajnaginwvskwn kai; oiJ ajkouvonte" 

tou;" lovgou" th'" profhteiva" kai; throu'nte" 

ta; ejn aujth'/ gegrammevna, oJ ga;r kairo;" 

ejgguv". 4 !Iwavnnh" tai'" eJpta; ejkklhsivai" 

tai'" ejn th'/ !Asiva/: cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; 
oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno", kai; ajpo; tw'n 

eJpta; pneumavtwn a} ejnwvpion tou' qrovnou 

aujtou', 5 kai; ajpo; !Ihsou' Cristou', oJ mavrtu" oJ 
pistov", oJ prwtovtoko" tw'n nekrw'n kai; oJ 
a[rcwn tw'n basilevwn th'" gh'". Tw'/ ajgapw'nti 
hJma'" kai; luvsanti hJma'" ejk tw'n aJmartiw'n 

hJmw'n ejn tw'/ ai{mati aujtou', 6 kai; ejpoivhsen 

hJma'" basileivan, iJerei'" tw'/ qew'/ kai; patri; 
aujtou', aujtw'/ hJ dovxa kai; to; kravto" eij" tou;" 

aijw'na" »tw'n aijwvnwn¼: ajmhvn. 7 !Idou; e[rcetai 
meta; tw'n nefelw'n, kai; o[yetai aujto;n pa'" 

ojfqalmo;" kai; oi{tine" aujto;n ejxekevnthsan, 
kai; kovyontai ejp! aujto;n pa'sai aiJ fulai; th'" 

gh'". naiv, ajmhvn. 8 !Egwv eijmi to; !vAlfa kai; to; 
!'W, levgei kuvrio" oJ qeov", oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ 
ejrcovmeno", oJ pantokravtwr. 9 !Egw; !Iwavnnh", 
oJ ajdelfo;" uJmw'n kai; sugkoinwno;" ejn th'/ 
qlivyei kai; basileiva/ kai; uJpomonh'/ ejn !Ihsou', 
ejgenovmhn ejn th'/ nhvsw/ th'/ kaloumevnh/ Pavtmw/ 
dia; to;n lovgon tou' qeou' kai; th;n marturivan 

!Ihsou'. 10 ejgenovmhn ejn pneuvmati ejn th'/ 
kuriakh'/ hJmevra/, kai; h[kousa ojpivsw mou fwnh;n 

megavlhn wJ" savlpiggo" 

11 legouvsh", @;O 

blevpei" gravyon eij" biblivon kai; pevmyon tai'" 

eJpta; ejkklhsivai", eij" !vEfeson kai; eij" 

Smuvrnan kai; eij" Pevrgamon kai; eij" Quavteira 

kai; eij" Savrdei" kai; eij" Filadevlfeian kai;

legszentebb hitetekre, imádkozzatok a Szentlélekben, 
21 őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, s 
várjátok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
irgalmasságát az örök életre! 22 A kételkedőkön 
könyörüljetek, 23 amazokat viszont mentsétek meg, 
ragadjátok ki őket a tűzből! A többieken pedig 
könyörüljetek, ám félelemmel, s borzadjatok még a 
ruhától is, amit a testük beszennyezett! 

Befejezés 24 Annak pedig, akinek van hatalma 
bűn nélkül megőrizni titeket, és szeplőtelenül, 
boldog örömmel az ő dicsőségének színe elé állítani, 
25 a mi egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus 
Krisztus által, legyen dicsőség és magasztalás, 
uralkodás és hatalom minden idő előtt, most és 
mindörökkön-örökké! Ámen. 

 

 

&A Jelenések könyve 

 

1 1 Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet 
Isten adott neki, hogy szolgáinak megmutassa 
mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie {Dán 

2,28-29}. Elküldte angyalát, és kijelentette szolgájának, 
Jánosnak, 2 aki tanúságot tett Isten igéjéről és Jézus 
Krisztus tanúbizonyságáról, mindarról, amit látott. 
3 Boldog az, aki olvassa és aki hallja ennek a 
próféciának igéit, és megtartja mindazt, ami abban 
meg van írva, mert az idő közel van!  

Bevezetés: 1,4-8 

4 János a hét egyháznak, amelyek Ázsiában 
vannak. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van 
és aki volt {Kiv 3,14G} és aki eljövendő; és a hét 
szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak; 5 és Jézus 
Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak 
közül, és fejedelme a föld királyainak {Zsolt 89,38. 28}; 
aki szeretett minket és megszabadított bennünket 
bűneinktől {Zsolt 130,8} a saját vére által, 6 és Istene és 
Atyja számára királysággá és papokká tett minket {Kiv 

19,6}; övé a dicsőség és az uralom örökkön-örökké! 
Ámen. 

7 Íme, a felhőkön jön {Dán 7,13}, és látni fogja őt 
minden szem, és akik őt átszúrták. Gyászolja majd őt 
a föld összes népe {Zak 12,10}. Igen! Ámen. 

8 Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az 
Úr, az Isten, aki van {Kiv 3,14G}, és aki volt, és aki 
eljövendő: a Mindenható. 

LEVELEK A HÉT EGYHÁZNAK: 1,9-3,22 

János megbízatása 9 Én, János, Jézusban 
testvéretek, és társatok a szorongattatásban, az 
uralomban és a béketűrésben, a Patmosz nevű 



eij" Laodivkeian. 12 Kai; ejpevstreya blevpein
th;n fwnh;n h{ti" ejlavlei met! ejmou': kai; 
ejpistrevya" ei\don eJpta; lucniva" crusa'", 
13 kai; ejn mevsw/ tw'n lucniw'n o{moion uiJo;n 

ajnqrwvpou, ejndedumevnon podhvrh kai; 
periezwsmevnon pro;" toi'" mastoi'" zwvnhn 

crusa'n: 14 hJ de; kefalh; aujtou' kai; aiJ trivce" 

leukai; wJ" e[rion leukovn, wJ" ciwvn, kai; oiJ 
ojfqalmoi; aujtou' wJ" flo;x purov", 15 kai; oiJ 
povde" aujtou' o{moioi calkolibavnw/ wJ" ejn 

kamivnw/ pepurwmevnh", kai; hJ fwnh; aujtou' wJ" 

fwnh; uJdavtwn pollw'n, 16 kai; e[cwn ejn th'/ 
dexia'/ ceiri; aujtou' ajstevra" eJptav, kai; ejk tou' 
stovmato" aujtou' rJomfaiva divstomo" ojxei'a 

ejkporeuomevnh, kai; hJ o[yi" aujtou' wJ" oJ h{lio" 

faivnei ejn th'/ dunavmei aujtou'. 17 Kai; o{te ei\don 

aujtovn, e[pesa pro;" tou;" povda" aujtou' wJ" 

nekrov": kai; e[qhken th;n dexia;n aujtou' ejp! ejme; 
levgwn, Mh; fobou': ejgwv eijmi oJ prw'to" kai; oJ 
e[scato", 18 kai; oJ zw'n, kai; ejgenovmhn nekro;" 

kai; ijdou; zw'n eijmi eij" tou;" aijw'na" tw'n 

aijwvnwn, kai; e[cw ta;" klei'" tou' qanavtou kai; 
tou' a{/dou. 19 gravyon ou\n a} ei\de" kai; a} eijsi;n 

kai; a} mevllei genevsqai meta; tau'ta. 20 to; 
musthvrion tw'n eJpta; ajstevrwn ou}" ei\de" ejpi; 
th'" dexia'" mou, kai; ta;" eJpta; lucniva" ta;" 

crusa'": oiJ eJpta; ajstevre" a[ggeloi tw'n eJpta; 
ejkklhsiw'n eijsin, kai; aiJ lucnivai aiJ eJpta; 
eJpta; ejkklhsivai eijsivn. 

 

 

§2 1 Tw'/ ajggevlw/ th'" ejn !Efevsw/ 
ejkklhsiva" gravyon: Tavde levgei oJ kratw'n 

tou;" eJpta; ajstevra" ejn th'/ dexia'/ aujtou', oJ 
peripatw'n ejn mevsw/ tw'n eJpta; lucniw'n tw'n 

crusw'n: 2 Oi\da ta; e[rga sou kai; to;n kovpon 

kai; th;n uJpomonhvn sou, kai; o{ti ouj duvnh/ 
bastavsai kakouv", kai; ejpeivrasa" tou;" 

levgonta" eJautou;" ajpostovlou" kai; oujk 

eijsivn, kai; eu|re" aujtou;" yeudei'": 3 kai; 
uJpomonh;n e[cei", kai; ejbavstasa" dia; to; 
o[nomav mou, kai; ouj kekopivake". 4 ajlla; e[cw 

kata; sou' o{ti th;n ajgavphn sou th;n prwvthn 

ajfh'ke". 5 mnhmovneue ou\n povqen pevptwka", 
kai; metanovhson kai; ta; prw'ta e[rga poivhson: 
eij de; mhv, e[rcomaiv soi kai; kinhvsw th;n 

lucnivan sou ejk tou' tovpou aujth'", eja;n mh; 
metanohvsh/". 6 ajlla; tou'to e[cei", o{ti misei'" 

ta; e[rga tw'n Nikolai>tw'n, a} kajgw; misw'. 7 oJ 
e[cwn ou\" ajkousavtw tiv to; pneu'ma levgei tai'" 

ejkklhsivai". tw'/ nikw'nti dwvsw aujtw'/ fagei'n 

ejk tou' xuvlou th'" zwh'", o{ ejstin ejn tw'/ 
paradeivsw/ tou' qeou'. 8 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn 

Smuvrnh/ ejkklhsiva" gravyon: Tavde levgei oJ 
prw'to" kai; oJ e[scato", o}" ejgevneto nekro;" 

kai; e[zhsen: 9 Oi\dav sou th;n qli'yin kai; th;n 

ptwceivan, ajlla; plouvsio" ei\, kai; th;n 

blasfhmivan ejk tw'n legovntwn !Ioudaivou" 

ei\nai eJautouv", kai; oujk eijsi;n ajlla; sunagwgh;

szigeten voltam Isten igéjéért és Jézus 
tanúbizonyságáért. 10 A Lélekben elragadtatásba 
estem az Úr napján, és hátam mögött olyan nagy 
hangot hallottam, mint a harsonáé, 11 amely így szólt: 
»Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét 
egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, 
Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodíceába!« 
12 Megfordultam, hogy lássam a hangot, amely 
velem beszélt; és amikor megfordultam, hét arany 
gyertyatartót láttam, 13 és a hét arany gyertyatartó 
között az Emberfiához hasonlót, bokáig érő ruhába 
öltözve, és a mellén arany övvel körülövezve {Dán 7,13; 

Ez 9,2.11G; Dán 10,5}. 14 A feje és a haja fehér volt, mint a 
fehér gyapjú, és mint a hó, és a szeme olyan, mint a 
tűz lángja. 15 Lába hasonló volt a kemencében izzó 
sárgarézhez {Dán 7,9; 10,6}, és a hangja, mint a nagy 
vizek zúgása {Ez 1,24}. 16 Jobbjában hét csillagot 
tartott, és a szájából kétélű kard állt ki. Az arca olyan 
volt, mint a teljes fényében ragyogó nap. 

17 Amikor megláttam őt, a lába elé hullottam, 
mint egy halott. A jobbját rámtette, és azt mondta: 
»Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó {Iz 44,2.6}, 
18 az élő, bár halott voltam; de íme élek örökkön-
örökké; nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai. 
19 Írd föl tehát, amiket láttál, és amik vannak, és 
amiknek ezek után kell megtörténniük {Dán 2,29}! 20 A 
hét csillag titka, amelyet a jobbomban láttál, és a hét 
arany gyertyatartó: a hét csillag a hét egyház 
angyala; és a hét gyertyatartó a hét egyház. 

2 Az efezusi egyháznak 1 Az efezusi egyház 
angyalának írd meg: 

Így szól, aki a hét csillagot tartja a jobbjában, 
aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2 Ismerem 
cselekedeteidet, fáradozásodat és béketűrésedet, és 
hogy nem szenvedheted a gonoszokat; hogy próbára 
tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, 
holott nem azok, és hazugnak találtad őket. 
3 Béketűrő vagy, és szenvedtél az én nevemért, és 
nem fáradtál el. 4 De kifogásom van ellened: az, 
hogy elhagytad első szeretetedet. 5 Emlékezz tehát 
arra, honnan estél ki, térj meg, és tedd azt, amit 
korábban tettél; mert különben föllépek ellened, és 
elmozdítom gyertyatartódat helyéről, ha nem térsz 
meg. 6 De az megvan benned, hogy gyűlölöd a 
nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. 

7 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek 
az egyházaknak. A győztesnek enni adok az élet 
fájáról, mely Isten paradicsomában van {Ter 2,9; Ez 

31,8}! 
A szmirnai egyháznak 8 A szmirnai egyház 

angyalának írd meg: 
Így szól az első és az utolsó {Iz 44,6}, aki halott 

volt és él: 9 Ismerem szorongatásodat és 



tou' Satana'. 10 mhde;n fobou' a} mevllei"
pavscein. ijdou; mevllei bavllein oJ diavbolo" ejx 

uJmw'n eij" fulakh;n i{na peirasqh'te, kai; e{xete 

qli'yin hJmerw'n devka. givnou pisto;" a[cri 
qanavtou, kai; dwvsw soi to;n stevfanon th'" 

zwh'". 11 oJ e[cwn ou\" ajkousavtw tiv to; pneu'ma 

levgei tai'" ejkklhsivai". oJ nikw'n ouj mh; 
ajdikhqh'/ ejk tou' qanavtou tou' deutevrou. 12 Kai; 
tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Pergavmw/ ejkklhsiva" 

gravyon: Tavde levgei oJ e[cwn th;n rJomfaivan 

th;n divstomon th;n ojxei'an: 13 Oi\da pou' 
katoikei'", o{pou oJ qrovno" tou' Satana', kai; 
kratei'" to; o[nomav mou, kai; oujk hjrnhvsw th;n 

pivstin mou kai; ejn tai'" hJmevrai" !Antipa'" oJ 
mavrtu" mou oJ pistov" mou, o}" ajpektavnqh 

par! uJmi'n, o{pou oJ Satana'" katoikei'. 14 ajll! 
e[cw kata; sou' ojlivga, o{ti e[cei" ejkei' 
kratou'nta" th;n didach;n Balaavm, o}" 

ejdivdasken tw'/ Bala;k balei'n skavndalon 

ejnwvpion tw'n uiJw'n !Israhvl, fagei'n 

eijdwlovquta kai; porneu'sai: 15 ou{tw" e[cei" 

kai; su; kratou'nta" th;n didach;n »tw'n¼ 
Nikolai>tw'n oJmoivw". 16 metanovhson ou\n: eij 
de; mhv, e[rcomaiv soi tacuv, kai; polemhvsw met! 
aujtw'n ejn th'/ rJomfaiva/ tou' stovmatov" mou. 17 oJ 
e[cwn ou\" ajkousavtw tiv to; pneu'ma levgei tai'" 

ejkklhsivai". tw'/ nikw'nti dwvsw aujtw'/ tou' 
mavnna tou' kekrummevnou, kai; dwvsw aujtw'/ 
yh'fon leukh;n kai; ejpi; th;n yh'fon o[noma 

kaino;n gegrammevnon o} oujdei;" oi\den eij mh; oJ 
lambavnwn. 18 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn 

Quateivroi" ejkklhsiva" gravyon: Tavde levgei oJ 
uiJo;" tou' qeou', oJ e[cwn tou;" ojfqalmou;" aujtou' 
wJ" flovga purov", kai; oiJ povde" aujtou' o{moioi 
calkolibavnw/: 19 Oi\dav sou ta; e[rga kai; th;n 

ajgavphn kai; th;n pivstin kai; th;n diakonivan 

kai; th;n uJpomonhvn sou, kai; ta; e[rga sou ta; 
e[scata pleivona tw'n prwvtwn. 20 ajlla; e[cw 

kata; sou' o{ti ajfei'" th;n gunai'ka !Iezavbel, hJ 
levgousa eJauth;n profh'tin, kai; didavskei kai; 
plana'/ tou;" ejmou;" douvlou" porneu'sai kai; 
fagei'n eijdwlovquta. 21 kai; e[dwka aujth'/ 
crovnon i{na metanohvsh/, kai; ouj qevlei 
metanoh'sai ejk th'" porneiva" aujth'". 22 ijdou; 
bavllw aujth;n eij" klivnhn, kai; tou;" 

moiceuvonta" met! aujth'" eij" qli'yin megavlhn, 
eja;n mh; metanohvswsin ejk tw'n e[rgwn aujth'": 
23 kai; ta; tevkna aujth'" ajpoktenw' ejn qanavtw/: 
kai; gnwvsontai pa'sai aiJ ejkklhsivai o{ti ejgwv 
eijmi oJ ejraunw'n nefrou;" kai; kardiva", kai; 
dwvsw uJmi'n eJkavstw/ kata; ta; e[rga uJmw'n. 
24 uJmi'n de; levgw toi'" loipoi'" toi'" ejn 

Quateivroi", o{soi oujk e[cousin th;n didach;n 

tauvthn, oi{tine" oujk e[gnwsan ta; baqeva tou' 
Satana', wJ" levgousin, ouj bavllw ejf! uJma'" 

a[llo bavro": 25 plh;n o} e[cete krathvsate 

a[cri»"¼ ou| a]n h{xw. 26 kai; oJ nikw'n kai; oJ 
thrw'n a[cri tevlou" ta; e[rga mou, dwvsw aujtw'/ 
ejxousivan ejpi; tw'n ejqnw'n, 27 kai; poimanei' 
aujtou;" ejn rJavbdw/ sidhra'/, wJ" ta; skeuvh ta; 
keramika; suntrivbetai, 28 wJ" kajgw; ei[lhfa

szegénységedet – noha gazdag vagy –, és 
káromolnak azok, akik zsidónak mondják magukat, 
holott nem azok, hanem a sátán zsinagógája. 
10 Semmit se félj a rád váró szenvedésektől! Íme, az 
ördög közületek egyeseket börtönbe fog vetni, hogy 
próbára tegyen titeket, és szorongatásotok lesz tíz 
napig {Dán 1,12.14}. Légy hű mindhalálig, és neked 
adom az élet koronáját. 

11 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a 
Lélek az egyházaknak: Aki győzni fog, azt nem sebzi 
meg a második halál! 

A pergamoni egyháznak 12 A pergamoni egyház 
angyalának írd meg: 

Így szól, akié a kétélű kard: 13 Tudom, hol laksz: 
ott, ahol a sátán székhelye van; és kitartasz nevem 
mellett, és nem tagadtad meg hitemet még azokban a 
napokban sem, amikor Antipászt, az én tanúmat, az 
én hívemet megölték nálatok, ahol a sátán lakik. 
14 De van ellened némi kifogásom is, hogy vannak 
ott nálad követői Bálám tanításának, aki arra tanította 
Bálákot, hogy tőrbe csalja Izrael fiait, hogy áldozati 
húsból lakmározzanak és paráználkodjanak {Szám 

31,16; 25,1-2G}. 15 Így nálad is vannak olyanok, akik a 
nikolaiták tanításának követői. 16 Térj meg tehát te is, 
különben csakhamar föllépek ellened, és harcba 
szállok azokkal szám kardjával. 

17 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a 
Lélek az egyházaknak. A győztesnek elrejtett mannát 
adok, és egy kis fehér követ adok neki, a kis kőre 
írva pedig új nevet {Iz 62,2}, amelyet senki sem ismer, 
csak az, aki kapja. 

A tiatírai egyháznak 18 A tiatírai egyház 
angyalának írd meg: 

Így szól az Isten Fia, akinek a szeme olyan, mint 
a tűz lángja, és a lába hasonló a sárgarézhez {Dán 10,5-

6}: 19 Ismerem műveidet, hitedet, szeretetedet, 
szolgálatodat és béketűrésedet, és utóbbi tetteidet, 
amelyek számosabbak az előbbieknél. 20 De van 
ellened egy kifogásom, hogy megengeded Jezabel 
asszonynak, aki magát prófétanőnek mondja, hogy 
tanítson, és elcsábítsa szolgáimat, hogy 
paráználkodjanak és egyenek a 
bálványáldozatokból {Szám 31,16; 25,1-2G}. 21 Időt adtam 
neki, hogy megtérjen, de nem akar megtérni 
paráznaságából. 22 Íme, ágyba döntöm őt, és akik 
vele házasságtörést követnek el, igen nagy 
szorongatásban lesznek, ha nem fordulnak el 
tetteiktől. 23 Fiait halállal ölöm meg, és megtudja 
minden egyház, hogy én vagyok a vesék és a szívek 
vizsgálója {Zsolt 7,10}, és megfizetek közületek 
mindenkinek tettei szerint {Zsolt 62,13}. 24 Nektek pedig 
azt mondom, a többieknek, akik Tiatírában vagytok, 
akik nem követik ezt a tanítást, és akik nem ismerték 
a sátán állítólagos mélységeit: Nem rakok rátok más 



para; tou' patrov" mou, kai; dwvsw aujtw'/ to;n
ajstevra to;n prwi>novn. 29 oJ e[cwn ou\" 

ajkousavtw tiv to; pneu'ma levgei tai'" 

ejkklhsivai". 

 

 

 

 

 

 

§3 1 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Savrdesin 

ejkklhsiva" gravyon: Tavde levgei oJ e[cwn ta; 
eJpta; pneuvmata tou' qeou' kai; tou;" eJpta; 
ajstevra": Oi\dav sou ta; e[rga, o{ti o[noma e[cei" 

o{ti zh'/", kai; nekro;" ei\. 2 givnou grhgorw'n, kai; 
sthvrison ta; loipa; a} e[mellon ajpoqanei'n, ouj 
ga;r eu{rhkav sou ta; e[rga peplhrwmevna 

ejnwvpion tou' qeou' mou: 3 mnhmovneue ou\n pw'" 

ei[lhfa" kai; h[kousa", kai; thvrei, kai; 
metanovhson. eja;n ou\n mh; grhgorhvsh/", h{xw 

wJ" klevpth", kai; ouj mh; gnw'/" poivan w{ran h{xw 

ejpi; sev. 4 ajlla; e[cei" ojlivga ojnovmata ejn 

Savrdesin a} oujk ejmovlunan ta; iJmavtia aujtw'n, 
kai; peripathvsousin met! ejmou' ejn leukoi'", 
o{ti a[xioiv eijsin. 5 oJ nikw'n ou{tw" 

peribalei'tai ejn iJmativoi" leukoi'", kai; ouj mh; 
ejxaleivyw to; o[noma aujtou' ejk th'" bivblou th'" 

zwh'", kai; oJmologhvsw to; o[noma aujtou' 
ejnwvpion tou' patrov" mou kai; ejnwvpion tw'n 

ajggevlwn aujtou'. 6 oJ e[cwn ou\" ajkousavtw tiv to; 
pneu'ma levgei tai'" ejkklhsivai". 7 Kai; tw'/ 
ajggevlw/ th'" ejn Filadelfeiva/ ejkklhsiva" 

gravyon: Tavde levgei oJ a{gio", oJ ajlhqinov", oJ 
e[cwn th;n klei'n Dauivd, oJ ajnoivgwn kai; oujdei;" 

kleivsei, kai; kleivwn kai; oujdei;" ajnoivgei: 
8 Oi\dav sou ta; e[rga, ijdou; devdwka ejnwvpiovn 

sou quvran hjnew/gmevnhn, h}n oujdei;" duvnatai 
klei'sai aujthvn, o{ti mikra;n e[cei" duvnamin, 
kai; ejthvrhsav" mou to;n lovgon, kai; oujk hjrnhvsw 

to; o[nomav mou. 9 ijdou; didw' ejk th'" sunagwgh'" 

tou' Satana', tw'n legovntwn eJautou;" 

!Ioudaivou" ei\nai, kai; oujk eijsi;n ajlla; 
yeuvdontai: ijdou; poihvsw aujtou;" i{na h{xousin 

kai; proskunhvsousin ejnwvpion tw'n podw'n sou, 
kai; gnw'sin o{ti ejgw; hjgavphsav se. 10 o{ti 
ejthvrhsa" to;n lovgon th'" uJpomonh'" mou, 
kajgwv se thrhvsw ejk th'" w{ra" tou' peirasmou' 
th'" mellouvsh" e[rcesqai ejpi; th'" oijkoumevnh" 

o{lh" peiravsai tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" 

gh'". 11 e[rcomai tacuv: kravtei o} e[cei", i{na 

mhdei;" lavbh/ to;n stevfanovn sou. 12 oJ nikw'n 

poihvsw aujto;n stu'lon ejn tw'/ naw'/ tou' qeou' 
mou, kai; e[xw ouj mh; ejxevlqh/ e[ti, kai; gravyw 

ejp! aujto;n to; o[noma tou' qeou' mou kai; to; 
o[noma th'" povlew" tou' qeou' mou, th'" kainh'" 

!Ierousalhvm, hJ katabaivnousa ejk tou' 
oujranou' ajpo; tou' qeou' mou, kai; to; o[nomav mou 

to; kainovn. 13 oJ e[cwn ou\" ajkousavtw tiv to;

a sátán állítólagos mélységeit: Nem rakok rátok más 
terhet! 25 Azonban amitek van, ahhoz 
ragaszkodjatok, amíg el nem jövök! 26 Aki pedig 
győz és mindvégig megtartja cselekedeteimet, 

annak hatalmat adok a nemzetek fölött,  
27 hogy vasvesszővel kormányozza azokat,  
és összetörjenek, mint a cserépedény {Zsolt 2,8-9G},
28 amint én is megkaptam Atyámtól,  
és neki adom a hajnalcsillagot.  
29 Akinek van füle, hallja meg,  
mit mond a Lélek az egyházaknak!  

3 A szárdeszi egyháznak 1 A szárdeszi egyház 
angyalának írd meg: 

Így szól az, akié az Isten hét szelleme és a hét 
csillag: Ismerem cselekedeteidet, hogy van neved, 
hogy élsz, de halott vagy! 2 Légy éber, és erősítsd 
meg a többieket, akik közel vannak a halálhoz, mert 
műveidet nem találom teljesnek Istenem előtt. 
3 Emlékezz tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, 
tartsd meg azt, és térj meg. Ha pedig nem leszel éber, 
úgy érkezem hozzád, mint a tolvaj, és nem fogod 
tudni, melyik órában jövök hozzád. 4 De vannak 
néhányan nálad Szárdeszben, akik nem szennyezték 
be ruháikat, és velem fognak járni fehérben, mert 
megérdemlik. 5 Aki győz, így fog fehér ruhába 
öltözni, és nem törlöm ki nevét az élet 
könyvéből {Zsolt 69,29}, és megvallom nevét Atyám és 
angyalai előtt. 

6 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek 
az egyházaknak! 

A filadelfiai egyháznak 7 A filadelfiai egyház 
angyalának írd meg: 

Így szól a Szent, az Igaz, akié Dávid kulcsa; aki 
ha valamit megnyit, azt senki sem zárja be; ha 
valamit bezár, azt senki sem nyitja ki {Iz 22,22}: 
8 Ismerem cselekedeteidet. Íme, nyitott ajtót adtam 
eléd, melyet senki sem zárhat be. Bár kevés az erőd, 
mégis megtartottad igémet, és nem tagadtad meg 
nevemet. 9 Íme, odaadok egyeseket a sátán 
zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, 
holott nem azok, hanem hazudnak; íme, megteszem, 
hogy eljöjjenek és lábadhoz boruljanak {Iz 60,14}, és 
megtudják, hogy szeretlek téged. 10 Mivel 
megőrizted béketűrésem igéjét, én is megőrizlek 
téged a megpróbáltatás órájától, amely eljön az egész 
földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. 
11 Íme, csakhamar eljövök! Tartsd meg, amid van, 
hogy senki se vegye el koronádat! 12 Aki győz, azt 
oszloppá teszem Istenem templomában, és nem 
megy ki többé, és ráírom Istenem nevét és Istenem 
városának nevét {Ez 48,35}, az új Jeruzsálemét, amely 
leszáll az égből Istenemtől, és saját, új nevemet {Iz 

62,2}. 



pneu'ma levgei tai'" ejkklhsivai". 14 Kai; tw'/
ajggevlw/ th'" ejn Laodikeiva/ ejkklhsiva" 

gravyon: Tavde levgei oJ !Amhvn, oJ mavrtu" oJ 
pisto;" kai; ajlhqinov", hJ ajrch; th'" ktivsew" 

tou' qeou': 15 Oi\dav sou ta; e[rga, o{ti ou[te 

yucro;" ei\ ou[te zestov". o[felon yucro;" h\" h] 
zestov". 16 ou{tw", o{ti cliaro;" ei\ kai; ou[te 

zesto;" ou[te yucrov", mevllw se ejmevsai ejk 

tou' stovmatov" mou. 17 o{ti levgei" o{ti 
Plouvsiov" eijmi kai; peplouvthka kai; oujde;n 

creivan e[cw, kai; oujk oi\da" o{ti su; ei\ oJ 
talaivpwro" kai; ejleeino;" kai; ptwco;" kai; 
tuflo;" kai; gumnov", 18 sumbouleuvw soi 
ajgoravsai par! ejmou' crusivon pepurwmevnon 

ejk puro;" i{na plouthvsh/", kai; iJmavtia leuka; 
i{na peribavlh/ kai; mh; fanerwqh'/ hJ aijscuvnh 

th'" gumnovthtov" sou, kai; koll»o¼uvrion 

ejgcri'sai tou;" ojfqalmouv" sou i{na blevph/". 
19 ejgw; o{sou" eja;n filw' ejlevgcw kai; paideuvw: 
zhvleue ou\n kai; metanovhson. 20 ijdou; e{sthka 

ejpi; th;n quvran kai; krouvw: ejavn ti" ajkouvsh/ 
th'" fwnh'" mou kai; ajnoivxh/ th;n quvran, »kai;¼ 
eijseleuvsomai pro;" aujto;n kai; deipnhvsw met! 
aujtou' kai; aujto;" met! ejmou'. 21 oJ nikw'n dwvsw 

aujtw'/ kaqivsai met! ejmou' ejn tw'/ qrovnw/ mou, wJ" 

kajgw; ejnivkhsa kai; ejkavqisa meta; tou' patrov" 

mou ejn tw'/ qrovnw/ aujtou'. 22 oJ e[cwn ou\" 

ajkousavtw tiv to; pneu'ma levgei tai'" 

ejkklhsivai". 

 

 

§4 1 Meta; tau'ta ei\don, kai; ijdou; quvra 

hjnew/gmevnh ejn tw'/ oujranw'/, kai; hJ fwnh; hJ 
prwvth h}n h[kousa wJ" savlpiggo" lalouvsh" 

met! ejmou' levgwn, !Anavba w|de, kai; deivxw soi 
a} dei' genevsqai meta; tau'ta. 2 eujqevw" 

ejgenovmhn ejn pneuvmati: kai; ijdou; qrovno" 

e[keito ejn tw'/ oujranw'/, kai; ejpi; to;n qrovnon 

kaqhvmeno", 3 kai; oJ kaqhvmeno" o{moio" oJravsei 
livqw/ ijavspidi kai; sardivw/, kai; i\ri" kuklovqen 

tou' qrovnou o{moio" oJravsei smaragdivnw/. 4 kai; 
kuklovqen tou' qrovnou qrovnou" ei[kosi 
tevssare", kai; ejpi; tou;" qrovnou" ei[kosi 
tevssara" presbutevrou" kaqhmevnou" 

peribeblhmevnou" ejn iJmativoi" leukoi'", kai; 
ejpi; ta;" kefala;" aujtw'n stefavnou" crusou'". 
5 kai; ejk tou' qrovnou ejkporeuvontai ajstrapai; 
kai; fwnai; kai; brontaiv: kai; eJpta; lampavde" 

puro;" kaiovmenai ejnwvpion tou' qrovnou, a{ eijsin 

ta; eJpta; pneuvmata tou' qeou', 6 kai; ejnwvpion 

tou' qrovnou wJ" qavlassa uJalivnh oJmoiva 

krustavllw/. Kai; ejn mevsw/ tou' qrovnou kai; 
kuvklw/ tou' qrovnou tevssara zw'/a gevmonta 

ojfqalmw'n e[mprosqen kai; o[pisqen: 7 kai; to; 
zw'/on to; prw'ton o{moion levonti, kai; to; 
deuvteron zw'/on o{moion movscw/, kai; to; trivton 

zw'/on e[cwn to; provswpon wJ" ajnqrwvpou, kai; to; 
tevtarton zw'/on o{moion ajetw'/ petomevnw/. 8 kai; 
ta; tevssara zw'/a, e}n kaq! e}n aujtw'n e[cwn ajna;

13 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a 
Lélek az egyházaknak! 

A laodíceai egyháznak 14 A laodíceai egyház 
angyalának írd meg: 

Így szól az Ámen, a hűséges és igaz tanú, aki 
Isten teremtésének kútfeje {Zsolt 89,38; Péld 14,5; 8,22G}: 
15 Ismerem cselekedeteidet, hogy sem hideg nem 
vagy, sem meleg; bár hideg volnál vagy meleg! 16 De 
mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, 
kezdlek téged kivetni a számból. 17 Mert azt mondod: 
`Gazdag vagyok, és igen sok kincsem van {Óz 12,9}, 
nem szorulok rá semmire', és nem tudod, hogy 
nyomorult és szánalmas vagy, szegény, vak és 
meztelen, 18 tanácsolom neked, hogy végy tőlem 
tűzben megpróbált színaranyat, hogy meggazdagodj; 
ölts fehér ruhát, hogy ne legyen látható 
meztelenséged szégyene; s végy gyógyírt, hogy 
bekend a szemed, és láss. 19 Akiket szeretek {Péld 

3,12}, azokat korholom és megfenyítem; buzdulj tehát 
föl, és térj meg. 20 Íme, az ajtónál állok és zörgetek. 
Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, 
bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem. 21 Aki 
győz, annak megadom, hogy velem üljön trónomon, 
mint ahogy én is győztem, és Atyámmal ülök az ő 
trónján. 

22 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a 
Lélek az egyházaknak!« 

BEVEZETŐ ÉGI LÁTOMÁSOK: 4,1-5,14 

4 Hódolat Isten trónja előtt 1 Ezek után 
látomásom volt, és íme, ajtó nyílt meg az égben, és 
az előbbi hang, amelyet mint harsonát hallottam 
velem beszélni, így szólt: »Jöjj fel ide {Kiv 19,16}, és 
megmutatom neked azt, aminek ezek után történnie 
kell!« {Dán 2,29} 2 Azonnal elragadtatásba estem a 
Lélekben, és íme, trón volt elhelyezve az égben, és a 
trónon ült valaki. 3 Az ott ülő hasonlónak látszott a 
jáspishoz és a karneolhoz; szivárvány volt a trón 
körül, hasonló a smaragd színéhez {Iz 6,1; Ez 1,26-28}. 
4 A trón körül huszonnégy szék, és a székeken 
huszonnégy vén ült fehér ruhába öltözve, a fejükön 
arany korona. 5 A trónból villámok, zúgás és 
mennydörgések törtek elő {Kiv 19,16G}. Hét fáklya égett 
a trón előtt: Isten hét szelleme. 6 A trón előtt mintegy 
üvegtenger volt, kristályhoz hasonló, és a trón 
közepén, és a trón körül négy élőlény {Ez 1,5.18}, elöl 
és hátul tele szemekkel. 7 Az első élőlény 
oroszlánhoz volt hasonló, a második élőlény bikához 
volt hasonló, a harmadik élőlénynek emberéhez 
hasonló arca volt, és a negyedik élőlény repülő 
sashoz hasonlított {Ez 1,10}. 8 A négy élőlény 
mindegyikének hat-hat szárnya volt, körös-körül és 
belül tele voltak szemekkel {Iz 6,2; Ez 1,18G}. Éjjel-
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ptevruga" e{x, kuklovqen kai; e[swqen gevmousin
ojfqalmw'n: kai; ajnavpausin oujk e[cousin 

hJmevra" kai; nukto;" levgonte", @vAgio" a{gio" 

a{gio" kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr, oJ h\n kai; 
oJ w]n kai; oJ ejrcovmeno". 9 kai; o{tan dwvsousin 

ta; zw'/a dovxan kai; timh;n kai; eujcaristivan tw'/ 
kaqhmevnw/ ejpi; tw'/ qrovnw/, tw'/ zw'nti eij" tou;" 

aijw'na" tw'n aijwvnwn, 10 pesou'ntai oiJ ei[kosi 
tevssare" presbuvteroi ejnwvpion tou' 
kaqhmevnou ejpi; tou' qrovnou kai; 
proskunhvsousin tw'/ zw'nti eij" tou;" aijw'na" 

tw'n aijwvnwn, kai; balou'sin tou;" stefavnou" 

aujtw'n ejnwvpion tou' qrovnou levgonte", 
11 !vAxio" ei\, oJ kuvrio" kai; oJ qeo;" hJmw'n, 
labei'n th;n dovxan kai; th;n timh;n kai; th;n 

duvnamin, o{ti su; e[ktisa" ta; pavnta, kai; dia; 
to; qevlhmav sou h\san kai; ejktivsqhsan. 

§5 1 Kai; ei\don ejpi; th;n dexia;n tou' 
kaqhmevnou ejpi; tou' qrovnou biblivon 

gegrammevnon e[swqen kai; o[pisqen, 
katesfragismevnon sfragi'sin eJptav. 2 kai; 
ei\don a[ggelon ijscuro;n khruvssonta ejn fwnh'/ 
megavlh/, Tiv" a[xio" ajnoi'xai to; biblivon kai; 
lu'sai ta;" sfragi'da" aujtou'_ 3 kai; oujdei;" 

ejduvnato ejn tw'/ oujranw'/ oujde; ejpi; th'" gh'" 

oujde; uJpokavtw th'" gh'" ajnoi'xai to; biblivon 

ou[te blevpein aujtov. 4 kai; e[klaion polu; o{ti 
oujdei;" a[xio" euJrevqh ajnoi'xai to; biblivon ou[te 

blevpein aujtov. 5 kai; ei|" ejk tw'n presbutevrwn 

levgei moi, Mh; klai'e: ijdou; ejnivkhsen oJ levwn oJ 
ejk th'" fulh'" !Iouvda, hJ rJivza Dauivd, ajnoi'xai 
to; biblivon kai; ta;" eJpta; sfragi'da" aujtou'. 
6 Kai; ei\don ejn mevsw/ tou' qrovnou kai; tw'n 

tessavrwn zwv/wn kai; ejn mevsw/ tw'n 

presbutevrwn ajrnivon eJsthko;" wJ" 

ejsfagmevnon, e[cwn kevrata eJpta; kai; 
ojfqalmou;" eJptav, oi{ eijsin ta; »eJpta;¼ 
pneuvmata tou' qeou' ajpestalmevnoi eij" pa'san 

th;n gh'n. 7 kai; h\lqen kai; ei[lhfen ejk th'" 

dexia'" tou' kaqhmevnou ejpi; tou' qrovnou. 8 kai; 
o{te e[laben to; biblivon, ta; tevssara zw'/a kai; 
oiJ ei[kosi tevssare" presbuvteroi e[pesan 

ejnwvpion tou' ajrnivou, e[conte" e{kasto" 

kiqavran kai; fiavla" crusa'" gemouvsa" 

qumiamavtwn, ai{ eijsin aiJ proseucai; tw'n 

aJgivwn. 9 kai; a[/dousin wj/dh;n kainh;n levgonte", 
!vAxio" ei\ labei'n to; biblivon kai; ajnoi'xai ta;" 

sfragi'da" aujtou', o{ti ejsfavgh" kai; 
hjgovrasa" tw'/ qew'/ ejn tw'/ ai{mativ sou ejk 

pavsh" fulh'" kai; glwvssh" kai; laou' kai; 
e[qnou", 10 kai; ejpoivhsa" aujtou;" tw'/ qew'/ hJmw'n 

basileivan kai; iJerei'", kai; basileuvsousin ejpi; 
th'" gh'". 11 Kai; ei\don, kai; h[kousa fwnh;n 

ajggevlwn pollw'n kuvklw/ tou' qrovnou kai; tw'n 

zwv/wn kai; tw'n presbutevrwn, kai; h\n oJ ajriqmo;" 

aujtw'n muriavde" muriavdwn kai; ciliavde" 

ciliavdwn, 12 levgonte" fwnh'/ megavlh/, !vAxiovn 

ejstin to; ajrnivon to; ejsfagmevnon labei'n th;n 

duvnamin kai; plou'ton kai; sofivan kai; ijscu;n 

kai; timh;n kai; dovxan kai; eujlogivan. 13 kai; pa'n 

v } j ' j ' ; j ; ' ' ;

nappal pihenés nélkül azt mondták: »Szent, szent, 
szent az Úr {Iz 6,3}, a mindenható Isten, aki volt és aki 
van {Kiv 3,14G} és aki eljövendő!« 

9 Mikor ezek az élőlények dicsőséget, tiszteletet 
és hálát zengtek a trónon ülőnek, az örökkön-örökké 
élőnek, 10 a huszonnégy vén leborult a trónon ülő 
előtt, imádta az örökkön-örökké élőt {Iz 6,1; Dán 6,27}, 
letette koronáját a trón előtt, és így szólt: 

11 »Méltó vagy, Urunk, Istenünk,  
hogy tied legyen a dicsőség,  
a tisztelet és a hatalom,  
mert te teremtettél mindent,  
és a te akaratod által jöttek létre a 
teremtmények!«  

5 A lepecsételt könyv és a Bárány 1 A trónon ülő 
jobbjában láttam egy belül és kívül teleírt könyvet, 
amely hét pecséttel volt lepecsételve {Iz 6,1; 29,11; Ez 2,9-

10}. 2 Láttam egy erős angyalt, aki hangosan hirdette: 
»Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje 
annak pecsétjeit?« 3 És sem az égben, sem a földön, 
sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, 
sem beletekinteni abba. 4 Nagyon sírtam, mert senkit 
sem találtak méltónak, hogy a könyvet felnyissa 
vagy hogy abba beletekintsen. 5 Erre a vének egyike 
így szólt hozzám: »Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán 
Júda törzséből, Dávid sarja {Ter 49,9; Iz 11,10}, hogy 
felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét 
pecsétjét!« 

6 Akkor láttam, hogy íme, a trón és a négy 
élőlény között és a vének között a Bárány állt 
mintegy megölve {Iz 53,7}. Hét szarva és hét szeme 
volt, amelyek Istennek az egész földre küldött hét 
szelleme {Zak 4,10}. 7 Odament, és átvette a trónon ülő 
jobbjából a könyvet {Iz 6,1}. 8 Amikor átvette a 
könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult 
a Bárány előtt; mindegyiküknek hárfája és arany 
csészéje volt, tele illatszerekkel, amelyek a szentek 
imádságai. 9 Új éneket énekeltek, amely így 
hangzott {Zsolt 33,3}: 

»Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet,  
és felnyisd annak pecsétjeit,  
mert megöltek, és saját véreddel megváltottál 
Istennek,  
minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, 
10 és Istenünk számára uralommá és papokká 
tetted őket,  
és uralkodni fognak a föld felett!«  
11 Sok angyalt láttam, és hallottam szavukat a 

trón körül, s az élőlényekét és a vénekét, és számuk 
tízezernyi tízezer és ezernyi ezer volt {Dán 7,10}, 
12 akik hangosan azt kiáltották: 

»Méltó a Bárány, akit megöltek {Iz 53,7}, 
hogy övé legyen a hatalom és gazdagság,  
a bölcsesség, az erő, a tisztelet,  



ktivsma o} ejn tw'/ oujranw'/ kai; ejpi; th'" gh'" kai;
uJpokavtw th'" gh'" kai; ejpi; th'" qalavssh", kai; 
ta; ejn aujtoi'" pavnta, h[kousa levgonta", Tw'/ 
kaqhmevnw/ ejpi; tw'/ qrovnw/ kai; tw'/ ajrnivw/ hJ 
eujlogiva kai; hJ timh; kai; hJ dovxa kai; to; kravto" 

eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn. 14 kai; ta; 
tevssara zw'/a e[legon, !Amhvn: kai; oiJ 
presbuvteroi e[pesan kai; prosekuvnhsan. 

 

 

 

 

§6 1 Kai; ei\don o{te h[noixen to; ajrnivon 

mivan ejk tw'n eJpta; sfragivdwn, kai; h[kousa 

eJno;" ejk tw'n tessavrwn zwv/wn levgonto" wJ" 

fwnh; bronth'", !vErcou. 2 kai; ei\don, kai; ijdou; 
i{ppo" leukov", kai; oJ kaqhvmeno" ejp! aujto;n 

e[cwn tovxon, kai; ejdovqh aujtw'/ stevfano", kai; 
ejxh'lqen nikw'n kai; i{na nikhvsh/. 3 Kai; o{te 

h[noixen th;n sfragi'da th;n deutevran, h[kousa 

tou' deutevrou zwv/ou levgonto", !vErcou. 4 kai; 
ejxh'lqen a[llo" i{ppo" purrov", kai; tw'/ 
kaqhmevnw/ ejp! aujto;n ejdovqh aujtw'/ labei'n th;n 

eijrhvnhn ejk th'" gh'" kai; i{na ajllhvlou" 

sfavxousin, kai; ejdovqh aujtw'/ mavcaira megavlh. 
5 Kai; o{te h[noixen th;n sfragi'da th;n trivthn, 
h[kousa tou' trivtou zwv/ou levgonto", !vErcou. 
kai; ei\don, kai; ijdou; i{ppo" mevla", kai; oJ 
kaqhvmeno" ejp! aujto;n e[cwn zugo;n ejn th'/ ceiri; 
aujtou'. 6 kai; h[kousa wJ" fwnh;n ejn mevsw/ tw'n 

tessavrwn zwv/wn levgousan, Coi'nix sivtou 

dhnarivou, kai; trei'" coivnike" kriqw'n 

dhnarivou: kai; to; e[laion kai; to;n oi\non mh; 
ajdikhvsh/". 7 Kai; o{te h[noixen th;n sfragi'da 

th;n tetavrthn, h[kousa fwnh;n tou' tetavrtou 

zwv/ou levgonto", !vErcou. 8 kai; ei\don, kai; ijdou; 
i{ppo" clwrov", kai; oJ kaqhvmeno" ejpavnw aujtou' 
o[noma aujtw'/ »oJ¼ Qavnato", kai; oJ a{/dh" 

hjkolouvqei met! aujtou': kai; ejdovqh aujtoi'" 

ejxousiva ejpi; to; tevtarton th'" gh'", 
ajpoktei'nai ejn rJomfaiva/ kai; ejn limw'/ kai; ejn 

qanavtw/ kai; uJpo; tw'n qhrivwn th'" gh'". 9 Kai; 
o{te h[noixen th;n pevmpthn sfragi'da, ei\don 

uJpokavtw tou' qusiasthrivou ta;" yuca;" tw'n 

ejsfagmevnwn dia; to;n lovgon tou' qeou' kai; dia; 
th;n marturivan h}n ei\con. 10 kai; e[kraxan 

fwnh'/ megavlh/ levgonte", @vEw" povte, oJ 
despovth" oJ a{gio" kai; ajlhqinov", ouj krivnei" 

kai; ejkdikei'" to; ai|ma hJmw'n ejk tw'n 

katoikouvntwn ejpi; th'" gh'"_ 11 kai; ejdovqh 

aujtoi'" eJkavstw/ stolh; leukhv, kai; ejrrevqh 

aujtoi'" i{na ajnapauvsontai e[ti crovnon mikrovn, 
e{w" plhrwqw'sin kai; oiJ suvndouloi aujtw'n kai; 
oiJ ajdelfoi; aujtw'n oiJ mevllonte" 

ajpoktevnnesqai wJ" kai; aujtoiv. 12 Kai; ei\don 

o{te h[noixen th;n sfragi'da th;n e{kthn, kai; 
seismo;" mevga" ejgevneto, kai; oJ h{lio" ejgevneto 

mevla" wJ" savkko" trivcino", kai; hJ selhvnh o{lh 

ejgevneto wJ" ai|ma, 13 kai; oiJ ajstevre" tou'

a dicsőség és az áldás!«  
13 Minden teremtményt, amely az égben van, a 

földön és a föld alatt, és amely a tengeren és a 
tengerben van, mindezeket hallottam, amint azt 
mondták: »A trónon ülőnek {Iz 6,1} és a Báránynak 
áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom, örökkön-
örökké!« 

14 A négy élőlény azt felelte: »Ámen!« A vének 
arcra borultak és imádták az örökkön-örökké élőt. 

A HÉT ANGYAL ÉS A HÉT HARSONA: 6,1- 
11,19 

6 Az első hat pecsét 1 Láttam, amint a Bárány 
felnyitott egyet a hét pecsét közül; és hallottam a 
négy élőlény egyikét, amint mennydörgésszerű 
hangon így szólt: »Jöjj!« 2 És láttam egy fehér 
lovat {Zak 1,8; 6,3.6}, a lovon ülőnek íj volt a kezében, 
és megkoronázták, ő pedig diadalmasan kivonult, 
hogy győzzön. 

3 Amikor a második pecsétet felnyitotta, 
hallottam a második élőlényt, amint így szólt: »Jöjj!« 
4 Kijött egy másik, tűzvörös ló {Zak 1,8; 6,2}, és a rajta 
ülőnek megengedték, hogy elvegye a békét a földről, 
és hogy egymást öldössék. Egy nagy kardot adtak 
neki. 

5 Amikor a harmadik pecsétet fölnyitotta, 
hallottam a harmadik élőlényt, amint így szólt: 
»Jöjj!« És láttam egy fekete lovat {Zak 6,2.6}; és a rajta 
ülőnek kezében mérleg volt. 6 A négy élőlény között 
egy hang hallatszott, amely így szólt: »Két mérő 
gabona egy tizesért, és háromszor két mérő árpa egy 
tizesért; de a bort és az olajat ne bántsd!« 

7 Amikor a negyedik pecsétet fölnyitotta, 
hallottam a negyedik élőlény szavát, amint így szólt: 
»Jöjj!« 8 És láttam egy fakó lovat; és a rajta ülő neve 
Halál, és az alvilág {Óz 13,14} követte őt. Hatalom 
adatott neki a föld negyed része fölött, hogy öljön 
karddal, éhínséggel, halállal {Jer 14,12}, és a föld 
vadállataival. 

9 Amikor az ötödik pecsétet fölnyitotta, láttam 
az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket Isten igéjéért és 
tanúbizonyságukért megöltek. 10 Hangosan 
kiáltottak: »Uram, te szent és igaz, meddig nem 
mondasz ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a 
föld lakóin?« {Zak 1,12; MTörv 32,43} 

11 Mindegyiküknek hosszú fehér ruhát adtak, és 
azt mondták nekik, hogy még egy kis ideig legyenek 
nyugton, míg teljessé nem lesz szolgatársaiknak és 
testvéreiknek száma, akiket kell, hogy ugyanúgy 
megöljenek, mint őket. 

12 Láttam, hogy amint a hatodik pecsétet 
felnyitotta, nagy földrengés támadt. A nap olyan 
fekete lett, mint a szőrzsák {Iz 50,3G}, és az egész hold 
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oujranou' e[pesan eij" th;n gh'n, wJ" sukh' bavllei
tou;" ojluvnqou" aujth'" uJpo; ajnevmou megavlou 

seiomevnh, 14 kai; oJ oujrano;" ajpecwrivsqh wJ" 

biblivon eJlissovmenon, kai; pa'n o[ro" kai; 
nh'so" ejk tw'n tovpwn aujtw'n ejkinhvqhsan. 
15 kai; oiJ basilei'" th'" gh'" kai; oiJ 
megista'ne" kai; oiJ cilivarcoi kai; oiJ plouvsioi 
kai; oiJ ijscuroi; kai; pa'" dou'lo" kai; ejleuvqero" 

e[kruyan eJautou;" eij" ta; sphvlaia kai; eij" 

ta;" pevtra" tw'n ojrevwn: 16 kai; levgousin toi'" 

o[resin kai; tai'" pevtrai", Pevsete ejf! hJma'" 

kai; kruvyate hJma'" ajpo; proswvpou tou' 
kaqhmevnou ejpi; tou' qrovnou kai; ajpo; th'" 

ojrgh'" tou' ajrnivou, 17 o{ti h\lqen hJ hJmevra hJ 
megavlh th'" ojrgh'" aujtw'n, kai; tiv" duvnatai 
staqh'nai_ 

§7 1 Meta; tou'to ei\don tevssara" 

ajggevlou" eJstw'ta" ejpi; ta;" tevssara" 

gwniva" th'" gh'", kratou'nta" tou;" tevssara" 

ajnevmou" th'" gh'", i{na mh; pnevh/ a[nemo" ejpi; 
th'" gh'" mhvte ejpi; th'" qalavssh" mhvte ejpi; 
pa'n devndron. 2 kai; ei\don a[llon a[ggelon 

ajnabaivnonta ajpo; ajnatolh'" hJlivou, e[conta 

sfragi'da qeou' zw'nto", kai; e[kraxen fwnh'/ 
megavlh/ toi'" tevssarsin ajggevloi" oi|" ejdovqh 

aujtoi'" ajdikh'sai th;n gh'n kai; th;n qavlassan, 
3 levgwn, Mh; ajdikhvshte th;n gh'n mhvte th;n 

qavlassan mhvte ta; devndra a[cri 
sfragivswmen tou;" douvlou" tou' qeou' hJmw'n 

ejpi; tw'n metwvpwn aujtw'n. 4 kai; h[kousa to;n 

ajriqmo;n tw'n ejsfragismevnwn, eJkato;n 

tesseravkonta tevssare" ciliavde", 
ejsfragismevnoi ejk pavsh" fulh'" uiJw'n 

!Israhvl: 5 ejk fulh'" !Iouvda dwvdeka ciliavde" 

ejsfragismevnoi, ejk fulh'" @Roubh;n dwvdeka 

ciliavde", ejk fulh'" Ga;d dwvdeka ciliavde", 
6 ejk fulh'" !Ash;r dwvdeka ciliavde", ejk fulh'" 

Nefqali;m dwvdeka ciliavde", ejk fulh'" 

Manassh' dwvdeka ciliavde", 7 ejk fulh'" 

Sumew;n dwvdeka ciliavde", ejk fulh'" Leui; 
dwvdeka ciliavde", ejk fulh'" !Issaca;r dwvdeka 

ciliavde", 8 ejk fulh'" Zaboulw;n dwvdeka 

ciliavde", ejk fulh'" !Iwsh;f dwvdeka ciliavde", 
ejk fulh'" Beniami;n dwvdeka ciliavde" 

ejsfragismevnoi. 9 Meta; tau'ta ei\don, kai; 
ijdou; o[clo" poluv", o}n ajriqmh'sai aujto;n 

oujdei;" ejduvnato, ejk panto;" e[qnou" kai; fulw'n 

kai; law'n kai; glwssw'n, eJstw'te" ejnwvpion tou' 
qrovnou kai; ejnwvpion tou' ajrnivou, 
peribeblhmevnou" stola;" leukav", kai; 
foivnike" ejn tai'" cersi;n aujtw'n: 10 kai; 
kravzousin fwnh'/ megavlh/ levgonte", @H 

swthriva tw'/ qew'/ hJmw'n tw'/ kaqhmevnw/ ejpi; tw'/ 
qrovnw/ kai; tw'/ ajrnivw/. 11 kai; pavnte" oiJ 
a[ggeloi eiJsthvkeisan kuvklw/ tou' qrovnou kai; 
tw'n presbutevrwn kai; tw'n tessavrwn zwv/wn, 
kai; e[pesan ejnwvpion tou' qrovnou ejpi; ta; 
provswpa aujtw'n kai; prosekuvnhsan tw'/ qew'/, 
12 levgonte", !Amhvn: hJ eujlogiva kai; hJ dovxa 

kai; hJ sofiva kai; hJ eujcaristiva kai; hJ timh; kai;

olyan lett, mint a vér {Jo 3,4}. 13 A csillagok 
lehullottak az égről a földre, ahogy a fügefa 
lehullatja éretlen fügéit {Iz 34,4G}, amikor nagy szél 
rázza. 14 Az ég visszahúzódott, mint az 
összegöngyölt könyvtekercs {Iz 34,4G}, és minden hegy 
és sziget kimozdult a helyéből. 15 A föld királyai, a 
fejedelmek {Zsolt 2,2}, a hadvezérek, a gazdagok és az 
erősek, és minden szolga és szabad ember a hegyek 
barlangjaiba és kősziklái közé rejtőzött {Iz 2,10}, 16 és 
azt mondták a hegyeknek és a kőszikláknak: 
»Omoljatok ránk {Óz 10,8}, és rejtsetek el minket a 
trónon ülő elől {Iz 6,1} és a Bárány haragja elől! 
17 Mert elérkezett az ő haragjuk nagy napja, és ki 
képes megállni azon?« {Jo 2,11} 

7 Isten szolgáinak megjelölése 1 Ezután négy 
angyalt láttam, akik a föld négy sarkán álltak, és akik 
feltartóztatták a földnek négy szelét, hogy ne 
fújjanak sem a földön, sem a tengeren, és egyetlen 
fára sem. 2 Akkor láttam, hogy napkelet felől egy 
másik angyal száll fel, akinél az élő Isten pecsétje 
volt, és hangosan azt kiáltotta a négy angyalnak, 
akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a 
tengernek: 3 »Ne ártsatok a földnek és a tengernek, 
sem a fáknak, amíg meg nem jelöljük homlokukon 
Istenünk szolgáit!« 4 Hallottam a megjelöltek számát: 
száznegyvennégyezer megjelölt, Izrael fiainak 
valamennyi törzséből. 5 Júda törzséből tizenkétezer 
megjelölt; Rúben törzséből tizenkétezer; Gád 
törzséből tizenkétezer; 6 Áser törzséből tizenkétezer; 
Neftali törzséből tizenkétezer; Manassze törzséből 
tizenkétezer; 7 Simeon törzséből tizenkétezer; Lévi 
törzséből tizenkétezer; Isszakár törzséből 
tizenkétezer; 8 Zebulon törzséből tizenkétezer; József 
törzséből tizenkétezer; Benjamin törzséből 
tizenkétezer. 

9 Ezután nagy sereget láttam, amelyet senki sem 
volt képes megszámlálni, minden nemzetből, 
néptörzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a 
Bárány előtt állni, hosszú fehér ruhába öltözve, 
kezükben pálmaággal, 10 és hangosan azt kiáltották: 
»Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül {Iz 6,1}, és a 
Báránynak!« 

11 Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és 
a négy élőlény körül, és a trón előtt arcra borulva 
imádták Istent: 

12 »Ámen! Áldás és dicsőség, bölcsesség, 
hálaadás, tisztelet, hatalom és erősség a mi 
Istenünknek, örökkön-örökké! Ámen.« 

13 Ekkor megszólalt az egyik vén, és azt 
kérdezte tőlem: »Kik ezek, akik hosszú fehér ruhába 
vannak öltözve, és honnan jöttek?« 14 Azt mondtam 
neki: »Uram, te tudod!« Erre ő azt mondta nekem: 
»Ezek azok, akik a nagy szorongatásból jöttek, és 
fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében {Dá 12 1



hJ duvnami" kai; hJ ijscu;" tw'/ qew'/ hJmw'n eij" tou;"
aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn. 13 Kai; ajpekrivqh 

ei|" ejk tw'n presbutevrwn levgwn moi, Ou|toi oiJ 
peribeblhmevnoi ta;" stola;" ta;" leuka;" 

tivne" eijsi;n kai; povqen h\lqon_ 14 kai; ei[rhka 

aujtw'/, Kuvriev mou, su; oi\da". kai; ei\pevn moi, 
Ou|toiv eijsin oiJ ejrcovmenoi ejk th'" qlivyew" 

th'" megavlh", kai; e[plunan ta;" stola;" 

aujtw'n kai; ejleuvkanan aujta;" ejn tw'/ ai{mati 
tou' ajrnivou. 15 dia; tou'tov eijsin ejnwvpion tou' 
qrovnou tou' qeou', kai; latreuvousin aujtw'/ 
hJmevra" kai; nukto;" ejn tw'/ naw'/ aujtou', kai; oJ 
kaqhvmeno" ejpi; tou' qrovnou skhnwvsei ejp! 
aujtouv". 16 ouj peinavsousin e[ti oujde; 
diyhvsousin e[ti, oujde; mh; pevsh/ ejp! aujtou;" oJ 
h{lio" oujde; pa'n kau'ma, 17 o{ti to; ajrnivon to; 
ajna; mevson tou' qrovnou poimanei' aujtouv", kai; 
oJdhghvsei aujtou;" ejpi; zwh'" phga;" uJdavtwn: 
kai; ejxaleivyei oJ qeo;" pa'n davkruon ejk tw'n 

ojfqalmw'n aujtw'n. 

§8 1 Kai; o{tan h[noixen th;n sfragi'da 

th;n eJbdovmhn, ejgevneto sigh; ejn tw'/ oujranw'/ wJ" 

hJmiwvrion. 2 kai; ei\don tou;" eJpta; ajggevlou" oi} 
ejnwvpion tou' qeou' eJsthvkasin, kai; ejdovqhsan 

aujtoi'" eJpta; savlpigge". 3 Kai; a[llo" 

a[ggelo" h\lqen kai; ejstavqh ejpi; tou' 
qusiasthrivou e[cwn libanwto;n crusou'n, kai; 
ejdovqh aujtw'/ qumiavmata polla; i{na dwvsei tai'" 

proseucai'" tw'n aJgivwn pavntwn ejpi; to; 
qusiasthvrion to; crusou'n to; ejnwvpion tou' 
qrovnou. 4 kai; ajnevbh oJ kapno;" tw'n 

qumiamavtwn tai'" proseucai'" tw'n aJgivwn ejk 

ceiro;" tou' ajggevlou ejnwvpion tou' qeou'. 5 kai; 
ei[lhfen oJ a[ggelo" to;n libanwtovn, kai; 
ejgevmisen aujto;n ejk tou' puro;" tou' 
qusiasthrivou kai; e[balen eij" th;n gh'n: kai; 
ejgevnonto brontai; kai; fwnai; kai; ajstrapai; 
kai; seismov". 6 Kai; oiJ eJpta; a[ggeloi oiJ 
e[conte" ta;" eJpta; savlpigga" hJtoivmasan 

aujtou;" i{na salpivswsin. 7 Kai; oJ prw'to" 

ejsavlpisen: kai; ejgevneto cavlaza kai; pu'r 

memigmevna ejn ai{mati, kai; ejblhvqh eij" th;n 

gh'n: kai; to; trivton th'" gh'" katekavh, kai; to; 
trivton tw'n devndrwn katekavh, kai; pa'" 

covrto" clwro;" katekavh. 8 Kai; oJ deuvtero" 

a[ggelo" ejsavlpisen: kai; wJ" o[ro" mevga puri; 
kaiovmenon ejblhvqh eij" th;n qavlassan: kai; 
ejgevneto to; trivton th'" qalavssh" ai|ma, 9 kai; 
ajpevqanen to; trivton tw'n ktismavtwn tw'n ejn 

th'/ qalavssh/, ta; e[conta yucav", kai; to; trivton 

tw'n ploivwn diefqavrhsan. 10 Kai; oJ trivto" 

a[ggelo" ejsavlpisen: kai; e[pesen ejk tou' 
oujranou' ajsth;r mevga" kaiovmeno" wJ" lampav", 
kai; e[pesen ejpi; to; trivton tw'n potamw'n kai; 
ejpi; ta;" phga;" tw'n uJdavtwn. 11 kai; to; o[noma 

tou' ajstevro" levgetai oJ !vAyinqo". kai; 
ejgevneto to; trivton tw'n uJdavtwn eij" a[yinqon, 
kai; polloi; tw'n ajnqrwvpwn ajpevqanon ejk tw'n 

uJdavtwn, o{ti ejpikravnqhsan. 12 Kai; oJ 
tevtarto" a[ggelo" ejsavlpisen: kai; ejplhvgh

fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében {Dán 12,1; 

Ter 49,11}. 15 Ezért vannak Isten trónja előtt, és éjjel-
nappal szolgálnak neki templomában; és aki a trónon 
ül {Iz 6,1}, fölöttük lakik. 16 Nem éheznek többé és nem 
szomjaznak, nem éri őket többé a nap, sem bármiféle 
forróság {Iz 49,10}, 17 mert a királyi széken trónoló 
Bárány lesz a pásztoruk, az élet vizének forrásához 
vezeti őket {Zsolt 23,1-2; Jer 2,13}, és Isten letöröl 
szemükről minden könnyet« {Iz 25,8}. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 A hetedik pecsét és a hetedik angyal 1 Amint a 
hetedik pecsétet felnyitotta, csend lett az égben 
mintegy félóráig. 2 Láttam a hét angyalt, akik Isten 
előtt állnak, és hét harsonát adtak nekik. 3 Aztán egy 
másik angyal jött, és megállt az oltár előtt arany 
tömjénezővel. Sok jó illatszert adtak neki, hogy 
mindegyik szent imádságából tegyen az arany 
oltárra, amely Isten trónja előtt áll. 4 A jó illatszerek 
füstje fölszállt a szentek imádságából, az angyal 
kezéből Isten előtt. 5 Az angyal fogta a tömjénezőt, 
tett bele az oltár tüzéből {Lev 16,12}, és ledobta a 
földre. Akkor mennydörgés, zúgás, villámlás {Kiv 

19,16G} és nagy földrengés támadt. 
Az első négy harsona 6 A hét angyal, akiknél a 

hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a 
harsonát. 

7 Az első angyal megfújta a harsonát. Erre vérrel 
vegyes jégeső és tűz támadt, és a földre hullott. A 
föld harmadrésze megégett, a fák harmadrésze 
elhamvadt, és minden zöldellő fűszál kiégett. 

8 A második angyal megfújta a harsonát. Valami 
tűzzel égő nagy hegy {Jer 51,25G} zuhant a tengerbe, és 
a tenger harmadrésze vérré változott {Kiv 7,21-22}. 
9 Ekkor meghalt a tengerben élő teremtmények 
harmadrésze, és a hajók harmadrésze elpusztult. 

10 A harmadik angyal megfújta a harsonát, és 
egy nagy csillag hullott le az égből, égve, mint a 
fáklya, beleesett a folyók harmadrészébe és a vizek 
forrásaiba. 11 A csillag neve: Üröm. A vizek 
harmadrésze ürömmé változott, és számos ember 
meghalt a vizektől, mert keserűek lettek. 

12 A negyedik angyal megfújta a harsonát, és 
csapás érte a nap harmadát, a hold harmadrészét és a 
csillagok harmadrészét, hogy harmadrészük 
elsötétüljön, és a nappal harmadrésze ne ragyogjon, 
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to; trivton tou' hJlivou kai; to; trivton th'"
selhvnh" kai; to; trivton tw'n ajstevrwn, i{na 

skotisqh'/ to; trivton aujtw'n kai; hJ hJmevra mh; 
favnh/ to; trivton aujth'", kai; hJ nu;x oJmoivw". 
13 Kai; ei\don, kai; h[kousa eJno;" ajetou' 
petomevnou ejn mesouranhvmati levgonto" 

fwnh'/ megavlh/, Oujai; oujai; oujai; tou;" 

katoikou'nta" ejpi; th'" gh'" ejk tw'n loipw'n 

fwnw'n th'" savlpiggo" tw'n triw'n ajggevlwn 

tw'n mellovntwn salpivzein. 

§9 1 Kai; oJ pevmpto" a[ggelo" 

ejsavlpisen: kai; ei\don ajstevra ejk tou' oujranou' 
peptwkovta eij" th;n gh'n, kai; ejdovqh aujtw'/ hJ 
klei;" tou' frevato" th'" ajbuvssou. 2 kai; 
h[noixen to; frevar th'" ajbuvssou, kai; ajnevbh 

kapno;" ejk tou' frevato" wJ" kapno;" kamivnou 

megavlh", kai; ejskotwvqh oJ h{lio" kai; oJ ajh;r ejk 

tou' kapnou' tou' frevato". 3 kai; ejk tou' 
kapnou' ejxh'lqon ajkrivde" eij" th;n gh'n, kai; 
ejdovqh aujtai'" ejxousiva wJ" e[cousin ejxousivan 

oiJ skorpivoi th'" gh'". 4 kai; ejrrevqh aujtai'" i{na 

mh; ajdikhvsousin to;n covrton th'" gh'" oujde; 
pa'n clwro;n oujde; pa'n devndron, eij mh; tou;" 

ajnqrwvpou" oi{tine" oujk e[cousi th;n sfragi'da 

tou' qeou' ejpi; tw'n metwvpwn. 5 kai; ejdovqh 

aujtoi'" i{na mh; ajpokteivnwsin aujtouv", ajll! 
i{na basanisqhvsontai mh'na" pevnte: kai; oJ 
basanismo;" aujtw'n wJ" basanismo;" skorpivou, 
o{tan paivsh/ a[nqrwpon. 6 kai; ejn tai'" hJmevrai" 

ejkeivnai" zhthvsousin oiJ a[nqrwpoi to;n 

qavnaton kai; ouj mh; euJrhvsousin aujtovn, kai; 
ejpiqumhvsousin ajpoqanei'n kai; feuvgei oJ 
qavnato" ajp! aujtw'n. 7 Kai; ta; oJmoiwvmata tw'n 

ajkrivdwn o{moia i{ppoi" hJtoimasmevnoi" eij" 

povlemon, kai; ejpi; ta;" kefala;" aujtw'n wJ" 

stevfanoi o{moioi crusw'/, kai; ta; provswpa 

aujtw'n wJ" provswpa ajnqrwvpwn, 8 kai; ei\con 

trivca" wJ" trivca" gunaikw'n, kai; oiJ ojdovnte" 

aujtw'n wJ" leovntwn h\san, 9 kai; ei\con 

qwvraka" wJ" qwvraka" sidhrou'", kai; hJ fwnh; 
tw'n pteruvgwn aujtw'n wJ" fwnh; aJrmavtwn 

i{ppwn pollw'n trecovntwn eij" povlemon. 10 kai; 
e[cousin oujra;" oJmoiva" skorpivoi" kai; kevntra, 
kai; ejn tai'" oujrai'" aujtw'n hJ ejxousiva aujtw'n 

ajdikh'sai tou;" ajnqrwvpou" mh'na" pevnte. 
11 e[cousin ejp! aujtw'n basileva to;n a[ggelon 

th'" ajbuvssou: o[noma aujtw'/ @Ebrai>sti; 
!Abaddw;n kai; ejn th'/ @Ellhnikh'/ o[noma e[cei 
!Apolluvwn. 12 @H oujai; hJ miva ajph'lqen: ijdou; 
e[rcetai e[ti duvo oujai; meta; tau'ta. 13 Kai; oJ 
e{kto" a[ggelo" ejsavlpisen: kai; h[kousa 

fwnh;n mivan ejk tw'n »tessavrwn¼ keravtwn tou' 
qusiasthrivou tou' crusou' tou' ejnwvpion tou' 
qeou', 14 levgonta tw'/ e{ktw/ ajggevlw/, oJ e[cwn 

th;n savlpigga, Lu'son tou;" tevssara" 

ajggevlou" tou;" dedemevnou" ejpi; tw'/ potamw'/ 
tw'/ megavlw/ Eujfravth/. 15 kai; ejluvqhsan oiJ 
tevssare" a[ggeloi oiJ hJtoimasmevnoi eij" th;n 

w{ran kai; hJmevran kai; mh'na kai; ejniautovn, i{na 

ajpokteivnwsin to; trivton tw'n ajnqrwvpwn.

és az éjjelé hasonlóképpen. 
13 Ekkor láttam és hallottam, hogy egy 

magányos sas repült át az égen, és hangosan így 
kiáltott: »Jaj, jaj, jaj a föld lakóinak a másik három 
angyal további harsonázása miatt, akik ezután fogják 
megfújni a harsonát!« 

 
 

9 Az ötödik harsona 1 Az ötödik angyal 
megfújta a harsonát, és láttam, hogy egy csillag esett 
le az égből a földre, és neki adatott a mélység 
kútjának kulcsa. 2 Megnyitotta a mélység kútját, és 
fölszállt a kút füstje, mint egy nagy kemence 
füstje {Kiv 19,18}, erre elsötétült a nap és a levegő a kút 
füstjétől. 3 A kút füstjéből sáskák jöttek ki a 
földre {Kiv 10,12}, és olyan hatalom adatott nekik, 
amilyen hatalma a föld skorpióinak van. 4 Azt a 
parancsot kapták, hogy ne bántsák a föld füvét, 
egyetlen zöldellő növényt és egyetlen fát sem {Kiv 

10,15}, hanem csak azokat az embereket, akiknek a 
homlokán nincs rajta Isten jele {Ez 9,4}. 5 Parancsot 
kaptak, hogy ne öljék meg őket, csak kínozzák őket 
öt hónapig, és kínjuk olyan, mint ahogy a skorpió 
kínoz, ha megsebzi az embert. 6 Azokban a napokban 
az emberek keresni fogják a halált {Jób 3,21}, de nem 
találják meg, és vágyódni fognak a halál után, de a 
halál futni fog előlük. 

7 A sáskák alakja harcrakész lovakhoz 
hasonlított, és fejükön mintegy aranyhoz hasonló 
korona volt. Az arcuk olyan volt, mint az emberek 
arca. 8 A hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja, és 
fogaik, mint az oroszlánok fogai. 9 A mellvértjük 
olyan volt, mint a vaspáncél, és a szárnyuk zúgása, 
mint a harcba száguldó nagyszámú lovas szekér 
zúgása {Jo 2,5}. 10 A skorpióéhoz hasonló farkuk volt, 
és fullánk volt a farkukban, ebben pedig hatalom, 
hogy ártsanak az embereknek öt hónapig. 11 A 
mélység angyala volt a királyuk, akinek a neve 
héberül Abaddón, görögül Apollión. 

12 Az egyik jaj elmúlt, de íme, még két jaj jött 
ezek után. 

A hatodik harsona 13 A hatodik angyal megfújta 
a harsonát, és egy hangot hallottam az Isten szeme 
előtt álló arany oltár szarvai közül, 14 amely azt 
mondta a hatodik angyalnak, akinél a harsona volt: 
»Oldozd el a négy angyalt, akik a nagy Eufrátesz 
folyónál {Ter 15,18} meg vannak kötözve!« 
15 Eloldozták a négy angyalt, akik készen voltak az 
órára, a napra, a hónapra és az esztendőre, hogy 
megöljék az emberek harmadrészét. 16 A lovas sereg 
száma húszezerszer tízezer; hallottam a számukat. 
17 Így láttam a lovakat a látomásban, és akik rajtuk 
ültek, azoknak tüzes, kék és kénkő-színű mellvértjük 



16 kai; oJ ajriqmo;" tw'n strateumavtwn tou'
iJppikou' dismuriavde" muriavdwn: h[kousa to;n 

ajriqmo;n aujtw'n. 17 kai; ou{tw" ei\don tou;" 

i{ppou" ejn th'/ oJravsei kai; tou;" kaqhmevnou" 

ejp! aujtw'n, e[conta" qwvraka" purivnou" kai; 
uJakinqivnou" kai; qeiwvdei": kai; aiJ kefalai; 
tw'n i{ppwn wJ" kefalai; leovntwn, kai; ejk tw'n 

stomavtwn aujtw'n ejkporeuvetai pu'r kai; 
kapno;" kai; qei'on. 18 ajpo; tw'n triw'n plhgw'n 

touvtwn ajpektavnqhsan to; trivton tw'n 

ajnqrwvpwn, ejk tou' puro;" kai; tou' kapnou' kai; 
tou' qeivou tou' ejkporeuomevnou ejk tw'n 

stomavtwn aujtw'n. 19 hJ ga;r ejxousiva tw'n 

i{ppwn ejn tw'/ stovmati aujtw'n ejstin kai; ejn 

tai'" oujrai'" aujtw'n: aiJ ga;r oujrai; aujtw'n 

o{moiai o[fesin, e[cousai kefalav", kai; ejn 

aujtai'" ajdikou'sin. 20 Kai; oiJ loipoi; tw'n 

ajnqrwvpwn, oi} oujk ajpektavnqhsan ejn tai'" 

plhgai'" tauvtai", oujde; metenovhsan ejk tw'n 

e[rgwn tw'n ceirw'n aujtw'n, i{na mh; 
proskunhvsousin ta; daimovnia kai; ta; ei[dwla 

ta; crusa' kai; ta; ajrgura' kai; ta; calka' kai; 
ta; livqina kai; ta; xuvlina, a} ou[te blevpein 

duvnantai ou[te ajkouvein ou[te peripatei'n, 
21 kai; ouj metenovhsan ejk tw'n fovnwn aujtw'n 

ou[te ejk tw'n farmavkwn aujtw'n ou[te ejk th'" 

porneiva" aujtw'n ou[te ejk tw'n klemmavtwn 

aujtw'n. 

§10 1 Kai; ei\don a[llon a[ggelon 

ijscuro;n katabaivnonta ejk tou' oujranou', 
peribeblhmevnon nefevlhn, kai; hJ i\ri" ejpi; th'" 

kefalh'" aujtou', kai; to; provswpon aujtou' wJ" oJ 
h{lio", kai; oiJ povde" aujtou' wJ" stu'loi purov", 
2 kai; e[cwn ejn th'/ ceiri; aujtou' biblarivdion 

hjnew/gmevnon. kai; e[qhken to;n povda aujtou' to;n 

dexio;n ejpi; th'" qalavssh", to;n de; eujwvnumon 

ejpi; th'" gh'", 3 kai; e[kraxen fwnh'/ megavlh/ 
w{sper levwn muka'tai. kai; o{te e[kraxen, 
ejlavlhsan aiJ eJpta; brontai; ta;" eJautw'n 

fwnav". 4 kai; o{te ejlavlhsan aiJ eJpta; brontaiv, 
h[mellon gravfein: kai; h[kousa fwnh;n ejk tou' 
oujranou' levgousan, Sfravgison a} ejlavlhsan 

aiJ eJpta; brontaiv, kai; mh; aujta; gravyh/". 5 Kai; 
oJ a[ggelo" o}n ei\don eJstw'ta ejpi; th'" 

qalavssh" kai; ejpi; th'" gh'" h\ren th;n cei'ra 

aujtou' th;n dexia;n eij" to;n oujrano;n 

6 kai; 
w[mosen ejn tw'/ zw'nti eij" tou;" aijw'na" tw'n 

aijwvnwn, o}" e[ktisen to;n oujrano;n kai; ta; ejn 

aujtw'/ kai; th;n gh'n kai; ta; ejn aujth'/ kai; th;n 

qavlassan kai; ta; ejn aujth'/, o{ti crovno" oujkevti 
e[stai, 7 ajll! ejn tai'" hJmevrai" th'" fwnh'" tou' 
eJbdovmou ajggevlou, o{tan mevllh/ salpivzein, kai; 
ejtelevsqh to; musthvrion tou' qeou', wJ" 

eujhggevlisen tou;" eJautou' douvlou" tou;" 

profhvta". 8 Kai; hJ fwnh; h}n h[kousa ejk tou' 
oujranou', pavlin lalou'san met! ejmou' kai; 
levgousan, @vUpage lavbe to; biblivon to; 
hjnew/gmevnon ejn th'/ ceiri; tou' ajggevlou tou' 
eJstw'to" ejpi; th'" qalavssh" kai; ejpi; th'" gh'". 
9 kai; ajph'lqa pro;" to;n a[ggelon levgwn aujtw'/

volt, és a lovak feje oroszlánfejhez hasonlított. A 
szájukból tűz, füst és kénkő tört elő. 18 Ettől a három 
csapástól elpusztult az emberek harmadrésze, a 
tűztől, a füsttől és a kénkőtől, amely a szájukból 
előtört. 19 Mert a lovak ereje a szájukban és a 
farkukban van, mert a farkuk a kígyóhoz hasonló, 
feje van és azzal ártanak. 

20 A többi ember, aki nem halt meg ezekben a 
csapásokban, mégsem tért meg keze tetteitől {Iz 17,8}, 
hogy ne imádja a démonokat és az aranyból, 
ezüstből, rézből, kőből és fából való bálványokat, 
amelyek nem tudnak látni, sem hallani, sem 
járni {Zsolt 106,37; Dán 5,4.23; Zsolt 115,4-7}. 21 Nem tértek 
meg gyilkosságaiktól, varázslataikból, sem 
paráznaságaikból és lopásaikból. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Az angyalok és a könyv 1 Azután egy másik, 
erős angyalt láttam leszállni az égből, felhővel 
körülvéve, s a fején szivárvány volt. Arca olyan volt, 
mint a nap, lába pedig, mint a tűzoszlop. 2 A kezében 
nyitott könyvet tartott, a jobb lábát a tengerre tette, a 
balt pedig a földre, 3 és olyan hangosan kiáltott, mint 
amikor az oroszlán ordít {Ám 3,8}. Amikor kiáltott, 
megszólalt a hét mennydörgés hangja. 4 Mikor pedig 
a hét mennydörgés hangja megszólalt, írni akartam, 
de egy hangot hallottam az égből, amely így szólt 
hozzám: »Pecsételd le {Dán 12,4}, amit a hét 
mennydörgés mondott, és ne írd le!« 

5 Ekkor az angyal, akit állni láttam a tenger és a 
föld felett, fölemelte jobbját az ég felé, 6 és 
megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki az eget 
teremtette, és mindazt, ami azon van, és a földet, és 
mindazt, ami rajta van, és a tengert és mindazt, ami 
benne van {Dán 12,7; Neh 9,6}, hogy »nem lesz több 
haladék, 7 hanem a hetedik angyal harsonázásának 
napjaiban, amikor az kezdi megfújni a harsonát, 
beteljesedik Isten titka, mint ahogy ezt a jó hírt 
kinyilatkoztatta szolgái, a próféták által.« 

8 Ekkor hangot hallottam az égből, amint újból 
szólt hozzám, és azt mondta: »Menj, és vedd át a 
nyitott könyvet a tenger és a föld felett álló angyal 
kezéből!« 9 Elmentem az angyalhoz, és mondtam 
neki, hogy adja nekem a könyvet. Ő azt felelte 
nekem: »Fogd és edd meg! Keserűvé fogja tenni a 

d d ádb l éd l i



dou'naiv moi to; biblarivdion. kai; levgei moi,
Lavbe kai; katavfage aujtov, kai; pikranei' sou 

th;n koilivan, ajll! ejn tw'/ stovmativ sou e[stai 
gluku; wJ" mevli. 10 kai; e[labon to; biblarivdion 

ejk th'" ceiro;" tou' ajggevlou kai; katevfagon 

aujtov, kai; h\n ejn tw'/ stovmativ mou wJ" mevli 
glukuv: kai; o{te e[fagon aujtov, ejpikravnqh hJ 
koiliva mou. 11 kai; levgousivn moi, Dei' se 

pavlin profhteu'sai ejpi; laoi'" kai; e[qnesin 

kai; glwvssai" kai; basileu'sin polloi'". 

§11 1 Kai; ejdovqh moi kavlamo" o{moio" 

rJavbdw/, levgwn, !vEgeire kai; mevtrhson to;n 

nao;n tou' qeou' kai; to; qusiasthvrion kai; tou;" 

proskunou'nta" ejn aujtw'/. 2 kai; th;n aujlh;n th;n 

e[xwqen tou' naou' e[kbale e[xwqen kai; mh; 
aujth;n metrhvsh/", o{ti ejdovqh toi'" e[qnesin, kai; 
th;n povlin th;n aJgivan pathvsousin mh'na" 

tesseravkonta »kai;¼ duvo. 3 kai; dwvsw toi'" 

dusi;n mavrtusivn mou, kai; profhteuvsousin 

hJmevra" ciliva" diakosiva" eJxhvkonta 

peribeblhmevnoi savkkou". 4 ou|toiv eijsin aiJ 
duvo ejlai'ai kai; aiJ duvo lucnivai aiJ ejnwvpion tou' 
kurivou th'" gh'" eJstw'te". 5 kai; ei[ ti" aujtou;" 

qevlei ajdikh'sai, pu'r ejkporeuvetai ejk tou' 
stovmato" aujtw'n kai; katesqivei tou;" ejcqrou;" 

aujtw'n: kai; ei[ ti" qelhvsh/ aujtou;" ajdikh'sai, 
ou{tw" dei' aujto;n ajpoktanqh'nai. 6 ou|toi 
e[cousin th;n ejxousivan klei'sai to;n oujranovn, 
i{na mh; uJeto;" brevch/ ta;" hJmevra" th'" 

profhteiva" aujtw'n, kai; ejxousivan e[cousin 

ejpi; tw'n uJdavtwn strevfein aujta; eij" ai|ma kai; 
patavxai th;n gh'n ejn pavsh/ plhgh'/ oJsavki" eja;n 

qelhvswsin. 7 kai; o{tan televswsin th;n 

marturivan aujtw'n, to; qhrivon to; ajnabai'non ejk 

th'" ajbuvssou poihvsei met! aujtw'n povlemon 

kai; nikhvsei aujtou;" kai; ajpoktenei' aujtouv". 
8 kai; to; ptw'ma aujtw'n ejpi; th'" plateiva" th'" 

povlew" th'" megavlh", h{ti" kalei'tai 
pneumatikw'" Sovdoma kai; Ai[gupto", o{pou 

kai; oJ kuvrio" aujtw'n ejstaurwvqh. 9 kai; 
blevpousin ejk tw'n law'n kai; fulw'n kai; 
glwssw'n kai; ejqnw'n to; ptw'ma aujtw'n hJmevra" 

trei'" kai; h{misu, kai; ta; ptwvmata aujtw'n oujk 

ajfivousin teqh'nai eij" mnh'ma. 10 kai; oiJ 
katoikou'nte" ejpi; th'" gh'" caivrousin ejp! 
aujtoi'" kai; eujfraivnontai, kai; dw'ra 

pevmyousin ajllhvloi", o{ti ou|toi oiJ duvo 

profh'tai ejbasavnisan tou;" katoikou'nta" 

ejpi; th'" gh'". 11 kai; meta; ta;" trei'" hJmevra" 

kai; h{misu pneu'ma zwh'" ejk tou' qeou' eijsh'lqen 

ejn aujtoi'", kai; e[sthsan ejpi; tou;" povda" 

aujtw'n, kai; fovbo" mevga" ejpevpesen ejpi; tou;" 

qewrou'nta" aujtouv". 12 kai; h[kousan fwnh'" 

megavlh" ejk tou' oujranou' legouvsh" aujtoi'", 
!Anavbate w|de: kai; ajnevbhsan eij" to;n 

oujrano;n ejn th'/ nefevlh/, kai; ejqewvrhsan 

aujtou;" oiJ ejcqroi; aujtw'n. 13 Kai; ejn ejkeivnh/ th'/ 
w{ra/ ejgevneto seismo;" mevga", kai; to; devkaton 

th'" povlew" e[pesen, kai; ajpektavnqhsan ejn 

tw'/ seismw'/ ojnovmata ajnqrwvpwn ciliavde"

gyomrodat, de a szádban olyan édes lesz, mint a 
méz.« 10 Elvettem a könyvet az angyal kezéből, 
megettem, és a számban édes volt, mint a méz, de 
amikor lenyeltem, a gyomrom keserű lett {Ez 2,8; 3,1-3}. 

11 Ekkor azt mondták nekem: »Ismét 
jövendölnöd kell a nemzetekről és népekről és 
nyelvekről {Dán 3,4} és számos királyról!« 

 
 

11 A templom megmérése; a két próféta 

tanúsága 1 Akkor mérővesszőhöz hasonló nádszálat 
adtak nekem, és azt mondták: »Kelj föl, mérd meg 
Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat! 
2 De a templomon kívül levő tornácot hagyd ki, és ne 
mérd meg, mert azt átadták azoknak a nemzeteknek, 
amelyek a szent várost negyvenkét hónapig taposni 
fogják {Iz 63,18}. 3 Meg fogom hagyni két tanúmnak, 
hogy ezerkétszázhatvan napig jövendöljenek, 
szőrzsákba öltözve.« 4 Ők a két olajfa és a két 
gyertyatartó, amelyek a föld Ura előtt állnak {Zak 

4,3.11-14}. 5 Ha valaki ártani akar nekik, tűz tör elő a 
szájukból, és megemészti ellenségeiket. Ha valaki 
bántani akarja őket, akkor azt meg kell ölni. 
6 Ezeknek hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget, 
hogy ne essen az eső {1 Kir 17,1} prófétálásuk 
napjaiban, és hatalmuk van a vizek fölött, hogy vérré 
változtassák azokat {Kiv 7,17}, és mindenféle csapással 
sújtsák a földet, ahányszor csak akarják {1 Sám 4,8}. 
7 Amikor befejezik tanúságtételüket, a mélységből 
fölszálló fenevad háborút indít ellenük, legyőzi {Dán 

7,3.7.21} és megöli őket. 8 A holttestük annak a nagy 
városnak az utcáján fog heverni, amelyet szellemi 
értelemben Szodomának és Egyiptomnak hívnak, és 
ahol Urukat is megfeszítették. 9 A törzsekből, 
népekből, nyelvekből és nemzetekből sokan fogják 
látni holttestüket három és fél napon keresztül, és 
holttestüket nem engedik sírba tenni. 10 A föld lakói 
pedig örvendezni fognak felettük, és vigadni fognak. 
Ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két 
próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. 

11 De három és fél nap múlva Istentől az élet 
lelke szállt beléjük {Ez 37,10}. Lábukra álltak, és nagy 
félelem fogta el azokat, akik látták őket {Ter 15,12}. 
12 Ekkor egy hatalmas hangot hallottak az égből, 
amely azt mondta nekik: »Szálljatok fel ide!« {Kiv 

19,24} Erre fölszálltak az égbe a felhőben, ellenségeik 
pedig látták őket {2 Kir 2,11}. 13 Abban az órában nagy 
földrengés támadt, és a város tizedrésze 
összeomlott {Ez 38,19-20}. A földrengésben név szerint 
hétezer ember vesztette életét. A többiek 
megrettentek, és dicsőítették az ég Istenét. 

14 A második jaj elmúlt, de íme, csakhamar 
eljön a harmadik jaj! 



eJptav, kai; oiJ loipoi; e[mfoboi ejgevnonto kai;
e[dwkan dovxan tw'/ qew'/ tou' oujranou'. 14 @H oujai; 
hJ deutevra ajph'lqen: ijdou; hJ oujai; hJ trivth 

e[rcetai tacuv. 15 Kai; oJ e{bdomo" a[ggelo" 

ejsavlpisen: kai; ejgevnonto fwnai; megavlai ejn 

tw'/ oujranw'/ levgonte", !Egevneto hJ basileiva 

tou' kovsmou tou' kurivou hJmw'n kai; tou' 
Cristou' aujtou', kai; basileuvsei eij" tou;" 

aijw'na" tw'n aijwvnwn. 16 kai; oiJ ei[kosi 
tevssare" presbuvteroi »oiJ¼ ejnwvpion tou' qeou' 
kaqhvmenoi ejpi; tou;" qrovnou" aujtw'n e[pesan 

ejpi; ta; provswpa aujtw'n kai; prosekuvnhsan 

tw'/ qew'/ 17 levgonte", Eujcaristou'mevn soi, 
kuvrie oJ qeo;" oJ pantokravtwr, oJ w]n kai; oJ h\n, 
o{ti ei[lhfa" th;n duvnamivn sou th;n megavlhn 

kai; ejbasivleusa": 18 kai; ta; e[qnh 

wjrgivsqhsan, kai; h\lqen hJ ojrghv sou kai; oJ 
kairo;" tw'n nekrw'n kriqh'nai kai; dou'nai to;n 

misqo;n toi'" douvloi" sou toi'" profhvtai" kai; 
toi'" aJgivoi" kai; toi'" foboumevnoi" to; o[nomav 
sou, tou;" mikrou;" kai; tou;" megavlou", kai; 
diafqei'rai tou;" diafqeivronta" th;n gh'n. 
19 kai; hjnoivgh oJ nao;" tou' qeou' oJ ejn tw'/ 
oujranw'/, kai; w[fqh hJ kibwto;" th'" diaqhvkh" 

aujtou' ejn tw'/ naw'/ aujtou': kai; ejgevnonto 

ajstrapai; kai; fwnai; kai; brontai; kai; 
seismo;" kai; cavlaza megavlh. 

 

 

 

§12 1 Kai; shmei'on mevga w[fqh ejn tw'/ 
oujranw'/, gunh; peribeblhmevnh to;n h{lion, kai; 
hJ selhvnh uJpokavtw tw'n podw'n aujth'", kai; ejpi; 
th'" kefalh'" aujth'" stevfano" ajstevrwn 

dwvdeka, 2 kai; ejn gastri; e[cousa, kai; kravzei 
wjdivnousa kai; basanizomevnh tekei'n. 3 kai; 
w[fqh a[llo shmei'on ejn tw'/ oujranw'/, kai; ijdou; 
dravkwn mevga" purrov", e[cwn kefala;" eJpta; 
kai; kevrata devka kai; ejpi; ta;" kefala;" aujtou' 
eJpta; diadhvmata, 4 kai; hJ oujra; aujtou' suvrei 
to; trivton tw'n ajstevrwn tou' oujranou' kai; 
e[balen aujtou;" eij" th;n gh'n. kai; oJ dravkwn 

e{sthken ejnwvpion th'" gunaiko;" th'" 

mellouvsh" tekei'n, i{na o{tan tevkh/ to; tevknon 

aujth'" katafavgh/. 5 kai; e[teken uiJovn, a[rsen, 
o}" mevllei poimaivnein pavnta ta; e[qnh ejn 

rJavbdw/ sidhra'/: kai; hJrpavsqh to; tevknon aujth'" 

pro;" to;n qeo;n kai; pro;" to;n qrovnon aujtou'. 
6 kai; hJ gunh; e[fugen eij" th;n e[rhmon, o{pou 

e[cei ejkei' tovpon hJtoimasmevnon ajpo; tou' qeou', 
i{na ejkei' trevfwsin aujth;n hJmevra" ciliva" 

diakosiva" eJxhvkonta. 7 Kai; ejgevneto povlemo" 

ejn tw'/ oujranw'/, oJ Micah;l kai; oiJ a[ggeloi 
aujtou' tou' polemh'sai meta; tou' dravkonto". 
kai; oJ dravkwn ejpolevmhsen kai; oiJ a[ggeloi 
aujtou', 8 kai; oujk i[scusen, oujde; tovpo" euJrevqh 

aujtw'n e[ti ejn tw'/ oujranw'/. 9 kai; ejblhvqh oJ 
dravkwn oJ mevga", oJ o[fi" oJ ajrcai'o", oJ 
kalouvmeno" Diavbolo" kai; oJ Satana'", oJ

A hetedik harsona 15 A hetedik angyal megfújta 
a harsonát, és hatalmas hangok szólaltak meg a 
mennyben: »A mi Urunké és az ő Krisztusáé lett 
ennek a világnak az uralma, és uralkodni fog 
örökkön-örökké!« 

16 Ekkor a huszonnégy vén, aki Isten előtt ült 
székein, arcra borult, és imádta Istent, mondván: 

17 »Hálát adunk neked,  
mindenható Úristen,  
aki vagy, és aki voltál,  
mert átvetted nagy hatalmadat és uralkodsz {Zsolt 

99,1}. 
18 A nemzetek ugyan haragudtak,  
de eljött a te haragod {Zsolt 2,5}, 
és az idő, hogy a halottakat megítéljék,  
és megadják a jutalmat szolgáidnak,  
a prófétáknak és a szenteknek,  
és azoknak, akik nevedet félik,  
a kicsinyeknek és a nagyoknak {Zsolt 115,13}, 
és hogy kiirtsák azokat,  
akik megrontották a földet.«  
19 Ekkor megnyílt Isten temploma az égben, és 

láthatóvá lett a szövetség szekrénye a 
templomában {1 Kir 8,6}; villámok, zúgás, földrengés és 
nagy jégeső támadt {Kiv 19,16G; 9,24}. 

A SÁTÁN HARCA ISTEN NÉPE ELLEN: 12,1-
14,5 

12 Az Asszony és a sárkány 1 Ekkor nagy jel 
tűnt fel az égen: egy asszony, akinek öltözete a nap 
volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból 
álló korona. 2 Mivel áldott állapotban volt, vajúdva, a 
szüléstől gyötrődve kiáltozott. 3 Aztán egy másik jel 
tűnt fel az égen: íme, egy nagy, tűzvörös sárkány, 
amelynek hét feje és tíz szarva volt {Dán 7,7}, és a hét 
fején hét királyi korona. 4 A farka lesöpörte az ég 
csillagainak harmadrészét, és a földre sodorta 
őket {Dán 8,10}. A sárkány a vajúdó asszony elé állt, 
hogy amint megszül, elnyelje fiát. 5 Az fiúgyermeket 
szült, aki vasvesszővel fogja kormányozni az összes 
nemzetet {Iz 66,7; Zsolt 2,9G}. Elragadták a fiát, és Isten 
trónjához vitték. 6 Az asszony pedig a pusztaságba 
menekült, ahol Istentől elkészített helye volt, hogy 
ott táplálják őt ezerkétszázhatvan napig. 

A sárkány bukása 7 Ekkor harc támadt az égben: 
Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal {Dán 

10,13.20}. A sárkány és angyalai harcoltak, 8 de nem 
diadalmaskodtak, sem helyük nem volt többé az 
égben. 9 Ekkor letaszították a nagy sárkányt, az 
őskígyót, akit ördögnek és sátánnak {Ter 3,1; Zak 3,1; Jób 

1,6} hívnak, aki elcsábítja az egész világot. 
Letaszították a földre, és vele együtt angyalait is 
letaszították. 10 Ekkor nagy hangot hallottam az 
égben amely így szólt:



planw'n th;n oijkoumevnhn o{lhn, ejblhvqh eij" th;n
gh'n, kai; oiJ a[ggeloi aujtou' met! aujtou' 
ejblhvqhsan. 10 kai; h[kousa fwnh;n megavlhn ejn 

tw'/ oujranw'/ levgousan, !vArti ejgevneto hJ 
swthriva kai; hJ duvnami" kai; hJ basileiva tou' 
qeou' hJmw'n kai; hJ ejxousiva tou' Cristou' aujtou', 
o{ti ejblhvqh oJ kathvgwr tw'n ajdelfw'n hJmw'n, oJ 
kathgorw'n aujtou;" ejnwvpion tou' qeou' hJmw'n 

hJmevra" kai; nuktov". 11 kai; aujtoi; ejnivkhsan 

aujto;n dia; to; ai|ma tou' ajrnivou kai; dia; to;n 

lovgon th'" marturiva" aujtw'n, kai; oujk 

hjgavphsan th;n yuch;n aujtw'n a[cri qanavtou. 
12 dia; tou'to eujfraivnesqe, »oiJ¼ oujranoi; kai; oiJ 
ejn aujtoi'" skhnou'nte": oujai; th;n gh'n kai; th;n 

qavlassan, o{ti katevbh oJ diavbolo" pro;" uJma'" 

e[cwn qumo;n mevgan, eijdw;" o{ti ojlivgon kairo;n 

e[cei. 13 Kai; o{te ei\den oJ dravkwn o{ti ejblhvqh 

eij" th;n gh'n, ejdivwxen th;n gunai'ka h{ti" 

e[teken to;n a[rsena. 14 kai; ejdovqhsan th'/ 
gunaiki; aiJ duvo ptevruge" tou' ajetou' tou' 
megavlou, i{na pevthtai eij" th;n e[rhmon eij" 

to;n tovpon aujth'", o{pou trevfetai ejkei' kairo;n 

kai; kairou;" kai; h{misu kairou' ajpo; proswvpou 

tou' o[few". 15 kai; e[balen oJ o[fi" ejk tou' 
stovmato" aujtou' ojpivsw th'" gunaiko;" u{dwr 

wJ" potamovn, i{na aujth;n potamofovrhton 

poihvsh/. 16 kai; ejbohvqhsen hJ gh' th'/ gunaikiv, 
kai; h[noixen hJ gh' to; stovma aujth'" kai; 
katevpien to;n potamo;n o}n e[balen oJ dravkwn 

ejk tou' stovmato" aujtou'. 17 kai; wjrgivsqh oJ 
dravkwn ejpi; th'/ gunaikiv, kai; ajph'lqen poih'sai 
povlemon meta; tw'n loipw'n tou' spevrmato" 

aujth'", tw'n throuvntwn ta;" ejntola;" tou' qeou' 
kai; ejcovntwn th;n marturivan !Ihsou': 18 kai; 
ejstavqh ejpi; th;n a[mmon th'" qalavssh". 

§13 1 Kai; ei\don ejk th'" qalavssh" 

qhrivon ajnabai'non, e[con kevrata devka kai; 
kefala;" eJptav, kai; ejpi; tw'n keravtwn aujtou' 
devka diadhvmata, kai; ejpi; ta;" kefala;" aujtou' 
ojnovma»ta¼ blasfhmiva". 2 kai; to; qhrivon o} 
ei\don h\n o{moion pardavlei, kai; oiJ povde" 

aujtou' wJ" a[rkou, kai; to; stovma aujtou' wJ" 

stovma levonto". kai; e[dwken aujtw'/ oJ dravkwn 

th;n duvnamin aujtou' kai; to;n qrovnon aujtou' kai; 
ejxousivan megavlhn. 3 kai; mivan ejk tw'n 

kefalw'n aujtou' wJ" ejsfagmevnhn eij" qavnaton, 
kai; hJ plhgh; tou' qanavtou aujtou' ejqerapeuvqh. 
kai; ejqaumavsqh o{lh hJ gh' ojpivsw tou' qhrivou, 
4 kai; prosekuvnhsan tw'/ dravkonti o{ti e[dwken 

th;n ejxousivan tw'/ qhrivw/, kai; prosekuvnhsan 

tw'/ qhrivw/ levgonte", Tiv" o{moio" tw'/ qhrivw/, 
kai; tiv" duvnatai polemh'sai met! aujtou'_ 5 Kai; 
ejdovqh aujtw'/ stovma lalou'n megavla kai; 
blasfhmiva", kai; ejdovqh aujtw'/ ejxousiva 

poih'sai mh'na" tesseravkonta »kai;¼ duvo. 
6 kai; h[noixen to; stovma aujtou' eij" 

blasfhmiva" pro;" to;n qeovn, blasfhmh'sai to; 
o[noma aujtou' kai; th;n skhnh;n aujtou', tou;" ejn 

tw'/ oujranw'/ skhnou'nta". 7 kai; ejdovqh aujtw'/ 
poih'sai povlemon meta; tw'n aJgivwn kai;

égben, amely így szólt: 
»Most lett a mi Istenünké az üdvösség,  
az erő és a királyság,  
a hatalom pedig az ő Krisztusáé,  
mert letaszították testvéreink vádlóját,  
aki éjjel-nappal vádat emelt ellenük Istenünk 
előtt.  
11 Ők pedig legyőzték őt 
a Bárány vére és a tanúságtétel igéje által,  
s nem kímélték saját életüket mindhalálig.  
12 Örvendezzetek tehát, egek {Iz 44,23}, 
és akik bennük laktok!  
Jaj a földnek és a tengernek, mert hozzátok 

szállt le az ördög nagy haraggal, s tudja, hogy kevés 
ideje van!« 

A sárkány harca az asszony ellen 13 Miután a 
sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözte az 
asszonyt, aki fiúgyermeket szült. 14 Ekkor az asszony 
két nagy sasszárnyat kapott, hogy a pusztaságba 
repüljön a saját helyére, hogy ott táplálják egy ideig 
és időkig és fél ideig {Dán 7,25}, távol a kígyótól. 
15 Ekkor a kígyó akkora vízárat bocsátott a szájából 
az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodortassa őt 
a folyóval. 16 De a föld megsegítette az asszonyt, 
megnyitotta száját, és elnyelte a folyót, amelyet a 
sárkány bocsátott ki a szájából. 

17 Ekkor a sárkány haragra gerjedt az asszony 
ellen, és elment, hogy harcra keljen az asszony többi 
ivadéka ellen, akik megtartják Isten parancsait, és 
akiknél Jézus tanúságtétele van. 

18 Aztán megállt a tenger fövenyén. 

13 A két fenevad 1 Ekkor láttam, hogy egy 
fenevad száll föl a tengerből, melynek hét feje {Dán 

7,3.7} és tíz szarva volt, és szarvain tíz királyi korona, 
fejein pedig a káromlás nevei. 2 A fenevad, amelyet 
láttam, hasonló volt a párduchoz, a lábai mint a 
medve lábai, a szája mint az oroszlán szája {Dán 7,4-6}, 
és a sárkány neki adta erejét, trónját és nagy 
hatalmát. 3 Láttam, hogy a fejei közül az egyik szinte 
halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. 

Az egész föld csodálkozva követte a fenevadat. 
4 Imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a 
fenevadnak, és imádták a fenevadat, és így szóltak: 
»Ki hasonló a fenevadhoz, és ki harcolhatna vele?« 

5 Nagy dolgokat és káromlást beszélő száj 
adatott neki {Dán 7,8.25}, és hatalmat kapott a 
cselekvésre negyvenkét hónapig. 6 Káromlásra 
nyitotta száját Isten ellen, hogy káromolja nevét és 
hajlékát és az ég lakóit. 7 Megadatott neki, hogy 
harcoljon a szentekkel, és legyőzze őket {Dán 7,21}. 
Hatalmat kapott minden törzs és nép és nyelv és 
nemzet fölött. 8 És imádni fogja őt a föld minden 
lakója, akiknek a neve nincs beírva a megölt 



nikh'sai aujtouv", kai; ejdovqh aujtw'/ ejxousiva ejpi;
pa'san fulh;n kai; lao;n kai; glw'ssan kai; 
e[qno". 8 kai; proskunhvsousin aujto;n pavnte" 

oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" gh'", ou| ouj 
gevgraptai to; o[noma aujtou' ejn tw'/ biblivw/ th'" 

zwh'" tou' ajrnivou tou' ejsfagmevnou ajpo; 
katabolh'" kovsmou. 9 Ei[ ti" e[cei ou\" 

ajkousavtw. 10 ei[ ti" eij" aijcmalwsivan, eij" 

aijcmalwsivan uJpavgei: ei[ ti" ejn macaivrh/ 
ajpoktanqh'nai, aujto;n ejn macaivrh/ 
ajpoktanqh'nai. @'Wdev ejstin hJ uJpomonh; kai; hJ 
pivsti" tw'n aJgivwn. 11 Kai; ei\don a[llo qhrivon 

ajnabai'non ejk th'" gh'", kai; ei\cen kevrata duvo 

o{moia ajrnivw/, kai; ejlavlei wJ" dravkwn. 12 kai; 
th;n ejxousivan tou' prwvtou qhrivou pa'san 

poiei' ejnwvpion aujtou'. kai; poiei' th;n gh'n kai; 
tou;" ejn aujth'/ katoikou'nta" i{na 

proskunhvsousin to; qhrivon to; prw'ton, ou| 
ejqerapeuvqh hJ plhgh; tou' qanavtou aujtou'. 
13 kai; poiei' shmei'a megavla, i{na kai; pu'r 

poih'/ ejk tou' oujranou' katabaivnein eij" th;n 

gh'n ejnwvpion tw'n ajnqrwvpwn. 14 kai; plana'/ 
tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'" dia; ta; 
shmei'a a} ejdovqh aujtw'/ poih'sai ejnwvpion tou' 
qhrivou, levgwn toi'" katoikou'sin ejpi; th'" gh'" 

poih'sai eijkovna tw'/ qhrivw/ o}" e[cei th;n plhgh;n 

th'" macaivrh" kai; e[zhsen. 15 kai; ejdovqh aujtw'/ 
dou'nai pneu'ma th'/ eijkovni tou' qhrivou, i{na kai; 
lalhvsh/ hJ eijkw;n tou' qhrivou kai; poihvsh/ »i{na¼ 
o{soi eja;n mh; proskunhvswsin th'/ eijkovni tou' 
qhrivou ajpoktanqw'sin. 16 kai; poiei' pavnta", 
tou;" mikrou;" kai; tou;" megavlou", kai; tou;" 

plousivou" kai; tou;" ptwcouv", kai; tou;" 

ejleuqevrou" kai; tou;" douvlou", i{na dw'sin 

aujtoi'" cavragma ejpi; th'" ceiro;" aujtw'n th'" 

dexia'" h] ejpi; to; mevtwpon aujtw'n, 17 kai; i{na 

mhv ti" duvnhtai ajgoravsai h] pwlh'sai eij mh; oJ 
e[cwn to; cavragma, to; o[noma tou' qhrivou h] 
to;n ajriqmo;n tou' ojnovmato" aujtou'. 18 @'Wde hJ 
sofiva ejstivn: oJ e[cwn nou'n yhfisavtw to;n 

ajriqmo;n tou' qhrivou, ajriqmo;" ga;r ajnqrwvpou 

ejstivn: kai; oJ ajriqmo;" aujtou' eJxakovsioi 
eJxhvkonta e{x. 

§14 1 Kai; ei\don, kai; ijdou; to; ajrnivon 

eJsto;" ejpi; to; o[ro" Siwvn, kai; met! aujtou' 
eJkato;n tesseravkonta tevssare" ciliavde" 

e[cousai to; o[noma aujtou' kai; to; o[noma tou' 
patro;" aujtou' gegrammevnon ejpi; tw'n 

metwvpwn aujtw'n. 2 kai; h[kousa fwnh;n ejk tou' 
oujranou' wJ" fwnh;n uJdavtwn pollw'n kai; wJ" 

fwnh;n bronth'" megavlh", kai; hJ fwnh; h}n 

h[kousa wJ" kiqarw/dw'n kiqarizovntwn ejn tai'" 

kiqavrai" aujtw'n. 3 kai; a[/dousin »wJ"¼ wj/dh;n 

kainh;n ejnwvpion tou' qrovnou kai; ejnwvpion tw'n 

tessavrwn zwv/wn kai; tw'n presbutevrwn: kai; 
oujdei;" ejduvnato maqei'n th;n wj/dh;n eij mh; aiJ 
eJkato;n tesseravkonta tevssare" ciliavde", oiJ 
hjgorasmevnoi ajpo; th'" gh'". 4 ou|toiv eijsin oi} 
meta; gunaikw'n oujk ejmoluvnqhsan, parqevnoi 
gavr eijsin. ou|toi oiJ ajkolouqou'nte" tw'/ ajrnivw/ 
{ ] J v | j v q j ; '

Báránynak életkönyvébe {Dán 12,1} a világ kezdete óta. 
9 Akinek van füle, hallja meg! 10 Akinek fogságba 
kell mennie, az fogságba megy, 

akinek kard által kell meghalnia,  
azt karddal kell megölni {Jer 15,2}. 
– Ez a szentek béketűrése és hite. – 
11 Ekkor láttam, hogy egy másik fenevad száll 

fel a szárazföldből, amelynek két szarva volt, 
hasonlók a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a 
sárkány. 12 Ez gyakorolja az első fenevad teljes 
hatalmát az ő színe előtt, és rábírja a földet és a föld 
lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek a 
halálos sebe meggyógyult. 13 Nagy jeleket művel, s 
még azt is megteszi, hogy tűz szálljon le az égből az 
emberek szeme láttára. 14 Elcsábítja a föld lakóit a 
jelekkel, amelyekre hatalmat kapott, hogy megtegye 
a fenevad színe előtt, s azt mondja a föld lakóinak, 
hogy készítsék el annak a fenevadnak a képmását, 
amelynek kard által ejtett sebe van, de életben 
maradt. 15 Hatalmat kapott, hogy lelket adjon a 
fenevad képmásának, és hogy megszólaljon a 
fenevad képmása, és megölethesse azokat, akik nem 
imádják a fenevad képmását {Dán 3,5-6}. 16 Megteszi, 
hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, 
szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy 
a homlokán; 17 és senki se vásárolhasson vagy 
adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a 
nevét, vagy a nevének számát. 18 – Ez a bölcsesség. 
Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; 
mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat. –

 
 
 
 
 
 
 

14 A bárány és kísérete 1 Ekkor íme, láttam, 
hogy a Bárány a Sion hegyén állt, és vele a 
száznegyvennégyezer, akiknek homlokára volt 
írva {Ez 9,4} az ő neve és az ő Atyjának neve. 2 Egy 
hangot hallottam az égből, amely olyan volt, mint a 
nagy vizek zúgása és mint a mennydörgés {Ez 1,24}, s a 
hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfákon 
játszó hárfásoké. 3 Új éneket énekeltek a trón előtt, a 
négy élőlény és a vének előtt, és senki más nem tudta 
megtanulni azt az éneket, mint az a 
száznegyvennégyezer, akik meg vannak váltva a 
földről. 4 Ezek azok, akik nem szennyezték be 
magukat asszonyokkal, mert szüzek. Követik a 
Bárányt, amerre csak megy; ők megváltást nyertek 
az emberek közül, zsengéül Istennek és a Báránynak, 
5 és a szájukban nem találtatott hazugság, mert 



o{pou a]n uJpavgh/. ou|toi hjgoravsqhsan ajpo; tw'n
ajnqrwvpwn ajparch; tw'/ qew'/ kai; tw'/ ajrnivw/, 
5 kai; ejn tw'/ stovmati aujtw'n oujc euJrevqh 

yeu'do": a[mwmoiv eijsin. 6 Kai; ei\don a[llon 

a[ggelon petovmenon ejn mesouranhvmati, 
e[conta eujaggevlion aijwvnion eujaggelivsai ejpi; 
tou;" kaqhmevnou" ejpi; th'" gh'" kai; ejpi; pa'n 

e[qno" kai; fulh;n kai; glw'ssan kai; laovn, 
7 levgwn ejn fwnh'/ megavlh/, Fobhvqhte to;n qeo;n 

kai; dovte aujtw'/ dovxan, o{ti h\lqen hJ w{ra th'" 

krivsew" aujtou', kai; proskunhvsate tw'/ 
poihvsanti to;n oujrano;n kai; th;n gh'n kai; 
qavlassan kai; phga;" uJdavtwn. 8 Kai; a[llo" 

a[ggelo" deuvtero" hjkolouvqhsen levgwn, 
!vEpesen, e[pesen Babulw;n hJ megavlh, h} ejk 

tou' oi[nou tou' qumou' th'" porneiva" aujth'" 

pepovtiken pavnta ta; e[qnh. 9 Kai; a[llo" 

a[ggelo" trivto" hjkolouvqhsen aujtoi'" levgwn 

ejn fwnh'/ megavlh/, Ei[ ti" proskunei' to; qhrivon 

kai; th;n eijkovna aujtou', kai; lambavnei 
cavragma ejpi; tou' metwvpou aujtou' h] ejpi; th;n 

cei'ra aujtou', 10 kai; aujto;" pivetai ejk tou' 
oi[nou tou' qumou' tou' qeou' tou' kekerasmevnou 

ajkravtou ejn tw'/ pothrivw/ th'" ojrgh'" aujtou', 
kai; basanisqhvsetai ejn puri; kai; qeivw/ 
ejnwvpion ajggevlwn aJgivwn kai; ejnwvpion tou' 
ajrnivou. 11 kai; oJ kapno;" tou' basanismou' 
aujtw'n eij" aijw'na" aijwvnwn ajnabaivnei, kai; oujk 

e[cousin ajnavpausin hJmevra" kai; nuktov", oiJ 
proskunou'nte" to; qhrivon kai; th;n eijkovna 

aujtou', kai; ei[ ti" lambavnei to; cavragma tou' 
ojnovmato" aujtou'. 12 @'Wde hJ uJpomonh; tw'n 

aJgivwn ejstivn, oiJ throu'nte" ta;" ejntola;" tou' 
qeou' kai; th;n pivstin !Ihsou'. 13 Kai; h[kousa 

fwnh'" ejk tou' oujranou' legouvsh", Gravyon: 
Makavrioi oiJ nekroi; oiJ ejn kurivw/ 
ajpoqnhv/skonte" ajp! a[rti. naiv, levgei to; 
pneu'ma, i{na ajnapahvsontai ejk tw'n kovpwn 

aujtw'n: ta; ga;r e[rga aujtw'n ajkolouqei' met! 
aujtw'n. 14 Kai; ei\don, kai; ijdou; nefevlh leukhv, 
kai; ejpi; th;n nefevlhn kaqhvmenon o{moion uiJo;n 

ajnqrwvpou, e[cwn ejpi; th'" kefalh'" aujtou' 
stevfanon crusou'n kai; ejn th'/ ceiri; aujtou' 
drevpanon ojxuv. 15 kai; a[llo" a[ggelo" ejxh'lqen 

ejk tou' naou', kravzwn ejn fwnh'/ megavlh/ tw'/ 
kaqhmevnw/ ejpi; th'" nefevlh", Pevmyon to; 
drevpanovn sou kai; qevrison, o{ti h\lqen hJ w{ra 

qerivsai, o{ti ejxhravnqh oJ qerismo;" th'" gh'". 
16 kai; e[balen oJ kaqhvmeno" ejpi; th'" nefevlh" 

to; drevpanon aujtou' ejpi; th;n gh'n, kai; 
ejqerivsqh hJ gh'. 17 Kai; a[llo" a[ggelo" 

ejxh'lqen ejk tou' naou' tou' ejn tw'/ oujranw'/, e[cwn 

kai; aujto;" drevpanon ojxuv. 18 Kai; a[llo" 

a[ggelo" »ejxh'lqen¼ ejk tou' qusiasthrivou, »oJ¼ 
e[cwn ejxousivan ejpi; tou' purov", kai; ejfwvnhsen 

fwnh'/ megavlh/ tw'/ e[conti to; drevpanon to; ojxu; 
levgwn, Pevmyon sou to; drevpanon to; ojxu; kai; 
truvghson tou;" bovtrua" th'" ajmpevlou th'" 

gh'", o{ti h[kmasan aiJ stafulai; aujth'". 19 kai; 
e[balen oJ a[ggelo" to; drevpanon aujtou' eij" 

th;n gh'n, kai; ejtruvghsen th;n a[mpelon th'"

szeplőtelenek. 

AZ ÍTÉLET: 14,6-20,15 

Az ítélet kihirdetése 6 Ekkor láttam egy másik 
angyalt repülni az ég zenitjén, akinél örök 
evangélium volt, hogy hirdesse az evangéliumot a 
föld lakóinak, minden nemzetnek, törzsnek, 
nyelvnek és népnek, 7 hangos szóval: »Féljétek 
Istent, és adjatok neki tiszteletet, mert eljött 
ítéletének órája; és imádjátok őt, aki az eget és a 
földet, a tengert és a vizek forrásait alkotta!« {Kiv 
20,11} 

8 Ezt egy másik angyal követte, aki ezt mondta: 
»Elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen 
paráznaságának borával itatott meg minden 
nemzetet!« {Jer 51,7-8} 

9 Egy harmadik angyal követte őket, hangosan 
kiáltva: »Aki imádja a vadállatot és annak képmását, 
és felveszi bélyegét a homlokára vagy a kezére, 10 az 
is inni fog Isten haragjának borából {Iz 51,17}, amely 
készen van, elegyítetlenül, haragjának kelyhében {Jer 

25,15}, és gyötrődni fog tűzben és kénben az angyalok 
és a Bárány előtt. 11 Gyötrelmeik füstje felszáll 
örökkön-örökké {Iz 34,9-10}, és nincs nyugalmuk éjjel-
nappal azoknak, akik imádták a vadállatot és 
képmását, és aki fölveszi nevének bélyegét.« 

12 – Ez a szentek béketűrése, akik megtartják 
Isten parancsait és Jézus hitét. – 13 Egy hangot 
hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: »Írjad: 
Már most boldogok a holtak, akik az Úrban halnak 
meg! Igen, mondja a Lélek, hogy megpihenjenek 
munkáiktól; mert cselekedeteik követik őket!« 

Az aratás órája 14 Ekkor íme, fehér felhőt láttam, 
és a felhőn az Emberfiához hasonló ült {Dán 7,13}, 
akinek fején arany korona volt, és a kezében éles 
sarló. 15 Egy másik angyal jött ki a templomból, és 
hangos szóval így kiáltott a felhőn ülőnek: »Csapj a 
sarlóddal és arass, mert eljött az aratás órája, hiszen 
megérett az aratnivaló a földön!« {Jo 4,13} 16 És a 
felhőn ülő nekieresztette sarlóját a földnek, és 
learatta a földet. 

17 Ekkor egy másik angyal jött ki az égben levő 
templomból, neki szintén éles sarlója volt. 18 Az 
oltártól ismét egy másik angyal jött ki, akinek 
hatalma volt a tűz felett, és hangosan odakiáltott 
annak, akinek éles sarlója volt: »Csapj le éles 
sarlóddal, és szüreteld le a föld szőlőjének 
gyümölcseit, mert megértek szőlőfürtjei!« {Jo 4,13} 
19 Az angyal megindította sarlóját a földre, és 
leszüretelte a föld szőlőjét, és Isten haragjának nagy 
borprésébe dobta. 20 Megtaposták a borprést a 
városon kívül {Iz 63,3}, és vér jött ki a présből a lovak 
zablájáig, ezerhatszáz stádiumnyira. 



gh'" kai; e[balen eij" th;n lhno;n tou' qumou' tou'
qeou' to;n mevgan. 20 kai; ejpathvqh hJ lhno;" 

e[xwqen th'" povlew", kai; ejxh'lqen ai|ma ejk th'" 

lhnou' a[cri tw'n calinw'n tw'n i{ppwn ajpo; 
stadivwn cilivwn eJxakosivwn. 

§15 1 Kai; ei\don a[llo shmei'on ejn tw'/ 
oujranw'/ mevga kai; qaumastovn, ajggevlou" eJpta; 
e[conta" plhga;" eJpta; ta;" ejscavta", o{ti ejn 

aujtai'" ejtelevsqh oJ qumo;" tou' qeou'. 2 Kai; 
ei\don wJ" qavlassan uJalivnhn memigmevnhn 

puriv, kai; tou;" nikw'nta" ejk tou' qhrivou kai; ejk 

th'" eijkovno" aujtou' kai; ejk tou' ajriqmou' tou' 
ojnovmato" aujtou' eJstw'ta" ejpi; th;n qavlassan 

th;n uJalivnhn, e[conta" kiqavra" tou' qeou'. 
3 kai; a[/dousin th;n wj/dh;n Mwu>sevw" tou' douvlou 

tou' qeou' kai; th;n wj/dh;n tou' ajrnivou levgonte", 
Megavla kai; qaumasta; ta; e[rga sou, kuvrie oJ 
qeo;" oJ pantokravtwr: divkaiai kai; ajlhqinai; aiJ 
oJdoiv sou, oJ basileu;" tw'n ejqnw'n. 4 tiv" ouj mh; 
fobhqh'/, kuvrie, kai; doxavsei to; o[nomav sou_ 
o{ti movno" o{sio", o{ti pavnta ta; e[qnh h{xousin 

kai; proskunhvsousin ejnwvpiovn sou, o{ti ta; 
dikaiwvmatav sou ejfanerwvqhsan. 5 Kai; meta; 
tau'ta ei\don, kai; hjnoivgh oJ nao;" th'" skhnh'" 

tou' marturivou ejn tw'/ oujranw'/, 6 kai; ejxh'lqon 

oiJ eJpta; a[ggeloi »oiJ¼ e[conte" ta;" eJpta; 
plhga;" ejk tou' naou', ejndedumevnoi livnon 

kaqaro;n lampro;n kai; periezwsmevnoi peri; ta; 
sthvqh zwvna" crusa'". 7 kai; e}n ejk tw'n 

tessavrwn zwv/wn e[dwken toi'" eJpta; ajggevloi" 

eJpta; fiavla" crusa'" gemouvsa" tou' qumou' 
tou' qeou' tou' zw'nto" eij" tou;" aijw'na" tw'n 

aijwvnwn. 8 kai; ejgemivsqh oJ nao;" kapnou' ejk 

th'" dovxh" tou' qeou' kai; ejk th'" dunavmew" 

aujtou', kai; oujdei;" ejduvnato eijselqei'n eij" to;n 

nao;n a[cri telesqw'sin aiJ eJpta; plhgai; tw'n 

eJpta; ajggevlwn. 

 

 

§16 1 Kai; h[kousa megavlh" fwnh'" ejk 

tou' naou' legouvsh" toi'" eJpta; ajggevloi", 
@Upavgete kai; ejkcevete ta;" eJpta; fiavla" tou' 
qumou' tou' qeou' eij" th;n gh'n. 2 Kai; ajph'lqen oJ 
prw'to" kai; ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' eij" 

th;n gh'n: kai; ejgevneto e{lko" kako;n kai; 
ponhro;n ejpi; tou;" ajnqrwvpou" tou;" e[conta" 

to; cavragma tou' qhrivou kai; tou;" 

proskunou'nta" th'/ eijkovni aujtou'. 3 Kai; oJ 
deuvtero" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' eij" th;n 

qavlassan: kai; ejgevneto ai|ma wJ" nekrou', kai; 
pa'sa yuch; zwh'" ajpevqanen, ta; ejn th'/ 
qalavssh/. 4 Kai; oJ trivto" ejxevceen th;n fiavlhn 

aujtou' eij" tou;" potamou;" kai; ta;" phga;" 

tw'n uJdavtwn: kai; ejgevneto ai|ma. 5 kai; h[kousa 

tou' ajggevlou tw'n uJdavtwn levgonto", Divkaio" 

ei\, oJ w]n kai; oJ h\n, oJ o{sio", o{ti tau'ta e[krina", 
6 o{ti ai|ma aJgivwn kai; profhtw'n ejxevcean, kai; 
ai|ma aujtoi'" »d¼evdwka" piei'n: a[xioiv eijsin. 

 
 
 
 

15 Az utolsó hét csapás kihirdetése 1 Ekkor egy 
másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben: hét 
angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert azok 
által teljesedett be Isten haragja. 

2 Akkor egy üvegtenger-félét láttam, ami tűzzel 
volt vegyítve. Láttam azokat, akik legyőzték a 
fenevadat, a képmását és nevének számát, amint az 
üvegtenger fölött állnak Isten hárfáival, 3 és éneklik 
Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány 
énekét: 

»Nagyok és csodálatosak a te műveid {Zsolt 92,5}, 
Uram, mindenható Isten!  
Igazságosak és igazak a te útjaid {Zsolt 139,14}, 
nemzetek Királya!  
4 Ki ne félne téged, Uram,  
és ki ne magasztalná nevedet?  
Mert egyedül te vagy szent {Zsolt 99,3}, 
hisz minden nemzet eljön 
és leborul színed előtt {Zsolt 86,9}, 
mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek!«  
5 Ezek után láttam, hogy íme, megnyílt a 

tanúbizonyság hajlékának temploma az égben {Kiv 

40,34G}, 6 és hét angyal jött ki a templomból, akiknél a 
hét csapás volt {Lev 26,21 G}, tiszta és fehér gyolcsba 
öltözve, a mellük körül pedig aranyövvel övezve {Dán 

10,5}. 7 A négy élőlény egyike a hét angyalnak hét 
aranycsészét adott, telve az örökkön-örökké élő Isten 
haragjával. 8 És a templom megtelt füsttel Isten 
felségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a 
templomba {Kiv 40,34-35}, amíg be nem teljesedett a hét 
angyal hét csapása {Lev 26,21}. 

16 A hét angyal a harag csészéivel 1 Ekkor egy 
erős hangot hallottam a templomból, amely így szólt 
a hét angyalhoz: »Menjetek, és öntsétek ki Isten 
haragjának hét csészéjét a földre!« {Szof 3,8} 

2 Elment az első, és kiöntötte csészéjét a földre, 
erre fájdalmas és igen veszélyes fekély támadt az 
embereken {MTörv 28,35}, akik a vadállat bélyegét 
viselték, és azokon, akik az ő képét imádták. 

3 És a második angyal is kiöntötte csészéjét a 
tengerbe, és az vérré változott, mint a halotté, és 
minden élőlény elpusztult a tengerben {Kiv 7,17-18}. 

4 És a harmadik is kiöntötte csészéjét a folyókba 
és a vízforrásokba, és azok vérré változtak {Kiv 7,19}. 
5 Hallottam a vizek angyalát, amint azt mondta: 
»Igazságos vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál, 
szent {Zsolt 119,137; Kiv 3,14G}, mert így ítéltél, 6 mivel 
szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nekik 



7 kai; h[kousa tou' qusiasthrivou levgonto",
Naiv, kuvrie oJ qeo;" oJ pantokravtwr, ajlhqinai; 
kai; divkaiai aiJ krivsei" sou. 8 Kai; oJ tevtarto" 

ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' ejpi; to;n h{lion: kai; 
ejdovqh aujtw'/ kaumativsai tou;" ajnqrwvpou" ejn 

puriv. 9 kai; ejkaumativsqhsan oiJ a[nqrwpoi 
kau'ma mevga, kai; ejblasfhvmhsan to; o[noma 

tou' qeou' tou' e[conto" th;n ejxousivan ejpi; ta;" 

plhga;" tauvta", kai; ouj metenovhsan dou'nai 
aujtw'/ dovxan. 10 Kai; oJ pevmpto" ejxevceen th;n 

fiavlhn aujtou' ejpi; to;n qrovnon tou' qhrivou: kai; 
ejgevneto hJ basileiva aujtou' ejskotwmevnh, kai; 
ejmasw'nto ta;" glwvssa" aujtw'n ejk tou' povnou, 
11 kai; ejblasfhvmhsan to;n qeo;n tou' oujranou' 
ejk tw'n povnwn aujtw'n kai; ejk tw'n eJlkw'n 

aujtw'n, kai; ouj metenovhsan ejk tw'n e[rgwn 

aujtw'n. 12 Kai; oJ e{kto" ejxevceen th;n fiavlhn 

aujtou' ejpi; to;n potamo;n to;n mevgan to;n 

Eujfravthn: kai; ejxhravnqh to; u{dwr aujtou', i{na 

eJtoimasqh'/ hJ oJdo;" tw'n basilevwn tw'n ajpo; 
ajnatolh'" hJlivou. 13 Kai; ei\don ejk tou' 
stovmato" tou' dravkonto" kai; ejk tou' 
stovmato" tou' qhrivou kai; ejk tou' stovmato" 

tou' yeudoprofhvtou pneuvmata triva 

ajkavqarta wJ" bavtracoi: 14 eijsi;n ga;r 

pneuvmata daimonivwn poiou'nta shmei'a, a} 
ejkporeuvetai ejpi; tou;" basilei'" th'" 

oijkoumevnh" o{lh", sunagagei'n aujtou;" eij" 

to;n povlemon th'" hJmevra" th'" megavlh" tou' 
qeou' tou' pantokravtoro". 15 !Idou; e[rcomai 
wJ" klevpth". makavrio" oJ grhgorw'n kai; thrw'n 

ta; iJmavtia aujtou', i{na mh; gumno;" peripath'/ 
kai; blevpwsin th;n ajschmosuvnhn aujtou'. 
16 kai; sunhvgagen aujtou;" eij" to;n tovpon to;n 

kalouvmenon @Ebrai>sti; @Armagedwvn. 17 Kai; oJ 
e{bdomo" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' ejpi; to;n 

ajevra: kai; ejxh'lqen fwnh; megavlh ejk tou' naou' 
ajpo; tou' qrovnou levgousa, Gevgonen. 18 kai; 
ejgevnonto ajstrapai; kai; fwnai; kai; brontaiv, 
kai; seismo;" ejgevneto mevga" oi|o" oujk 

ejgevneto ajf! ou| a[nqrwpo" ejgevneto ejpi; th'" 

gh'" thlikou'to" seismo;" ou{tw mevga". 19 kai; 
ejgevneto hJ povli" hJ megavlh eij" triva mevrh, kai; 
aiJ povlei" tw'n ejqnw'n e[pesan. kai; Babulw;n hJ 
megavlh ejmnhvsqh ejnwvpion tou' qeou' dou'nai 
aujth'/ to; pothvrion tou' oi[nou tou' qumou' th'" 

ojrgh'" aujtou'. 20 kai; pa'sa nh'so" e[fugen, kai; 
o[rh oujc euJrevqhsan. 21 kai; cavlaza megavlh 

wJ" talantiaiva katabaivnei ejk tou' oujranou' 
ejpi; tou;" ajnqrwvpou": kai; ejblasfhvmhsan oiJ 
a[nqrwpoi to;n qeo;n ejk th'" plhgh'" th'" 

calavzh", o{ti megavlh ejsti;n hJ plhgh; aujth'" 

sfovdra. 

§17 1 Kai; h\lqen ei|" ejk tw'n eJpta; 
ajggevlwn tw'n ejcovntwn ta;" eJpta; fiavla", kai; 
ejlavlhsen met! ejmou' levgwn, Deu'ro, deivxw soi 
to; krivma th'" povrnh" th'" megavlh" th'" 

kaqhmevnh" ejpi; uJdavtwn pollw'n, 2 meq! h|" 

ejpovrneusan oiJ basilei'" th'" gh'", kai; 
ejmequvsqhsan oiJ katoikou'nte" th;n gh'n ejk

inni {Zsolt 79,3; Iz 49,26G}. Valóban megérdemelték!« 
7 És hallottam, hogy így szólt az oltár felől: »Úgy 
van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak 
a te ítéleteid!« {Zsolt 19,10} 

8 És a negyedik angyal is kiöntötte csészéjét a 
napra, erre annak megadatott, hogy forrósággal 
gyötörje az embereket, és tűzzel. 9 És az embereket 
égette a nagy forróság, s káromolták Isten nevét, 
akinek hatalma van e csapások fölött, s mégsem 
tértek meg, hogy őt megdicsőítsék. 

10 És az ötödik angyal is kiöntötte csészéjét a 
fenevad trónjára. Erre annak országa elsötétült {Kiv 

10,21-22}, és nyelvüket harapdálták fájdalmukban. 
11 Káromolták az ég Istenét fájdalmaik és sebeik 
miatt; de nem tértek meg cselekedeteikből. 

12 És a hatodik angyal is kiöntötte csészéjét abba 
a nagy folyamba, az Eufráteszbe, s kiszáradt annak 
vize {Ter 15,18; Jer 50,38}, hogy út készüljön a 
Napkeletről jövő királyoknak. 13 És láttam, hogy a 
sárkány szájából, a fenevad szájából és az álpróféta 
szájából három tisztátalan szellem jön ki, mintha 
békák lennének, 14 mert démonok lelkei ezek, akik 
jeleket művelnek, és a föld összes királyaihoz 
mennek, hogy összegyűjtsék őket a harcra a 
mindenható Isten nagy napjára. 

15 – Íme, úgy jövök, mint a tolvaj! Boldog az, 
aki virraszt, és őrzi ruháját, hogy meztelenül ne 
járjon, és ne lássák a szégyenét! 

16 És egybegyűjti őket arra a helyre, amelyet 
héberül Harmageddónnak neveznek. – 

17 És a hetedik angyal is kiöntötte csészéjét a 
levegőbe, és harsány hang hallatszott a 
templomból {Iz 66,6}, a tróntól: »Megtörtént!« 18 És 
villámlások, zúgás és mennydörgések {Kiv 19,16} 
támadtak, és akkora földrengés lett, amekkora még 
nem volt {Dán 12,1}, amióta ember van a földön, olyan 
földrengés, olyan hatalmas! 19 A nagy város három 
részre szakadt, a nemzetek városai leomlottak, és 
Isten megemlékezett a nagy Babilonról {Dán 4,27}, 
hogy bosszúálló haragja borának kelyhét adja neki {Iz 

51,17}. 20 Eltűnt minden sziget, és a hegyek sem 
látszottak sehol. 21 Hatalmas, mázsányi jégeső {Kiv 

9,24} hullott le az égből az emberekre, s az emberek 
káromolták Istent a jégeső csapása miatt, mert az 
igen nagy volt. 

 

17 A parázna Babilon 1 A hét angyal közül az 
egyik odajött, és így szólt hozzám: »Jöjj, 
megmutatom neked a nagy parázna asszony 
kárhozatát, aki a nagy vizek fölött ül {Jer 51,13}, 
2 akivel a föld királyai paráználkodtak {Iz 23,17}, és 
akinek paráznasága borától megrészegültek a föld 
lakói!« 3 És lélekben elvitt engem a pusztaságba: egy 



tou' oi[nou th'" porneiva" aujth'". 3 kai; 
ajphvnegkevn me eij" e[rhmon ejn pneuvmati. kai; 
ei\don gunai'ka kaqhmevnhn ejpi; qhrivon 

kovkkinon, gevmon»ta¼ ojnovmata blasfhmiva", 
e[cwn kefala;" eJpta; kai; kevrata devka. 4 kai; hJ 
gunh; h\n peribeblhmevnh porfurou'n kai; 
kovkkinon, kai; kecruswmevnh crusivw/ kai; livqw/ 
timivw/ kai; margarivtai", e[cousa pothvrion 

crusou'n ejn th'/ ceiri; aujth'" gevmon 

bdelugmavtwn kai; ta; ajkavqarta th'" porneiva" 

aujth'", 5 kai; ejpi; to; mevtwpon aujth'" o[noma 

gegrammevnon, musthvrion, Babulw;n hJ 
megavlh, hJ mhvthr tw'n pornw'n kai; tw'n 

bdelugmavtwn th'" gh'". 6 kai; ei\don th;n 

gunai'ka mequvousan ejk tou' ai{mato" tw'n 

aJgivwn kai; ejk tou' ai{mato" tw'n martuvrwn 

!Ihsou'. Kai; ejqauvmasa ijdw;n aujth;n qau'ma 

mevga. 7 kai; ei\pevn moi oJ a[ggelo", Dia; tiv 
ejqauvmasa"_ ejgw; ejrw' soi to; musthvrion th'" 

gunaiko;" kai; tou' qhrivou tou' bastavzonto" 

aujthvn, tou' e[conto" ta;" eJpta; kefala;" kai; 
ta; devka kevrata: 8 to; qhrivon o} ei\de" h\n kai; 
oujk e[stin, kai; mevllei ajnabaivnein ejk th'" 

ajbuvssou, kai; eij" ajpwvleian uJpavgei: kai; 
qaumasqhvsontai oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" 

gh'", w|n ouj gevgraptai to; o[noma ejpi; to; 
biblivon th'" zwh'" ajpo; katabolh'" kovsmou, 
blepovntwn to; qhrivon o{ti h\n kai; oujk e[stin 

kai; parevstai. 9 w|de oJ nou'" oJ e[cwn sofivan. 
aiJ eJpta; kefalai; eJpta; o[rh eijsivn, o{pou hJ 
gunh; kavqhtai ejp! aujtw'n. kai; basilei'" eJptav 
eijsin: 10 oiJ pevnte e[pesan, oJ ei|" e[stin, oJ 
a[llo" ou[pw h\lqen, kai; o{tan e[lqh/ ojlivgon 

aujto;n dei' mei'nai. 11 kai; to; qhrivon o} h\n kai; 
oujk e[stin, kai; aujto;" o[gdoov" ejstin kai; ejk 

tw'n eJptav ejstin, kai; eij" ajpwvleian uJpavgei. 
12 kai; ta; devka kevrata a} ei\de" devka basilei'" 

eijsin, oi{tine" basileivan ou[pw e[labon, ajlla; 
ejxousivan wJ" basilei'" mivan w{ran 

lambavnousin meta; tou' qhrivou. 13 ou|toi mivan 

gnwvmhn e[cousin, kai; th;n duvnamin kai; 
ejxousivan aujtw'n tw'/ qhrivw/ didovasin. 14 ou|toi 
meta; tou' ajrnivou polemhvsousin, kai; to; 
ajrnivon nikhvsei aujtouv", o{ti kuvrio" kurivwn 

ejsti;n kai; basileu;" basilevwn, kai; oiJ met! 
aujtou' klhtoi; kai; ejklektoi; kai; pistoiv. 15 Kai; 
levgei moi, Ta; u{data a} ei\de", ou| hJ povrnh 

kavqhtai, laoi; kai; o[cloi eijsi;n kai; e[qnh kai; 
glw'ssai. 16 kai; ta; devka kevrata a} ei\de" kai; 
to; qhrivon, ou|toi mishvsousin th;n povrnhn, kai; 
hjrhmwmevnhn poihvsousin aujth;n kai; gumnhvn, 
kai; ta;" savrka" aujth'" favgontai, kai; aujth;n 

katakauvsousin ejn puriv: 17 oJ ga;r qeo;" 

e[dwken eij" ta;" kardiva" aujtw'n poih'sai th;n 

gnwvmhn aujtou', kai; poih'sai mivan gnwvmhn kai; 
dou'nai th;n basileivan aujtw'n tw'/ qhrivw/, a[cri 
telesqhvsontai oiJ lovgoi tou' qeou'. 18 kai; hJ 
gunh; h}n ei\de" e[stin hJ povli" hJ megavlh hJ 
e[cousa basileivan ejpi; tw'n basilevwn th'" 

gh'". 

asszonyt láttam skarlátvörös fenevadon ülni, amely 
tele volt a káromlás neveivel, és hét feje és tíz szarva 
volt {Dán 7,7}. 4 Az asszony pedig bíborba és 
karmazsinba volt öltözve, felékesítve arannyal és 
drágakővel és gyöngyökkel. Kezében arany 
serleget {Jer 51,7} tartott, telve utálatossággal és 
paráznaságának tisztátalanságával. 5 A homlokára ez 
a név, ez a titok volt írva: »A nagy Babilon {Dán 4,27}, 
a föld paráznaságainak és utálatosságainak anyja!« 

6 És láttam, hogy az asszony részeg a szentek 
vérétől és Jézus vértanúinak vérétől. Mikor őt láttam, 
nagyon csodálkoztam. 7 Az angyal azt mondta 
nekem: »Miért csodálkozol? Megmagyarázom én 
neked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt 
hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van! 8 A 
fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és megjelenik. 
Fel fog szállni a mélységből {Dán 7,3}, és a vesztébe 
jut; a föld lakói pedig csodálkozni fognak – azok, 
akiknek a neve nincs beírva az élet könyvébe a világ 
teremtése óta {Dán 12,1} –, amikor látják a fenevadat, 
amely volt és nincs. 9 – Ennek ez a bölcs értelme: A 
hét fej hét hegy, amelyeken az asszony ül; és hét 
király. 10 Öt már elesett, az egyik még van, a másik 
pedig még nem jött el. Amikor eljön, csak rövid 
ideig lesz maradása. 11 És a vadállat, amely volt és 
nincs, az maga a nyolcadik, és a hétből való, és 
vesztébe jut. 12 És a tíz szarv, amelyet láttál, tíz 
király {Dán 7,24}, akik még nem jutottak uralomra, de 
mint királyok hatalmat nyernek egy órára a 
fenevaddal együtt. 13 Ezeknek egy a szándékuk, és 
erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják át. 
14 Harcolni fognak a Bárány ellen, de a Bárány 
legyőzi őket, mert ő az uraknak Ura és a királyoknak 
Királya {MTörv 10,17}; akik pedig vele vannak, azok 
hivatottak, választottak és hűségesek.« 

15 Majd azt mondta nekem:»A vizek, amelyeket 
láttál {Jer 51,13}, ahol a parázna asszony ül, a népek, 
törzsek és nemzetek és nyelvek {Dán 3,4}. 16 A tíz szarv 
pedig, amelyet láttál, és a fenevad meggyűlöli a 
parázna asszonyt. Elhagyottá és meztelenné teszik, 
megeszik a húsát, és tűzzel megégetik. 17 Mert Isten 
adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, és 
egyetértve adják királyi hatalmukat a fenevadnak, 
míg beteljesednek Isten igéi. 18 Az asszony, akit 
láttál, az a nagy város, amely a föld királyai fölött 
uralkodik« {Zsolt 2,2}. 

 
 
 
 
 
 
 



§18 1 Meta; tau'ta ei\don a[llon 

a[ggelon katabaivnonta ejk tou' oujranou', 
e[conta ejxousivan megavlhn, kai; hJ gh' 
ejfwtivsqh ejk th'" dovxh" aujtou'. 2 kai; e[kraxen 

ejn ijscura'/ fwnh'/ levgwn, !vEpesen, e[pesen 

Babulw;n hJ megavlh, kai; ejgevneto 

katoikhthvrion daimonivwn kai; fulakh; 
panto;" pneuvmato" ajkaqavrtou kai; fulakh; 
panto;" ojrnevou ajkaqavrtou »kai; fulakh; 
panto;" qhrivou ajkaqavrtou¼ kai; memishmevnou, 
3 o{ti ejk tou' oi[nou tou' qumou' th'" porneiva" 

aujth'" pevpwkan pavnta ta; e[qnh, kai; oiJ 
basilei'" th'" gh'" met! aujth'" ejpovrneusan, 
kai; oiJ e[mporoi th'" gh'" ejk th'" dunavmew" tou' 
strhvnou" aujth'" ejplouvthsan. 4 Kai; h[kousa 

a[llhn fwnh;n ejk tou' oujranou' levgousan, 
!Exevlqate, oJ laov" mou, ejx aujth'", i{na mh; 
sugkoinwnhvshte tai'" aJmartivai" aujth'", kai; 
ejk tw'n plhgw'n aujth'" i{na mh; lavbhte: 5 o{ti 
ejkollhvqhsan aujth'" aiJ aJmartivai a[cri tou' 
oujranou', kai; ejmnhmovneusen oJ qeo;" ta; 
ajdikhvmata aujth'". 6 ajpovdote aujth'/ wJ" kai; 
aujth; ajpevdwken, kai; diplwvsate ta; dipla' 
kata; ta; e[rga aujth'": ejn tw'/ pothrivw/ w|/ 
ejkevrasen keravsate aujth'/ diplou'n: 7 o{sa 

ejdovxasen aujth;n kai; ejstrhnivasen, tosou'ton 

dovte aujth'/ basanismo;n kai; pevnqo". o{ti ejn th'/ 
kardiva/ aujth'" levgei o{ti Kavqhmai basivlissa, 
kai; chvra oujk eijmiv, kai; pevnqo" ouj mh; i[dw: 
8 dia; tou'to ejn mia'/ hJmevra/ h{xousin aiJ plhgai; 
aujth'", qavnato" kai; pevnqo" kai; limov", kai; ejn 

puri; katakauqhvsetai: o{ti ijscuro;" kuvrio" oJ 
qeo;" oJ krivna" aujthvn. 9 Kai; klauvsousin kai; 
kovyontai ejp! aujth;n oiJ basilei'" th'" gh'" oiJ 
met! aujth'" porneuvsante" kai; 
strhniavsante", o{tan blevpwsin to;n kapno;n 

th'" purwvsew" aujth'", 10 ajpo; makrovqen 

eJsthkovte" dia; to;n fovbon tou' basanismou' 
aujth'", levgonte", Oujai; oujaiv, hJ povli" hJ 
megavlh, Babulw;n hJ povli" hJ ijscurav, o{ti mia'/ 
w{ra/ h\lqen hJ krivsi" sou. 11 Kai; oiJ e[mporoi 
th'" gh'" klaivousin kai; penqou'sin ejp! aujthvn, 
o{ti to;n govmon aujtw'n oujdei;" ajgoravzei 
oujkevti, 12 govmon crusou' kai; ajrguvrou kai; 
livqou timivou kai; margaritw'n kai; bussivnou 

kai; porfuvra" kai; sirikou' kai; kokkivnou, kai; 
pa'n xuvlon quvi>non kai; pa'n skeu'o" 

ejlefavntinon kai; pa'n skeu'o" ejk xuvlou 

timiwtavtou kai; calkou' kai; sidhvrou kai; 
marmavrou, 13 kai; kinnavmwmon kai; a[mwmon 

kai; qumiavmata kai; muvron kai; livbanon kai; 
oi\non kai; e[laion kai; semivdalin kai; si'ton kai; 
kthvnh kai; provbata, kai; i{ppwn kai; rJedw'n kai; 
swmavtwn, kai; yuca;" ajnqrwvpwn. 14 kai; hJ 
ojpwvra sou th'" ejpiqumiva" th'" yuch'" 

ajph'lqen ajpo; sou', kai; pavnta ta; lipara; kai; 
ta; lampra; ajpwvleto ajpo; sou', kai; oujkevti ouj 
mh; aujta; euJrhvsousin. 15 oiJ e[mporoi touvtwn, 
oiJ plouthvsante" ajp! aujth'", ajpo; makrovqen 

sthvsontai dia; to;n fovbon tou' basanismou'

18 Babilon bukásának kihirdetése 1 Ezek után 
egy másik angyalt láttam leszállni az égből, akinek 
nagy hatalma volt, és a föld felragyogott 
dicsőségétől {Ez 43,2}. 2 Hangos szóval így kiáltott: 
»Elesett, elesett a nagy Babilon {Iz 21,9}, démonok 
lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan szellem 
tanyájává, minden tisztátalan és gyűlöletes állat 
lakóhelyévé. 3 Mert féktelen paráznasága borából 
ivott minden nemzet; s a föld királyai paráználkodtak 
vele {Jer 51,7; Iz 23,17}, a föld kereskedői az ő 
gyönyörűségeinek bőségéből lettek gazdagokká!« 

4 Aztán egy másik hangot hallottam az égből, 
amely így szólt: »Menjetek ki onnan, én népem, 
hogy részesei ne legyetek az ő gonoszságainak, és ne 
legyen részetek az őt érő csapásokban, 5 mert bűnei 
az égig hatoltak {Jer 51,9}, és Isten megemlékezett 
gonoszságairól. 6 Fizessetek neki vissza, mint ahogy 
ő is megfizetett nektek, és kétszeresen viszonozzátok 
cselekedeteit; a pohárba, amelybe ő töltött, töltsetek 
neki kétannyit! 7 Amennyire dicsőítette önmagát és 
gyönyörűségben volt, annyi gyötrelmet és gyászt 
adjatok neki, mert így szól szívében: `Mint királyné, 
ülök a trónon, és nem vagyok özvegy {Iz 47,7-8}, gyászt 
nem fogok látni!' 8 Ezért egy napon jönnek rá a 
csapások {Iz 47,9}, a halál, gyász és éhség, és tűz fogja 
megégetni; mert erős az Isten {Jer 50,34}, aki őt 
megítéli!« 

Siralom Babilon pusztulása felett 9 Sírni és 
gyászolni fognak fölötte a föld királyai, akik 
paráználkodtak vele, és gyönyörűségekben éltek {Ez 

27,31-33; Iz 23,17}, amikor látják majd füstjét, amint ég. 
10 Elhúzódnak tőle, félve gyötrelmeitől, és így 
szólnak: »Jaj, jaj, az a nagy város! Babilon, az erős 
város! {Dán 4,27} Mert egy óra alatt eljött a te ítéleted!« 

11 A föld kereskedői sírni és gyászolni fognak 
fölötte {Ez 27,31.36}, mert senki sem veszi meg többé 
áruikat: 12 arany és ezüst árut, drágakövet, gyöngyöt, 
gyolcsot, bíbort, selymet és karmazsint, semmiféle 
tujafát, sem elefántcsont-edényt, és egyetlen nemes 
fából, rézből, vasból és márványból való edényt sem, 
13 sem a fahéjat, fűszert és illatszereket, kenetet, 
tömjént, bort, olajat, lisztlángot, búzát, barmokat, 
juhokat, lovakat, kocsikat, rabszolgákat és emberi 
személyeket. 14 A lelked számára kívánatos 
gyümölcsök eltávoztak tőled, és minden kövérség és 
kiválóság elveszett tőled, és többé már nem találják 
meg! 

15 Mindazok, akik ezekkel kereskedtek, s akik 
meggazdagodtak, megállnak tőle távol, gyötrelmeitől 
félve, sírva és gyászolva {Ez 27,31.36}, 16 és így szólnak: 
»Jaj, jaj, az a nagy város, amely gyolcsba, bíborba és 
skarlátba öltözött, arannyal, drágakővel és 
gyöngyökkel ékes volt, 17 és egy óra alatt odalett 
ennyi gazdagság!«



aujth'", klaivonte" kai; penqou'nte",
16 levgonte", Oujai; oujaiv, hJ povli" hJ megavlh, hJ 
peribeblhmevnh buvssinon kai; porfurou'n kai; 
kovkkinon, kai; kecruswmevnh »ejn¼ crusivw/ kai; 
livqw/ timivw/ kai; margarivth/, 17 o{ti mia'/ w{ra/ 
hjrhmwvqh oJ tosou'to" plou'to". Kai; pa'" 

kubernhvth" kai; pa'" oJ ejpi; tovpon plevwn kai; 
nau'tai kai; o{soi th;n qavlassan ejrgavzontai 
ajpo; makrovqen e[sthsan 

18 kai; e[krazon 

blevponte" to;n kapno;n th'" purwvsew" aujth'" 

levgonte", Tiv" oJmoiva th'/ povlei th'/ megavlh/_ 
19 kai; e[balon cou'n ejpi; ta;" kefala;" aujtw'n 

kai; e[krazon klaivonte" kai; penqou'nte", 
levgonte", Oujai; oujaiv, hJ povli" hJ megavlh, ejn h|/ 
ejplouvthsan pavnte" oiJ e[conte" ta; ploi'a ejn 

th'/ qalavssh/ ejk th'" timiovthto" aujth'", o{ti 
mia'/ w{ra/ hjrhmwvqh. 20 Eujfraivnou ejp! aujth'/, 
oujranev, kai; oiJ a{gioi kai; oiJ ajpovstoloi kai; oiJ 
profh'tai, o{ti e[krinen oJ qeo;" to; krivma uJmw'n 

ejx aujth'". 21 Kai; h\ren ei|" a[ggelo" ijscuro;" 

livqon wJ" muvlinon mevgan kai; e[balen eij" th;n 

qavlassan levgwn, Ou{tw" oJrmhvmati 
blhqhvsetai Babulw;n hJ megavlh povli", kai; ouj 
mh; euJreqh'/ e[ti. 22 kai; fwnh; kiqarw/dw'n kai; 
mousikw'n kai; aujlhtw'n kai; salpistw'n ouj mh; 
ajkousqh'/ ejn soi; e[ti, kai; pa'" tecnivth" pavsh" 

tevcnh" ouj mh; euJreqh'/ ejn soi; e[ti, kai; fwnh; 
muvlou ouj mh; ajkousqh'/ ejn soi; e[ti, 23 kai; fw'" 

luvcnou ouj mh; favnh/ ejn soi; e[ti, kai; fwnh; 
numfivou kai; nuvmfh" ouj mh; ajkousqh'/ ejn soi; 
e[ti: o{ti oiJ e[mporoiv sou h\san oiJ megista'ne" 

th'" gh'", o{ti ejn th'/ farmakeiva/ sou 

ejplanhvqhsan pavnta ta; e[qnh, 24 kai; ejn aujth'/ 
ai|ma profhtw'n kai; aJgivwn euJrevqh kai; 
pavntwn tw'n ejsfagmevnwn ejpi; th'" gh'". 

§19 1 Meta; tau'ta h[kousa wJ" fwnh;n 

megavlhn o[clou pollou' ejn tw'/ oujranw'/ 
legovntwn, @Allhloui>av: hJ swthriva kai; hJ dovxa 

kai; hJ duvnami" tou' qeou' hJmw'n, 2 o{ti ajlhqinai; 
kai; divkaiai aiJ krivsei" aujtou': o{ti e[krinen 

th;n povrnhn th;n megavlhn h{ti" e[fqeiren th;n 

gh'n ejn th'/ porneiva/ aujth'", kai; ejxedivkhsen to; 
ai|ma tw'n douvlwn aujtou' ejk ceiro;" aujth'". 
3 kai; deuvteron ei[rhkan, @Allhloui>av: kai; oJ 
kapno;" aujth'" ajnabaivnei eij" tou;" aijw'na" 

tw'n aijwvnwn. 4 kai; e[pesan oiJ presbuvteroi oiJ 
ei[kosi tevssare" kai; ta; tevssara zw'/a, kai; 
prosekuvnhsan tw'/ qew'/ tw'/ kaqhmevnw/ ejpi; tw'/ 
qrovnw/, levgonte", !Amhvn, @Allhloui>av. 5 Kai; 
fwnh; ajpo; tou' qrovnou ejxh'lqen levgousa, 
Aijnei'te tw'/ qew'/ hJmw'n, pavnte" oiJ dou'loi 
aujtou', »kai;¼ oiJ fobouvmenoi aujtovn, oiJ mikroi; 
kai; oiJ megavloi. 6 kai; h[kousa wJ" fwnh;n o[clou 

pollou' kai; wJ" fwnh;n uJdavtwn pollw'n kai; wJ" 

fwnh;n brontw'n ijscurw'n legovntwn, 
@Allhloui>av, o{ti ejbasivleusen kuvrio" oJ qeo;" 

»hJmw'n¼ oJ pantokravtwr. 7 caivrwmen kai; 
ajgalliw'men, kai; dwvswmen th;n dovxan aujtw'/, 
o{ti h\lqen oJ gavmo" tou' ajrnivou, kai; hJ gunh; 
aujtou' hJtoivmasen eJauthvn: 8 kai; ejdovqh aujth'/ 
{ b vl b v l ; q v

ennyi gazdagság!« 
Minden hajókormányos és mindenki, aki a 

vizeket járja, a hajósok, és akik a tengeren 
dolgoznak {Ez 27,27}, megállnak távol, 18 és így 
kiáltanak, amikor látják égésének helyét: »Melyik 
város volt hasonló ehhez a nagy városhoz?« 19 Majd 
port hintenek fejükre, és sírva és gyászolva így 
kiáltanak {Ez 26,19}: »Jaj, jaj, az a nagy város, 
amelynek kincseiből meggazdagodtak mindnyájan, 
akiknek hajóik voltak a tengeren, az ő kincseiből; és 
egy óra alatt elpusztult! 20 Örvendezz fölötte ó ég {Iz 

44,23}, és ti, szent apostolok és próféták, mert Isten 
kimondta fölötte az ítéletet értetek!« {MTörv 32,43G} 

21 Egy erős angyal követ vett föl, olyat, mint egy 
nagy malomkő, a tengerbe dobta, és ezt mondta: 
»Ilyen erővel döntik le Babilont, azt a nagy várost, és 
többé már nem találják meg! {Jer 51,63-64; Dán 4,27; Ez 

26,21} 22 A hárfások, zenészek és fuvolások hangja és 
harsona nem hangzik fel többé benned; semmiféle 
művészet mestere nem található többé benned, és 
malom zörgése nem hallatszik többé benned; 23 és 
lámpavilág nem fénylik többé benned, és a 
vőlegénynek és menyasszonynak szava {Jer 25,10} nem 
hangzik fel többé benned, mert kereskedőid a föld 
fejedelmei voltak, s a te varázslataid miatt jutott 
tévútra minden nemzet {Iz 23,8; 47,9}; 24 benne található 
a próféták és szentek vére, és mindazoké, akiket 
megöltek a földön.« 

 
 
 

19 Örvendezés a mennyben 1 Ezek után mintha 
nagy sokaság hangját hallottam volna az égben: 

»Alleluja!  
Üdv, dicsőség és hatalom a mi Istenünknek,  
2 mert igazak és igazságosak az ő ítéletei {Zsolt 

19,10}, 
mert ítéletet mondott a nagy parázna asszony 

fölött, aki paráznaságával megrontotta a földet, és 
számon kérte szolgáinak vérét a kezéből!« {2 Kir 9,7} 

3 Azután pedig ezt mondták: »Alleluja! És a 
füstje felszáll örökkön-örökké!« {Iz 34,10} 

4 Ekkor a huszonnégy vén és a négy élőlény 
arcra borult, és imádták a trónján ülő Istent {Iz 6,1}: 
»Ámen! Alleluja!« 

5 A trón felől pedig egy hang szólt: 
»Mondjatok dicséretet Istenünknek 
mindnyájan, ti szolgái,  
és akik őt félitek, kicsinyek és nagyok!« {Zsolt 

115,13} 
6 Aztán mintha nagy sereg hangját hallottam 

volna, olyat, mint a nagy vizek zúgása {Ez 1,24}, és 
mint a nagy mennydörgés: 



i{na peribavlhtai buvssinon lampro;n kaqarovn,
to; ga;r buvssinon ta; dikaiwvmata tw'n aJgivwn 

ejstivn. 9 Kai; levgei moi, Gravyon: Makavrioi oiJ 
eij" to; dei'pnon tou' gavmou tou' ajrnivou 

keklhmevnoi. kai; levgei moi, Ou|toi oiJ lovgoi 
ajlhqinoi; tou' qeou' eijsin. 10 kai; e[pesa 

e[mprosqen tw'n podw'n aujtou' proskunh'sai 
aujtw'/. kai; levgei moi, @vOra mhv: suvndoulov" souv 
eijmi kai; tw'n ajdelfw'n sou tw'n ejcovntwn th;n 

marturivan !Ihsou': tw'/ qew'/ proskuvnhson. hJ 
ga;r marturiva !Ihsou' ejstin to; pneu'ma th'" 

profhteiva". 11 Kai; ei\don to;n oujrano;n 

hjnew/gmevnon, kai; ijdou; i{ppo" leukov", kai; oJ 
kaqhvmeno" ejp! aujto;n »kalouvmeno"¼ pisto;" 

kai; ajlhqinov", kai; ejn dikaiosuvnh/ krivnei kai; 
polemei'. 12 oiJ de; ojfqalmoi; aujtou' »wJ"¼ flo;x 

purov", kai; ejpi; th;n kefalh;n aujtou' 
diadhvmata pollav, e[cwn o[noma gegrammevnon 

o} oujdei;" oi\den eij mh; aujtov", 13 kai; 
peribeblhmevno" iJmavtion bebammevnon ai{mati, 
kai; kevklhtai to; o[noma aujtou' oJ lovgo" tou' 
qeou'. 14 kai; ta; strateuvmata »ta;¼ ejn tw'/ 
oujranw'/ hjkolouvqei aujtw'/ ejf! i{ppoi" leukoi'", 
ejndedumevnoi buvssinon leuko;n kaqarovn. 15 kai; 
ejk tou' stovmato" aujtou' ejkporeuvetai 
rJomfaiva ojxei'a, i{na ejn aujth'/ patavxh/ ta; e[qnh, 
kai; aujto;" poimanei' aujtou;" ejn rJavbdw/ 
sidhra'/: kai; aujto;" patei' th;n lhno;n tou' 
oi[nou tou' qumou' th'" ojrgh'" tou' qeou' tou' 
pantokravtoro". 16 kai; e[cei ejpi; to; iJmavtion 

kai; ejpi; to;n mhro;n aujtou' o[noma 

gegrammevnon: Basileu;" basilevwn kai; kuvrio" 

kurivwn. 17 Kai; ei\don e{na a[ggelon eJstw'ta ejn 

tw'/ hJlivw/, kai; e[kraxen »ejn¼ fwnh'/ megavlh/ 
levgwn pa'sin toi'" ojrnevoi" toi'" petomevnoi" 

ejn mesouranhvmati, Deu'te sunavcqhte eij" to; 
dei'pnon to; mevga tou' qeou', 18 i{na favghte 

savrka" basilevwn kai; savrka" ciliavrcwn kai; 
savrka" ijscurw'n kai; savrka" i{ppwn kai; tw'n 

kaqhmevnwn ejp! aujtw'n kai; savrka" pavntwn 

ejleuqevrwn te kai; douvlwn kai; mikrw'n kai; 
megavlwn. 19 Kai; ei\don to; qhrivon kai; tou;" 

basilei'" th'" gh'" kai; ta; strateuvmata 

aujtw'n sunhgmevna poih'sai to;n povlemon 

meta; tou' kaqhmevnou ejpi; tou' i{ppou kai; meta; 
tou' strateuvmato" aujtou'. 20 kai; ejpiavsqh to; 
qhrivon kai; met! aujtou' oJ yeudoprofhvth" oJ 
poihvsa" ta; shmei'a ejnwvpion aujtou', ejn oi|" 

ejplavnhsen tou;" labovnta" to; cavragma tou' 
qhrivou kai; tou;" proskunou'nta" th'/ eijkovni 
aujtou': zw'nte" ejblhvqhsan oiJ duvo eij" th;n 

livmnhn tou' puro;" th'" kaiomevnh" ejn qeivw/. 
21 kai; oiJ loipoi; ajpektavnqhsan ejn th'/ 
rJomfaiva/ tou' kaqhmevnou ejpi; tou' i{ppou th'/ 
ejxelqouvsh/ ejk tou' stovmato" aujtou', kai; 
pavnta ta; o[rnea ejcortavsqhsan ejk tw'n 

sarkw'n aujtw'n. 

 

§20 1 Kai; ei\don a[ggelon 

katabaivnonta ejk tou' oujranou', e[conta th;n

»Alleluja! 
Mert uralkodik az Úr {Zsolt 93,1}, 
a mi Istenünk, a Mindenható!  
7 Örvendezzünk és vigadjunk {Zsolt 118,24}, 
és adjuk meg neki a dicsőséget,  
mert eljött a Bárány menyegzője 
és a jegyese felkészült!  
8 Megadatott neki, hogy ragyogó és fehér 

gyolcsba öltözzék; a gyolcs ugyanis a szentek igaz 
cselekedetei.« 

9 Ekkor így szólt hozzám: »Írd meg: Boldogok, 
akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára!« 
Majd ezt mondta nekem: »Ezek Isten igaz igéi.« 
10 Ekkor a lábához borultam, hogy imádjam őt, de ő 
így szólt hozzám: »Vigyázz, ne tedd ezt, mert a te 
szolgatársad vagyok, és testvéreidé, akiknél Jézus 
tanúságtétele van. Istent imádd, mert Jézus 
tanúságtétele a prófétálás lelke.« 

Győzelem a vadállat és prófétái felett 11 Ekkor 
láttam a megnyílt eget {Ez 1,1}, és íme, egy fehér ló, és 
aki azon ült, annak Hűséges és Igaz volt a neve {Zsolt 

96,13}, és igazságosan ítél és harcol. 
12 A szeme pedig olyan, mint a tűz lángja {Dán 

10,6}, és a fején számos korona. Olyan név van rá 
írva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. 13 Vértől 
ázott ruhába volt öltözve, és ez a neve: Isten Igéje. 
14 Az égi seregek követték őt fehér lovakon, fehér és 
tiszta gyolcsba öltözve. 15 Szájából kétélű kard nyúlt 
ki {Iz 49,2}, hogy azzal verje meg a nemzeteket. Ő 
fogja kormányozni őket vasvesszővel, és ő 
tapossa {Zsolt 2,9G; Iz 63,2-3} a mindenható Isten 
bosszuló haragjának szőlőprését. 16 A ruhája és 
ágyéka fölé ez van írva: Királyok Királya és 
uralkodók Ura! {Dán 2,47; MTörv 10,17} 

17 Aztán láttam egy angyalt a napban állni, aki 
hangosan így kiáltott minden madárnak, amely az ég 
zenitjén repül: »Jöjjetek és gyűljetek egybe Isten 
nagy lakomájára, 18 hogy királyok húsát egyétek, és 
vezérek húsát, és erősek húsát, és lovak húsát, és 
azokét, akik rajtuk ülnek {Ez 39,4.17-20}, és valamennyi 
szabad embernek és szolgának és kicsinynek és 
nagynak a húsát!« 

19 Láttam, hogy a vadállat és a föld királyai {Zsolt 

2,2} és a seregeik egybegyűltek, hogy harcra keljenek 
a lovon ülővel és seregével. 20 De a fenevad fogságba 
esett, és vele együtt az álpróféta, aki a jeleket 
művelte a színe előtt, amelyekkel elcsábította azokat, 
akik fölvették a fenevad bélyegét, és akik imádták a 
képmását. Ezt a kettőt elevenen a kénkővel égő tüzes 
tóba vetették. 21 A többieket pedig megölte a lovon 
ülő kardja, amely a szájából áll ki. A madarak mind 
jóllaktak a húsukból {Ez 39,17.20}. 

20 Az ezeréves uralom 1 Ekkor láttam, hogy egy 
angyal száll le az égből akinél a mélység kulcsa volt



klei'n th'" ajbuvssou kai; a{lusin megavlhn ejpi;
th;n cei'ra aujtou'. 2 kai; ejkravthsen to;n 

dravkonta, oJ o[fi" oJ ajrcai'o", o{" ejstin 

Diavbolo" kai; oJ Satana'", kai; e[dhsen aujto;n 

civlia e[th, 3 kai; e[balen aujto;n eij" th;n 

a[busson kai; e[kleisen kai; ejsfravgisen 

ejpavnw aujtou' i{na mh; planhvsh/ e[ti ta; e[qnh 

a[cri telesqh'/ ta; civlia e[th: meta; tau'ta dei' 
luqh'nai aujto;n mikro;n crovnon. 4 Kai; ei\don 

qrovnou", kai; ejkavqisan ejp! aujtouv", kai; krivma 

ejdovqh aujtoi'", kai; ta;" yuca;" tw'n 

pepelekismevnwn dia; th;n marturivan !Ihsou' 
kai; dia; to;n lovgon tou' qeou', kai; oi{tine" ouj 
prosekuvnhsan to; qhrivon oujde; th;n eijkovna 

aujtou' kai; oujk e[labon to; cavragma ejpi; to; 
mevtwpon kai; ejpi; th;n cei'ra aujtw'n: kai; 
e[zhsan kai; ejbasivleusan meta; tou' Cristou' 
civlia e[th. 5 oiJ loipoi; tw'n nekrw'n oujk 

e[zhsan a[cri telesqh'/ ta; civlia e[th. au{th hJ 
ajnavstasi" hJ prwvth. 6 makavrio" kai; a{gio" oJ 
e[cwn mevro" ejn th'/ ajnastavsei th'/ prwvth/: ejpi; 
touvtwn oJ deuvtero" qavnato" oujk e[cei 
ejxousivan, ajll! e[sontai iJerei'" tou' qeou' kai; 
tou' Cristou', kai; basileuvsousin met! aujtou' 
»ta;¼ civlia e[th. 7 Kai; o{tan telesqh'/ ta; civlia 

e[th, luqhvsetai oJ Satana'" ejk th'" fulakh'" 

aujtou', 8 kai; ejxeleuvsetai planh'sai ta; e[qnh 

ta; ejn tai'" tevssarsin gwnivai" th'" gh'", to;n 

Gw;g kai; Magwvg, sunagagei'n aujtou;" eij" to;n 

povlemon, w|n oJ ajriqmo;" aujtw'n wJ" hJ a[mmo" 

th'" qalavssh". 9 kai; ajnevbhsan ejpi; to; 
plavto" th'" gh'" kai; ejkuvkleusan th;n 

parembolh;n tw'n aJgivwn kai; th;n povlin th;n 

hjgaphmevnhn. kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou' 
kai; katevfagen aujtouv": 10 kai; oJ diavbolo" oJ 
planw'n aujtou;" ejblhvqh eij" th;n livmnhn tou' 
puro;" kai; qeivou, o{pou kai; to; qhrivon kai; oJ 
yeudoprofhvth", kai; basanisqhvsontai 
hJmevra" kai; nukto;" eij" tou;" aijw'na" tw'n 

aijwvnwn. 11 Kai; ei\don qrovnon mevgan leuko;n 

kai; to;n kaqhvmenon ejp! aujtovn, ou| ajpo; tou' 
proswvpou e[fugen hJ gh' kai; oJ oujranov", kai; 
tovpo" oujc euJrevqh aujtoi'". 12 kai; ei\don tou;" 

nekrouv", tou;" megavlou" kai; tou;" mikrouv", 
eJstw'ta" ejnwvpion tou' qrovnou, kai; bibliva 

hjnoivcqhsan: kai; a[llo biblivon hjnoivcqh, o{ 
ejstin th'" zwh'": kai; ejkrivqhsan oiJ nekroi; ejk 

tw'n gegrammevnwn ejn toi'" biblivoi" kata; ta; 
e[rga aujtw'n. 13 kai; e[dwken hJ qavlassa tou;" 

nekrou;" tou;" ejn aujth'/, kai; oJ qavnato" kai; oJ 
a{/dh" e[dwkan tou;" nekrou;" tou;" ejn aujtoi'", 
kai; ejkrivqhsan e{kasto" kata; ta; e[rga aujtw'n. 
14 kai; oJ qavnato" kai; oJ a{/dh" ejblhvqhsan eij" 

th;n livmnhn tou' purov". ou|to" oJ qavnato" oJ 
deuvterov" ejstin, hJ livmnh tou' purov". 15 kai; ei[ 
ti" oujc euJrevqh ejn th'/ bivblw/ th'" zwh'" 

gegrammevno" ejblhvqh eij" th;n livmnhn tou' 
purov". 

§21 1 Kai; ei\don oujrano;n kaino;n kai; 
gh'n kainhvn: oJ ga;r prw'to" oujrano;" kai; hJ

angyal száll le az égből, akinél a mélység kulcsa volt, 
és kezében egy nagy lánc. 2 Megragadta a sárkányt, 
az őskígyót, aki az ördög és a sátán {Ter 3,1; Zak 3,1; Jób 

1,6}, és megkötözte őt ezer esztendőre. 3 Levetette őt a 
mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy ne 
csábítsa el többé a nemzeteket, amíg el nem múlik az 
ezer esztendő. Azután el kell oldozni, de csak rövid 
időre. 4 Majd székeket láttam, és a rajta ülőket {Dán 

7,9.22G}, akik ítélő hatalmat kaptak, és láttam azok 
lelkeit, akiknek fejét vették a Jézusról való 
tanúságtétel és Isten igéje miatt, és akik nem imádták 
a fenevadat, sem annak képmását, sem bélyegét nem 
vették homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak 
Krisztussal ezer esztendeig. 5 A többi halott nem éled 
föl, amíg el nem telik az ezer esztendő. Ez az első 
feltámadás. 6 Boldog és szent az, akinek része van az 
első feltámadásban! Ezeken nincs hatalma a második 
halálnak, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és 
uralkodnak vele ezer esztendeig. 

Végső győzelem a sátán felett 7 Amikor majd 
eltelik az ezer esztendő, eloldozzák börtönében a 
sátánt. 8 Kijön, és elcsábítja a föld négy szegletén 
lakó nemzeteket, Gógot és Magógot, egybegyűjti 
őket a harcra; a számuk annyi, mint a tenger fövenye. 
9 Felvonulnak a föld minden táján {Hab 1,6G}, és 
bekerítik a szentek táborát és a szeretett várost. De 
tűz szállt le Istentől az égből, és megemésztette 
őket {2 Kir 1,10}. 10 És az ördögöt, aki elcsábította őket, 
a tüzes és kénköves tóba vetik, ahol a fenevad és az 
álpróféta is van, és gyötrődnek éjjel-nappal örökkön-
örökké. 

Ítélet a holtak felett 11 Aztán láttam egy nagy 
fehér trónt és a rajta ülőt {Iz 6,1}, akinek tekintetétől 
menekült a föld {Zsolt 114,3.7} és az ég, és nem volt 
hely számukra {Dán 2,35G}. 12 És láttam, hogy a 
halottak, nagyok és kicsik a trón előtt állnak, és 
könyveket nyitottak ki. Egy másik könyvet is 
kinyitottak, amely az élet könyve {Dán 7,10; Zsolt 69,29}. 
A halottakat megítélték azokból, amik tetteiknek 
megfelelően a könyvbe voltak írva. 13 A tenger 
visszaadta a halottakat, akik benne voltak, és a halál 
és az alvilág {Óz 13,14} visszaadták a halottakat, akik 
náluk voltak, és mindegyiket megítélték tettei 
szerint. 14 A halált és az alvilágot {Zsolt 28,4; Óz 13,14} 
egy tüzes tóba vetették: ez a második halál, a tüzes 
tó. 15 Aki nem volt beírva az élet könyvébe {Dán 12,1}, 
azt a tüzes tóba vetették. 

 
 

ISTEN ÚJ ORSZÁGA: 21,1-22,5 

21 Isten lakása az emberek között 1 Ekkor új 
eget és új földet láttam {Iz 65,17}, mert az első ég és az 
l ő föld l últ é t lt többé 2 Látt



prwvth gh' ajph'lqan, kai; hJ qavlassa oujk e[stin
e[ti. 2 kai; th;n povlin th;n aJgivan !Ierousalh;m 

kainh;n ei\don katabaivnousan ejk tou' oujranou' 
ajpo; tou' qeou', hJtoimasmevnhn wJ" nuvmfhn 

kekosmhmevnhn tw'/ ajndri; aujth'". 3 kai; h[kousa 

fwnh'" megavlh" ejk tou' qrovnou legouvsh", 
!Idou; hJ skhnh; tou' qeou' meta; tw'n ajnqrwvpwn, 
kai; skhnwvsei met! aujtw'n, kai; aujtoi; laoi; 
aujtou' e[sontai, kai; aujto;" oJ qeo;" met! aujtw'n 

e[stai, »aujtw'n qeov",¼ 4 kai; ejxaleivyei pa'n 

davkruon ejk tw'n ojfqalmw'n aujtw'n, kai; oJ 
qavnato" oujk e[stai e[ti, ou[te pevnqo" ou[te 

kraugh; ou[te povno" oujk e[stai e[ti: »o{ti¼ ta; 
prw'ta ajph'lqan. 5 Kai; ei\pen oJ kaqhvmeno" 

ejpi; tw'/ qrovnw/, !Idou; kaina; poiw' pavnta. kai; 
levgei, Gravyon, o{ti ou|toi oiJ lovgoi pistoi; kai; 
ajlhqinoiv eijsin. 6 kai; ei\pevn moi, Gevgonan. 
ejgwv »eijmi¼ to; !vAlfa kai; to; !'W, hJ ajrch; kai; to; 
tevlo". ejgw; tw'/ diyw'nti dwvsw ejk th'" phgh'" 

tou' u{dato" th'" zwh'" dwreavn. 7 oJ nikw'n 

klhronomhvsei tau'ta, kai; e[somai aujtw'/ qeo;" 

kai; aujto;" e[stai moi uiJov". 8 toi'" de; deiloi'" 

kai; ajpivstoi" kai; ejbdelugmevnoi" kai; 
foneu'sin kai; povrnoi" kai; farmavkoi" kai; 
eijdwlolavtrai" kai; pa'sin toi'" yeudevsin to; 
mevro" aujtw'n ejn th'/ livmnh/ th'/ kaiomevnh/ puri; 
kai; qeivw/, o{ ejstin oJ qavnato" oJ deuvtero". 
9 Kai; h\lqen ei|" ejk tw'n eJpta; ajggevlwn tw'n 

ejcovntwn ta;" eJpta; fiavla", tw'n gemovntwn 

tw'n eJpta; plhgw'n tw'n ejscavtwn, kai; 
ejlavlhsen met! ejmou' levgwn, Deu'ro, deivxw soi 
th;n nuvmfhn th;n gunai'ka tou' ajrnivou. 10 kai; 
ajphvnegkevn me ejn pneuvmati ejpi; o[ro" mevga 

kai; uJyhlovn, kai; e[deixevn moi th;n povlin th;n 

aJgivan !Ierousalh;m katabaivnousan ejk tou' 
oujranou' ajpo; tou' qeou', 11 e[cousan th;n dovxan 

tou' qeou': oJ fwsth;r aujth'" o{moio" livqw/ 
timiwtavtw/, wJ" livqw/ ijavspidi krustallivzonti: 
12 e[cousa tei'co" mevga kai; uJyhlovn, e[cousa 

pulw'na" dwvdeka, kai; ejpi; toi'" pulw'sin 

ajggevlou" dwvdeka, kai; ojnovmata 

ejpigegrammevna a{ ejstin »ta; ojnovmata¼ tw'n 

dwvdeka fulw'n uiJw'n !Israhvl: 13 ajpo; 
ajnatolh'" pulw'ne" trei'", kai; ajpo; borra' 
pulw'ne" trei'", kai; ajpo; novtou pulw'ne" 

trei'", kai; ajpo; dusmw'n pulw'ne" trei'": 14 kai; 
to; tei'co" th'" povlew" e[cwn qemelivou" 

dwvdeka, kai; ejp! aujtw'n dwvdeka ojnovmata tw'n 

dwvdeka ajpostovlwn tou' ajrnivou. 15 Kai; oJ 
lalw'n met! ejmou' ei\cen mevtron kavlamon 

crusou'n, i{na metrhvsh/ th;n povlin kai; tou;" 

pulw'na" aujth'" kai; to; tei'co" aujth'". 16 kai; 
hJ povli" tetravgwno" kei'tai, kai; to; mh'ko" 

aujth'" o{son »kai;¼ to; plavto". kai; ejmevtrhsen 

th;n povlin tw'/ kalavmw/ ejpi; stadivwn dwvdeka 

ciliavdwn: to; mh'ko" kai; to; plavto" kai; to; 
u{yo" aujth'" i[sa ejstivn. 17 kai; ejmevtrhsen to; 
tei'co" aujth'" eJkato;n tesseravkonta 

tessavrwn phcw'n, mevtron ajnqrwvpou, o{ ejstin 

ajggevlou. 18 kai; hJ ejndwvmhsi" tou' teivcou" 

aujth'" i[aspi", kai; hJ povli" crusivon kaqaro;n

első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. 2 Láttam 
a szent várost, az új Jeruzsálemet {Iz 52,1} Istentől 
leszállni az égből, mint a férjének felékesített 
menyasszonyt {Iz 61,10}. 3 Hallottam, hogy egy harsány 
hang a trón felől azt mondta: »Íme, Isten hajléka az 
emberek között! Velük fog lakni, s ők az ő népe 
lesznek. Maga a velük levő Isten lesz az ő Istenük {Ez 

37,26-27}. 4 Isten letöröl majd a szemükről minden 
könnyet {Iz 25,8}, és nem lesz többé sem halál, sem 
gyász, sem jajgatás {Iz 35,10}, és fájdalom sem lesz 
többé, mert az elsők elmúltak.« 

5 A trónon ülő így szólt: »Íme, megújítok 
mindent!« {Iz 6,1; 43,19G} És azt mondta nekem: »Írd: 
Ezek az igék hitelesek és igazak.« 6 Aztán azt 
mondta nekem: »Beteljesedett! Én vagyok az Alfa és 
az Ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen 
adok az élet vizének forrásából {Iz 55,1; Zak 14,8}. 
7 Mindez azé lesz, aki győzni fog. Én Istene leszek, ő 
pedig az én fiam lesz {2 Sám 7,14}. 8 De a gyáváknak és 
a hitetleneknek, a megfertőzötteknek, gyilkosoknak, 
paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és 
minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel 
égő tóban lesz {Ez 38,22}. Ez a második halál.« 

Az új Jeruzsálem 9 Akkor odajött hozzám a hét 
angyal közül az egyik, akiknél az utolsó hét 
csapással teli csésze volt {Lev 26,21G}, és így szólt 
hozzám: »Gyere, megmutatom neked az asszonyt, a 
Bárány jegyesét!« 10 Lélekben elvitt egy nagy és 
magas hegyre {Ez 40,2}, és megmutatta nekem a szent 
várost, Jeruzsálemet {Iz 52,1}, amely a mennyből szállt 
alá Istentől. 11 Isten dicsőségétől ragyogott, és 
világossága hasonló volt a drágakőhöz, a 
kristálytiszta jáspishoz. 12 Nagy és magas fala volt, 
tizenkét kapuval, és a kapuk fölött tizenkét angyal. A 
kapukra nevek voltak írva, amelyek Izrael fiainak 
tizenkét törzsének nevei {Ez 48,31; Kiv 28,21}. 13 Keletről 
három kapu, és északról három kapu, és délről 
három kapu, és nyugatról három kapu {Ez 48,31-35}. 
14 A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon 
a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 

15 Aki velem beszélt, arany mérőnádat tartott a 
kezében {Ez 40,3}, hogy megmérje a várost, s annak 
kapuit és falát. 16 A város négyszögű területen 
épült {Ez 43,16}, és hossza annyi volt, mint a 
szélessége. Megmérte a várost az aranynáddal: 
tizenkétezer stádium. A hossza, a szélessége és a 
magassága egyforma volt. 17 Megmérte a falait is: 
száznegyvennégy könyök, az ember, vagyis az 
angyal mértéke szerint. 18 A falának anyaga jáspiskő 
volt; maga a város pedig színarany, tiszta üveghez 
hasonló. 19 A város falának alapkövei {Iz 54,11-12} 
minden drágakővel ékesek. Az első alapkő jáspis, a 
második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik 
smaragd, 20 az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a 
h dik k i li l dik b ill kil dik



o{moion uJavlw/ kaqarw'/. 19 oiJ qemevlioi tou'
teivcou" th'" povlew" panti; livqw/ timivw/ 
kekosmhmevnoi: oJ qemevlio" oJ prw'to" i[aspi", 
oJ deuvtero" savpfiro", oJ trivto" calkhdwvn, oJ 
tevtarto" smavragdo", 20 oJ pevmpto" 

sardovnux, oJ e{kto" savrdion, oJ e{bdomo" 

crusovliqo", oJ o[gdoo" bhvrullo", oJ e[nato" 

topavzion, oJ devkato" crusovpraso", oJ 
eJndevkato" uJavkinqo", oJ dwdevkato" 

ajmevqusto". 21 kai; oiJ dwvdeka pulw'ne" 

dwvdeka margari'tai, ajna; ei|" e{kasto" tw'n 

pulwvnwn h\n ejx eJno;" margarivtou. kai; hJ 
platei'a th'" povlew" crusivon kaqaro;n wJ" 

u{alo" diaughv". 22 Kai; nao;n oujk ei\don ejn 

aujth'/, oJ ga;r kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr 

nao;" aujth'" ejstin, kai; to; ajrnivon. 23 kai; hJ 
povli" ouj creivan e[cei tou' hJlivou oujde; th'" 

selhvnh", i{na faivnwsin aujth'/, hJ ga;r dovxa tou' 
qeou' ejfwvtisen aujthvn, kai; oJ luvcno" aujth'" to; 
ajrnivon. 24 kai; peripathvsousin ta; e[qnh dia; 
tou' fwto;" aujth'": kai; oiJ basilei'" th'" gh'" 

fevrousin th;n dovxan aujtw'n eij" aujthvn: 25 kai; 
oiJ pulw'ne" aujth'" ouj mh; kleisqw'sin hJmevra", 
nu;x ga;r oujk e[stai ejkei': 26 kai; oi[sousin th;n 

dovxan kai; th;n timh;n tw'n ejqnw'n eij" aujthvn. 
27 kai; ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujth;n pa'n koino;n 

kai; »oJ¼ poiw'n bdevlugma kai; yeu'do", eij mh; oiJ 
gegrammevnoi ejn tw'/ biblivw/ th'" zwh'" tou' 
ajrnivou. 

§22 1 Kai; e[deixevn moi potamo;n u{dato" 

zwh'" lampro;n wJ" kruvstallon, 
ejkporeuovmenon ejk tou' qrovnou tou' qeou' kai; 
tou' ajrnivou. 2 ejn mevsw/ th'" plateiva" aujth'" 

kai; tou' potamou' ejnteu'qen kai; ejkei'qen xuvlon 

zwh'" poiou'n karpou;" dwvdeka, kata; mh'na 

e{kaston ajpodidou'n to;n karpo;n aujtou', kai; 
ta; fuvlla tou' xuvlou eij" qerapeivan tw'n 

ejqnw'n. 3 kai; pa'n katavqema oujk e[stai e[ti. 
kai; oJ qrovno" tou' qeou' kai; tou' ajrnivou ejn 

aujth'/ e[stai, kai; oiJ dou'loi aujtou' 
latreuvsousin aujtw'/, 4 kai; o[yontai to; 
provswpon aujtou', kai; to; o[noma aujtou' ejpi; 
tw'n metwvpwn aujtw'n. 5 kai; nu;x oujk e[stai e[ti, 
kai; oujk e[cousin creivan fwto;" luvcnou kai; 
fwto;" hJlivou, o{ti kuvrio" oJ qeo;" fwtivsei ejp! 
aujtouv", kai; basileuvsousin eij" tou;" aijw'na" 

tw'n aijwvnwn. 6 Kai; ei\pevn moi, Ou|toi oiJ lovgoi 
pistoi; kai; ajlhqinoiv, kai; oJ kuvrio", oJ qeo;" tw'n 

pneumavtwn tw'n profhtw'n, ajpevsteilen to;n 

a[ggelon aujtou' dei'xai toi'" douvloi" aujtou' a} 
dei' genevsqai ejn tavcei. 7 kai; ijdou; e[rcomai 
tacuv. makavrio" oJ thrw'n tou;" lovgou" th'" 

profhteiva" tou' biblivou touvtou. 8 Kajgw; 
!Iwavnnh" oJ ajkouvwn kai; blevpwn tau'ta. kai; 
o{te h[kousa kai; e[bleya, e[pesa proskunh'sai 
e[mprosqen tw'n podw'n tou' ajggevlou tou' 
deiknuvontov" moi tau'ta. 9 kai; levgei moi, @vOra 

mhv: suvndoulov" souv eijmi kai; tw'n ajdelfw'n sou 

tw'n profhtw'n kai; tw'n throuvntwn tou;" 

lovgou" tou' biblivou touvtou: tw'/ qew'/

hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik 
topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a 
tizenkettedik ametiszt. 21 A tizenkét kapu tizenkét 
drágagyöngy, és egy-egy kapu egy-egy 
drágagyöngyből áll. A város utcája színarany, mint 
az átlátszó üveg. 

22 Templomot nem láttam benne, mert az Úr, a 
mindenható Isten a temploma, és a Bárány. 23 A 
városnak nincs szüksége sem a napra, sem a holdra, 
hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége 
világítja meg azt {Iz 60,1.19}, és lámpása a Bárány. 24 A 
nemzetek az ő világosságában járnak, s dicsőségüket 
hozzá viszik a föld királyai. 25 Kapuit nem zárják be 
egész nap, mert éjszaka nem lesz ott. 26 Odaviszik a 
nemzetek dicsőségét és gazdagságát {Iz 60,3.11}. 
27 Nem lépnek be oda tisztátalanok, sem azok, akik 
undokságot és hazugságot követnek el, csak azok, 
akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. 

 
 
 
 
 
 
 

22 1 Azután megmutatta nekem az élet vizének 
folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és Isten 
és a Bárány trónjából fakadt {Zak 14,8}. 2 Utcája 
közepén és a folyó mindkét partján az élet fája volt, 
amely tizenkétszer terem gyümölcsöt, minden egyes 
hónapban meghozza a maga gyümölcsét; és a fa 
levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak {Ez 47,12; 

Ter 2,9}, 3 Nem lesz többé átok. Isten és a Bárány 
trónja áll benne, és szolgái szolgálnak neki. 4 Látni 
fogják az ő arcát {Zsolt 17,15}, és homlokukon lesz az ő 
neve. 5 Nem lesz többé éjszaka, és nem lesz 
szükségük lámpafényre, sem napfényre, mert az Úr, 
az Isten világosítja meg őket, és uralkodni fognak 
örökkön-örökké {Dán 7,18}. 

A látnok tanúsága és befejező intelme: 22,6-21 

6 Akkor így szólt hozzám: »Ezek az igék 
valóban hitelesek és igazak, és az Úr, a próféták 
szellemeinek Istene küldte el angyalát, hogy 
megmutassa szolgáinak mindazt, aminek rövidesen 
meg kell történnie {Dán 2,28}. 7 Íme, hamarosan 
eljövök {Zak 2,14}. Boldog, aki megtartja e könyv 
próféciáinak igéit!« 

8 Én vagyok, János, aki hallottam és láttam 
ezeket. Miután hallottam és láttam, leborultam az 
angyal lába előtt, aki nekem ezeket megmutatta, 
hogy imádjam. 9 De ő azt mondta nekem: »Vigyázz, 
ne tedd! Hiszen én a szolgatársad vagyok és



proskuvnhson. 10 kai; levgei moi, Mh; 
sfragivsh/" tou;" lovgou" th'" profhteiva" tou' 
biblivou touvtou, oJ kairo;" ga;r ejgguv" ejstin. 
11 oJ ajdikw'n ajdikhsavtw e[ti, kai; oJ rJuparo;" 

rJupanqhvtw e[ti, kai; oJ divkaio" dikaiosuvnhn 

poihsavtw e[ti, kai; oJ a{gio" aJgiasqhvtw e[ti. 
12 !Idou; e[rcomai tacuv, kai; oJ misqov" mou met! 
ejmou', ajpodou'nai eJkavstw/ wJ" to; e[rgon ejsti;n 

aujtou'. 13 ejgw; to; !vAlfa kai; to; !'W, oJ prw'to" 

kai; oJ e[scato", hJ ajrch; kai; to; tevlo". 
14 Makavrioi oiJ pluvnonte" ta;" stola;" 

aujtw'n, i{na e[stai hJ ejxousiva aujtw'n ejpi; to; 
xuvlon th'" zwh'" kai; toi'" pulw'sin 

eijsevlqwsin eij" th;n povlin. 15 e[xw oiJ kuvne" 

kai; oiJ favrmakoi kai; oiJ povrnoi kai; oiJ fonei'" 

kai; oiJ eijdwlolavtrai kai; pa'" filw'n kai; 
poiw'n yeu'do". 16 !Egw; !Ihsou'" e[pemya to;n 

a[ggelovn mou marturh'sai uJmi'n tau'ta ejpi; 
tai'" ejkklhsivai". ejgwv eijmi hJ rJivza kai; to; 
gevno" Dauivd, oJ ajsth;r oJ lampro;" oJ prwi>nov". 
17 Kai; to; pneu'ma kai; hJ nuvmfh levgousin, 
!vErcou. kai; oJ ajkouvwn eijpavtw, !vErcou. kai; oJ 
diyw'n ejrcevsqw, oJ qevlwn labevtw u{dwr zwh'" 

dwreavn. 18 Marturw' ejgw; panti; tw'/ ajkouvonti 
tou;" lovgou" th'" profhteiva" tou' biblivou 

touvtou: ejavn ti" ejpiqh'/ ejp! aujtav, ejpiqhvsei oJ 
qeo;" ejp! aujto;n ta;" plhga;" ta;" 

gegrammevna" ejn tw'/ biblivw/ touvtw/: 19 kai; ejavn 

ti" ajfevlh/ ajpo; tw'n lovgwn tou' biblivou th'" 

profhteiva" tauvth", ajfelei' oJ qeo;" to; mevro" 

aujtou' ajpo; tou' xuvlou th'" zwh'" kai; ejk th'" 

povlew" th'" aJgiva", tw'n gegrammevnwn ejn tw'/ 
biblivw/ touvtw/. 20 Levgei oJ marturw'n tau'ta, 
Naiv, e[rcomai tacuv. !Amhvn, e[rcou, kuvrie 

!Ihsou'. 21 @H cavri" tou' kurivou !Ihsou' meta; 
pavntwn. 

 

 

ne tedd! Hiszen én a szolgatársad vagyok, és 
testvéreidé, a prófétáké, és azoké, akik megtartják e 
könyv próféciájának igéit. Az Istent imádd!« 

10 Majd így szólt: »Ne pecsételd le e könyv 
próféciájának igéit, mert az idő közel van! 11 Aki árt, 
ám csak ártson továbbra is, és aki szennyes, legyen 
még szennyesebb, de aki igaz, legyen még igazabb, 
és a szent legyen még szentebb! 

12 Íme, hamarosan eljövök {Zak 2,14}, és jutalmam 
velem van, hogy megfizessek mindenkinek tettei 
szerint {Iz 40,10G; Zsolt 28,4}. 13 Én vagyok az Alfa és az 
Ómega, az első és az utolsó {Iz 44,6}, a kezdet és a vég. 
14 Boldogok, akik megmossák ruhájukat a Bárány 
vérében, hogy hatalmuk legyen az élet fája fölött, és 
a kapukon át bemenjenek a városba! 15 Ki innen az 
ebekkel, a varázslókkal, a paráznákkal, a 
gyilkosokkal, a bálványimádókkal, és mindenkivel, 
aki a hazugságot szereti és cselekszi! 

16 Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy 
előttetek tanúságot tegyen ezekre az egyházakra 
vonatkozóan. Én vagyok Dávid gyökere és ivadéka, 
a fényes hajnalcsillag!« 

17 A Lélek és a menyasszony így szól: »Jöjj el!« 
És aki hallja, az is mondja: »Jöjj el!« {Iz 55,1} Aki 
szomjazik, jöjjön; és aki akarja, merítsen ingyen az 
élet vizéből! {Zak 14,8} 

18 Tanúságot teszek mindenki előtt, aki hallja e 
könyv próféciájának igéit: Ha valaki hozzátesz 
ezekhez valamit, arra Isten azokat a csapásokat 
bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a 
könyvben. 19 És ha valaki elvesz valamit {MTörv 4,2; 

29,20} e könyv próféciájának igéiből, attól Isten 
elveszi osztályrészét az élet fájából {Ter 2,9}, a szent 
városból, és mindabból, ami meg van írva ebben a 
könyvben. 

20 Aki tanúságot tesz mindezekről, így szól: 
»Bizony, hamarosan eljövök.« 
»Ámen. Jöjj el, Uram Jézus!« 
21 Az Úr Jézus kegyelme legyen mindenkivel! 
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