&Márk evangéliuma
§

1 1 !Arch;

tou' eujaggelivou !Ihsou'
Cristou' »uiJou' qeou'¼.
2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ !Hsai?a/ tw'/
profhvth/, !Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou
pro; proswvpou sou, o}" kataskeuavsei th;n
oJdovn sou: 3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
@Etoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva"
poiei'te ta;" trivbou" aujtou', 4 ejgevneto
!Iwavnnh" »oJ¼ baptivzwn ejn th'/ ejrhvmw/ kai;
khruvsswn bavptisma metanoiva" eij" a[fesin
aJmartiw'n. 5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n
pa'sa hJ !Ioudaiva cwvra kai; oiJ @Ierosolumi'tai
pavnte", kai; ejbaptivzonto uJp! aujtou' ejn tw'/
!Iordavnh/ potamw'/ ejxomologouvmenoi ta;"
aJmartiva" aujtw'n. 6 kai; h\n oJ !Iwavnnh"
ejndedumevno" trivca" kamhvlou kai; zwvnhn
dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou', kai;
ejsqivwn ajkrivda" kai; mevli a[grion. 7 kai;
ejkhvrussen levgwn, !vErcetai oJ ijscurovterov"
mou ojpivsw mou, ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya"
lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou':
8 ejgw; ejbavptisa uJma'" u{dati, aujto;" de;
baptivsei uJma'" ejn pneuvmati aJgivw/.
9 Kai; ejgevneto ejn ejkeivnai" tai'"
hJmevrai" h\lqen !Ihsou'" ajpo; Nazare;t th'"
Galilaiva" kai; ejbaptivsqh eij" to;n !Iordavnhn
uJpo; !Iwavnnou. 10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou'
u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"
kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non
eij" aujtovn: 11 kai; fwnh; ejgevneto ejk tw'n
oujranw'n, Su; ei\ oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn
soi; eujdovkhsa.
12 Kai; eujqu;" to; pneu'ma aujto;n ejkbavllei
eij" th;n e[rhmon. 13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/
tesseravkonta hJmevra" peirazovmeno" uJpo;
tou' Satana', kai; h\n meta; tw'n qhrivwn, kai; oiJ
a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.
14 Meta; de; to; paradoqh'nai to;n
!Iwavnnhn h\lqen oJ !Ihsou'" eij" th;n Galilaivan
khruvsswn to; eujaggevlion tou' qeou' 15 kai;
levgwn o{ti Peplhvrwtai oJ kairo;" kai; h[ggiken
hJ basileiva tou' qeou': metanoei'te kai;
pisteuvete ejn tw'/ eujaggelivw/.
16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan
th'" Galilaiva" ei\den Sivmwna kai; !Andrevan
to;n ajdelfo;n Sivmwno" ajmfibavllonta" ejn th'/
qalavssh/: h\san ga;r aJliei'". 17 kai; ei\pen
aujtoi'" oJ !Ihsou'", Deu'te ojpivsw mou, kai;
poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.
18 kai; eujqu;" ajfevnte" ta; divktua hjkolouvqhsan
aujtw'/. 19 Kai; proba;" ojlivgon ei\den !Iavkwbon
to;n tou' Zebedaivou kai; !Iwavnnhn to;n ajdelfo;n
aujtou', kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/
katartivzonta" ta; divktua, 20 kai; eujqu;"
ejkavlesen aujtouv". kai; ajfevnte" to;n patevra
aujtw'n Zebedai'on ejn tw'/ ploivw/ meta; tw'n
misqwtw'n ajph'lqon ojpivsw aujtou'.

&Márk evangéliuma
1 Keresztelő János 1 Jézus Krisztus, Isten Fia
evangéliumának kezdete.
2 Amint meg van írva Izajás prófétánál:
»Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt,
aki elkészíti utadat {Mal 3,1; Kiv 23,20};
3 a pusztában kiáltónak szava:
`Készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit'« {Iz 40,3},
4 János megjelent a pusztában: keresztelt és
hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök
bocsánatára. 5 Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a
jeruzsálemiek mindnyájan. Megkeresztelte őket a
Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket.
6 János öltözete teveszőrből volt, és bőröv a csípője
körül, sáskákat és vadmézet evett.
7 Így prédikált: »Utánam jön, aki erősebb nálam,
akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a
saruja szíját. 8 Én vízzel kereszteltelek titeket, ő
pedig Szentlélekkel fog benneteket megkeresztelni.«
Jézus megkeresztelése 9 Történt azokban a
napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és
János megkeresztelte őt a Jordánban. 10 Amint feljött
a vízből, látta, hogy megnyílnak az egek, és a Lelket,
mint galambot leszállni rá. 11 Az égből szózat
hangzott: »Te vagy az én szeretett fiam, benned
kedvem telik« {Iz 42,1}.
Jézus megkísértése 12 Ezután a Lélek azonnal
elragadta őt a pusztába. 13 A pusztában volt negyven
napig; a sátán kísértette. A vadállatokkal volt, és az
angyalok szolgáltak neki.
Igehirdetés Galileában 14 Miután János átadatott,
Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten
evangéliumát. 15 Azt mondta: »Betelt az idő, és
elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és
higgyetek az evangéliumban.«
Az első tanítványok meghívása 16 Amikor a
galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és
testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe,
mert halászok voltak. 17 Jézus azt mondta nekik:
»Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek
titeket!« 18 Ők azonnal elhagyták hálóikat, és
követték őt. 19 Kissé továbbmenve meglátta Jakabot,
Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is a
hálóikat javították a hajóban, 20 és azonnal hívta
őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a
béresekkel együtt a hajóban, követték őt.
Jézus a kafarnaumi zsinagógában 21 Bementek
Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a
zsinagógába és tanított. 22 Álmélkodtak a tanításán,
mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és
nem úgy, mint az írástudók. 23 Volt a
zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek

21 Kai;

eijsporeuvontai eij" Kafarnaouvm.
kai; eujqu;" toi'" savbbasin eijselqw;n eij" th;n
sunagwgh;n ejdivdasken. 22 kai; ejxeplhvssonto
ejpi; th'/ didach'/ aujtou', h\n ga;r didavskwn
aujtou;" wJ" ejxousivan e[cwn kai; oujc wJ" oiJ
grammatei'". 23 kai; eujqu;" h\n ejn th'/ sunagwgh'/
aujtw'n a[nqrwpo" ejn pneuvmati ajkaqavrtw/, kai;
ajnevkraxen 24 levgwn, Tiv hJmi'n kai; soiv, !Ihsou'
Nazarhnev_ h\lqe" ajpolevsai hJma'"_ oi\dav se
tiv" ei\, oJ a{gio" tou' qeou'. 25 kai; ejpetivmhsen
aujtw'/ oJ !Ihsou'" levgwn, Fimwvqhti kai; e[xelqe
ejx aujtou'. 26 kai; sparavxan aujto;n to; pneu'ma
to; ajkavqarton kai; fwnh'san fwnh'/ megavlh/
ejxh'lqen ejx aujtou'. 27 kai; ejqambhvqhsan
a{pante", w{ste suzhtei'n pro;" eJautou;"
levgonta", Tiv ejstin tou'to_ didach; kainh;
kat! ejxousivan: kai; toi'" pneuvmasi toi'"
ajkaqavrtoi" ejpitavssei, kai; uJpakouvousin
aujtw'/. 28 kai; ejxh'lqen hJ ajkoh; aujtou' eujqu;"
pantacou' eij" o{lhn th;n perivcwron th'"
Galilaiva".
29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'"
ejxelqovnte" h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno"
kai; !Andrevou meta; !Iakwvbou kai; !Iwavnnou.
30 hJ
de; penqera; Sivmwno" katevkeito
purevssousa, kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri;
aujth'". 31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n
krathvsa" th'" ceirov": kai; ajfh'ken aujth;n oJ
puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".
32 !Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ
h{lio", e[feron pro;" aujto;n pavnta" tou;"
kakw'" e[conta" kai; tou;" daimonizomevnou":
33 kai; h\n o{lh hJ povli" ejpisunhgmevnh pro;"
th;n quvran. 34 kai; ejqeravpeusen pollou;"
kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi", kai;
daimovnia polla; ejxevbalen, kai; oujk h[fien
lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.
35 Kai; prwi` e[nnuca livan ajnasta;"
ejxh'lqen kai; ajph'lqen eij" e[rhmon tovpon kajkei'
proshuvceto. 36 kai; katedivwxen aujto;n Sivmwn
kai; oiJ met! aujtou', 37 kai; eu|ron aujto;n kai;
levgousin aujtw'/ o{ti Pavnte" zhtou'sivn se.
38 kai; levgei aujtoi'", !vAgwmen ajllacou' eij"
ta;" ejcomevna" kwmopovlei", i{na kai; ejkei'
khruvxw: eij" tou'to ga;r ejxh'lqon. 39 kai; h\lqen
khruvsswn eij" ta;" sunagwga;" aujtw'n eij"
o{lhn th;n Galilaivan kai; ta; daimovnia
ejkbavllwn.
40 Kai; e[rcetai pro;" aujto;n lepro;"
parakalw'n aujto;n »kai; gonupetw'n¼ kai;
levgwn aujtw'/ o{ti !Ea;n qevlh/" duvnasaiv me
kaqarivsai. 41 kai; splagcnisqei;" ejkteivna"
th;n cei'ra aujtou' h{yato kai; levgei aujtw'/,
Qevlw, kaqarivsqhti: 42 kai; eujqu;" ajph'lqen ajp!
aujtou' hJ levpra, kai; ejkaqarivsqh. 43 kai;
ejmbrimhsavmeno" aujtw'/ eujqu;" ejxevbalen
aujtovn, 44 kai; levgei aujtw'/, @vOra mhdeni; mhde;n
ei[ph/", ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'
kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a}

hatalmában. Ez így kiáltott föl: 24 »Mi közünk
hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts
minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!« 25 Jézus
megparancsolta neki: »Némulj el, és menj ki belőle.«
26 A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt,
majd hangosan kiáltva kiment belőle. 27 Erre
mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték
egymástól: »Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a
tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok
engedelmeskednek neki.« 28 Egyszerre elterjedt a
híre Galilea egész vidékén.
Péter anyósának meggyógyítása 29 Ezután
mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon
és András házába Jakabbal és Jánossal együtt.
30 Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is
Jézusnak miatta. 31 Odament hozzá, és felsegítette a
kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és
felszolgált nekik.
Megszállottak és betegek gyógyítása 32 Amikor
beesteledett és a nap lement, odavitték hozzá az
összes beteget és a megszállottakat: 33 az egész város
odagyűlt az ajtóhoz. 34 Meggyógyított sok, különféle
bajokban sínylődő beteget, és sok ördögöt űzött ki,
de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték
őt.
Jézus Galileában tanít 35 Másnap korán
hajnalban fölkelt, kiment, és elment egy elhagyatott
helyre, hogy ott imádkozzék. 36 Simon, és akik vele
voltak, utána mentek. 37 Amikor megtalálták, azt
mondták neki: »Mindenki téged keres.« 38 Azt
felelte: »Menjünk máshova, a szomszédos
helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért
jöttem.« 39 És bejárta egész Galileát, tanított a
zsinagógáikban, és ördögöket űzött.
A leprás meggyógyítása 40 Akkor odajött hozzá
egy leprás, és térdre esve így kérlelte: »Ha akarod,
meg tudsz tisztítani engem.« 41 Jézus megkönyörült
rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta
neki: »Akarom, tisztulj meg!« 42 Amikor ezt
kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult.
43 Erélyesen ráparancsolt, és azonnal elküldte őt e
szavakkal: 44 »Vigyázz, senkinek se szólj erről;
hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak {Lev
13,49}, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt,
bizonyságul nekik.« 45 De az, mihelyt elment,
híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem
mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta
helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek
mindenfelől.

prosevtaxen Mwu>sh'", eij" martuvrion aujtoi'".
45 oJ de; ejxelqw;n h[rxato khruvssein polla; kai;
diafhmivzein to;n lovgon, w{ste mhkevti aujto;n
duvnasqai fanerw'" eij" povlin eijselqei'n, ajll!
e[xw ejp! ejrhvmoi" tovpoi" h\n: kai; h[rconto
pro;" aujto;n pavntoqen.
§

2 1 Kai;

eijselqw;n
pavlin
eij"
Kafarnaou;m di! hJmerw'n hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/
ejstivn. 2 kai; sunhvcqhsan polloi; w{ste mhkevti
cwrei'n mhde; ta; pro;" th;n quvran, kai; ejlavlei
aujtoi'" to;n lovgon. 3 kai; e[rcontai fevronte"
pro;" aujto;n paralutiko;n aijrovmenon uJpo;
tessavrwn. 4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai
aujtw'/ dia; to;n o[clon ajpestevgasan th;n
stevghn o{pou h\n, kai; ejxoruvxante" calw'si
to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;"
katevkeito. 5 kai; ijdw;n oJ !Ihsou'" th;n pivstin
aujtw'n levgei tw'/ paralutikw'/, Tevknon,
ajfiventaiv sou aiJ aJmartivai. 6 h\san dev tine"
tw'n grammatevwn ejkei' kaqhvmenoi kai;
dialogizovmenoi ejn tai'" kardivai" aujtw'n, 7 Tiv
ou|to" ou{tw" lalei'_ blasfhmei': tiv" duvnatai
ajfievnai aJmartiva" eij mh; ei|" oJ qeov"_
8 kai; eujqu;" ejpignou;" oJ !Ihsou'" tw'/
pneuvmati aujtou' o{ti ou{tw" dialogivzontai ejn
eJautoi'"
levgei
aujtoi'",
Tiv
tau'ta
dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n_ 9 tiv
ejstin eujkopwvteron, eijpei'n tw'/ paralutikw'/,
!Afiventaiv sou aiJ aJmartivai, h] eijpei'n,
!vEgeire kai; a\ron to;n kravbattovn sou kai;
peripavtei_ 10 i{na de; eijdh'te o{ti ejxousivan
e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ajfievnai aJmartiva"
ejpi; th'" gh's--levgei tw'/ paralutikw'/, 11 Soi;
levgw, e[geire a\ron to;n kravbattovn sou kai;
u{page eij" to;n oi\kovn sou. 12 kai; hjgevrqh kai;
eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen
e[mprosqen pavntwn, w{ste ejxivstasqai
pavnta" kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti
Ou{tw" oujdevpote ei[domen.
13 Kai;
ejxh'lqen pavlin para; th;n
qavlassan: kai; pa'" oJ o[clo" h[rceto pro;"
aujtovn, kai; ejdivdasken aujtouv". 14 kai;
paravgwn ei\den Leui;n to;n tou' @Alfaivou
kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion, kai; levgei aujtw'/,
!Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen
aujtw'/. 15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn
th'/ oijkiva/ aujtou', kai; polloi; telw'nai kai;
aJmartwloi; sunanevkeinto tw'/ !Ihsou' kai; toi'"
maqhtai'" aujtou': h\san ga;r polloi; kai;
hjkolouvqoun aujtw'/. 16 kai; oiJ grammatei'" tw'n
Farisaivwn ijdovnte" o{ti ejsqivei meta; tw'n
aJmartwlw'n kai; telwnw'n e[legon toi'"
maqhtai'" aujtou', @vOti meta; tw'n telwnw'n kai;
aJmartwlw'n ejsqivei_ 17 kai; ajkouvsa" oJ !Ihsou'"
levgei aujtoi'" »o{ti¼ Ouj creivan e[cousin oiJ
ijscuvonte" ijatrou' ajll! oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla;
aJmartwlouv".
18 Kai; h\san oiJ maqhtai; !Iwavnnou kai; oiJ
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A béna meggyógyítása 1 Néhány

nap múlva
elterjedt a híre, hogy
újra bement Kafarnaumba,
a házban van. Sokan összegyűltek, úgyhogy már az
ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét.
3 Közben odajöttek hozzá néhányan, akik egy bénát
hoztak, négyen cipelték. 4 Mivel nem tudták eléje
vinni a tömeg miatt, kibontották a ház tetejét, ahol ő
volt, és átlyukasztva azt, lebocsátották az ágyat,
amelyen a béna feküdt. 5 A hitüket látva Jézus így
szólt a bénához: »Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.«
6 Ültek ott néhányan az írástudók közül is. Ezek
azt gondolták magukban: 7 »Hogyan beszélhet ez
így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket
más, mint egyedül az Isten?« 8 Jézus rögtön
észrevette lelkében, hogy így gondolkodnak
magukban, ezért azt mondta nekik: »Miért
gondoljátok ezeket szívetekben? 9 Mi könnyebb, azt
mondani a bénának: `Bocsánatot nyertek bűneid',
vagy azt mondani: `Kelj föl, vedd ágyadat és járj'?
10 Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának
hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani –
ekkor a bénához fordult: – 11 Mondom neked, kelj
föl, vedd ágyadat és menj haza!« 12 Az pedig
mindjárt fel is kelt, fogta az ágyát, és elment
mindenki szeme láttára, úgyhogy mindnyájan
csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták:
»Ilyet még nem láttunk soha.«
Lévi meghívása. Lakoma a vámosokkal 13 Ezután
megint kiment a tenger mellé. Az egész tömeg hozzá
sereglett, és tanította őket. 14 Amint továbbment,
meglátta Lévit, Alfeus fiát a vámnál ülni, és
megszólította: »Kövess engem!« Az fölkelt, és
követte őt. 15 Mikor később asztalhoz ült ennek a
házában, sok vámos és bűnös telepedett le Jézussal
és tanítványaival együtt; sokan voltak ugyanis, akik
követték őt. 16 Az írástudók és a farizeusok, azt látva,
hogy a bűnösökkel és vámosokkal eszik,
megkérdezték tanítványait: »Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?« 17 Jézus
meghallotta és azt mondta nekik: »Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek,
nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.«
Kérdés a böjtről 18 János tanítványai és a
farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és
megkérdezték Jézustól: »Miért böjtölnek János és a
farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig nem
böjtölnek?« 19 Jézus így felelt: »Vajon böjtölhet-e a
násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk
2 és

Farisai'oi nhsteuvonte". kai; e[rcontai kai;
levgousin aujtw'/, Dia; tiv oiJ maqhtai; !Iwavnnou
kai; oiJ maqhtai; tw'n Farisaivwn nhsteuvousin,
oiJ de; soi; maqhtai; ouj nhsteuvousin_ 19 kai;
ei\pen aujtoi'" oJ !Ihsou'", Mh; duvnantai oiJ uiJoi;
tou' numfw'no" ejn w|/ oJ numfivo" met! aujtw'n
ejstin nhsteuvein_ o{son crovnon e[cousin to;n
numfivon met! aujtw'n ouj duvnantai nhsteuvein:
20 ejleuvsontai de; hJmevrai o{tan ajparqh'/ ajp!
aujtw'n oJ numfivo", kai; tovte nhsteuvsousin ejn
ejkeivnh/ th'/ hJmevra/. 21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou"
ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn: eij
de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp! aujtou' to;
kaino;n tou' palaiou', kai; cei'ron scivsma
givnetai. 22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij"
ajskou;" palaiouv": eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no"
tou;" ajskouv", kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ
ajskoiv: ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".
23 Kai; ejgevneto aujto;n ejn toi'" savbbasin
paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn, kai; oiJ
maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n
tivllonte" tou;" stavcua". 24 kai; oiJ Farisai'oi
e[legon aujtw'/, !vIde tiv poiou'sin toi'" savbbasin
o} oujk e[xestin_ 25 kai; levgei aujtoi'",
Oujdevpote ajnevgnwte tiv ejpoivhsen Dauivd, o{te
creivan e[scen kai; ejpeivnasen aujto;" kai; oiJ
met! aujtou'_ 26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon
tou' qeou' ejpi; !Abiaqa;r ajrcierevw" kai; tou;"
a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen, ou}" oujk
e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'", kai;
e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin_ 27 kai;
e[legen aujtoi'", To; savbbaton dia; to;n
a[nqrwpon ejgevneto kai; oujc oJ a[nqrwpo" dia;
to; savbbaton: 28 w{ste kuvriov" ejstin oJ uiJo;"
tou' ajnqrwvpou kai; tou' sabbavtou.
§

3 1 Kai;

eijsh'lqen pavlin eij" th;n
sunagwghvn. kai; h\n ejkei' a[nqrwpo"
ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra: 2 kai;
parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin
qerapeuvsei aujtovn, i{na kathgorhvswsin
aujtou'. 3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n
cei'ra e[conti, !vEgeire eij" to; mevson. 4 kai;
levgei aujtoi'", !vExestin toi'" savbbasin
ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai, yuch;n
sw'sai h] ajpoktei'nai_ oiJ de; ejsiwvpwn. 5 kai;
peribleyavmeno" aujtou;" met! ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva"
aujtw'n, levgei tw'/ ajnqrwvpw/, !vEkteinon th;n
cei'ra. kai; ejxevteinen, kai; ajpekatestavqh hJ
cei;r aujtou'. 6 kai; ejxelqovnte" oiJ Farisai'oi
eujqu;" meta; tw'n @Hrw/dianw'n sumbouvlion
ejdivdoun kat! aujtou' o{pw" aujto;n ajpolevswsin.
7 Kai; oJ !Ihsou'" meta; tw'n maqhtw'n
aujtou' ajnecwvrhsen pro;" th;n qavlassan: kai;
polu;
plh'qo"
ajpo;
th'"
Galilaiva"
»hjkolouvqhsen¼: kai; ajpo; th'" !Ioudaiva" 8 kai;
ajpo; @Ierosoluvmwn kai; ajpo; th'" !Idoumaiva"
kai; pevran tou' !Iordavnou kai; peri; Tuvron kai;
Sidw'na, plh'qo" poluv, ajkouvonte" o{sa ejpoivei

van a vőlegény, nem böjtölhetnek. 20 Eljönnek
azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt:
akkor majd böjtölnek, azon a napon. 21 Senki sem
varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert
elszakítja az ép részt is, és a szakadás még nagyobb
lesz. 22 Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe,
különben a bor szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, s
a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe
való.«
Kalászszedés szombaton 23 Történt ismét, hogy
amikor szombaton a vetések közt járt, tanítványai
útközben tépdesni kezdték a kalászokat. 24 A
farizeusok azt mondták neki: »Nézd, azt csinálják
szombaton, amit nem szabad.« 25 Ő így felelt nekik:
»Sohasem olvastátok, mit cselekedett Dávid {1 Sám
21,2-7}, amikor szükséget szenvedett, és éhezett ő, és
akik vele voltak? 26 Hogyan ment be az Isten házába
Abjatár főpap idejében, és evett a kitett kenyerekből,
amelyeket nem szabad másnak megenni, csak a
papoknak, és adott a vele lévőknek is?« 27 Aztán
hozzátette: »A szombat lett az emberért, és nem az
ember a szombatért. 28 Ezért az Emberfia ura a
szombatnak is.«
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A béna meggyógyítása szombaton 1 Majd

ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy ember,
akinek a keze el volt száradva. 2 Lesték őt, vajon
meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák.
3 Akkor ő ezt mondta a béna kezű embernek: »Állj
középre.« 4 Aztán megkérdezte tőlük: »Szabad-e
szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni
vagy veszni hagyni?« Azok csak hallgattak. 5 Ő erre
haragosan körülnézett rajtuk, elszomorodott szívük
keménységén, és így szólt az emberhez: »Nyújtsd ki
a kezedet!« Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.
6 A farizeusok, mihelyt kimentek, azonnal tanácsot
tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan
veszítsék el őt.
Jézus és a tömeg 7 Jézus pedig tanítványaival
együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt
Galileából, Júdeából, 8 Jeruzsálemből, Idúmeából.
Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon
környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert
hallották, hogy miket művelt. 9 Tanítványaitól azt
kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg
i tt h
ák őt 10 Mi l
b

h\lqon pro;" aujtovn. 9 kai; ei\pen toi'" maqhtai'"
aujtou' i{na ploiavrion proskarterh'/ aujtw'/ dia;
to;n o[clon i{na mh; qlivbwsin aujtovn: 10 pollou;"
ga;r ejqeravpeusen, w{ste ejpipivptein aujtw'/ i{na
aujtou' a{ywntai o{soi ei\con mavstiga". 11 kai;
ta; pneuvmata ta; ajkavqarta, o{tan aujto;n
ejqewvroun, prosevpipton aujtw'/ kai; e[krazon
levgonte" o{ti Su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou'. 12 kai;
polla; ejpetivma aujtoi'" i{na mh; aujto;n fanero;n
poihvswsin.
13 Kai; ajnabaivnei eij" to; o[ro" kai;
proskalei'tai ou}" h[qelen aujtov", kai;
ajph'lqon pro;" aujtovn. 14 kai; ejpoivhsen
dwvdeka, »ou}" kai; ajpostovlou" wjnovmasen,¼ i{na
w\sin met! aujtou' kai; i{na ajpostevllh/ aujtou;"
khruvssein 15 kai; e[cein ejxousivan ejkbavllein
ta; daimovnia: 16 »kai; ejpoivhsen tou;" dwvdeka,¼
kai; ejpevqhken o[noma tw'/ Sivmwni Pevtron,
17 kai; !Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai;
!Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' !Iakwvbou, kai;
ejpevqhken aujtoi'" ojnovma»ta¼ Boanhrgev", o{
ejstin UiJoi; Bronth'": 18 kai; !Andrevan kai;
Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on
kai; Qwma'n kai; !Iavkwbon to;n tou' @Alfaivou
kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on
19 kai; !Iouvdan !Iskariwvq, o}" kai; parevdwken
aujtovn.
20 Kai;
e[rcetai eij" oi\kon: kai;
sunevrcetai pavlin »oJ¼ o[clo", w{ste mh;
duvnasqai aujtou;" mhde; a[rton fagei'n. 21 kai;
ajkouvsante" oiJ par! aujtou' ejxh'lqon krath'sai
aujtovn, e[legon ga;r o{ti ejxevsth.
22 kai;
oiJ grammatei'" oiJ ajpo;
@Ierosoluvmwn katabavnte" e[legon o{ti
Beelzebou;l e[cei, kai; o{ti ejn tw'/ a[rconti tw'n
daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia. 23 kai;
proskalesavmeno" aujtou;" ejn parabolai'"
e[legen aujtoi'", Pw'" duvnatai Satana'"
Satana'n ejkbavllein_ 24 kai; eja;n basileiva ejf!
eJauth;n merisqh'/, ouj duvnatai staqh'nai hJ
basileiva ejkeivnh: 25 kai; eja;n oijkiva ejf! eJauth;n
merisqh'/, ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh
staqh'nai. 26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf!
eJauto;n kai; ejmerivsqh, ouj duvnatai sth'nai
ajlla; tevlo" e[cei. 27 ajll! ouj duvnatai oujdei;"
eij" th;n oijkivan tou' ijscurou' eijselqw;n ta;
skeuvh aujtou' diarpavsai eja;n mh; prw'ton to;n
ijscuro;n dhvsh/, kai; tovte th;n oijkivan aujtou'
diarpavsei. 28 !Amh;n levgw uJmi'n o{ti pavnta
ajfeqhvsetai toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn, ta;
aJmarthvmata kai; aiJ blasfhmivai o{sa eja;n
blasfhmhvswsin: 29 o}" d! a]n blasfhmhvsh/ eij"
to; pneu'ma to; a{gion oujk e[cei a[fesin eij" to;n
aijw'na, ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou
aJmarthvmato". 30 o{ti e[legon, Pneu'ma
ajkavqarton e[cei.
31 Kai; e[rcetai hJ mhvthr aujtou' kai; oiJ
ajdelfoi; aujtou' kai; e[xw sthvkonte"
ajpevsteilan pro;" aujto;n kalou'nte" aujtovn.

miatt, hogy ne szorongassák őt. 10 Mivel azonban
sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami
betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte,
hogy megérinthessék. 11 A tisztátalan lelkek pedig,
amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak:
12 »Te vagy az Isten Fia.« Ő azonban keményen
rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.
A tizenkettő kiválasztása 13 Azután fölment a
hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok
odamentek hozzá. 14 Létrehozta a Tizenkettőt, hogy
vele legyenek, és hogy elküldje őket igét hirdetni.
15 Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket.
16 Ezt a tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a
Péter nevet adta; 17 ezenkívül Jakabot, Zebedeus fiát,
és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanérgesznek,
azaz mennydörgés fiainak nevezett el; 18 és Andrást;
Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus
fiát, Tádét, a kánaáni Simont, 19 és az iskarióti
Júdást, aki elárulta őt.
Jézus és hozzátartozói 20 Amint hazaértek, ismét
olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még kenyeret
21 Mikor
sem
ehettek.
hozzátartozói
ezt
meghallották, elmentek, hogy erővel hazavigyék őt,
mert azt mondták: »Megháborodott.«
Jézus önigazolása 22 Az írástudók, akik
Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub
szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az
23 Ekkor
összehívta
őket,
és
ördögöket.
példabeszédekben ezt mondta nekik: »Hogyan űzheti
ki a sátán a sátánt? 24 Ha valamely ország
meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat
fenn. 25 És ha egy ház meghasonlik önmagával, az a
ház nem állhat fenn. 26 Ha a sátán önmaga ellen
támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem
vége van. 27 Senki nem mehet be az erősnek a házába
és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem
kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát.
28 Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és
káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak
az emberek fiainak; 29 de aki a Szentlélek ellen
káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem
örök vétek fogja terhelni.« 30 Mert azt mondták:
»Tisztátalan lélek van benne.«
Jézus igazi rokonai 31 Ekkor az anyja és a
testvérei odajöttek, és kint megállva üzentek neki, és
hívták őt. 32 A körülötte ülő tömegből szóltak is neki:
»Íme, anyád és testvéreid keresnek téged odakinn!«
33 Ő így felelt nekik: »Ki az én anyám, és kik az én
testvéreim?« 34 Aztán végighordozva tekintetét a
körülötte ülőkön, így szólt: »Íme, az én anyám és
testvéreim. 35 Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az
én testvérem, nővérem és anyám.«

32 kai;

ejkavqhto peri; aujto;n o[clo", kai;
levgousin aujtw'/, !Idou; hJ mhvthr sou kai; oiJ
ajdelfoiv sou »kai; aiJ ajdelfaiv sou¼ e[xw
zhtou'sivn se. 33 kai; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
Tiv" ejstin hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv »mou¼_
34 kai; peribleyavmeno" tou;" peri; aujto;n
kuvklw/ kaqhmevnou" levgei, !vIde hJ mhvthr mou
kai; oiJ ajdelfoiv mou. 35 o}" »ga;r¼ a]n poihvsh/ to;
qevlhma tou' qeou', ou|to" ajdelfov" mou kai;
ajdelfh; kai; mhvthr ejstivn.
§

4 1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para;

th;n qavlassan. kai; sunavgetai pro;" aujto;n
o[clo" plei'sto", w{ste aujto;n eij" ploi'on
ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/, kai; pa'" oJ
o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.
2 kai; ejdivdasken aujtou;" ejn parabolai'"
pollav, kai; e[legen aujtoi'" ejn th'/ didach'/
aujtou', 3 !Akouvete. ijdou; ejxh'lqen oJ speivrwn
spei'rai. 4 kai; ejgevneto ejn tw'/ speivrein o} me;n
e[pesen para; th;n oJdovn, kai; h\lqen ta; peteina;
kai; katevfagen aujtov. 5 kai; a[llo e[pesen ejpi;
to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn, kai;
eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo"
gh'": 6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio"
ejkaumativsqh, kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan
ejxhravnqh. 7 kai; a[llo e[pesen eij" ta;"
ajkavnqa", kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai;
sunevpnixan aujtov, kai; karpo;n oujk e[dwken.
8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn,
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai;
aujxanovmena, kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n
eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.
10 Kai; o{te ejgevneto kata; movna",
hjrwvtwn aujto;n oiJ peri; aujto;n su;n toi'"
dwvdeka ta;" parabolav". 11 kai; e[legen
aujtoi'", @Umi'n to; musthvrion devdotai th'"
basileiva" tou' qeou': ejkeivnoi" de; toi'" e[xw ejn
parabolai'" ta; pavnta givnetai, 12 i{na
blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin, kai;
ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".
13 Kai; levgei aujtoi'", Oujk oi[date th;n
parabolh;n tauvthn, kai; pw'" pavsa" ta;"
parabola;" gnwvsesqe_ 14 oJ speivrwn to;n
lovgon speivrei. 15 ou|toi dev eijsin oiJ para; th;n
oJdo;n o{pou speivretai oJ lovgo", kai; o{tan
ajkouvswsin eujqu;" e[rcetai oJ Satana'" kai;
ai[rei to;n lovgon to;n ejsparmevnon eij" aujtouv".
16 kai; ou|toiv eijsin oiJ ejpi; ta; petrwvdh
speirovmenoi, oi} o{tan ajkouvswsin to;n lovgon
eujqu;" meta; cara'" lambavnousin aujtovn, 17 kai;
oujk e[cousin rJivzan ejn eJautoi'" ajlla;
provskairoiv eijsin: ei\ta genomevnh" qlivyew" h]
diwgmou'
dia;
to;n
lovgon
eujqu;"
skandalivzontai. 18 kai; a[lloi eijsi;n oiJ eij"
ta;" ajkavnqa" speirovmenoi: ou|toiv eijsin oiJ to;n
lovgon ajkouvsante", 19 kai; aiJ mevrimnai tou'
aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou kai; aiJ peri;
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Példabeszéd a magvetőről 1 Később

ismét
tanítani kezdett a tenger mellett. Nagy tömeg
gyülekezett köré, ő pedig a bárkába szállva leült a
tavon, a tömeg pedig a parton maradt.
2 Példabeszédekben sok mindenre tanította őket:
3 »Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. 4 Amint
vetett, az egyik mag az útfélre esett. Jöttek az ég
madarai és fölkapkodták. 5 Egy másik köves helyre
esett, ahol nem sok földje volt. Hamarosan kikelt,
mert nem volt mélyen a földben, 6 de mikor kisütött a
nap, elfonnyadt, s mivel nem volt gyökere, elszáradt.
7 Ismét másik a tövisek közé esett, és amikor
felnőttek a tövisek, elfojtották, és nem hozott
termést. 8 A többi azonban jó földbe esett. Ezek
felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak, az
egyik harmincszorosat, a másik hatvanszorosat, a
harmadik pedig százszorosat.« 9 Majd ezt mondta:
»Akinek van füle a hallásra, hallja meg.«
A példabeszédek értelme és célja 10 Mikor
egyedül maradt, a vele lévők és a tizenkettő
megkérdezte őt a példabeszéd felől. 11 Ezt mondta
nekik: »Nektek adatott, hogy ismerjétek az Isten
országa titkát, azoknak pedig, akik kívül vannak,
minden példabeszédekben hangzik el,
12 hogy nézvén nézzenek és ne lássanak,
hallván halljanak és ne értsenek;
nehogy megtérjenek
és bűneik bocsánatot nyerjenek« {Iz 6,9-10}.
A magvetőről szóló példabeszéd magyarázata
13 Majd

így folytatta: »Nem értitek ezt a
példabeszédet? Hát hogyan értitek meg majd a többi
példabeszédet? 14 A magvető az igét veti. 15 Akiknél
az ige az útszélre esik, azok, amikor hallják azt,
mindjárt jön a sátán, és elviszi az igét, amely a
szívükbe hullott. 16 Hasonlóképpen amelyek köves
helyre hullanak, azok, amikor hallják az igét,
mindjárt befogadják örömmel, 17 de nem ver bennük
gyökeret, hanem csak ideig-óráig tart. Amikor az ige
miatt szorongatás és üldözés támad, hamar
megbotránkoznak. 18 Mások pedig, amelyek a
tövisek közé hullanak, azok, akik az igét hallják,
19 de a világi gondok, a csalóka gazdagság és más
dolgok kívánsága betölti őket, s ezek elfojtják az
igét, így az terméketlen marad. 20 A jó földbe vetett

ta;
loipa; ejpiqumivai eijsporeuovmenai
sumpnivgousin to;n lovgon, kai; a[karpo"
givnetai. 20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n
th;n kalh;n sparevnte", oi{tine" ajkouvousin
to;n
lovgon
kai;
paradevcontai
kai;
karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n
eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.
21 Kai; e[legen aujtoi'", Mhvti e[rcetai oJ
luvcno" i{na uJpo; to;n movdion teqh'/ h] uJpo; th;n
klivnhn_ oujc i{na ejpi; th;n lucnivan teqh'/_ 22 ouj
gavr ejstin krupto;n eja;n mh; i{na fanerwqh'/,
oujde; ejgevneto ajpovkrufon ajll! i{na e[lqh/ eij"
fanerovn. 23 ei[ ti" e[cei w\ta ajkouvein
ajkouevtw.
24 Kai; e[legen aujtoi'", Blevpete tiv
ajkouvete. ejn w|/ mevtrw/ metrei'te metrhqhvsetai
uJmi'n kai; prosteqhvsetai uJmi'n. 25 o}" ga;r
e[cei, doqhvsetai aujtw'/: kai; o}" oujk e[cei, kai; o}
e[cei ajrqhvsetai ajp! aujtou'.
26 Kai; e[legen, Ou{tw" ejsti;n hJ basileiva
tou' qeou' wJ" a[nqrwpo" bavlh/ to;n spovron ejpi;
th'" gh'" 27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta
kai; hJmevran, kai; oJ spovro" blasta'/ kai;
mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov". 28 aujtomavth
hJ gh' karpoforei', prw'ton covrton, ei\ta
stavcun, ei\ta plhvrh»"¼ si'ton ejn tw'/ stavcui>.
29 o{tan de; paradoi' oJ karpov", eujqu;"
ajpostevllei to; drevpanon, o{ti parevsthken oJ
qerismov".
30 Kai; e[legen, Pw'" oJmoiwvswmen th;n
basileivan tou' qeou', h] ejn tivni aujth;n
parabolh'/ qw'men_ 31 wJ" kovkkw/ sinavpew", o}"
o{tan sparh'/ ejpi; th'" gh'", mikrovteron o]n
pavntwn tw'n spermavtwn tw'n ejpi; th'" gh'",
32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai
mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn kai; poiei'
klavdou" megavlou", w{ste duvnasqai uJpo; th;n
skia;n aujtou' ta; peteina; tou' oujranou'
kataskhnou'n.
33 Kai; toiauvtai" parabolai'" pollai'"
ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon, kaqw;" hjduvnanto
ajkouvein: 34 cwri;" de; parabolh'" oujk ejlavlei
aujtoi'", kat! ijdivan de; toi'" ijdivoi" maqhtai'"
ejpevluen pavnta.
35 Kai; levgei aujtoi'" ejn ejkeivnh/ th'/
hJmevra/ ojyiva" genomevnh", Dievlqwmen eij" to;
36 kai;
pevran.
ajfevnte"
to;n
o[clon
paralambavnousin aujto;n wJ" h\n ejn tw'/ ploivw/,
kai; a[lla ploi'a h\n met! aujtou'. 37 kai; givnetai
lai'lay megavlh ajnevmou, kai; ta; kuvmata
ejpevballen eij" to; ploi'on, w{ste h[dh
gemivzesqai to; ploi'on. 38 kai; aujto;" h\n ejn th'/
pruvmnh/ ejpi; to; proskefavlaion kaqeuvdwn: kai;
ejgeivrousin aujto;n kai; levgousin aujtw'/,
Didavskale, ouj mevlei soi o{ti ajpolluvmeqa_
39 kai; diegerqei;" ejpetivmhsen tw'/ ajnevmw/ kai;
ei\pen th'/ qalavssh/, Siwvpa, pefivmwso. kai;
ejkovpasen oJ a[nemo", kai; ejgevneto galhvnh

magok pedig azok, akik az igét meghallják,
befogadják és termést hoznak, az egyik
harmincszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik
pedig százszorosat.«
Az ige meghallása 21 Aztán így szólt hozzájuk:
»Vajon arra való a lámpa, hogy véka alá tegyék vagy
az ágy alá? Nem arra, hogy a tartóra tegyék? 22 Mert
nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs
titok, amely nyilvánosságra ne jutna. 23 Akinek van
füle a hallásra, hallja meg!«
24 Majd így folytatta: »Figyeljetek arra, amit
hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan
mértékkel mérnek majd nektek is, sőt ráadást is
adnak nektek. 25 Mert akinek van, annak még adnak;
akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije
van.«
Példabeszéd a vetés növekedéséről 26 Ezután
így szólt: »Az Isten országa olyan, mint amikor az
ember magot szór a földbe. 27 Azután már akár
alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és
növekszik, maga sem tudja, hogyan. 28 Mert a föld
magától termi meg először a hajtást, aztán a kalászt,
majd a fejlett szemet a kalászban. 29 Mikor pedig
megérett a termés, azonnal sarlót vág bele, mert
elérkezett az aratás« {Jo 4,13}.
Példabeszéd a mustármagról 30 Majd így szólt:
»Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük? 31 Olyan az, mint a
mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden
magnál, amely a földön van; 32 de ha elvetették, felnő
és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy
ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az ég
madarai {Dán 4,8k.18}.«
33 Sok
A
beszéd
befejezése
ilyen
példabeszédben hirdette nekik az igét, hogy meg
tudják érteni. 34 Példabeszéd nélkül nem szólt
hozzájuk;
tanítványainak
azonban
külön
megmagyarázta mindegyiket.
Jézus tettei és szavai: 4,35-8,26
A vihar lecsendesítése 35 Amikor aznap
beesteledett, így szólt hozzájuk: »Menjünk át a túlsó
partra!« 36 Erre azok elbocsátották a tömeget, őt
pedig magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a
bárkában. Több bárka is kísérte őket. 37 Nagy
szélvész támadt, s a hullámok becsaptak a bárkába,
úgy, hogy már-már megtelt. 38 Ő pedig a bárka hátsó
végében egy vánkoson aludt. Felkeltették, s ezt
mondták neki: »Mester! Nem törődsz vele, hogy
elveszünk?« 39 Ő fölkelt, megfenyegette a szelet, és
azt mondta a tengernek: »Csendesedj és némulj el!«
Erre elállt a szél és nagy csendesség lett. 40 Azután
hozzájuk fordult: »Miért vagytok gyávák? Még

megavlh. 40 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv deiloiv ejste_ mindig nincs hitetek?« 41 Erre nagy félelem fogta el
ou[pw e[cete pivstin_ 41 kai; ejfobhvqhsan őket, és azt kérdezgették egymástól: »Ki ez, hogy a
fovbon mevgan, kai; e[legon pro;" ajllhvlou", Tiv" szél és tenger is engedelmeskedik neki?«
a[ra ou|tov" ejstin o{ti kai; oJ a[nemo" kai; hJ
qavlassa uJpakouvei aujtw'/_
§

5 1 Kai;

h\lqon eij" to; pevran th'"
qalavssh" eij" th;n cwvran tw'n Gerashnw'n.
2 kai; ejxelqovnto" aujtou' ejk tou' ploivou eujqu;"
uJphvnthsen aujtw'/ ejk tw'n mnhmeivwn a[nqrwpo"
ejn pneuvmati ajkaqavrtw/, 3 o}" th;n katoivkhsin
ei\cen ejn toi'" mnhvmasin: kai; oujde; aJluvsei
oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai, 4 dia; to;
aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin
dedevsqai kai; diespavsqai uJp! aujtou' ta;"
aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai, kai;
oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai: 5 kai; dia;
panto;" nukto;" kai; hJmevra" ejn toi'" mnhvmasin
kai; ejn toi'" o[resin h\n kravzwn kai;
katakovptwn eJauto;n livqoi". 6 kai; ijdw;n to;n
!Ihsou'n ajpo; makrovqen e[dramen kai;
prosekuvnhsen aujtw'/, 7 kai; kravxa" fwnh'/
megavlh/ levgei, Tiv ejmoi; kai; soiv, !Ihsou' uiJe;
tou' qeou' tou' uJyivstou_ oJrkivzw se to;n qeovn,
mhv me basanivsh/". 8 e[legen ga;r aujtw'/,
!vExelqe to; pneu'ma to; ajkavqarton ejk tou'
ajnqrwvpou. 9 kai; ejphrwvta aujtovn, Tiv o[nomav
soi_ kai; levgei aujtw'/, Legiw;n o[nomav moi, o{ti
polloiv ejsmen. 10 kai; parekavlei aujto;n polla;
i{na mh; aujta; ajposteivlh/ e[xw th'" cwvra".
11 !'Hn de; ejkei' pro;" tw'/ o[rei ajgevlh
12 kai;
coivrwn
megavlh
boskomevnh:
parekavlesan aujto;n levgonte", Pevmyon hJma'"
eij" tou;" coivrou", i{na eij" aujtou;"
eijsevlqwmen. 13 kai; ejpevtreyen aujtoi'". kai;
ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta
eijsh'lqon eij" tou;" coivrou", kai; w{rmhsen hJ
ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan,
wJ" discivlioi, kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.
14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon kai;
ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;"
ajgrouv": kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov".
15 kai; e[rcontai pro;" to;n !Ihsou'n, kai;
qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon
iJmatismevnon
kai;
swfronou'nta,
to;n
ejschkovta to;n legiw'na, kai; ejfobhvqhsan.
16 kai; dihghvsanto aujtoi'" oiJ ijdovnte" pw'"
ejgevneto tw'/ daimonizomevnw/ kai; peri; tw'n
coivrwn. 17 kai; h[rxanto parakalei'n aujto;n
ajpelqei'n ajpo; tw'n oJrivwn aujtw'n. 18 kai;
ejmbaivnonto" aujtou' eij" to; ploi'on parekavlei
aujto;n oJ daimonisqei;" i{na met! aujtou' h\/.
19 kai; oujk ajfh'ken aujtovn, ajlla; levgei aujtw'/,
@vUpage eij" to;n oi\kovn sou pro;" tou;" souv",
kai; ajpavggeilon aujtoi'" o{sa oJ kuvriov" soi
pepoivhken kai; hjlevhsevn se. 20 kai; ajph'lqen
kai; h[rxato khruvssein ejn th'/ Dekapovlei o{sa
ejpoivhsen aujtw'/ oJ !Ihsou'", kai; pavnte"
ejqauvmazon.

5

A

gerázai

megszállott

meggyógyítása

1 Nemsokára

átjutottak a tengeren túlra a gerázaiak
földjére. 2 Amint kilépett a bárkából, mindjárt elébe
ment egy ember a sírok közül, aki a tisztátalan lélek
hatalmában volt 3 és sírboltokban lakott. Már
láncokkal sem tudták megkötözni. 4 Sokszor
béklyóba és láncra verték, de elszakította a láncokat,
összetörte a bilincseket, és senki sem tudta őt
megfékezni. 5 Éjjel-nappal mindig a sírboltokban és a
hegyekben tanyázott, kiáltozott és kövekkel
roncsolta magát. 6 Amikor messziről meglátta Jézust,
odafutott, leborult előtte, 7 és nagy hangon kiáltotta:
»Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Isten Fia?
Az Istenre kényszerítlek, ne gyötörj engem!« 8 Ő
ugyanis azt mondta neki: »Tisztátalan lélek, menj ki
az emberből!« 9 Ekkor megkérdezte tőle: »Mi a
neved?« Az így válaszolt neki: »Légió a nevem, mert
sokan vagyunk.« 10 És könyörögve kérte őt, hogy ne
űzze ki arról a vidékről.
11 Volt ott a hegy körül a legelőn egy nagy
disznócsorda. 12 Az ördögök azt kérték tőle: »Küldj
minket a disznókba, hadd menjünk beléjük.« 13 Jézus
megengedte nekik. A tisztátalan lelkek kimentek és
megszállták a disznókat. Erre a kétezernyi csorda a
meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a
tengerbe. 14 Akik legeltették őket, elfutottak, s hírül
vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek
kimentek, hogy lássák, mi történt. 15 Jézushoz érve
látták, hogy az ördögseregtől megszállott felöltözve,
ép ésszel ül, és félelem fogta el őket. 16 A szemtanúk
pedig elbeszélték nekik, hogy mi történt az
ördöngössel és a disznókkal. 17 Ezért kérni kezdték
őt, hogy távozzék el a határukból. 18 Amikor beszállt
a bárkába, az ember, aki megszállott volt, kérte őt,
hogy vele mehessen. 19 De Jézus nem engedte meg
neki, hanem így szólt: »Menj haza a tieidhez, és
hirdesd nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az
Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!« 20 Az el is
ment, és elkezdte hirdetni a Tízvárosban, hogy Jézus
milyen nagy dolgot cselekedett vele. És mindenki
csodálkozott.
Jairus lányának feltámasztása és egy beteg
asszony meggyógyítása 21 Amikor Jézus ismét

áthajózott a túlsó partra, nagy tömeg gyülekezett oda
köré, ahol ő a tó partján volt. 22 Ekkor odajött hozzá
egy zsinagóga-elöljáró, akit Jairusnak hívtak.
Amikor meglátta őt, a lábaihoz borult, 23 és így
esedezett hozzá: »A kislányom halálán van, jöjj, tedd
rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!« 24 El is

21 Kai; diaperavsanto" tou' !Ihsou' »ejn
tw'/ ploivw/¼ pavlin eij" to; pevran sunhvcqh
o[clo" polu;" ejp! aujtovn, kai; h\n para; th;n
qavlassan. 22 kai; e[rcetai ei|" tw'n
ajrcisunagwvgwn, ojnovmati !Iavi>ro", kai; ijdw;n
aujto;n pivptei pro;" tou;" povda" aujtou' 23 kai;
parakalei' aujto;n polla; levgwn o{ti To;
qugavtriovn mou ejscavtw" e[cei, i{na ejlqw;n
ejpiqh'/" ta;" cei'ra" aujth'/ i{na swqh'/ kai; zhvsh/.
24 kai; ajph'lqen met! aujtou'. Kai; hjkolouvqei
aujtw'/ o[clo" poluv", kai; sunevqlibon aujtovn.
25 kai; gunh; ou\sa ejn rJuvsei ai{mato" dwvdeka
e[th 26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n
ijatrw'n kai; dapanhvsasa ta; par! aujth'"
pavnta kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon
eij" to; cei'ron ejlqou'sa, 27 ajkouvsasa peri; tou'
!Ihsou', ejlqou'sa ejn tw'/ o[clw/ o[pisqen h{yato
tou' iJmativou aujtou': 28 e[legen ga;r o{ti !Ea;n
a{ywmai ka]n tw'n iJmativwn aujtou' swqhvsomai.
29 kai; eujqu;" ejxhravnqh hJ phgh; tou' ai{mato"
aujth'", kai; e[gnw tw'/ swvmati o{ti i[atai ajpo;
th'" mavstigo". 30 kai; eujqu;" oJ !Ihsou'"
ejpignou;" ejn eJautw'/ th;n ejx aujtou' duvnamin
ejxelqou'san ejpistrafei;" ejn tw'/ o[clw/ e[legen,
Tiv" mou h{yato tw'n iJmativwn_ 31 kai; e[legon
aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou', Blevpei" to;n o[clon
sunqlivbontav se, kai; levgei", Tiv" mou h{yato_
32 kai;
perieblevpeto ijdei'n th;n tou'to
poihvsasan. 33 hJ de; gunh; fobhqei'sa kai;
trevmousa, eijdui'a o} gevgonen aujth'/, h\lqen kai;
prosevpesen aujtw'/ kai; ei\pen aujtw'/ pa'san th;n
ajlhvqeian. 34 oJ de; ei\pen aujth'/, Qugavthr, hJ
pivsti" sou sevswkevn se: u{page eij" eijrhvnhn,
kai; i[sqi uJgih;" ajpo; th'" mavstigov" sou.
35 !vEti aujtou' lalou'nto" e[rcontai ajpo;
tou' ajrcisunagwvgou levgonte" o{ti @H
qugavthr sou ajpevqanen: tiv e[ti skuvllei" to;n
didavskalon_ 36 oJ de; !Ihsou'" parakouvsa" to;n
lovgon lalouvmenon levgei tw'/ ajrcisunagwvgw/,
Mh; fobou', movnon pivsteue. 37 kai; oujk ajfh'ken
oujdevna met! aujtou' sunakolouqh'sai eij mh; to;n
Pevtron kai; !Iavkwbon kai; !Iwavnnhn to;n
ajdelfo;n !Iakwvbou. 38 kai; e[rcontai eij" to;n
oi\kon tou' ajrcisunagwvgou, kai; qewrei'
qovrubon kai; klaivonta" kai; ajlalavzonta"
pollav, 39 kai; eijselqw;n levgei aujtoi'", Tiv
qorubei'sqe kai; klaivete_ to; paidivon oujk
ajpevqanen ajlla; kaqeuvdei. 40 kai; kategevlwn
aujtou'. aujto;" de; ejkbalw;n pavnta"
paralambavnei to;n patevra tou' paidivou kai;
th;n mhtevra kai; tou;" met! aujtou', kai;
eijsporeuvetai o{pou h\n to; paidivon: 41 kai;
krathvsa" th'" ceiro;" tou' paidivou levgei
aujth'/,
Taliqa
koum,
o{
ejstin
meqermhneuovmenon To; koravsion, soi; levgw,
e[geire. 42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai;
periepavtei, h\n ga;r ejtw'n dwvdeka. kai;
ejxevsthsan »eujqu;"¼ ejkstavsei megavlh/. 43 kai;
diesteivlato aujtoi'" polla; i{na mhdei;" gnoi'
tou'to, kai; ei\pen doqh'nai aujth'/ fagei'n.

ment vele. Nagy tömeg követte és szorongatta.
25 Egy asszony, aki tizenkét esztendő óta
vérfolyásos volt, 26 és sokat szenvedett a számtalan
orvostól, elköltötte mindenét, de semmi hasznát nem
látta, hanem még rosszabbul lett, 27 amint Jézusról
hallott, hátulról odament a tömegben és megérintette
a ruháját. 28 Azt gondolta: »Ha csak a ruháját érintem
is, meggyógyulok.« 29 Valóban mindjárt megszűnt a
vérfolyása, és érezte testében, hogy meggyógyult
betegségétől. 30 De Jézus, aki azonnal észrevette,
hogy erő ment ki belőle, a tömeghez fordult és
megkérdezte: »Ki érintette meg a ruhámat?«
31 Tanítványai azt felelték neki: »Látod, hogy
mennyire szorongat téged a tömeg, és mégis
kérdezed, ki érintett engem?« 32 Erre körültekintett,
hogy lássa, ki volt az. 33 Az asszony pedig, aki tudta,
hogy mi történt vele, félve és remegve előjött,
leborult előtte, és őszintén elmondott neki mindent.
34 Ő pedig ezt mondta neki: »Leányom! A hited
meggyógyított téged. Menj békével, és légy mentes a
bajodtól.«
35 Még beszélt, amikor jöttek a zsinagógaelöljárótól, és azt mondták: »A lányod már meghalt.
Minek fárasztanád tovább a Mestert?« 36 Jézus
meghallotta, hogy mit mondtak, és így szólt a
zsinagóga-elöljáróhoz: »Ne félj, csak higgy!« 37 Nem
engedte meg, hogy más vele menjen, csak Péter,
Jakab és János, Jakab testvére. 38 Odaérkeztek a
zsinagóga-elöljáró házához, ahol látta a tolongást, s a
hevesen sírókat és jajgatókat. 39 Bement, és azt
mondta nekik: »Miért zajongtok és sírtok? Nem halt
meg a gyermek, csak alszik.« 40 De azok kinevették.
Ekkor elküldte onnan mindnyájukat, maga mellé
vette a gyermek apját és anyját és a vele lévőket, és
bement oda, ahol a gyermek feküdt. 41 Megfogta a
gyermek kezét, és azt mondta neki: »Talíta, kúmi!« –
ami azt jelenti: »Kislány, mondom neked, kelj fel!« –
42 A kislány azonnal fölkelt és járkálni kezdett.
Tizenkét esztendős volt ugyanis. Mindenki nagyon
csodálkozott. 43 Ő pedig szigorúan megparancsolta
nekik, hogy ezt senki meg ne tudja; majd szólt nekik,
hogy adjanak a lánynak enni.

§

6 1 Kai; ejxh'lqen ejkei'qen, kai; e[rcetai

eij" th;n patrivda aujtou', kai; ajkolouqou'sin
aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou'. 2 kai; genomevnou
sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/
sunagwgh'/:
kai;
polloi;
ajkouvonte"
ejxeplhvssonto levgonte", Povqen touvtw/
tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/ kai;
aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou'
ginovmenai_ 3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ
uiJo;" th'" Mariva" kai; ajdelfo;" !Iakwvbou kai;
!Iwsh'to" kai; !Iouvda kai; Sivmwno"_ kai; oujk
eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"_ kai;
ejskandalivzonto ejn aujtw'/. 4 kai; e[legen
aujtoi'" oJ !Ihsou'" o{ti Oujk e[stin profhvth"
a[timo" eij mh; ejn th'/ patrivdi aujtou' kai; ejn
toi'" suggeneu'sin aujtou' kai; ejn th'/ oijkiva/
aujtou'. 5 kai; oujk ejduvnato ejkei' poih'sai
oujdemivan duvnamin, eij mh; ojlivgoi" ajrrwvstoi"
ejpiqei;" ta;" cei'ra" ejqeravpeusen: 6 kai;
ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.
Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/
didavskwn.
7 kai; proskalei'tai tou;" dwvdeka, kai;
h[rxato aujtou;" ajpostevllein duvo duvo, kai;
ejdivdou aujtoi'" ejxousivan tw'n pneumavtwn tw'n
ajkaqavrtwn: 8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na
mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n eij mh; rJavbdon movnon,
mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn
calkovn, 9 ajlla; uJpodedemevnou" sandavlia kai;
mh; ejnduvshsqe duvo citw'na". 10 kai; e[legen
aujtoi'", @vOpou eja;n eijsevlqhte eij" oijkivan, ejkei'
mevnete e{w" a]n ejxevlqhte ejkei'qen. 11 kai; o}"
a]n tovpo" mh; devxhtai uJma'" mhde; ajkouvswsin
uJmw'n, ejkporeuovmenoi ejkei'qen ejktinavxate
to;n cou'n to;n uJpokavtw tw'n podw'n uJmw'n eij"
martuvrion aujtoi'". 12 Kai; ejxelqovnte"
ejkhvruxan i{na metanow'sin, 13 kai; daimovnia
polla; ejxevballon, kai; h[leifon ejlaivw/ pollou;"
ajrrwvstou" kai; ejqeravpeuon.
14 Kai; h[kousen oJ basileu;" @Hrwv/dh",
fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou', kai;
e[legon o{ti !Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai
ejk nekrw'n, kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ
dunavmei" ejn aujtw'/. 15 a[lloi de; e[legon o{ti
!Hliva" ejstivn: a[lloi de; e[legon o{ti profhvth"
wJ" ei|" tw'n profhtw'n. 16 ajkouvsa" de; oJ
@Hrwv/dh" e[legen, @;On ejgw; ajpekefavlisa
!Iwavnnhn, ou|to" hjgevrqh.
17 Aujto;" ga;r oJ @Hrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n !Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n
ejn fulakh'/ dia; @Hrw/diavda th;n gunai'ka
Filivppou tou' ajdelfou' aujtou', o{ti aujth;n
ejgavmhsen: 18 e[legen ga;r oJ !Iwavnnh" tw'/
@Hrwv/dh/ o{ti Oujk e[xestivn soi e[cein th;n
gunai'ka tou' ajdelfou' sou. 19 hJ de; @Hrw/dia;"
ejnei'cen aujtw'/ kai; h[qelen aujto;n ajpoktei'nai,
kai; oujk hjduvnato: 20 oJ ga;r @Hrwv/dh" ejfobei'to
to;n !Iwavnnhn, eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai;
a{gion, kai; sunethvrei aujtovn, kai; ajkouvsa"
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Jézust elutasítják saját falujában 1 Ezután

kijött onnan, és elment a saját falujába. A tanítványai
követték. 2 Amikor szombat lett, elkezdett a
zsinagógában tanítani. Sokan, akik hallgatták,
csodálkoztak tanításán, és azt kérdezték: »Honnan
vette ez mindezt? Milyen bölcsesség az, amely neki
adatott? És milyen csodák történnek a keze által?
3 Nem az ács ez, Mária fia, Jakab és József és Júdás
és Simon testvére? Nem az ő nővérei vannak itt
nálunk?« És megbotránkoztak benne. 4 Jézus pedig
azt mondta nekik: »Nem vetik meg a prófétát, csak a
maga hazájában, a rokonai között és a házában.«
5 Nem is tudott egy csodát sem tenni ott, csak néhány
beteget gyógyított meg, rájuk téve kezét. 6 És
csodálkozott hitetlenségükön.
Ezután bejárta a helységeket a környéken és
tanított.
A tizenkettő küldetése 7 Aztán magához hívta a
tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével elküldeni.
Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett.
8 Meghagyta nekik, hogy az útra vándorboton kívül
semmit ne vigyenek; se táskát, se kenyeret, se pénzt
az övükben. 9 Sarut kössenek, de ne öltözzenek két
köntösbe. 10 Azt mondta nekik: »Ha valahol betértek
egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem mentek
onnan. 11 Ha pedig valahol nem fogadnak be és nem
hallgatnak meg titeket, menjetek ki, rázzátok le
lábatokról a port is, bizonyságul ellenük.« 12 Azok
elmentek, és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot.
13 Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek
olajjal, és azok meggyógyultak.
Vélemények Jézusról 14 Heródes király is hallott
róla, mert a neve ismert volt már. Azt mondták:
»Keresztelő János támadt fel a halálból, azért
működnek benne a csodatévő erők.« 15 Mások pedig
így szóltak: »Illés ő.« Ismét mások azt mondták:
»Próféta ez; mintha egy lenne a próféták közül.«
16 Ezeket hallva Heródes így szólt: »János, akinek a
fejét vetettem, az támadt fel a halálból.«
Keresztelő János lefejezése 17 Heródes ugyanis
parancsot adott és elfogatta Jánost. Megkötöztette őt
a börtönben Heródiás miatt, aki a testvérének,
Fülöpnek volt a felesége, de ő feleségül vette.
18 János ugyanis azt mondta Heródesnek: »Nem
szabad a testvéred feleségét elvenned.« 19 Ezért aztán
Heródiás ármánykodott ellene, és meg akarta őt ölni,
de nem volt képes rá. 20 Heródes ugyanis tartott
Jánostól. Tudta róla, hogy igaz és szent férfiú, ezért
védelmébe vette, őt hallgatva sokszor kétkedés fogta
el, és szívesen hallgatta. 21 Egyszer azonban, amikor
Heródes a születésnapján lakomát rendezett országa
nagyjainak, ezredeseinek és Galilea előkelőségeinek,
22 bement Heródiás lánya és táncolt nekik. Ez nagyon
tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A király

aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou'
h[kouen. 21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te @Hrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon
ejpoivhsen toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'"
ciliavrcoi" kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",
22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou'
@Hrw/diavdo" kai; ojrchsamevnh", h[resen tw'/
@Hrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi". ei\pen oJ
basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n
qevlh/", kai; dwvsw soi: 23 kai; w[mosen aujth'/
»pollav¼, @vO ti ejavn me aijthvsh/" dwvsw soi e{w"
hJmivsou" th'" basileiva" mou. 24 kai;
ejxelqou'sa ei\pen th'/ mhtri; aujth'", Tiv
aijthvswmai_ hJ de; ei\pen, Th;n kefalh;n
!Iwavnnou tou' baptivzonto". 25 kai; eijselqou'sa
eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva
hj/thvsato levgousa, Qevlw i{na ejxauth'" dw'/"
moi ejpi; pivnaki th;n kefalh;n !Iwavnnou tou'
baptistou'. 26 kai; perivlupo" genovmeno" oJ
basileu;" dia; tou;" o{rkou" kai; tou;"
ajnakeimevnou" oujk hjqevlhsen ajqeth'sai aujthvn:
27 kai;
eujqu;" ajposteivla" oJ basileu;"
spekoulavtora ejpevtaxen ejnevgkai th;n
kefalh;n aujtou'. kai; ajpelqw;n ajpekefavlisen
aujto;n ejn th'/ fulakh'/ 28 kai; h[negken th;n
kefalh;n aujtou' ejpi; pivnaki kai; e[dwken aujth;n
tw'/ korasivw/, kai; to; koravsion e[dwken aujth;n
th'/ mhtri; aujth'". 29 kai; ajkouvsante" oiJ
maqhtai; aujtou' h\lqon kai; h\ran to; ptw'ma
aujtou' kai; e[qhkan aujto; ejn mnhmeivw/.
30 Kai; sunavgontai oiJ ajpovstoloi pro;"
to;n !Ihsou'n, kai; ajphvggeilan aujtw'/ pavnta
o{sa ejpoivhsan kai; o{sa ejdivdaxan. 31 kai; levgei
aujtoi'", Deu'te uJmei'" aujtoi; kat! ijdivan eij"
e[rhmon tovpon kai; ajnapauvsasqe ojlivgon.
h\san ga;r oiJ ejrcovmenoi kai; oiJ uJpavgonte"
polloiv, kai; oujde; fagei'n eujkaivroun. 32 kai;
ajph'lqon ejn tw'/ ploivw/ eij" e[rhmon tovpon kat!
ijdivan.
33 kai; ei\don aujtou;" uJpavgonta" kai;
ejpevgnwsan polloiv, kai; pezh'/ ajpo; pasw'n tw'n
povlewn sunevdramon ejkei' kai; proh'lqon
aujtouv". 34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon,
kai; ejsplagcnivsqh ejp! aujtou;" o{ti h\san wJ"
provbata mh; e[conta poimevna, kai; h[rxato
didavskein aujtou;" pollav. 35 Kai; h[dh w{ra"
pollh'" genomevnh" proselqovnte" aujtw'/ oiJ
maqhtai; aujtou' e[legon o{ti !vErhmov" ejstin oJ
tovpo", kai; h[dh w{ra pollhv: 36 ajpovluson
aujtouv", i{na ajpelqovnte" eij" tou;" kuvklw/
ajgrou;" kai; kwvma" ajgoravswsin eJautoi'" tiv
favgwsin. 37 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'",
Dovte aujtoi'" uJmei'" fagei'n. kai; levgousin
aujtw'/, !Apelqovnte" ajgoravswmen dhnarivwn
diakosivwn a[rtou" kai; dwvsomen aujtoi'"
fagei'n_ 38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou"
e[cete_ uJpavgete i[dete. kai; gnovnte"
levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva". 39 kai;
ejpevtaxen
aujtoi'"
ajnakli'nai
pavnta"
sumpovsia sumpovsia ejpi; tw'/ clwrw'/ covrtw/.

tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A király
erre azt mondta a lánynak: »Kérj tőlem, amit csak
akarsz, és megadom neked.« 23 Meg is esküdött neki,
hogy: »Bármit kérsz, megadom neked, akár az
országom felét is!« {Eszt 5,3} 24 Az kiment és
megkérdezte anyjától: »Mit kérjek?« Az így szólt:
»Keresztelő János fejét.« 25 Erre nagy sietve bement
a királyhoz és előadta kérelmét: »Azt akarom, hogy
rögtön add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.«
26 A király elszomorodott, de az esküje és az
asztaltársak miatt nem akarta kedvét szegni.
27 Rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy
hozzák el a fejét egy tálon. Az lefejezte a tömlöcben,
28 elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak, a
lány pedig odaadta anyjának. 29 Amikor a tanítványai
megtudták ezt, eljöttek, elvitték a testét és sírba
helyezték.
A tanítványok visszatérése 30 Az apostolok
ismét összegyűltek Jézus körül, és mindnyájan
beszámoltak, hogy mi mindent tettek és mit
tanítottak. 31 Ő ekkor azt mondta nekik: »Gyertek
félre egy magányos helyre, és pihenjetek meg egy
kicsit.« Olyan sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy
még enni sem volt idejük. 32 Bárkába szálltak tehát,
és félrevonultak egy elhagyatott helyre, egyedül.
Az első kenyérszaporítás 33 Sokan látták
azonban őket, s észrevették, amikor elmentek.
Minden városból futottak oda gyalog, és megelőzték
őket. 34 Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas
tömeget, és megesett rajtuk a szíve, mert olyanok
voltak, mint a pásztor nélküli juhok {Ez 34,5}, és sok
mindenre kezdte őket tanítani. 35 Amikor az óra már
későre járt, odamentek hozzá tanítványai, és azt
mondták neki: »Sivár ez a hely és az idő későre jár.
36 Bocsásd el őket, hogy a környékbeli majorokba és
falvakba menjenek és élelmet vegyenek maguknak.«
37 Ő azonban ezt felelte nekik: »Adjatok nekik ti
enni.« Azok így válaszoltak: »Menjünk el és
vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni
adhassunk nekik?« 38 Erre megkérdezte tőlük: »Hány
kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg.« Mikor
megszámolták, azt mondták: »Öt darab, és két
halunk.« 39 Ő megparancsolta nekik, hogy telepítsék
le mindnyájukat csoportokban a zöld füvön.
40 Letelepedtek
tehát csoportonként százával,
ötvenével. 41 Akkor fogta az öt kenyeret és a két
halat, föltekintett az égre, áldás mondott, és megtörte
a kenyereket. Azután odaadta tanítványainak, hogy
eléjük tegyék. A két halat is elosztotta valamennyiük
között. 42 Mindnyájan ettek és jóllaktak. 43 A
megmaradt kenyérdarabokkal és a halakkal tizenkét
kosarat töltöttek meg. 44 Akik ettek a kenyerekből,
ötezren voltak, csak a férfiak.
45 Ezután
Jézus
a
vízen
jár
mindjárt

40 kai;

ajnevpesan prasiai; prasiai; kata;
eJkato;n kai; kata; penthvkonta. 41 kai; labw;n
tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai;
katevklasen tou;" a[rtou" kai; ejdivdou toi'"
maqhtai'" »aujtou'¼ i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin. 42 kai;
e[fagon pavnte" kai; ejcortavsqhsan: 43 kai;
h\ran klavsmata dwvdeka kofivnwn plhrwvmata
kai; ajpo; tw'n ijcquvwn. 44 kai; h\san oiJ
fagovnte" »tou;" a[rtou"¼ pentakiscivlioi
a[ndre".
45 Kai; eujqu;" hjnavgkasen tou;" maqhta;"
aujtou' ejmbh'nai eij" to; ploi'on kai; proavgein
eij" to; pevran pro;" Bhqsai>davn, e{w" aujto;"
ajpoluvei to;n o[clon. 46 kai; ajpotaxavmeno"
aujtoi'" ajph'lqen eij" to; o[ro" proseuvxasqai.
47 kai; ojyiva" genomevnh" h\n to; ploi'on ejn
mevsw/ th'" qalavssh", kai; aujto;" movno" ejpi;
th'" gh'". 48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou"
ejn tw'/ ejlauvnein, h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo"
aujtoi'", peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'"
qalavssh": kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".
49 oiJ de; ijdovnte" aujto;n ejpi; th'" qalavssh"
peripatou'nta e[doxan o{ti favntasmav ejstin,
kai; ajnevkraxan: 50 pavnte" ga;r aujto;n ei\don
kai; ejtaravcqhsan. oJ de; eujqu;" ejlavlhsen met!
aujtw'n, kai; levgei aujtoi'", Qarsei'te, ejgwv
eijmi: mh; fobei'sqe. 51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;"
eij" to; ploi'on, kai; ejkovpasen oJ a[nemo". kai;
livan »ejk perissou'¼ ejn eJautoi'" ejxivstanto,
52 ouj ga;r sunh'kan ejpi; toi'" a[rtoi", ajll! h\n
aujtw'n hJ kardiva pepwrwmevnh.
53 Kai; diaperavsante" ejpi; th;n gh'n
h\lqon eij" Gennhsare;t kai; proswrmivsqhsan.
54 kai; ejxelqovntwn aujtw'n ejk tou' ploivou
eujqu;" ejpignovnte" aujto;n 55 perievdramon
o{lhn th;n cwvran ejkeivnhn kai; h[rxanto ejpi;
toi'" krabavttoi" tou;" kakw'" e[conta"
perifevrein o{pou h[kouon o{ti ejstivn. 56 kai;
o{pou a]n eijseporeuveto eij" kwvma" h] eij"
povlei" h] eij" ajgrou;" ejn tai'" ajgorai'"
ejtivqesan tou;" ajsqenou'nta", kai; parekavloun
aujto;n i{na ka]n tou' kraspevdou tou' iJmativou
aujtou' a{ywntai: kai; o{soi a]n h{yanto aujtou'
ejswv/zonto.
§

7 1 Kai;

sunavgontai pro;" aujto;n oiJ
Farisai'oi kaiv tine" tw'n grammatevwn
ejlqovnte" ajpo; @Ierosoluvmwn 2 kai; ijdovnte"
tina;" tw'n maqhtw'n aujtou' o{ti koinai'"
cersivn, tou't! e[stin ajnivptoi", ejsqivousin
tou;" a[rtou" 3 --oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte"
oiJ !Ioudai'oi eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;"
cei'ra" oujk ejsqivousin, kratou'nte" th;n
paravdosin tw'n presbutevrwn, 4 kai; ajp!
ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin,
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n,

megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak
bárkába, és menjenek előre a túlpartra, Betszaidába,
amíg ő elbocsátja a tömeget. 46 Miután elküldte őket,
felment a hegyre imádkozni. 47 Amikor beesteledett,
a bárka a tenger közepén volt, ő meg egymaga a
szárazon. 48 Látta őket küszködni az evezéssel – mert
ellenkező szelük volt. Az éjszaka negyedik őrváltása
körül odament hozzájuk a tengeren járva, majd el
akart mellettük haladni. 49 Azok pedig látva őt, amint
a tengeren jár, kísértetnek nézték és fölkiáltottak,
50 mert mindnyájan látták őt, és zavarba estek. De ő
mindjárt megszólította őket, és azt mondta nekik:
»Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek!« 51 Majd beszállt
hozzájuk a bárkába, a szél pedig elállt. Ők erre még
jobban álmélkodtak magukban. 52 Nem okultak
ugyanis a kenyerekből, s a szívük még érzéketlen
volt.
Gyógyítások Genezáret földjén 53 Átkeltek a
tavon, és Genezáret földjére jutottak és kikötöttek.
54 De mihelyt kiszálltak a bárkából, az emberek
rögtön felismerték őt, 55 és körbefutva az egész
környéken elkezdték a betegeket ágyastól
összehordani oda, ahol hallották, hogy ott van.
56 Amerre csak betért a falvakba, majorokba vagy
városokba, az utcákra tették a betegeket, és kérték őt,
hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék.
Mindazok, akik megérintették őt, meggyógyultak.

7

A tisztaságról és a tisztátalanságról 1 Ekkor

köréje gyülekeztek a farizeusok, és néhány írástudó,
aki Jeruzsálemből jött. 2 Ezek azt látva, hogy
tanítványai közül egyesek közönséges, azaz
mosdatlan kézzel esznek kenyeret, morgolódtak. 3 A
farizeusok ugyanis, és általában a zsidók, hacsak
kezüket egy maréknyi vízzel meg nem mossák, nem
esznek, követve a régiek hagyományát. 4 Ha a piacról
jönnek, nem esznek, amíg meg nem mosdanak; és
sok egyéb dolog van, amit hagyományaik szerint

baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai;
calkivwn »kai; klinw'n¼-- 5 kai; ejperwtw'sin
aujto;n oiJ Farisai'oi kai; oiJ grammatei'", Dia;
tiv ouj peripatou'sin oiJ maqhtaiv sou kata; th;n
paravdosin tw'n presbutevrwn, ajlla; koinai'"
cersi;n ejsqivousin to;n a[rton_ 6 oJ de; ei\pen
aujtoi'", Kalw'" ejprofhvteusen !Hsai?a" peri;
uJmw'n tw'n uJpokritw'n, wJ" gevgraptai »o{ti¼
Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/, hJ de;
kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp! ejmou':
7 mavthn de; sevbontaiv me, didavskonte"
didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn.
8 ajfevnte" th;n ejntolh;n tou' qeou'
kratei'te th;n paravdosin tw'n ajnqrwvpwn.
9 Kai; e[legen aujtoi'", Kalw'" ajqetei'te th;n
ejntolh;n tou' qeou', i{na th;n paravdosin uJmw'n
sthvshte. 10 Mwu>sh'" ga;r ei\pen, Tivma to;n
patevra sou kai; th;n mhtevra sou, kaiv, @O
kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/
teleutavtw: 11 uJmei'" de; levgete, !Ea;n ei[ph/
a[nqrwpo" tw'/ patri; h] th'/ mhtriv, Korba'n, o{
ejstin, Dw'ron, o} eja;n ejx ejmou' wjfelhqh'/",
12 oujkevti ajfivete aujto;n oujde;n poih'sai tw'/
patri; h] th'/ mhtriv, 13 ajkurou'nte" to;n lovgon
tou' qeou' th'/ paradovsei uJmw'n h|/ paredwvkate:
kai; parovmoia toiau'ta polla; poiei'te. 14 Kai;
proskalesavmeno" pavlin to;n o[clon e[legen
aujtoi'", !Akouvsatev mou pavnte" kai; suvnete.
15 oujdevn
ejstin e[xwqen tou' ajnqrwvpou
eijsporeuovmenon eij" aujto;n o} duvnatai
koinw'sai aujtovn: ajlla; ta; ejk tou' ajnqrwvpou
ejkporeuovmenav ejstin ta; koinou'nta to;n
a[nqrwpon.
(16)
17 Kai; o{te eijsh'lqen eij" oi\kon ajpo; tou'
o[clou, ejphrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; aujtou'
th;n parabolhvn. 18 kai; levgei aujtoi'", Ou{tw"
kai; uJmei'" ajsuvnetoiv ejste_ ouj noei'te o{ti pa'n
to; e[xwqen eijsporeuovmenon eij" to;n a[nqrwpon
ouj duvnatai aujto;n koinw'sai, 19 o{ti oujk
eijsporeuvetai aujtou' eij" th;n kardivan ajll! eij"
th;n koilivan, kai; eij" to;n ajfedrw'na
ejkporeuvetai, kaqarivzwn pavnta ta; brwvmata.
20 e[legen de; o{ti To; ejk tou' ajnqrwvpou
ejkporeuovmenon ejkei'no koinoi' to;n a[nqrwpon:
21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai,
pornei'ai, klopaiv, fovnoi, 22 moicei'ai,
pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva,
ajfrosuvnh: 23 pavnta tau'ta ta; ponhra;
e[swqen ejkporeuvetai kai; koinoi' to;n
a[nqrwpon.
24 !Ekei'qen de; ajnasta;" ajph'lqen eij" ta;
o{ria Tuvrou. kai; eijselqw;n eij" oijkivan oujdevna
h[qelen gnw'nai, kai; oujk hjdunhvqh laqei'n:
25 ajll! eujqu;" ajkouvsasa gunh; peri; aujtou', h|"
ei\cen to; qugavtrion aujth'" pneu'ma
ajkavqarton, ejlqou'sa prosevpesen pro;" tou;"
J
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meg kell tartaniuk: a poharak és korsók, a
rézedények és ágyak mosását. 5 Megkérdezték tehát
őt a farizeusok és írástudók: »Miért nem élnek
tanítványaid a régiek hagyománya szerint, miért
esznek kenyeret közönséges kézzel?« 6 Ő ezt felelte
nekik: »Helyesen jövendölt rólatok Izajás,
képmutatók, amint írva van:
`Ez a nép ajkával tisztel engem,
de a szíve távol van tőlem.
7 Pedig hiába tisztelnek,
ha emberi tudományt és parancsokat
tanítanak' {Iz 29,13}.
8 Mert Isten parancsát elhagyva az emberek
hagyományát tartjátok, a korsók és poharak mosását,
és sok egyéb ezekhez hasonló dolgot cselekedtek.«
9 Majd így folytatta: »Szépen kijátsszátok Isten
parancsolatát, hogy a magatok hagyományát
megtartsátok. 10 Mózes ugyanis azt mondta: `Tiszteld
atyádat és anyádat'; és: `Aki atyját vagy anyját
gyalázza, haljon meg' {Kiv 20,12; 21,17}. 11 Ti pedig azt
mondjátok: `Ha az ember azt mondja apjának vagy
anyjának: korbán, azaz fogadalmi ajándék az, ami
tőlem neked járna', 12 azontúl már nem engeditek,
hogy valamit tegyen az apjáért vagy anyjáért, 13 s így
érvénytelenítitek Isten szavát a ti hagyományotok
kedvéért, melyet tovább adtok; és sok más effélét
cselekszetek.«
14 Ezután ismét magához hívta a tömeget, és azt
mondta nekik: »Hallgassatok rám mindnyájan és
értsétek meg: 15 Semmi, ami kívülről megy be az
emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, hanem ami az
emberből kijön, az szennyezi be az embert. 16 Akinek
füle van a hallásra, hallja meg.«
17 Amikor bement a házba a tömeg elől,
megkérdezték őt tanítványai a példabeszéd
értelméről. 18 Így válaszolt nekik: »Hát ti is ilyen
értetlenek vagytok? Nem látjátok be, hogy mindaz,
ami kívülről megy be az emberbe, nem szennyezheti
be őt, 19 mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába,
aztán pedig az árnyékszékre kerül?« Ezzel
megtisztított minden ételt. 20 »Hanem, amint
mondtam, ami az emberből kijön, az teszi
tisztátalanná az embert. 21 Mert belülről, az emberek
szívéből
erednek
a
gonosz
gondolatok,
házasságtörések, lopások, gyilkosságok, 22 hűtlenség,
kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsapongások,
irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség.
23 Mindez a rossz belülről származik, és tisztátalanná
teszi az embert.«
A pogány asszony lányának meggyógyítása
24 Ezután

továbbment onnan, és Tírusz és Szidon
vidékére ment. Betért egy házba, de nem akarta,
hogy valaki is megtudja; mégsem maradhatott
titokban. 25 Mindjárt hírét vette egy asszony is,

povda" aujtou': 26 hJ de; gunh; h\n @Ellhniv",
Surofoinivkissa tw'/ gevnei: kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;"
aujth'". 27 kai; e[legen aujth'/, !vAfe" prw'ton
cortasqh'nai ta; tevkna, ouj gavr ejstin kalo;n
labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn kai; toi'"
kunarivoi" balei'n. 28 hJ de; ajpekrivqh kai; levgei
aujtw'/, Kuvrie, kai; ta; kunavria uJpokavtw th'"
trapevzh" ejsqivousin ajpo; tw'n yicivwn tw'n
paidivwn. 29 kai; ei\pen aujth'/, Dia; tou'ton to;n
lovgon u{page, ejxelhvluqen ejk th'" qugatrov"
sou to; daimovnion. 30 kai; ajpelqou'sa eij" to;n
oi\kon aujth'" eu|ren to; paidivon beblhmevnon
ejpi; th;n klivnhn kai; to; daimovnion ejxelhluqov".
31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn
Tuvrou h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan
th'" Galilaiva" ajna; mevson tw'n oJrivwn
Dekapovlew". 32 kai; fevrousin aujtw'/ kwfo;n
kai; mogilavlon, kai; parakalou'sin aujto;n i{na
ejpiqh'/ aujtw'/ th;n cei'ra. 33 kai; ajpolabovmeno"
aujto;n ajpo; tou' o[clou kat! ijdivan e[balen tou;"
daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou' kai;
ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou', 34 kai;
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n ejstevnaxen, kai;
levgei aujtw'/, Effaqa, o{ ejstin, Dianoivcqhti.
35 kai; »eujqevw"¼ hjnoivghsan aujtou' aiJ ajkoaiv,
kai; ejluvqh oJ desmo;" th'" glwvssh" aujtou', kai;
ejlavlei ojrqw'". 36 kai; diesteivlato aujtoi'" i{na
mhdeni;
levgwsin:
o{son
de;
aujtoi'"
diestevlleto, aujtoi; ma'llon perissovteron
37 kai;
ejkhvrusson.
uJperperissw'"
ejxeplhvssonto levgonte", Kalw'" pavnta
pepoivhken: kai; tou;" kwfou;" poiei' ajkouvein
kai; »tou;"¼ ajlavlou" lalei'n.
§
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ejkeivnai" tai'" hJmevrai" pavlin
pollou' o[clou o[nto" kai; mh; ejcovntwn tiv
favgwsin, proskalesavmeno" tou;" maqhta;"
levgei aujtoi'", 2 Splagcnivzomai ejpi; to;n
o[clon o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn
moi kai; oujk e[cousin tiv favgwsin: 3 kai; eja;n
ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n,
ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/: kaiv tine" aujtw'n
ajpo; makrovqen h{kasin. 4 kai; ajpekrivqhsan
aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' o{ti Povqen touvtou"
dunhvsetaiv ti" w|de cortavsai a[rtwn ejp!
ejrhmiva"_ 5 kai; hjrwvta aujtouv", Povsou" e[cete
a[rtou"_ oiJ de; ei\pan, @Eptav. 6 kai;
paraggevllei tw'/ o[clw/ ajnapesei'n ejpi; th'"
gh'": kai; labw;n tou;" eJpta; a[rtou"
eujcaristhvsa" e[klasen kai; ejdivdou toi'"
maqhtai'" aujtou' i{na paratiqw'sin kai;
parevqhkan tw'/ o[clw/. 7 kai; ei\con ijcquvdia
ojlivga: kai; eujloghvsa" aujta; ei\pen kai; tau'ta
8 kai;
paratiqevnai.
e[fagon
kai;
ejcortavsqhsan, kai; h\ran perisseuvmata
klasmavtwn eJpta; spurivda". 9 h\san de; wJ"
tetrakiscivlioi. kai; ajpevlusen aujtouv".
10 Kai; eujqu;" ejmba;" eij" to; ploi'on meta;
tw'n maqhtw'n aujtou' h\lqen eij" ta; mevrh

akinek a lányában tisztátalan lélek volt; odajött és a
lábaihoz borult. 26 Az asszony pogány volt, szírföníciai nemzetiségű, s kérte őt, hogy űzze ki
lányából az ördögöt. 27 Ő azt mondta neki: »Hadd
lakjanak jól először a gyermekek; mert nem való
elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a
kiskutyáknak.« 28 De az asszony folytatta: »Uram! A
kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek
morzsáiból!« 29 Erre ő azt felelte neki: »Mivel ezt
mondtad, menj, kiment az ördög lányodból.«
30 Amikor hazaért, a kislányt az ágyon fekve találta,
és az ördög már kiment belőle.
A süketnéma meggyógyítása 31 Ezután ismét
eltávozott Tírusz vidékéről. Szidonon át a Galileai
tengerhez ment, a Tízváros határába. 32 Ott odavittek
hozzá egy siketnémát, és kérték őt, hogy tegye rá a
kezét. 33 Félrevitte őt külön a tömegtől, a füleibe
dugta ujjait, köpött, megérintette a nyelvét, 34 majd
föltekintve az égre, fohászkodott, és azt mondta neki:
»Effeta!«, azaz »Nyílj meg!« 35 Erre azonnal
megnyíltak a fülei, megoldódott nyelvének köteléke,
és rendesen beszélt. 36 Ekkor megparancsolta nekik,
hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban
tiltotta nekik, annál inkább hirdették. 37 Szerfölött
csodálkoztak és mondták: »Mindent jól cselekedett;
a süketeknek visszaadta hallásukat, és szóra bírta a
némákat!«
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A második kenyérszaporítás 1 Azokban

a
napokban, amikor ismét nagy tömeg volt együtt és
nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait és
azt mondta nekik: 2 »Sajnálom a tömeget, mert íme,
már három napja velem vannak, és nincs mit enniük.
3 Ha étlen bocsátom haza őket, ellankadnak az úton,
mert
egyesek
messziről
jöttek
közülük.«
4 Tanítványai azt felelték neki: »Hogyan tarthatná jól
az ember ezeket kenyérrel itt a pusztában?« 5 Ő
pedig megkérdezte őket: »Hány kenyeretek van?«
Azok azt felelték: »Hét.« 6 Erre megparancsolta a
tömegnek, hogy telepedjen le a földre. Fogta a hét
kenyeret, hálát adott, megszegte és odaadta
tanítványainak, hogy eléjük tegyék; és azok a tömeg
elé tették. 7 Egy kevés haluk is volt; azokat is
megáldotta, és szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük.
8 Aztán ettek és jóllaktak. Végül a megmaradt
darabokból hét kosárral szedtek össze. 9 Akik ettek,
mintegy négyezren voltak. Majd elbocsátotta őket.
Jézus nem ad jelet 10 Ő pedig azonnal beszállt a
hajóba tanítványaival és Dalmanuta vidékére ment.
11 Ekkor kijöttek a farizeusok, elkezdtek vele
vitatkozni, és kísértették őt, égi jelet kérve tőle.
12 Ekk
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Dalmanouqav. 11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi
kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/, zhtou'nte" par!
aujtou'
shmei'on
ajpo;
tou'
oujranou',
peiravzonte" aujtovn. 12 kai; ajnastenavxa" tw'/
pneuvmati aujtou' levgei, Tiv hJ genea; au{th
zhtei' shmei'on_ ajmh;n levgw uJmi'n, eij
doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on. 13 kai;
ajfei;" aujtou;" pavlin ejmba;" ajph'lqen eij" to;
pevran.
14 Kai; ejpelavqonto labei'n a[rtou", kai;
eij mh; e{na a[rton oujk ei\con meq! eJautw'n ejn tw'/
ploivw/. 15 kai; diestevlleto aujtoi'" levgwn,
@Ora'te, blevpete ajpo; th'" zuvmh" tw'n
Farisaivwn kai; th'" zuvmh" @Hrwv/dou. 16 kai;
dielogivzonto pro;" ajllhvlou" o{ti !vArtou"
oujk e[cousin. 17 kai; gnou;" levgei aujtoi'", Tiv
dialogivzesqe o{ti a[rtou" oujk e[cete_ ou[pw
noei'te oujde; sunivete_ pepwrwmevnhn e[cete
th;n kardivan uJmw'n_ 18 ojfqalmou;" e[conte" ouj
blevpete kai; w\ta e[conte" oujk ajkouvete_ kai;
ouj mnhmoneuvete, 19 o{te tou;" pevnte a[rtou"
e[klasa eij" tou;" pentakiscilivou", povsou"
kofivnou" klasmavtwn plhvrei" h[rate_
levgousin aujtw'/, Dwvdeka. 20 @vOte tou;" eJpta;
eij" tou;" tetrakiscilivou", povswn spurivdwn
plhrwvmata klasmavtwn h[rate_ kai; levgousin
»aujtw'/¼, @Eptav. 21 kai; e[legen aujtoi'", Ou[pw
sunivete_
22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn. kai;
fevrousin aujtw'/ tuflo;n kai; parakalou'sin
23 kai;
aujto;n
i{na
aujtou'
a{yhtai.
ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh", kai;
ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;"
cei'ra" aujtw'/, ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"_
24 kai; ajnablevya" e[legen, Blevpw tou;"
ajnqrwvpou",
o{ti
wJ"
devndra
oJrw'
peripatou'nta". 25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;"
cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou', kai;
dievbleyen, kai; ajpekatevsth, kai; ejnevblepen
thlaugw'" a{panta. 26 kai; ajpevsteilen aujto;n
eij" oi\kon aujtou' levgwn, Mhde; eij" th;n kwvmhn
eijsevlqh/".
27 Kai; ejxh'lqen oJ !Ihsou'" kai; oiJ
maqhtai; aujtou' eij" ta;" kwvma" Kaisareiva"
th'" Filivppou: kai; ejn th'/ oJdw'/ ejphrwvta tou;"
maqhta;" aujtou' levgwn aujtoi'", Tivna me
levgousin oiJ a[nqrwpoi ei\nai_ 28 oiJ de; ei\pan
aujtw'/ levgonte" »o{ti¼ !Iwavnnhn to;n
baptisthvn, kai; a[lloi, !Hlivan, a[lloi de; o{ti
ei|" tw'n profhtw'n. 29 kai; aujto;" ejphrwvta
aujtouv", @Umei'" de; tivna me levgete ei\nai_
ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/, Su; ei\ oJ
Cristov". 30 kai; ejpetivmhsen aujtoi'" i{na
mhdeni; levgwsin peri; aujtou'.
31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;" o{ti
dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n kai;
ajpodokimasqh'nai uJpo; tw'n presbutevrwn kai;
tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn kai;
j
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12 Ekkor

lelke mélyéből felsóhajtott és azt mondta:
»Miért kér jelet ez a nemzedék? Bizony, mondom
nektek: nem kap jelet ez a nemzedék.« 13 Azután
otthagyta őket, ismét a hajóba szállt, és átkelt a túlsó
partra.
Óvás a farizeusoktól és Heródestől 14 Közben
elfelejtettek kenyeret vinni, és egy kenyérnél több
nem volt náluk a hajóban. 15 Ekkor így intette őket:
»Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától
és Heródes kovászától.« 16 Azok pedig tanakodtak
egymás közt, arra gondolva, hogy: »Nincsen
kenyerünk.« 17 Jézus észrevette ezt, és azt mondta
nekik: »Miért tanakodtok azon, hogy nincsen
kenyeretek? Még mindig nem tudjátok és nem értitek
a dolgot? Még mindig el van vakulva a szívetek?
18 Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem
hallotok? {Jer 5,21} Nem emlékeztek arra, 19 hogy
amikor az öt kenyeret ötezernek megtörtem, hány
tele kosár hulladékot szedtetek fel?« Azt felelték
neki: »Tizenkettőt.« 20 »És amikor a hét kenyeret
négyezernek, hány kosár maradékot szedtetek
össze?« Azt felelték neki: »Hetet.« 21 Erre így szólt
hozzájuk: »Miért van tehát az, hogy mégsem
értitek?«
A betszaidai vak meggyógyítása 22 Azután
Betszaidába érkeztek. Egy vakot vezettek hozzá, és
kérték őt, hogy érintse meg. 23 Ő kézen fogta a vakot,
kivezette a helységből, és a szemére köpve rátette a
kezeit, aztán megkérdezte tőle, hogy lát-e valamit.
24 Az föltekintett és azt mondta: »Látom az
embereket, mintha a fák járkálnának.« 25 Azután
ismét a szemére tette a kezét, mire az látni kezdett,
meggyógyult, és tisztán látott mindent. 26 S ő ezzel
küldte őt haza: »A faluba ne menj be!«
A JERUZSÁLEMBE VEZETŐ ÚT: 8,27-10,52
27 Jézus

ezután elment
tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton
megkérdezte tanítványait: »Kinek tartanak engem az
emberek?« 28 Ők azt felelték neki: »Keresztelő
Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a
próféták közül.« 29 Erre megkérdezte őket: »És ti
kinek tartotok engem?« Péter felelt neki: »Te vagy a
Krisztus.« 30 Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt
senkinek se mondják el róla.
Péter

vallomása

Első
jövendölés
feltámadásról 31 Ezután

a

szenvedésről

és

a

elkezdte őket tanítani arra,
hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell,
hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg
kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell
támadnia. 32 Egész nyíltan mondta el nekik ezt a
dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt, és kezdte
lebeszélni. 33 De ő megfordult, a tanítványaira
tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal:

ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra"
ajnasth'nai: 32 kai; parrhsiva/ to;n lovgon
ejlavlei. kai; proslabovmeno" oJ Pevtro" aujto;n
h[rxato ejpitima'n aujtw'/. 33 oJ de; ejpistrafei;"
kai; ijdw;n tou;" maqhta;" aujtou' ejpetivmhsen
Pevtrw/ kai; levgei, @vUpage ojpivsw mou,
Satana', o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou' ajlla; ta;
tw'n ajnqrwvpwn.
34 Kai; proskalesavmeno" to;n o[clon
su;n toi'" maqhtai'" aujtou' ei\pen aujtoi'", Ei[
ti"
qevlei
ojpivsw
mou
ajkolouqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n
stauro;n aujtou' kai; ajkolouqeivtw moi. 35 o}"
ga;r eja;n qevlh/ th;n yuch;n aujtou' sw'sai
ajpolevsei aujthvn: o}" d! a]n ajpolevsei th;n
yuch;n aujtou' e{neken ejmou' kai; tou'
eujaggelivou swvsei aujthvn. 36 tiv ga;r wjfelei'
a[nqrwpon kerdh'sai to;n kovsmon o{lon kai;
zhmiwqh'nai th;n yuch;n aujtou'_ 37 tiv ga;r doi'
a[nqrwpo" ajntavllagma th'" yuch'" aujtou'_
38 o}" ga;r eja;n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;"
lovgou" ejn th'/ genea'/ tauvth/ th'/ moicalivdi kai;
aJmartwlw'/, kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou
ejpaiscunqhvsetai aujto;n o{tan e[lqh/ ejn th'/
dovxh/ tou' patro;" aujtou' meta; tw'n ajggevlwn
tw'n aJgivwn.
§
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e[legen aujtoi'", !Amh;n levgw
uJmi'n o{ti eijsivn tine" w|de tw'n eJsthkovtwn
oi{tine" ouj mh; geuvswntai qanavtou e{w" a]n
i[dwsin th;n basileivan tou' qeou' ejlhluqui'an
ejn dunavmei.
2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ
!Ihsou'" to;n Pevtron kai; to;n !Iavkwbon kai; to;n
!Iwavnnhn, kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro"
uJyhlo;n kat! ijdivan movnou". kai; metemorfwvqh
e[mprosqen aujtw'n, 3 kai; ta; iJmavtia aujtou'
ejgevneto stivlbonta leuka; livan oi|a gnafeu;"
ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.
4 kai; w[fqh aujtoi'" !Hliva" su;n Mwu>sei', kai;
h\san sullalou'nte" tw'/ !Ihsou'. 5 kai;
ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ !Ihsou',
@Rabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai, kai;
poihvswmen trei'" skhnav", soi; mivan kai;
Mwu>sei' mivan kai; !Hliva/ mivan. 6 ouj ga;r h[/dei
tiv ajpokriqh'/, e[kfoboi ga;r ejgevnonto. 7 kai;
ejgevneto nefevlh ejpiskiavzousa aujtoi'", kai;
ejgevneto fwnh; ejk th'" nefevlh", Ou|tov" ejstin
oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ajkouvete aujtou'. 8 kai;
ejxavpina peribleyavmenoi oujkevti oujdevna
ei\don ajlla; to;n !Ihsou'n movnon meq! eJautw'n.
9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou'
o[rou" diesteivlato aujtoi'" i{na mhdeni; a}
ei\don dihghvswntai, eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou'
ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/. 10 kai; to;n
lovgon
ejkravthsan
pro;"
eJautou;"
suzhtou'nte" tiv ejstin to; ejk nekrw'n
ajnasth'nai.
11 kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte", @vOti

»Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival
törődsz, hanem az emberekével.«
Jézus követése; az önmegtagadás 34 Azután
magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és
azt mondta nekik: »Aki utánam akar jönni, tagadja
meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen
engem. 35 Mert aki meg akarja menteni életét,
elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az
evangéliumért, megmenti azt. 36 Mert mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének
pedig kárát vallja? 37 Hisz mit adhat az ember
cserébe a lelkéért? 38 Mert aki szégyell engem és az
én igéimet ebben a házasságtörő és bűnös korban, az
Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön
Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.«

9

1 Ezután

így folytatta: »Bizony, mondom
nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem
ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön
az Isten országa hatalommal.«
Jézus színeváltozása 2 Hat nap múlva Jézus
maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket
külön fölvitte egy magas hegyre, és színében
elváltozott előttük. 3 A ruhái fényesek lettek és
ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy semmiféle
ruhafestő a földön nem tudná megfehéríteni.
4 Egyszerre megjelent nekik Illés Mózessel; Jézussal
beszélgettek. 5 Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta
Jézusnak: »Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd
csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet.« 6 Nem is tudta, mit mond,
mert teljesen meg voltak rettenve. 7 Erre felhő szállt
alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott:
»Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok« {Iz 42,1;
MTörv 18,15}. 8 Mire körülnéztek, már senki mást nem
láttak a közelükben, csak Jézust egymagát.
9 Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta
nekik, hogy amiket láttak, senkinek el ne beszéljék
mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a
halálból. 10 Ők a dolgot magukban is tartották, de
egymás között arról tanakodtak, hogy mit jelent az:
`feltámad a halálból'.
Illés eljövetele 11 Aztán megkérdezték tőle:
»Miért mondják a farizeusok és az írástudók, hogy
Illésnek előbb el kell jönnie?« 12 Ő így felelt nekik:
»Illés, amikor eljön, először helyreállít mindent {Mal

levgousin oiJ grammatei'" o{ti !Hlivan dei'
ejlqei'n prw'ton_ 12 oJ de; e[fh aujtoi'", !Hliva"
me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta, kai;
pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/_ 13 ajlla;
levgw uJmi'n o{ti kai; !Hliva" ejlhvluqen, kai;
ejpoivhsan aujtw'/ o{sa h[qelon, kaqw;"
gevgraptai ejp! aujtovn.
14 Kai; ejlqovnte" pro;" tou;" maqhta;"
ei\don o[clon polu;n peri; aujtou;" kai;
grammatei'" suzhtou'nta" pro;" aujtouv".
15 kai; eujqu;" pa'" oJ o[clo" ijdovnte" aujto;n
ejxeqambhvqhsan,
kai;
prostrevconte"
hjspavzonto aujtovn. 16 kai; ejphrwvthsen
aujtouv", Tiv suzhtei'te pro;" aujtouv"_ 17 kai;
ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou, Didavskale,
h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta
pneu'ma a[lalon: 18 kai; o{pou eja;n aujto;n
katalavbh/ rJhvssei aujtovn, kai; ajfrivzei kai;
trivzei tou;" ojdovnta" kai; xhraivnetai: kai;
ei\pa toi'" maqhtai'" sou i{na aujto; ejkbavlwsin,
kai; oujk i[scusan. 19 oJ de; ajpokriqei;" aujtoi'"
levgei, !'W genea; a[pisto", e{w" povte pro;"
uJma'" e[somai_ e{w" povte ajnevxomai uJmw'n_
fevrete aujto;n prov" me. 20 kai; h[negkan aujto;n
pro;" aujtovn. kai; ijdw;n aujto;n to; pneu'ma eujqu;"
sunespavraxen aujtovn, kai; pesw;n ejpi; th'" gh'"
ejkuliveto ajfrivzwn. 21 kai; ejphrwvthsen to;n
patevra aujtou', Povso" crovno" ejsti;n wJ"
tou'to gevgonen aujtw'/_ oJ de; ei\pen, !Ek
paidiovqen: 22 kai; pollavki" kai; eij" pu'r
aujto;n e[balen kai; eij" u{data i{na ajpolevsh/
aujtovn: ajll! ei[ ti duvnh/, bohvqhson hJmi'n
splagcnisqei;" ejf! hJma'". 23 oJ de; !Ihsou'"
ei\pen aujtw'/, To; Eij duvnh/, pavnta dunata; tw'/
pisteuvonti. 24 eujqu;" kravxa" oJ path;r tou'
paidivou e[legen, Pisteuvw: bohvqei mou th'/
ajpistiva/. 25 ijdw;n de; oJ !Ihsou'" o{ti
ejpisuntrevcei
o[clo"
ejpetivmhsen
tw'/
pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/, To;
a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw
soi, e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/"
eij" aujtovn. 26 kai; kravxa" kai; polla;
sparavxa" ejxh'lqen: kai; ejgevneto wJsei;
nekrov", w{ste tou;" pollou;" levgein o{ti
ajpevqanen. 27 oJ de; !Ihsou'" krathvsa" th'"
ceiro;" aujtou' h[geiren aujtovn, kai; ajnevsth.
28 kai; eijselqovnto" aujtou' eij" oi\kon oiJ
maqhtai; aujtou' kat! ijdivan ejphrwvtwn aujtovn,
@vOti hJmei'" oujk hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov_
29 kai; ei\pen aujtoi'", Tou'to to; gevno" ejn
oujdeni; duvnatai ejxelqei'n eij mh; ejn proseuch'/.
30 Kajkei'qen ejxelqovnte" pareporeuvonto
dia; th'" Galilaiva", kai; oujk h[qelen i{na ti"
gnoi': 31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou'
kai; e[legen aujtoi'" o{ti @O uiJo;" tou' ajnqrwvpou
paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn, kai;
ajpoktenou'sin aujtovn, kai; ajpoktanqei;" meta;
trei'" hJmevra" ajnasthvsetai. 32 oiJ de; hjgnovoun
to; rJh'ma kai; ejfobou'nto aujto;n ejperwth'sai

3,23-24}. Akkor az Emberfiáról miért van megírva,
hogy sokat kell szenvednie és gyalázatot kell tűrnie?
13 Mondom azonban nektek, hogy Illés már eljött, és
azt cselekedték vele, amit akartak, amint írva volt
felőle.«
Egy megszállott ifjú meggyógyítása 14 Amikor
visszaértek a tanítványokhoz, nagy tömeget láttak
körülöttük, és írástudókat, akik vitatkoztak velük.
15 Amint az egész néptömeg meglátta Jézust,
egyszerre
mindnyájan
elcsodálkoztak,
majd
odasiettek hozzá és köszöntötték őt. 16 Jézus
megkérdezte őket: »Miről vitatkoztok egymással?«
17 A tömegből valaki ezt felelte: »Mester! Elhoztam
hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, 18 mindenütt
megragadja őt, a földhöz vágja, ő pedig tajtékzik, a
fogait csikorgatja és megmerevedik. Szóltam
tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.« 19 Ő
így szólt hozzájuk: »Ó, te hitetlen nemzedék!
Meddig legyek még veletek? Meddig tűrjelek még
titeket? Hozzátok őt ide!« 20 Erre odavitték hozzá.
Amint a gyermek meglátta őt, a lélek azonnal
rángatni kezdte, és a földre esve tajtékozott és
fetrengett. 21 Ő megkérdezte az apját: »Mennyi ideje,
hogy ebbe a bajba esett?« Az ezt válaszolta:
»Gyermekkora óta. 22 Sokszor tűzbe és vízbe vetette
őt, hogy elveszítse. De ha valamit tehetsz, légy
segítségünkre, könyörülj rajtunk.« 23 Jézus így szólt
hozzá: »`Ha valamit tehetsz'? Minden lehetséges
annak, aki hisz!« 24 A gyermek apja azonnal
felkiáltott, és könnyeket hullatva azt mondta:
»Hiszek! Segíts hitetlenségemen!« 25 Amikor Jézus
látta, hogy a tömeg összefut, megfenyegette a
tisztátalan lelket, és azt mondta neki: »Te süket és
néma lélek! Parancsolom neked, menj ki belőle, és
többé bele ne menj!« 26 Erre az elkezdett kiáltozni, és
össze-vissza rángatva őt, kiment belőle. A gyermek
pedig olyan lett, mint a halott, mire sokan azt
mondták, hogy meghalt. 27 Jézus pedig kézenfogva
fölemelte őt; az pedig fölkelt.
28 Mikor
aztán bement a házba, külön
megkérdezték őt a tanítványai: »Mi miért nem tudtuk
kiűzni?« 29 Azt felelte nekik: »Ez a fajzat nem megy
ki másképpen, mint imádság által.«

Második jövendölés
feltámadásról 30 Ezután

a

szenvedésről

és

a

eltávoztak onnan és
átmentek Galileán; ő azonban nem akarta, hogy
valaki megtudja ezt. 31 Oktatta ugyanis tanítványait,
és elmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek
kezébe adják, megölik őt, de miután megölték,
harmadnapra feltámad. 32 Azok nem értették ezt a
beszédet, de nem merték őt megkérdezni.
A tanítványok vetélkedése 33 Megérkeztek
Kafarnaumba. Amikor már a házban volt,
megkérdezte őket: »Miről beszélgettetek az úton?«

to; rJh'ma, kai; ejfobou'nto aujto;n ejperwth'sai.
33 Kai; h\lqon eij" Kafarnaouvm. kai; ejn
th'/ oijkiva/ genovmeno" ejphrwvta aujtouv", Tiv ejn
th'/ oJdw'/ dielogivzesqe_ 34 oiJ de; ejsiwvpwn, pro;"
ajllhvlou" ga;r dielevcqhsan ejn th'/ oJdw'/ tiv"
meivzwn. 35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;"
dwvdeka kai; levgei aujtoi'", Ei[ ti" qevlei
prw'to" ei\nai e[stai pavntwn e[scato" kai;
pavntwn diavkono". 36 kai; labw;n paidivon
e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n kai;
ejnagkalisavmeno" aujto; ei\pen aujtoi'", 37 @;O"
a]n e}n tw'n toiouvtwn paidivwn devxhtai ejpi; tw'/
ojnovmativ mou, ejme; devcetai: kai; o}" a]n ejme;
devchtai, oujk ejme; devcetai ajlla; to;n
ajposteivlantav me.
38 !vEfh aujtw'/ oJ !Iwavnnh", Didavskale,
ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta
daimovnia, kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk
hjkolouvqei hJmi'n. 39 oJ de; !Ihsou'" ei\pen, Mh;
kwluvete aujtovn, oujdei;" gavr ejstin o}" poihvsei
duvnamin ejpi; tw'/ ojnovmativ mou kai; dunhvsetai
tacu; kakologh'saiv me: 40 o}" ga;r oujk e[stin
kaq! hJmw'n, uJpe;r hJmw'n ejstin. 41 @;O" ga;r a]n
potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato" ejn ojnovmati
o{ti Cristou' ejste, ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh;
ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.
42 Kai; o}" a]n skandalivsh/ e{na tw'n
mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn »eij" ejmev¼,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon eij perivkeitai
muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou' kai;
bevblhtai eij" th;n qavlassan. 43 Kai; eja;n
skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n
zwh;n h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij"
th;n gevennan, eij" to; pu'r to; a[sbeston.
(44)
45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se,
ajpovkoyon aujtovn: kalovn ejstivn se eijselqei'n
eij" th;n zwh;n cwl ;n h] tou;" duvo povda" e[conta
blhqh'nai eij" th;n gevennan.
(46)
47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/
se, e[kbale aujtovn: kalovn sev ejstin
monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou'
qeou' h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij"
th;n gevennan, 48 o{pou oJ skwvlhx aujtw'n ouj
teleuta'/ kai; to; pu'r ouj sbevnnutai:
49 pa'" ga;r puri; aJlisqhvsetai. 50 Kalo;n
to; a{la": eja;n de; to; a{la" a[nalon gevnhtai, ejn
tivni aujto; ajrtuvsete_ e[cete ejn eJautoi'" a{la,
kai; eijrhneuvete ejn ajllhvloi".

34 Azok

csak hallgattak, mert az úton arról
tanakodtak, hogy ki a legnagyobb közülük. 35 Ekkor
leült, odahívta a tizenkettőt, és azt mondta nekik:
»Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közül az
utolsó, és mindegyiknek a szolgája.« 36 Majd
odahívott egy gyermeket, közéjük állította, magához
ölelte, és azt mondta nekik: 37 »Aki egy ilyen
gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad
be; és aki engem befogad, nem engem fogad be,
hanem azt, aki engem küldött.«
Az idegen csodatevő 38 Ekkor János azt mondta
neki: »Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben
ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk
neki.« 39 Jézus azt felelte: »Ne tiltsátok meg neki!
Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog
engem egyhamar szidalmazni. 40 Hiszen aki nincs
ellenünk, velünk van. 41 Mert aki csak egy pohár
vizet ad is nektek inni az én nevemben, azért, mert
Krisztuséi vagytok, bizony, mondom nektek: nem
veszíti el jutalmát.
Óvás a megbotránkoztatástól 42 Aki pedig
megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek
bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének
a nyakára és a tengerbe vetnék.
43 Ha a kezed megbotránkoztat téged, vágd le
azt: jobb neked csonkán az életre bemenned, mint két
kezeddel együtt a gyehennába jutnod, az olthatatlan
tűzre. [44]
45 Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le
azt; jobb neked sántán az örök életre bemenned, mint
ha két lábaddal együtt a gyehennára vetnek. [46]
47 Ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki
azt; jobb neked fél szemmel az Isten országába
bemenned, mintha két szemmel a gyehennára vetnek,
48 ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem
alszik {Iz 66,24}.
A sóról 49 Mindenkit tűzzel fognak megsózni.
50 Jó a só; de ha a só ízetlenné válik, mivel adtok ízt
neki? Legyen só bennetek, és legyen békesség
köztetek.«

10 1 Kai; ejkei'qen ajnasta;" e[rcetai
10 Jézus Júdeába megy 1 Ezután elindult
eij" ta; o{ria th'" !Ioudaiva" »kai;¼ pevran tou'
!Iordavnou, ka ; sumporeuvontai pavlin o[cloi onnan, és a Jordán túlsó partján Júdea határába ment.
pro;" aujtovn, kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken Újból tömeg gyülekezett hozzá, ő pedig szokása
szerint ismét tanította őket.
aujtouv".
A válásról 2 A farizeusok odajárultak hozzá, s
2 kai;
proselqovnte"
Farisai'oi
h
b
k
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ejphrwvtwn aujto;n eij e[xestin ajndri; gunai'ka
ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn. 3 oJ de;
ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Tiv uJmi'n
ejneteivlato Mwu>sh'"_ 4 oiJ de; ei\pan,
!Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou
gravyai kai; ajpolu'sai. 5 oJ de; !Ihsou'" ei\pen
aujtoi'", Pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n
e[grayen uJmi'n th;n ejntolh;n tauvthn. 6 ajpo; de;
ajrch'" ktivsew" a[rsen kai; qh'lu ejpoivhsen
aujtouv": 7 e{neken touvtou kataleivyei
a[nqrwpo" to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra
»kai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka
aujtou'¼, 8 kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan:
w{ste oujkevti eijsi;n duvo ajlla; miva savrx. 9 o} ou\n
oJ qeo;" sunevzeuxen a[nqrwpo" mh; cwrizevtw.
10 Kai; eij" th;n oijkivan pavlin oiJ maqhtai; peri;
touvtou ejphrwvtwn aujtovn. 11 kai; levgei
aujtoi'", @;O" a]n ajpoluvsh/ th;n gunai'ka aujtou'
kai; gamhvsh/ a[llhn moica'tai ejp! aujthvn,
12 kai; eja;n aujth; ajpoluvsasa to;n a[ndra aujth'"
gamhvsh/ a[llon moica'tai.
13 Kai; prosevferon aujtw'/ paidiva i{na
aujtw'n a{yhtai: oiJ de; maqhtai; ejpetivmhsan
aujtoi'". 14 ijdw;n de; oJ !Ihsou'" hjganavkthsen
kai; ei\pen aujtoi'", !vAfete ta; paidiva
e[rcesqai prov" me, mh; kwluvete aujtav, tw'n
ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.
15 ajmh;n levgw uJmi'n, o}" a]n mh; devxhtai th;n
basileivan tou' qeou' wJ" paidivon, ouj mh;
eijsevlqh/ eij" aujthvn. 16 kai; ejnagkalisavmeno"
aujta; kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp!
aujtav.
17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n
ejphrwvta aujtovn, Didavskale ajgaqev, tiv
poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw_ 18 oJ
de; !Ihsou'" ei\pen aujtw'/, Tiv me levgei" ajgaqovn_
oujdei;" ajgaqo;" eij mh; ei|" oJ qeov". 19 ta;"
ejntola;" oi\da": Mh; foneuvsh/", Mh;
moiceuvsh/",
Mh;
klevyh/",
Mh;
yeudomarturhvsh/", Mh; ajposterhvsh/", Tivma
to;n patevra sou kai; th;n mhtevra.
20 oJ de; e[fh aujtw'/, Didavskale, tau'ta
pavnta ejfulaxavmhn ejk neovthtov" mou. 21 oJ de;
!Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai;
ei\pen aujtw'/, @vEn se uJsterei': u{page o{sa
e[cei" pwvlhson kai; do;" »toi'"¼ ptwcoi'", kai;
e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/, kai; deu'ro
ajkolouvqei moi. 22 oJ de; stugnavsa" ejpi; tw'/
lovgw/ ajph'lqen lupouvmeno", h\n ga;r e[cwn
kthvmata pollav. 23 Kai; peribleyavmeno" oJ
!Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou', Pw'"
duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte" eij" th;n
basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai. 24 oiJ de;
maqhtai; ejqambou'nto ejpi; toi'" lovgoi" aujtou'.
oJ de; !Ihsou'" pavlin ajpokriqei;" levgei aujtoi'",
Tevkna, pw'" duvskolovn ejstin eij" th;n
basileivan
tou'
qeou'
eijselqei'n:
25 eujkopwvterovn ejstin kavmhlon dia; »th'"¼
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hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: »Szabad-e
a férfinak elbocsátani a feleségét?« 3 Ő így felelt
nekik: »Mit parancsolt nektek Mózes?« 4 Erre azt
mondták: »Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk
és elbocsássuk« {MTörv 24,1}. 5 Erre Jézus azt válaszolta
nekik: »A ti keményszívűségetek miatt írta nektek e
parancsot. 6 A teremtés kezdetén azonban Isten
férfivá és nővé alkotta őket {Ter 1,27}. 7 Ezért az ember
elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik,
8 és a kettő egy testté lesz {Ter 2,24}. Így már nem
ketten vannak, hanem egy test. 9 Amit tehát Isten
egybekötött, azt ember szét ne válassza!« 10 Odahaza
a tanítványai ismét megkérdezték őt erről a dologról.
11 Azt felelte nekik: »Aki elbocsátja a feleségét és
másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. 12 És ha az
asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot
tör.«
13 Ekkor
A
gyermekek
megáldása
kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket;
de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták
őket. 14 Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta
nekik: »Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten
országa. 15 Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja
Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be
oda.« 16 Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a
kezét, és megáldotta őket.
A gazdagságról és Jézus követéséről 17 Amikor
kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdreesett
előtte és megkérdezte: »Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?« 18 Jézus erre azt mondta
neki: »Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó,
csak egyedül az Isten. 19 Ismered a parancsokat: Ne
ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne
tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat! « {Kiv

20,12-16; MTörv 5,16-20}
20 Az

illető azt felelte neki: »Mester! Ezeket
mind megtartottam ifjúságom óta.« 21 Akkor Jézus
rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki:
»Egynek vagy még híjával: menj, add el, amid van, s
add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben.
Azután jöjj, kövess engem!« 22 Erre a szóra az
elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy
vagyona volt.
23 Jézus pedig körültekintett és azt mondta
tanítványainak: »Milyen nehezen jutnak Isten
országába azok, akiknek vagyonuk van!« 24 A
tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra
megszólalt, és ezt mondta nekik: »Gyermekeim!
Bizony, nagyon nehéz az Isten országába bejutni!
25 Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a
gazdagnak bemenni az Isten országába.« 26 Azok
erre még jobban csodálkoztak, és egymást
kérdezgették: »Akkor hát ki üdvözülhet?« 27 Jézus

trumalia'" »th'"¼ rJafivdo" dielqei'n h]
plouvsion eij" th;n basileivan tou' qeou'
eijselqei'n. 26 oiJ de; perissw'" ejxeplhvssonto
levgonte" pro;" eJautouv", Kai; tiv" duvnatai
swqh'nai_ 27 ejmblevya" aujtoi'" oJ !Ihsou'"
levgei, Para; ajnqrwvpoi" ajduvnaton ajll! ouj
para; qew'/, pavnta ga;r dunata; para; tw'/ qew'/.
28 !vHrxato levgein oJ Pevtro" aujtw'/, !Idou;
hJmei'" ajfhvkamen pavnta kai; hjkolouqhvkamevn
soi. 29 e[fh oJ !Ihsou'", !Amh;n levgw uJmi'n,
oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken oijkivan h] ajdelfou;" h]
ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h]
ajgrou;" e{neken ejmou' kai; e{neken tou'
30 eja;n
eujaggelivou,
mh;
lavbh/
eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/
oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai;
mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;" meta;
diwgmw'n, kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n
aijwvnion. 31 polloi; de; e[sontai prw'toi
e[scatoi kai; »oiJ¼ e[scatoi prw'toi.
32 !'Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte"
eij" @Ierosovluma, kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ
!Ihsou'",
kai;
ejqambou'nto,
oiJ
de;
ajkolouqou'nte" ejfobou'nto. kai; paralabw;n
pavlin tou;" dwvdeka h[rxato aujtoi'" levgein ta;
mevllonta aujtw'/ sumbaivnein, 33 o{ti !Idou;
ajnabaivnomen eij" @Ierosovluma, kai; oJ uiJo;" tou'
ajnqrwvpou paradoqhvsetai toi'" ajrciereu'sin
kai; toi'" grammateu'sin, kai; katakrinou'sin
aujto;n qanavtw/ kai; paradwvsousin aujto;n toi'"
e[qnesin 34 kai; ejmpaivxousin aujtw'/ kai;
ejmptuvsousin aujtw'/ kai; mastigwvsousin
aujto;n kai; ajpoktenou'sin, kai; meta; trei'"
hJmevra" ajnasthvsetai.
35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/ !Iavkwbo"
kai; !Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte"
aujtw'/, Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n
aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n. 36 oJ de; ei\pen
aujtoi'", Tiv qevletev » me¼ poihvsw uJmi'n_ 37 oiJ de;
ei\pan aujtw'/, Do;" hJmi'n i{na ei|" sou ejk dexiw'n
kai; ei|" ejx ajristerw'n kaqivswmen ejn th'/ dovxh/
sou. 38 oJ de; !Ihsou'" ei\pen aujtoi'", Oujk
oi[date tiv aijtei'sqe. duvnasqe piei'n to;
pothvrion o} ejgw; pivnw, h] to; bavptisma o} ejgw;
baptivzomai baptisqh'nai_ 39 oiJ de; ei\pan
aujtw'/, Dunavmeqa. oJ de; !Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
To; pothvrion o} ejgw; pivnw pivesqe kai; to;
bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqhvsesqe,
40 to; de; kaqivsai ejk dexiw'n mou h] ejx
eujwnuvmwn oujk e[stin ejmo;n dou'nai, ajll! oi|"
hJtoivmastai.
41 Kai; ajkouvsante" oiJ devka h[rxanto
ajganaktei'n peri; !Iakwvbou kai; !Iwavnnou.
42 kai; proskalesavmeno" aujtou;" oJ !Ihsou'"
levgei aujtoi'", Oi[date o{ti oiJ dokou'nte"
a[rcein tw'n ejqnw'n katakurieuvousin aujtw'n
kai; oiJ megavloi aujtw'n katexousiavzousin
aujtw'n. 43 oujc ou{tw" dev ejstin ejn uJmi'n: ajll!
o}" a]n qevlh/ mevga" genevsqai ejn uJmi'n, e[stai
uJmw'n diavkono" 44 kai; o}" a]n qevlh ejn uJmi'n

azonban rájuk tekintett és így szólt: »Embereknek
lehetetlen ez, de Istennek nem; mert Istennek minden
lehetséges« {Ter 18,14; Jób 42,2}.
28 Ekkor megszólalt Péter: »Íme, mi elhagytunk
mindent és követtünk téged!« 29 Jézus azt felelte:
»Bizony, mondom nektek: mindenki, aki elhagyta
házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a
gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért,
30 százannyit kap már most, ebben a világban:
házakat,
testvéreket,
nővéreket,
anyákat,
gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az
eljövendő világban pedig az örök életet. 31 Sokan
lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.«
Harmadik
feltámadásról

jövendölés
32 Mikor

a

szenvedésről

és

a

úton
voltak,
hogy
fölmenjenek Jeruzsálembe, Jézus előttük haladt. Az
emberek megcsodálták, tanítványai pedig aggódva
követték. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt,
és elkezdett nekik beszélni mindarról, ami rá vár:
33 »Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát
át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak.
Halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak.
34 Kicsúfolják,
leköpdösik, megostorozzák és
megölik; de harmadnapra föltámad.«
Az uralkodásról és a szolgálatról 35 Ekkor eléje
járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak:
»Mester! Azt szeretnénk, hogy amit kérünk, tedd
meg nekünk.« 36 Ő megkérdezte tőlük: »Mit akartok,
hogy megtegyek nektek?« 37 Azt felelték: »Tedd meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig
a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.«
38 Jézus erre azt mondta nekik: »Nem tudjátok, mit
kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én
iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?«
39 Ők azt felelték neki: »Meg tudunk.« Ekkor Jézus
azt mondta nekik: »A kehelyből, amelyből én iszom,
inni fogtok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én
megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni.
40 De azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon
ki üljön, az nem az én dolgom. Az azoké lesz,
akiknek készítették.«
41 Amikor a tíz meghallotta ezt, haragudni
kezdtek Jakabra és Jánosra. 42 Jézus azonban
magához hívta őket, és azt mondta nekik: »Tudjátok,
hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek,
azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak
felettük. 43 Köztetek azonban ez nem így van, hanem
aki nagy akar lenni, az legyen a szolgátok; 44 aki
pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz
mindenkinek. 45 Hiszen az Emberfia sem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és
életét adja váltságul sokakért.«
46 Ezután
A
jerikói
vak
meggyógyítása

uJmw'n diavkono", 44 kai; o}" a]n qevlh/ ejn uJmi'n
ei\nai prw'to", e[stai pavntwn dou'lo": 45 kai;
ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk h\lqen
diakonhqh'nai ajlla; diakonh'sai kai; dou'nai
th;n yuch;n aujtou' luvtron ajnti; pollw'n.
46 Kai; e[rcontai eij" !Iericwv. kai;
ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; !Iericw; kai; tw'n
maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou' oJ uiJo;"
Timaivou Bartimai'o" tuflo;" prosaivth"
ejkavqhto para; th;n oJdovn. 47 kai; ajkouvsa" o{ti
!Ihsou'" oJ Nazarhnov" ejstin h[rxato kravzein
kai; levgein, UiJe; Daui;d !Ihsou', ejlevhsovn me.
48 kai; ejpetivmwn aujtw'/ polloi; i{na siwphvsh/: oJ
de; pollw'/ ma'llon e[krazen, UiJe; Dauivd,
ejlevhsovn me. 49 kai; sta;" oJ !Ihsou'" ei\pen,
Fwnhvsate aujtovn. kai; fwnou'sin to;n tuflo;n
levgonte" aujtw'/, Qavrsei, e[geire, fwnei' se.
50 oJ de; ajpobalw;n to; iJmavtion aujtou'
ajnaphdhvsa" h\lqen pro;" to;n !Ihsou'n. 51 kai;
ajpokriqei;" aujtw'/ oJ !Ihsou'" ei\pen, Tiv soi
qevlei" poihvsw_ oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/,
Rabbouni, i{na ajnablevyw. 52 kai; oJ !Ihsou'"
ei\pen aujtw'/, @vUpage, hJ pivsti" sou sevswkevn
se. kai; eujqu;" ajnevbleyen, kai; hjkolouvqei aujtw'/
ejn th'/ oJdw'/.

11
o{te
ejggivzousin
eij"
@Ierosovluma eij" Bhqfagh; kai; Bhqanivan pro;"
to; !vOro" tw'n !Elaiw'n, ajpostevllei duvo tw'n
maqhtw'n aujtou' 2 kai; levgei aujtoi'", @Upavgete
eij" th;n kwvmhn th;n katevnanti uJmw'n, kai;
eujqu;" eijsporeuovmenoi eij" aujth;n euJrhvsete
pw'lon dedemevnon ejf! o}n oujdei;" ou[pw
ajnqrwvpwn ejkavqisen: luvsate aujto;n kai;
fevrete. 3 kai; ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, Tiv poiei'te
tou'to_ ei[pate, @O kuvrio" aujtou' creivan e[cei,
kai; eujqu;" aujto;n ajpostevllei pavlin w|de. 4 kai;
ajph'lqon kai; eu|ron pw'lon dedemevnon pro;"
quvran e[xw ejpi; tou' ajmfovdou, kai; luvousin
aujtovn. 5 kaiv tine" tw'n ejkei' eJsthkovtwn
e[legon aujtoi'", Tiv poiei'te luvonte" to;n
pw'lon_ 6 oiJ de; ei\pan aujtoi'" kaqw;" ei\pen oJ
!Ihsou'": kai; ajfh'kan aujtouv". 7 kai; fevrousin
to;n pw'lon pro;" to;n !Ihsou'n, kai;
ejpibavllousin aujtw'/ ta; iJmavtia aujtw'n, kai;
ejkavqisen ejp! aujtovn. 8 kai; polloi; ta; iJmavtia
aujtw'n e[strwsan eij" th;n oJdovn, a[lloi de;
stibavda" kovyante" ejk tw'n ajgrw'n. 9 kai; oiJ
proavgonte" kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon,
@Wsannav: Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn
ojnovmati kurivou: 10 Eujloghmevnh hJ ejrcomevnh
basileiva tou' patro;" hJmw'n Dauivd: @Wsanna;
ejn toi'" uJyivstoi". 11 Kai; eijsh'lqen eij"
@Ierosovluma
eij"
to;
iJerovn:
kai;
peribleyavmeno" pavnta, ojyiva" h[dh ou[sh"
th'" w{ra", ejxh'lqen eij" Bhqanivan meta; tw'n
dwvdeka.
12 Kai; th'/ ejpauvrion ejxelqovntwn aujtw'n
ajpo; Bhqaniva" ejpeivnasen. 13 kai; ijdw;n sukh'n
ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen eij a[ra
§

1 Kai;

megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból
tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak
Bartímeus, Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett.
47 Amint meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az,
elkezdett kiáltozni: »Jézus, Dávid Fia! Könyörülj
rajtam!« 48 Sokan leintették őt, hogy hallgasson. Ő
azonban annál jobban kiáltozott: »Dávid Fia!
49 Jézus
Könyörülj
rajtam!«
megállt
és
megparancsolta, hogy hívják őt eléje. Erre odahívták
a vakot, ezekkel a szavakkal: »Bízzál! Kelj föl, hív
téged!« 50 Mire az ledobta a felső ruháját, felugrott és
51 Jézus
odament
hozzá.
megszólította
és
megkérdezte: »Mit akarsz, mit cselekedjek neked?«
A vak azt felelte neki: »Mester! Hogy lássak!«
52 Jézus erre azt mondta neki: »Menj, a hited
meggyógyított téged.« Erre azonnal látni kezdett, és
követte őt az úton.

JÉZUS UTOLSÓ NAPJAI JERUZSÁLEMBEN:
11,1-13,37

11

Bevonulás

Jeruzsálembe

1 Amikor

közeledtek Jeruzsálemhez és Betániához, az Olajfák
hegyénél előre küldött kettőt a tanítványai közül.
2 Azt mondta nekik: »Menjetek be ebbe a helységbe,
amelyik előttetek van, és mindjárt, amint bementek,
egy szamarat találtok megkötve, amelyen még ember
nem ült. Oldjátok el, és hozzátok ide. 3 Ha pedig
valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt,
mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és
azonnal elengedi ide.« 4 Azok elmentek, megtalálták
a szamarat az ajtóhoz kötve, kinn a keresztúton, és
eloldották. 5 Az ott állók közül egyesek azt mondták
nekik: »Miért oldjátok el a szamarat?« 6 Ők azt
felelték, amit Jézus parancsolt nekik, erre elengedték
azokat. 7 A szamarat elvitték Jézushoz. Ráterítették
ruháikat, ő pedig felült rá. 8 Sokan az útra terítették
ruhájukat, mások meg lombokat vagdaltak a fákról,
és az útra szórták. 9 Akik előtte mentek és akik
követték, így kiáltoztak: »Hozsanna! Áldott, aki az
Úr nevében jön! {Zsolt 118,26} 10 Áldott a mi
atyánknak, Dávidnak országa, amely íme, eljön!
Hozsanna a magasságban!«
11 Ő pedig bement Jeruzsálembe, a templomba.
Mindent megnézett, de mivel már estére járt az idő,
kiment Betániába a tizenkettővel.
A fügefa megátkozása 12 Másnap, amikor
kimentek Betániából, megéhezett. 13 Meglátott
messziről egy lombos fügefát. Elindult feléje, hátha
talál rajta valamit. Mikor azonban odaért, semmit
sem talált rajta, csak leveleket; ekkor még nem volt
fügeérés ideje. 14 Erre megszólalt, és azt mondta
neki: »Senki ne egyen rólad többé soha

ti euJrhvsei ejn aujth'/, kai; ejlqw;n ejp! aujth;n
oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla: oJ ga;r kairo;" oujk
h\n suvkwn. 14 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujth'/,
Mhkevti eij" to;n aijw'na ejk sou' mhdei;" karpo;n
favgoi. kai; h[kouon oiJ maqhtai; aujtou'.
15 Kai; e[rcontai eij" @Ierosovluma. kai;
eijselqw;n eij" to; iJero;n h[rxato ejkbavllein
tou;" pwlou'nta" kai; tou;" ajgoravzonta" ejn
tw'/ iJerw'/, kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;"
peristera;" katevstreyen, 16 kai; oujk h[fien
i{na ti" dienevgkh/ skeu'o" dia; tou' iJerou'.
17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj
gevgraptai o{ti @O oi\kov" mou oi\ko"
proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin_
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion
lh/stw'n.
18 kai; h[kousan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ
grammatei'", kai; ejzhvtoun pw'" aujto;n
ajpolevswsin: ejfobou'nto ga;r aujtovn, pa'" ga;r
oJ o[clo" ejxeplhvsseto ejpi; th'/ didach'/ aujtou'.
19 Kai; o{tan ojye; ejgevneto, ejxeporeuvonto e[xw
th'" povlew".
20 Kai; paraporeuovmenoi prwi` ei\don
th;n sukh'n ejxhrammevnhn ejk rJizw'n. 21 kai;
ajnamnhsqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/, @Rabbiv,
i[de hJ sukh' h}n kathravsw ejxhvrantai. 22 kai;
ajpokriqei;" oJ !Ihsou'" levgei aujtoi'", !vEcete
pivstin qeou', 23 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti o}" a]n
ei[ph/ tw'/ o[rei touvtw/, !vArqhti kai; blhvqhti eij"
th;n qavlassan, kai; mh; diakriqh'/ ejn th'/ kardiva/
aujtou' ajlla; pisteuvh/ o{ti o} lalei' givnetai,
e[stai aujtw'/. 24 dia; tou'to levgw uJmi'n, pavnta
o{sa proseuvcesqe kai; aijtei'sqe, pisteuvete
o{ti ejlavbete, kai; e[stai uJmi'n. 25 kai; o{tan
sthvkete proseucovmenoi, ajfivete ei[ ti e[cete
katav tino", i{na kai; oJ path;r uJmw'n oJ ejn toi'"
oujranoi'" ajfh'/ uJmi'n ta; paraptwvmata uJmw'n.
(26)
27 Kai; e[rcontai pavlin eij" @Ierosovluma.
kai; ejn tw'/ iJerw'/ peripatou'nto" aujtou'
e[rcontai pro;" aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ
grammatei'" kai; oiJ presbuvteroi 28 kai;
e[legon aujtw'/, !En poiva/ ejxousiva/ tau'ta
poiei'"_ h] tiv" soi e[dwken th;n ejxousivan
tauvthn i{na tau'ta poih'/"_ 29 oJ de; !Ihsou'"
ei\pen aujtoi'", !Eperwthvsw uJma'" e{na lovgon,
kai; ajpokrivqhtev moi, kai; ejrw' uJmi'n ejn poiva/
ejxousiva/ tau'ta poiw': 30 to; bavptisma to;
!Iwavnnou ejx oujranou' h\n h] ejx ajnqrwvpwn_
ajpokrivqhtev moi. 31 kai; dielogivzonto pro;"
eJautou;" levgonte", !Ea;n ei[pwmen, !Ex
oujranou', ejrei', Dia; tiv »ou\n¼ oujk ejpisteuvsate
32 ajlla;
aujtw'/_
ei[pwmen,
!Ex
ajnqrwvpwn_ --ejfobou'nto to;n o[clon, a{pante"
ga;r ei\con to;n !Iwavnnhn o[ntw" o{ti profhvth"
h\n. 33 kai; ajpokriqevnte" tw'/ !Ihsou' levgousin,
Oujk oi[damen. kai; oJ !Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oujde; ejgw; levgw uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta

neki: »Senki ne egyen rólad többé soha
gyümölcsöt!« A tanítványai hallották ezt.
A templom megtisztítása 15 Azután Jeruzsálembe
értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat,
akik adtak és vettek a templomban. A pénzváltók
asztalait és a galambárusok székeit fölforgatta, 16 s
nem engedte meg, hogy valaki bármilyen edényt
átvigyen a templomtéren. 17 Azután így tanította
őket: »Nincs talán megírva, hogy az én házam az
imádság háza lesz minden nemzet számára? {Iz 56,7}
Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.« {Jer 7,11}
18 Mikor a főpapok és az írástudók meghallották
ezt, azon törték a fejüket, hogy mi módon veszítsék
el őt. Féltek ugyanis tőle, mert az egész tömeg
csodálkozott a tanításán. 19 Amikor beesteledett,
kiment a városból.
A hitről 20 Másnap reggel, amikor elmentek a
fügefa mellett, látták, hogy tőből kiszáradt. 21 Péter
visszaemlékezett, és azt mondta neki: »Rabbi, nézd,
a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.« 22 Jézus
ezt felelte nekik: »Higgyetek Istenben! 23 Bizony,
mondom nektek: ha valaki azt mondja ennek a
hegynek: `Emelkedj fel és vesd magad a tengerbe!',
és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy
megtörténik, amit mond, akkor az meg is fog
történni. 24 Azért mondom nektek: Mindazt, amit
imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek,
és meglesz nektek. 25 Amikor azonban felálltok,
hogy imádkozzatok, bocsássátok meg, ha valami
sérelmetek van valaki ellen, hogy a ti Atyátok is, aki
a mennyekben van, megbocsássa nektek vétkeiteket.
[26]

Kérdés Jézus hatalmáról 27 Ezután ismét
Jeruzsálembe mentek. Amint a templomban járt,
odamentek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének,
28 és azt mondták neki: »Milyen hatalommal teszed
mindezt? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket
tegyél?« 29 Jézus így felelt nekik: »Kérdezek tőletek
én is egy dolgot. Feleljetek meg nekem, s akkor én is
megmondom nektek, milyen hatalommal teszem
mindezt. 30 János keresztsége a mennyből volt vagy
az emberektől? Feleljetek nekem!« 31 Azok így
tanakodtak egymás közt: »Ha azt mondjuk, a
mennyből, azt mondja majd: akkor miért nem
hittetek neki? 32 Ha pedig azt mondjuk: `Az
emberektől'?« Féltek a néptől, mert mindnyájan azt
tartották Jánosról, hogy valóban próféta volt. 33 Azt
felelték tehát Jézusnak: »Nem tudjuk.« Jézus erre azt
mondta nekik: »Én sem mondom meg nektek,
milyen hatalommal teszem mindezt.«

poiw'.
§

12 1 Kai;

h[rxato
aujtoi'"
ejn
parabolai'" lalei'n, !Ampelw'na a[nqrwpo"
ejfuvteusen, kai; perievqhken fragmo;n kai;
w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon,
kai;
ejxevdeto
aujto;n
gewrgoi'",
kai;
2
ajpedhvmhsen. kai; ajpevsteilen pro;" tou;"
gewrgou;" tw'/ kairw'/ dou'lon, i{na para; tw'n
gewrgw'n lavbh/ ajpo; tw'n karpw'n tou'
ajmpelw'no": 3 kai; labovnte" aujto;n e[deiran
kai; ajpevsteilan kenovn. 4 kai; pavlin
ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon:
kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan. 5 kai;
a[llon ajpevsteilen, kajkei'non ajpevkteinan, kai;
pollou;" a[llou", ou}" me;n devronte" ou}" de;
ajpoktevnnonte". 6 e[ti e{na ei\cen, uiJo;n
ajgaphtovn: ajpevsteilen aujto;n e[scaton pro;"
aujtou;" levgwn o{ti !Entraphvsontai to;n uiJovn
mou. 7 ejkei'noi de; oiJ gewrgoi; pro;" eJautou;"
ei\pan o{ti Ou|tov" ejstin oJ klhronovmo": deu'te
ajpokteivnwmen aujtovn, kai; hJmw'n e[stai hJ
klhronomiva. 8 kai; labovnte" ajpevkteinan
aujtovn, kai; ejxevbalon aujto;n e[xw tou'
ajmpelw'no". 9 tiv »ou\n¼ poihvsei oJ kuvrio" tou'
ajmpelw'no"_ ejleuvsetai kai; ajpolevsei tou;"
gewrgouv", kai; dwvsei to;n ajmpelw'na a[lloi".
10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte, Livqon
o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte", ou|to"
ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva": 11 para; kurivou
ejgevneto au{th, kai; e[stin qaumasth; ejn
ojfqalmoi'" hJmw'n_ 12 Kai; ejzhvtoun aujto;n
krath'sai, kai; ejfobhvqhsan to;n o[clon,
e[gnwsan ga;r o{ti pro;" aujtou;" th;n
parabolh;n ei\pen. kai; ajfevnte" aujto;n
ajph'lqon. 13 Kai; ajpostevllousin pro;" aujtovn
tina" tw'n Farisaivwn kai; tw'n @Hrw/dianw'n
i{na aujto;n ajgreuvswsin lovgw/. 14 kai; ejlqovnte"
levgousin aujtw'/, Didavskale, oi[damen o{ti
ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov", ouj
ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn, ajll!
ejp! ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[_ dw'men
h] mh; dw'men_ 15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n
uJpovkrisin ei\pen aujtoi'", Tiv me peiravzete_
fevretev moi dhnavrion i{na i[dw. 16 oiJ de;
h[negkan. kai; levgei aujtoi'", Tivno" hJ eijkw;n
au{th kai; hJ ejpigrafhv_ oiJ de; ei\pan aujtw'/,
Kaivsaro". 17 oJ de; !Ihsou'" ei\pen aujtoi'", Ta;
Kaivsaro" ajpovdote Kaivsari kai; ta; tou' qeou'
tw'/ qew'/. kai; ejxeqauvmazon ejp! aujtw'/.
18 Kai; e[rcontai Saddoukai'oi pro;"
aujtovn, oi{tine" levgousin ajnavstasin mh;
ei\nai, kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",
19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/
gunai'ka kai; mh; ajfh'/ tevknon, i{na lavbh/ oJ
ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka kai; ejxanasthvsh/
spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'. 20 eJpta; ajdelfoi;
h\san: kai; oJ prw'to" e[laben gunai'ka, kai;
ajpoqnhvskwn oujk ajfh'ken spevrma: 21 kai; oJ
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Példabeszéd a gonosz szőlőművesekről

1 Ezután példabeszédekben kezdett szólni hozzájuk:
»Egy ember szőlőt ültetett, kerítést készített köréje,
présgödröt ásott, és tornyot épített {Iz 5,1-2}. Aztán
kiadta azt bérlőknek, és idegen földre utazott.
2 Amikor elérkezett az ideje, elküldött egy szolgát a
bérlőkhöz, hogy hozzon tőlük a szőlő terméséből.
3 Azok megragadták a szolgát, megverték, és üres
kézzel bocsátották el. 4 Erre másik szolgát küldött
hozzájuk; ennek még a fejét is betörték, és
gyalázattal illették. 5 Majd ismét másikat küldött, de
azt is megölték, azután még másokat is. Ezek közül
némelyeket megvertek, a többieket pedig megölték.
6 Volt neki egy igen kedves fia, utoljára azt küldte el
hozzájuk. Azt gondolta ugyanis: `A fiamat
tiszteletben fogják tartani.' 7 A bérlők azonban így
szóltak egymáshoz: `Itt az örökös! Gyertek, öljük
meg, és miénk lesz az örökség!' 8 Megragadták,
megölték és kidobták a szőlőn kívülre. 9 Mit fog
ezután tenni a szőlő ura? Eljön, megöli a bérlőket, a
szőlőt pedig másoknak adja. 10 Vagy nem olvastátok
az Írást:
`A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett;
11 az Úr tette azzá,
és ez csodálatos a mi szemünkben'?« {Zsolt 118,2223}
12 Ekkor

el akarták őt fogni, de féltek a
tömegtől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta
ezt a példabeszédet. Otthagyták hát őt, és elmentek.
Kérdés az adóról 13 Később odaküldtek hozzá a
farizeusok és Heródes-pártiak közül néhányat, hogy
megfogják őt beszédében. 14 Odajöttek, azt mondták
neki: »Mester! Tudjuk, hogy igazmondó vagy, és
nem nézed az emberek személyét, hanem az Isten
útját az igazság szerint tanítod. Szabad-e adót fizetni
a császárnak, vagy nem? Fizessünk vagy ne
15 Ő
fizessünk?«
azonban
tisztában
volt
képmutatásukkal, ezért azt mondta nekik: »Miért
kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd
lássam!« 16 Azok hoztak egyet. Ekkor megkérdezte
tőlük: »Kié ez a kép és a felirat?« Azt felelték neki:
»A császáré.« 17 Erre Jézus azt mondta nekik:
»Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és
az Istennek, ami az Istené.« És csodálkoztak rajta.
Kérdés a halottak feltámadásáról 18 Ekkor
odamentek hozzá a szaddúceusok, akik azt mondják,
hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: 19 »Mester!
Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére
meghal és hátrahagyja feleségét gyermek nélkül,
akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és
támasszon utódot testvérének {MTörv 25,5-6; Ter 38,8}.
20 Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett

ajpoqnhv/skwn oujk ajfh'ken spevrma: 21 kai; oJ
deuvtero" e[laben aujthvn, kai; ajpevqanen mh;
katalipw;n spevrma: kai; oJ trivto" wJsauvtw":
22 kai; oiJ eJpta; oujk ajfh'kan spevrma. e[scaton
pavntwn kai; hJ gunh; ajpevqanen. 23 ejn th'/
ajnastavsei », o{tan ajnastw'sin,¼ tivno" aujtw'n
e[stai gunhv_ oiJ ga;r eJpta; e[scon aujth;n
gunai'ka. 24 e[fh aujtoi'" oJ !Ihsou'", Ouj dia;
tou'to plana'sqe mh; eijdovte" ta;" grafa;"
mhde; th;n duvnamin tou' qeou'_ 25 o{tan ga;r ejk
nekrw'n ajnastw'sin, ou[te gamou'sin ou[te
gamivzontai, ajll! eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'"
oujranoi'". 26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti
ejgeivrontai oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/
Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou pw'" ei\pen aujtw'/ oJ
qeo;" levgwn, !Egw; oJ qeo;" !Abraa;m kai; »oJ¼
qeo;" !Isaa;k kai; »oJ¼ qeo;" !Iakwvb_ 27 oujk e[stin
qeo;" nekrw'n ajlla; zwvntwn: polu; plana'sqe.
28 Kai; proselqw;n ei|" tw'n grammatevwn
ajkouvsa" aujtw'n suzhtouvntwn, ijdw;n o{ti
kalw'" ajpekrivqh aujtoi'", ejphrwvthsen aujtovn,
Poiva ejsti;n ejntolh; prwvth pavntwn_
29 ajpekrivqh oJ !Ihsou'" o{ti Prwvth ejstivn,
!vAkoue, !Israhvl, kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n kuvrio"
ei|" ejstin, 30 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn
sou ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh"
th'" yuch'" sou kai; ejx o{lh" th'" dianoiva" sou
kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou. 31 deutevra
au{th, !Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ"
seautovn. meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk
e[stin. 32 kai; ei\pen aujtw'/ oJ grammateuv",
Kalw'", didavskale, ejp! ajlhqeiva" ei\pe" o{ti
ei|" ejstin kai; oujk e[stin a[llo" plh;n aujtou':
33 kai; to; ajgapa'n aujto;n ejx o{lh" th'" kardiva"
kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'"
ijscuvo" kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ"
eJauto;n perissovterovn ejstin pavntwn tw'n
oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n. 34 kai; oJ !Ihsou'"
ijdw;n »aujto;n¼ o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen
aujtw'/, Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou'
qeou'. kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n
ejperwth'sai.
35 Kai; ajpokriqei;" oJ !Ihsou'" e[legen
didavskwn ejn tw'/ iJerw'/, Pw'" levgousin oiJ
grammatei'" o{ti oJ Cristo;" uiJo;" Dauivd ejstin_
36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/
aJgivw/, Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk
dexiw'n mou e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou
uJpokavtw tw'n podw'n sou. 37 aujto;" Daui;d
levgei aujto;n kuvrion, kai; povqen aujtou' ejstin
uiJov"_ kai; »oJ¼ polu;" o[clo" h[kouen aujtou'
hJdevw".
38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn tw'n qelovntwn
ejn stolai'" peripatei'n kai; ajspasmou;" ejn
tai'" ajgorai'" 39 kai; prwtokaqedriva" ejn tai'"
sunagwgai'" kai; prwtoklisiva" ejn toi'"
deivpnoi": 40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n
chrw'n kai; profavsei makra; proseucovmenoi,
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

magának és meghalt, nem hagyva utódot. 21 Akkor a
második vette el azt, de ez is meghalt, és nem
hagyott utódot. Éppúgy a harmadik. 22 Elvette az
asszonyt hasonlóképpen mind a hét, és nem hagytak
utódot. Mindezek után végül meghalt az asszony is.
23 A feltámadáskor tehát, amikor feltámadnak, ezek
közül melyiknek lesz a felesége? Mert hétnek volt a
felesége.« 24 Jézus azt felelte nekik: »Nyilván azért
tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az
Isten hatalmát! 25 Hiszen amikor a halottak
föltámadnak, nem házasodnak, sem férjhez nem
mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a
mennyben. 26 A halottak felől pedig, mármint hogy
feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a
csipkebokornál, hogy miként mondta neki Isten,
amikor szólt: `Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák
Istene és Jákob Istene?' {Kiv 3,6} 27 Ő nem a halottak
Istene, hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek.«
Kérdés a főparancsról 28 Ekkor odajárult hozzá
az egyik írástudó, aki hallotta őket vitatkozni. Mivel
látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte őt:
»Melyik a legelső az összes parancs közül?« 29 Jézus
így felelt neki: »Az összes parancs közül a legelső
ez: `Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen
Úr! 30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!'
Ez az első parancsolat {MTörv 6,4-5}. 31 A második
pedig
ez:
`Szeresd
felebarátodat,
mint
önmagadat!' {Lev 19,18} Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat.« 32 Az írástudó ekkor azt mondta neki:
»Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az
Isten, és nincs más rajta kívül; 33 és hogy őt szeretni
teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és
teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint
önmagunkat – többet ér minden égő és egyéb
áldozatnál.« 34 Amikor Jézus látta, hogy milyen
okosan felelt, azt mondta neki: »Nem vagy messze
az Isten országától.« Ezután senki sem merte őt
többé kérdezni.
Kérdés a Messiásról 35 Jézus azonban, amikor a
templomban tanított, megkérdezte: »Hogyan
mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia?
36 Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által:
`Így szól az Úr az én Uramhoz:
Jobbom felől foglalj helyet,
míg lábaid alá vetem ellenségeidet' {Zsolt 110,1}.
37 Ha maga Dávid Urának nevezi őt, akkor
hogyan lehet a fia?« S a hatalmas tömeg szívesen
hallgatta őt.
Az írástudók megfeddése 38 Ő pedig tanítás
közben ezt mondta nekik: »Óvakodjatok az
írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösökben
járni, és a piacon a köszöntéseket fogadni, 39 a
zsinagógákban az első helyeken ülni, a lakomákon

ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.
41 Kai;
kaqivsa"
katevnanti
tou'
gazofulakivou ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei
calko;n eij" to; gazofulavkion: kai; polloi;
plouvsioi e[ballon pollav: 42 kai; ejlqou'sa miva
chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin
kodravnth". 43 kai; proskalesavmeno" tou;"
maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'", !Amh;n levgw
uJmi'n o{ti hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on
pavntwn e[balen tw'n ballovntwn eij" to;
gazofulavkion: 44 pavnte" ga;r ejk tou'
perisseuvonto" aujtoi'" e[balon, au{th de; ejk
th'" uJsterhvsew" aujth'" pavnta o{sa ei\cen
e[balen, o{lon to;n bivon aujth'".
§

13 1 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' ejk tou'

iJerou' levgei aujtw'/ ei|" tw'n maqhtw'n aujtou',
Didavskale, i[de potapoi; livqoi kai; potapai;
oijkodomaiv. 2 kai; oJ !Ihsou'" ei\pen aujtw'/,
Blevpei" tauvta" ta;" megavla" oijkodomav"_ ouj
mh; ajfeqh'/ w|de livqo" ejpi; livqon o}" ouj mh;
kataluqh'/.
3 Kai; kaqhmevnou aujtou' eij" to; !vOro"
tw'n !Elaiw'n katevnanti tou' iJerou' ejphrwvta
aujto;n kat! ijdivan Pevtro" kai; !Iavkwbo" kai;
!Iwavnnh" kai; !Andreva", 4 Eijpo;n hJmi'n povte
tau'ta e[stai, kai; tiv to; shmei'on o{tan mevllh/
tau'ta suntelei'sqai pavnta.
5 oJ de; !Ihsou'" h[rxato levgein aujtoi'",
Blevpete mhv ti" uJma'" planhvsh/: 6 polloi;
ejleuvsontai ejpi; tw'/ ojnovmativ mou levgonte"
o{ti !Egwv eijmi, kai; pollou;" planhvsousin.
7 o{tan de; ajkouvshte polevmou" kai; ajkoa;"
polevmwn, mh; qroei'sqe: dei' genevsqai, ajll!
ou[pw to; tevlo". 8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp!
e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan, e[sontai
seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch;
wjdivnwn tau'ta.
9 blevpete
de;
uJmei'"
eJautouv":
paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij"
sunagwga;" darhvsesqe kai; ejpi; hJgemovnwn kai;
basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou' eij"
martuvrion aujtoi'". 10 kai; eij" pavnta ta; e[qnh
prw'ton dei' khrucqh'nai to; eujaggevlion.
11 kai; o{tan a[gwsin uJma'" paradidovnte", mh;
promerimna'te tiv lalhvshte, ajll! o} eja;n doqh'/
uJmi'n ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ tou'to lalei'te, ouj gavr
ejste uJmei'" oiJ lalou'nte" ajlla; to; pneu'ma to;
a{gion. 12 kai; paradwvsei ajdelfo;" ajdelfo;n
eij" qavnaton kai; path;r tevknon, kai;
ejpanasthvsontai tevkna ejpi; gonei'" kai;
qanatwvsousin aujtouv": 13 kai; e[sesqe
misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou. oJ
de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.
14 @vOtan de; i[dhte to; bdevlugma th'"
ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei', oJ
ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ !Ioudaiva/
feugevtwsan eij" ta; o[rh, 15 oJ »de;¼ ejpi; tou'

pedig a főhelyeken. 40 Felélik az özvegyek házait, és
színleg nagyokat imádkoznak. Ezeket súlyosabban
ítélik majd meg!«
Az özvegyasszony adománya 41 Jézus ezután
leült a templomkincstárral szemben, és figyelte,
hogyan dob a tömeg pénzt a kincstárba: sok gazdag
sokat dobott be. 42 Aztán jött egy szegény özvegy, és
bedobott két fillért, ami egy krajcár. 43 Akkor
odahívta tanítványait, és azt mondta nekik: »Bizony,
mondom nektek: ez a szegény özvegy többet adott
mindazoknál, akik pénzt dobtak a kincstárba. 44 Mert
azok mind abból adtak, amiben bővelkedtek, ez
pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije
volt, egész megélhetését.«
13 A templom pusztulása 1 Amikor a
templomból kiment, az egyik tanítványa ezt mondta
neki: »Mester! Nézd, milyen kövek, és micsoda
épületek!« 2 Jézus azt felelte neki: »Látod-e
mindezeket a hatalmas építményeket? Nem marad itt
kő kövön, amelyet le ne rombolnának.«
A csapások kezdete 3 Ezután az Olajfák hegyén
leült a templommal szemben. Péter és Jakab, János
és András külön megkérdezték tőle: 4 »Mondd el
nekünk, mikor történnek ezek, és mi lesz a jele
annak, amikor mindez teljesedni készül?«
5 Jézus így válaszolt nekik: »Vigyázzatok,
nehogy valaki félrevezessen titeket. 6 Mert sokan
jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy
én vagyok, és sokakat félrevezetnek. 7 Amikor pedig
harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek
meg. Ennek be kell következni {Dán 2,28}, de ez még
nem a vég. 8 Mert nemzet nemzet ellen támad és
ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek
és éhínség. Ez a gyötrelmek kezdete.
9 Ti azonban vigyázzatok magatokra. Átadnak
majd benneteket a törvényszékeknek, megvernek a
zsinagógákban, helytartók és királyok elé állítanak
benneteket énérettem, hogy tanúságot tegyetek
előttük. 10 Előbb azonban minden nemzet számára
hirdetni kell az evangéliumot. 11 Amikor bíróság elé
hurcolnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit
beszéljetek. Mondjátok azt, ami abban az órában
megadatik nektek. Hiszen nem ti vagytok, akik
szóltok, hanem a Szentlélek. 12 Akkor halálra adja
majd a testvér a testvérét, az apa a fiát; a gyermekek
szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket.
13 Gyűlöletesek
lesztek mindenki előtt az én
nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül.
A szenvedések tetőfoka 14 Amikor látjátok, hogy
a pusztító gyalázat {Dán 9,27} ott áll, ahol nem kellene
– aki olvassa, értse meg –, akkor azok, akik Júdeában
vannak, fussanak a hegyekbe! 15 Aki pedig a tetőn
van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy elvigyen
valamit a házából 16 aki pedig a mezőn van ne

dwvmato" mh; katabavtw mhde; eijselqavtw a\raiv
ti ejk th'" oijkiva" aujtou', 16 kai; oJ eij" to;n
ajgro;n mh; ejpistreyavtw eij" ta; ojpivsw a\rai to;
iJmavtion aujtou'. 17 oujai; de; tai'" ejn gastri;
ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai" ejn ejkeivnai"
tai'" hJmevrai". 18 proseuvcesqe de; i{na mh;
gevnhtai ceimw'no": 19 e[sontai ga;r aiJ hJmevrai
ejkei'nai qli'yi" oi{a ouj gevgonen toiauvth ajp!
ajrch'" ktivsew" h}n e[ktisen oJ qeo;" e{w" tou'
nu'n kai; ouj mh; gevnhtai. 20 kai; eij mh;
ejkolovbwsen kuvrio" ta;" hJmevra", oujk a]n
ejswvqh pa'sa savrx. ajlla; dia; tou;" ejklektou;"
ou}" ejxelevxato ejkolovbwsen ta;" hJmevra".
21 kai; tovte ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, !vIde w|de oJ
Cristov", !vIde ejkei', mh; pisteuvete:
22 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai;
yeudoprofh'tai kai; dwvsousin shmei'a kai;
tevrata pro;" to; ajpoplana'n, eij dunatovn,
tou;" ejklektouv". 23 uJmei'" de; blevpete:
proeivrhka uJmi'n pavnta.
24 !Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai"
meta; th;n qli'yin ejkeivnhn oJ h{lio"
skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to;
fevggo" aujth'", 25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk
tou' oujranou' pivptonte", kai; aiJ dunavmei" aiJ
ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.
26 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou'
ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlai" meta;
dunavmew" pollh'" kai; dovxh". 27 kai; tovte
ajpostelei' tou;" ajggevlou" kai; ejpisunavxei
tou;" ejklektou;" »aujtou'¼ ejk tw'n tessavrwn
ajnevmwn ajp! a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.
28 !Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n
parabolhvn: o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'"
aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn.
29 ou{tw" kai; uJmei'", o{tan i[dhte tau'ta
ginovmena, ginwvskete o{ti ejgguv" ejstin ejpi;
quvrai". 30 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; parevlqh/
hJ genea; au{th mevcri" ou| tau'ta pavnta
gevnhtai. 31 oJ oujrano;" kai; hJ gh'
pareleuvsontai, oiJ de; lovgoi mou ouj mh;
pareleuvsontai. 32 Peri; de; th'" hJmevra"
ejkeivnh" h] th'" w{ra" oujdei;" oi\den, oujde; oiJ
a[ggeloi ejn oujranw'/ oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ
pathvr.
33 blevpete ajgrupnei'te: oujk oi[date ga;r
povte oJ kairov" ejstin. 34 wJ" a[nqrwpo"
ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou' kai; dou;"
toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan, eJkavstw/ to;
e[rgon aujtou', kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na
grhgorh'/. 35 grhgorei'te ou\n, oujk oi[date ga;r
povte oJ kuvrio" th'" oijkiva" e[rcetai, h] ojye; h]
mesonuvktion h] ajlektorofwniva" h] prwi?,
36 mh;
ejlqw;n
ejxaivfnh"
eu{rh/
uJma'"
kaqeuvdonta". 37 o} de; uJmi'n levgw, pa'sin levgw,
grhgorei'te.

valamit a házából, 16 aki pedig a mezőn van, ne
térjen vissza, hogy elvigye a köntösét! 17 Jaj a
várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! 18 Imádkozzatok azért, hogy mindez ne
télen történjék! 19 Mert olyan szorongattatás napjai
lesznek ezek, amilyen még nem volt mostanáig a
világ kezdetétől, amit Isten teremtett, és nem is lesz
többé {Dán 12,1; Jo 2,2}. 20 És ha az Úr nem rövidítené
meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen
élőlény sem; de a választottakért, akiket kiválasztott,
megrövidíti azokat a napokat. 21 Akkor, ha valaki azt
mondja nektek: `Íme, itt a Krisztus, íme, amott', ne
higgyétek. 22 Mert hamis krisztusok és hamis
próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek,
hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe
ejtsék. 23 Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre
megmondtam nektek.
Az Emberfia eljövetele 24 Azokban a napokban, a
szorongattatás után a nap elsötétedik, a hold nem
sugározza fényét, 25 a csillagok lehullanak az égről {Iz
13,10}, és az erők, amelyek az egekben vannak,
megrendülnek.
26 Akkor meglátják majd az Emberfiát, amint
eljön a felhőkben, nagy hatalommal és
dicsőséggel {Dán 7,13}. 27 Elküldi angyalait, és
egybegyűjti választottait az ég négy tája felől {Zak
2,10}, a föld végétől az ég határáig.
A végidőre vonatkozó intelmek 28 Vegyetek
példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a
levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár.
29 Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek
megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az
ajtóban. 30 Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez
a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek.
31 Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem
múlnak. 32 Azt a napot és az órát azonban senki sem
ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az
Atya.
33 Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem
tudjátok, mikor jön el az az idő! 34 Mint az ember,
aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat
adott szolgáinak, mindenkinek a maga dolgában, az
ajtónállónak pedig megparancsolta, hogy ébren
legyen. 35 Legyetek tehát éberek; nem tudjátok
ugyanis, mikor jön el a ház ura, este-e vagy éjfélkor,
kakasszókor vagy reggel; 36 hogy amikor váratlanul
eljön, alva ne találjon benneteket. 37 S amit nektek
mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek
éberek!«
JÉZUS SZENVEDÉSE ÉS FELTÁMADÁSA:
14,1-16,20
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de; to; pavsca kai; ta; a[zuma
meta; duvo hJmevra". kai; ejzhvtoun oiJ ajrcierei'"
kai; oiJ grammatei'" pw'" aujto;n ejn dovlw/
krathvsante" ajpokteivnwsin: 2 e[legon gavr,
Mh; ejn th'/ eJorth'/, mhvpote e[stai qovrubo" tou'
laou'.
3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/
oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou' katakeimevnou
aujtou' h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou
navrdou pistikh'" polutelou'": suntrivyasa
th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'"
kefalh'". 4 h\san dev tine" ajganaktou'nte"
pro;" eJautouv", Eij" tiv hJ ajpwvleia au{th tou'
muvrou gevgonen_ 5 hjduvnato ga;r tou'to to;
muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'": kai; ejnebrimw'nto
aujth'/.
6 oJ de; !Ihsou'" ei\pen, !vAfete aujthvn: tiv
aujth'/ kovpou" parevcete_ kalo;n e[rgon
hjrgavsato ejn ejmoiv. 7 pavntote ga;r tou;"
ptwcou;" e[cete meq! eJautw'n, kai; o{tan
qevlhte duvnasqe aujtoi'" eu\ poih'sai, ejme; de;
ouj pavntote e[cete. 8 o} e[scen ejpoivhsen:
proevlaben murivsai to; sw'mav mou eij" to;n
ejntafiasmovn. 9 ajmh;n de; levgw uJmi'n, o{pou eja;n
khrucqh'/ to; eujaggevlion eij" o{lon to;n kovsmon,
kai; o} ejpoivhsen au{th lalhqhvsetai eij"
mnhmovsunon aujth'".
10 Kai; !Iouvda" !Iskariw;q oJ ei|" tw'n
dwvdeka ajph'lqen pro;" tou;" ajrcierei'" i{na
aujto;n paradoi' aujtoi'". 11 oiJ de; ajkouvsante"
ejcavrhsan kai; ejphggeivlanto aujtw'/ ajrguvrion
dou'nai. kai; ejzhvtei pw'" aujto;n eujkaivrw"
paradoi'.
12 Kai; th'/ prwvth/ hJmevra/ tw'n ajzuvmwn,
o{te to; pavsca e[quon, levgousin aujtw'/ oiJ
maqhtai; aujtou', Pou' qevlei" ajpelqovnte"
eJtoimavswmen i{na favgh/" to; pavsca_ 13 kai;
ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai;
levgei aujtoi'", @Upavgete eij" th;n povlin, kai;
ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato"
bastavzwn: ajkolouqhvsate aujtw'/, 14 kai; o{pou
eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti @O
didavskalo" levgei, Pou' ejstin to; katavlumav
mou o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou
favgw_ 15 kai; aujto;" uJmi'n deivxei ajnavgaion
mevga ejstrwmevnon e{toimon: kai; ejkei'
eJtoimavsate hJmi'n. 16 kai; ejxh'lqon oiJ maqhtai;
kai; h\lqon eij" th;n povlin kai; eu|ron kaqw;"
ei\pen aujtoi'", kai; hJtoivmasan to; pavsca.
17 Kai; ojyiva" genomevnh" e[rcetai meta;
tw'n dwvdeka. 18 kai; ajnakeimevnwn aujtw'n kai;
ejsqiovntwn oJ !Ihsou'" ei\pen, !Amh;n levgw uJmi'n
o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me, oJ ejsqivwn met!
ejmou'. 19 h[rxanto lupei'sqai kai; levgein aujtw'/
ei|" kata; ei|", Mhvti ejgwv_ 20 oJ de; ei\pen
aujtoi'", Ei|" tw'n dwvdeka, oJ ejmbaptovmeno"
met! ejmou' eij" to; truvblion. 21 o{ti oJ me;n uiJo;"
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A főtanács határozata 1 Két

nappal ezután
volt a húsvéti vacsora és a kovásztalan kenyerek
ünnepe. A főpapok és az írástudók azon tanakodtak,
miképpen fogják el őt csellel, és hogyan öljék meg.
2 Azt mondták ugyanis: Ne az ünnepen, nehogy
zavargás támadjon a nép között.
A betániai megkenés 3 Amikor Jézus Betániában
volt a leprás Simon házában és asztalnál ült, odament
hozzá egy asszony, alabástromedényben valódi,
drága nárduszolajat hozva. Eltörte az alabástromot,
és a fejére öntötte. 4 Voltak, akik méltatlankodtak
ezen, és így beszéltek maguk között: »Mire volt jó
így elpazarolni ezt a kenetet? 5 Ezt az olajat el
lehetett volna adni több, mint háromszáz dénárért, és
odaadni a szegényeknek!« És megharagudtak az
asszonyra.
6 Jézus azonban így szólt: »Hagyjatok békét
neki! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem.
7 Szegények mindig lesznek veletek, és amikor
akartok, jót tehettek velük; de én nem leszek mindig
veletek. 8 Ő megtette azt, ami tőle telt: előre
megkente testemet a temetésre. 9 Bizony, mondom
nektek: az egész világon, ahol csak hirdetni fogják
ezt az evangéliumot, elbeszélik majd azt is, amit ő
tett, az ő emlékezetére.«
Júdás árulása 10 Az iskarióti Júdás pedig, a
tizenkettő közül az egyik, elment a főpapokhoz, hogy
kiszolgáltassa őt nekik. 11 Mikor azok meghallották
ezt, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak
neki. Ő pedig kereste az alkalmat, hogy
kiszolgáltassa őt.
A húsvéti vacsora előkészítése 12 A kovásztalan
kenyerek első napján pedig, mikor a húsvéti bárányt
feláldozzák, tanítványai megkérdezték tőle: »Mit
akarsz, hová menjünk előkészíteni, hogy megehesd a
húsvéti vacsorát?« 13 Akkor elküldött kettőt a
tanítványai közül, ezekkel a szavakkal: »Menjetek a
városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki
vizeskorsót visz. Kövessétek őt, 14 és ahova bemegy,
mondjátok a házigazdának, hogy a Mester kérdezi:
`Hol van a szállásom, ahol a húsvéti bárányt
tanítványaimmal elfogyaszthatom?' 15 Mutatni fog
nektek egy nagy ebédlőt készen, megterítve. Ott
készítsétek el nekünk.« 16 Tanítványai elindultak és
bementek a városba. Mindent úgy találtak, ahogy
megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti
vacsorát.
A húsvéti vacsora 17 Amikor beesteledett,
odaérkezett a tizenkettővel. 18 Amikor letelepedtek és
ettek, Jézus így szólt: »Bizony, mondom nektek:
közületek az egyik, aki velem eszik, elárul
engem« {Zsolt 41,10}. 19 Erre azok elszomorodtak, és
egyenként kérdezgetni kezdték tőle: »Csak nem én
k
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tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri;
aujtou', oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di! ou| oJ
uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai: kalo;n aujtw'/
eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".
22 Kai; ejsqiovntwn aujtw'n labw;n a[rton
eujloghvsa" e[klasen kai; e[dwken aujtoi'" kai;
ei\pen, Lavbete, tou'tov ejstin to; sw'mav mou.
23 kai; labw;n pothvrion eujcaristhvsa" e[dwken
aujtoi'", kai; e[pion ejx aujtou' pavnte". 24 kai;
ei\pen aujtoi'", Tou'tov ejstin to; ai|mav mou th'"
diaqhvkh" to; ejkcunnovmenon uJpe;r pollw'n:
25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk
tou' genhvmato" th'" ajmpevlou e{w" th'"
hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n ejn
th'/ basileiva/ tou' qeou'.
26 Kai; uJmnhvsante" ejxh'lqon eij" to;
!vOro" tw'n !Elaiw'n. 27 Kai; levgei aujtoi'" oJ
!Ihsou'" o{ti Pavnte" skandalisqhvsesqe, o{ti
gevgraptai, Patavxw to;n poimevna, kai; ta;
provbata diaskorpisqhvsontai: 28 ajlla; meta;
to; ejgerqh'naiv me proavxw uJma'" eij" th;n
Galilaivan. 29 oJ de; Pevtro" e[fh aujtw'/, Eij kai;
pavnte" skandalisqhvsontai, ajll! oujk ejgwv.
30 kai; levgei aujtw'/ oJ !Ihsou'", !Amh;n levgw soi
o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti; pri;n h] di;"
ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/. 31 oJ
de; ejkperissw'" ejlavlei, !Ea;n devh/ me
sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.
32 Kai; e[rcontai eij" cwrivon ou| to;
o[noma Geqshmaniv, kai; levgei toi'" maqhtai'"
aujtou', Kaqivsate w|de e{w" proseuvxwmai.
33 kai; paralambavnei to;n Pevtron kai; »to;n¼
!Iavkwbon kai; »to;n¼ !Iwavnnhn met! aujtou', kai;
h[rxato ejkqambei'sqai kai; ajdhmonei'n, 34 kai;
levgei aujtoi'", Perivlupov" ejstin hJ yuchv mou
e{w" qanavtou: meivnate w|de kai; grhgorei'te.
35 kai; proelqw;n mikro;n e[pipten ejpi; th'"
gh'", kai; proshuvceto i{na eij dunatovn ejstin
parevlqh/ ajp! aujtou' hJ w{ra, 36 kai; e[legen,
Abba oJ pathvr, pavnta dunatav soi:
parevnegke to; pothvrion tou'to ajp! ejmou': ajll!
ouj tiv ejgw; qevlw ajlla; tiv suv. 37 kai; e[rcetai
kai; euJrivskei aujtou;" kaqeuvdonta", kai; levgei
tw'/ Pevtrw/, Sivmwn, kaqeuvdei"_ oujk i[scusa"
mivan w{ran grhgorh'sai_ 38 grhgorei'te kai;
proseuvcesqe, i{na mh; e[lqhte eij" peirasmovn:
to; me;n pneu'ma provqumon hJ de; sa;rx ajsqenhv".
39 kai; pavlin ajpelqw;n proshuvxato to;n aujto;n
lovgon eijpwvn. 40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren
aujtou;" kaqeuvdonta", h\san ga;r aujtw'n oiJ
ojfqalmoi; katabarunovmenoi, kai; oujk h[/deisan
tiv ajpokriqw'sin aujtw'/. 41 kai; e[rcetai to;
trivton kai; levgei aujtoi'", Kaqeuvdete to;
loipo;n kai; ajnapauvesqe_ ajpevcei: h\lqen hJ
w{ra, ijdou; paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou
eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n. 42 ejgeivresqe
a[gwmen: ijdou; oJ paradidouv" me h[ggiken.
43 Kai; eujqu;" e[ti aujtou' lalou'nto"
v
!I vd
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vagyok az, Uram?« 20 Ő azt felelte nekik: »A
tizenkettő közül az egyik, aki velem egyszerre márt a
tálból. 21 Az Emberfia ugyan elmegy, ahogy meg van
írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát
elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg
sem születik!«
22 Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást
mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a
szavakkal: »Vegyétek, ez az én testem.« 23 Azután
fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak
belőle mindnyájan. 24 Ő pedig így szólt: »Ez az én
vérem, az új szövetségé {Kiv 24,8; Jer 31,31}, amely
sokakért kiontatik. 25 Bizony, mondom nektek: többé
már nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig
a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában.«
Jézus kimegy az Olajfák hegyére 26 Miután
elénekelték a himnuszt, kimentek az Olajfák
hegyére. 27 Jézus azt mondta nekik: »Mindnyájan
megbotránkoztok bennem, mert írva van: `Megverem
a pásztort, és elszélednek a juhok' {Zak 13,7}. 28 De
miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.«
29 Péter erre azt mondta neki: »Ha mindenki
megbotránkozik is benned, én nem fogok!« 30 Jézus
azt felelte neki: »Bizony, mondom neked, te még ma
éjszaka, mielőtt a kakas kétszer megszólal,
háromszor is megtagadsz engem.« 31 Ő még
erősebben fogadkozott: »Még ha veled együtt meg is
kell halnom, akkor sem tagadlak meg téged!«
Ugyanígy beszéltek a többiek is valamennyien.
Jézus imája a Getszemáni kertben 32 Odaértek a
majorba, amelyet Getszemáninak hívnak. Akkor azt
mondta tanítványainak: »Üljetek le itt, amíg
imádkozom.« 33 Maga mellé vette Pétert, Jakabot és
Jánost, és elkezdett remegni és gyötrődni. 34 Azt
mondta nekik: »Halálosan szomorú a lelkem.
Maradjatok itt és virrasszatok.« 35 Egy kissé előbbre
ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha
lehetséges, távozzék el tőle ez az óra. 36 Ezt mondta:
»Abba, Atyám! Minden lehetséges neked. Vedd el
tőlem ezt a kelyhet! De ne az legyen, amit én akarok,
hanem amit te.« 37 Ezután visszajött, és alva találta
őket. Így szólt Péterhez: »Simon, alszol? Nem tudtál
38 Virrasszatok
virrasztani
egy
órát?
és
imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek
ugyan kész, de a test erőtlen.« 39 Aztán újra elment
és imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. 40 Megint
visszatért, és alva találta őket, mert a szemük
elnehezedett; nem is tudták, mit feleljenek neki.
41 Majd harmadszor is odajött, és azt mondta nekik:
»Aludjatok már és nyugodjatok! Elég, eljött az óra!
Íme, az Emberfiát a bűnösök kezébe adják.
42 Keljetek föl, menjünk! Íme, közel van már, aki
elárul engem.«
43 Még
Jézust
elfogják
beszélt, amikor

paragivnetai !Iouvda" ei|" tw'n dwvdeka kai;
met! aujtou' o[clo" meta; macairw'n kai; xuvlwn
para; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; tw'n presbutevrwn. 44 dedwvkei de; oJ
paradidou;" aujto;n suvsshmon aujtoi'" levgwn,
@;On a]n filhvsw aujtov" ejstin: krathvsate
aujto;n kai; ajpavgete ajsfalw'". 45 kai; ejlqw;n
eujqu;" proselqw;n aujtw'/ levgei, @Rabbiv, kai;
katefivlhsen aujtovn. 46 oiJ de; ejpevbalon ta;"
cei'ra" aujtw'/ kai; ejkravthsan aujtovn. 47 ei|" dev
»ti"¼ tw'n paresthkovtwn spasavmeno" th;n
mavcairan e[paisen to;n dou'lon tou' ajrcierevw"
kai; ajfei'len aujtou' to; wjtavrion. 48 kai;
ajpokriqei;" oJ !Ihsou'" ei\pen aujtoi'", @W" ejpi;
lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn
sullabei'n me_ 49 kaq! hJmevran h[mhn pro;"
uJma'" ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn kai; oujk
ejkrathvsatev me: ajll! i{na plhrwqw'sin aiJ
grafaiv. 50 kai; ajfevnte" aujto;n e[fugon
pavnte". 51 Kai; neanivsko" ti" sunhkolouvqei
aujtw'/ peribeblhmevno" sindovna ejpi; gumnou',
kai; kratou'sin aujtovn: 52 oJ de; katalipw;n th;n
sindovna gumno;" e[fugen.
53 Kai; ajphvgagon to;n !Ihsou'n pro;" to;n
ajrciereva, kai; sunevrcontai pavnte" oiJ
ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi kai; oiJ
grammatei'". 54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n
tou' ajrcierevw", kai; h\n sugkaqhvmeno" meta;
tw'n uJphretw'n kai; qermainovmeno" pro;" to;
fw'". 55 oiJ de; ajrcierei'" kai; o{lon to;
sunevdrion ejzhvtoun kata; tou' !Ihsou'
marturivan eij" to; qanatw'sai aujtovn, kai; oujc
hu{riskon: 56 polloi; ga;r ejyeudomartuvroun
kat! aujtou', kai; i[sai aiJ marturivai oujk h\san.
57 kaiv tine" ajnastavnte" ejyeudomartuvroun
kat! aujtou' levgonte" 58 o{ti @Hmei'"
hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti !Egw;
kataluvsw
to;n
nao;n
tou'ton
to;n
ceiropoivhton kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon
ajceiropoivhton oijkodomhvsw: 59 kai; oujde;
ou{tw" i[sh h\n hJ marturiva aujtw'n. 60 kai;
ajnasta;" oJ ajrciereu;" eij" mevson ejphrwvthsen
to;n !Ihsou'n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn_ tiv
ou|toiv sou katamarturou'sin_ 61 oJ de; ejsiwvpa
kai; oujk ajpekrivnato oujdevn. pavlin oJ
ajrciereu;" ejphrwvta aujto;n kai; levgei aujtw'/,
Su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' eujloghtou'_ 62 oJ
de; !Ihsou'" ei\pen, !Egwv eijmi, kai; o[yesqe to;n
uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'"
dunavmew" kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n
tou' oujranou'.
63 oJ de; ajrciereu;" diarrhvxa" tou;"
citw'na" aujtou' levgei, Tiv e[ti creivan e[comen
martuvrwn_ 64 hjkouvsate th'" blasfhmiva": tiv
uJmi'n faivnetai_ oiJ de; pavnte" katevkrinan
aujto;n e[nocon ei\nai qanavtou.
65 Kai; h[rxantov tine" ejmptuvein aujtw'/
kai; perikaluvptein aujtou' to; provswpon kai;
kolafivzein aujto;n kai; levgein aujtw'

megérkezett az iskarióti Júdás, egy a tizenkettő
közül, és vele nagy tömeg kardokkal és botokkal a
főpapoktól, írástudóktól és a vénektől. 44 Aki elárulta
őt, jelt adott nekik: »Akit megcsókolok, ő az,
fogjátok meg, és jól vigyázva vigyétek el.« 45 Amint
odaért, mindjárt odalépett hozzá, és így szólt:
»Rabbi!« És megcsókolta őt. 46 Azok pedig kezet
emeltek rá, és megragadták őt. 47 Az ott lévők közül
az egyik kardot rántott, rásújtott a főpap szolgájára,
és levágta a fülét. 48 Jézus így szólt hozzájuk: »Mint
valami rabló ellen, úgy jöttetek ki kardokkal és
botokkal, hogy elfogjatok. 49 Mindennap veletek
voltam, tanítottam a templomban, mégsem fogtatok
el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük.« 50 A
tanítványai ekkor elhagyták őt, és mindnyájan
elfutottak. 51 Egy ifjú azonban követte, mezítelen
testén egy szál gyolcsingben. Elkapták, 52 de az,
ingét otthagyva, mezítelenül elfutott tőlük.
Jézus a főtanács előtt 53 Jézust a főpaphoz
vitték. Összegyűlt nála minden főpap, írástudó és
vén. 54 Péter pedig messziről követte őt, be egészen a
főpap palotájáig, és a szolgákkal a tűznél leülve
melegedett. 55 A főpapok pedig, és az egész főtanács,
tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra
adják, de nem találtak. 56 Sokan tettek ugyanis hamis
tanúvallomást ellene, de vallomásaik nem egyeztek
egymással. 57 Végül néhányan felálltak, és hamis
tanúvallomást tettek ellene ezekkel a szavakkal:
58 »Hallottuk, hogy ez azt mondta: `Lebontom ezt a
kéz alkotta templomot, és három nap alatt másikat
építek, amelyet nem kéz alkotott'.« 59 De a
vallomásuk így sem volt megegyező. 60 Ekkor a
főpap középre állt, és megkérdezte Jézust: »Semmit
sem felelsz mindarra, amit ezek tanúsítanak
ellened?« 61 Ő csak hallgatott, és semmit sem felelt.
A főpap újra megkérdezte őt: »Te vagy-e a Krisztus,
az áldott Isten Fia?« 62 Jézus azt felelte neki: »Én
vagyok. És látni fogjátok az Emberfiát a
Hatalmasnak jobbján ülni, és eljönni az ég
felhőiben« {Dán 7,13; Zsolt 110,1}.
63 Ekkor a főpap megszaggatta ruháit, és így
szólt: »Mi szükségünk van még tanúkra?
64 Hallottátok a káromkodást. Mit gondoltok?« Erre
azok mindnyájan halálra méltónak ítélték őt.
65 Ezután egyesek elkezdték őt leköpdösni,
betakarták az arcát, ököllel verték, és azt mondták
neki: »Prófétálj!« S a szolgák is arcul verték őt.
Péter tagadása 66 Eközben Péter lent volt az
udvarban. Odajött a főpap egyik szolgálója, 67 látta
Pétert melegedni, szemügyre vette őt, és azt mondta:
»Te is a Názáreti Jézussal voltál!« 68 Ő azonban
letagadta: »Nem ismerem őt, és azt sem értem, mit
mondasz.« Aztán kiment az előcsarnokba; ekkor
megszólalt a kakas. 69 A szolgáló megint meglátta őt,

kolafivzein aujto;n kai; levgein aujtw'/,
Profhvteuson, kai; oiJ uJphrevtai rJapivsmasin
aujto;n e[labon.
66 Kai; o[nto" tou' Pevtrou kavtw ejn th'/
aujlh'/ e[rcetai miva tw'n paidiskw'n tou'
ajrcierevw", 67 kai; ijdou'sa to;n Pevtron
qermainovmenon ejmblevyasa aujtw'/ levgei, Kai;
su; meta; tou' Nazarhnou' h\sqa tou' !Ihsou'.
68 oJ de; hjrnhvsato levgwn, Ou[te oi\da ou[te
ejpivstamai su; tiv levgei". kai; ejxh'lqen e[xw eij"
to; proauvlion »: kai; ajlevktwr ejfwvnhsen¼.
69 kai; hJ paidivskh ijdou'sa aujto;n h[rxato
pavlin levgein toi'" parestw'sin o{ti Ou|to" ejx
aujtw'n ejstin. 70 oJ de; pavlin hjrnei'to. kai; meta;
mikro;n pavlin oiJ parestw'te" e[legon tw'/
Pevtrw/, !Alhqw'" ejx aujtw'n ei\, kai; ga;r
Galilai'o" ei\. 71 oJ de; h[rxato ajnaqemativzein
kai; ojmnuvnai o{ti Oujk oi\da to;n a[nqrwpon
tou'ton o}n levgete. 72 kai; eujqu;" ejk deutevrou
ajlevktwr ejfwvnhsen. kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro"
to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ !Ihsou'" o{ti Pri;n
ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.
§
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eujqu;" prwi` sumbouvlion
poihvsante" oiJ ajrcierei'" meta; tw'n
presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to;
sunevdrion dhvsante" to;n !Ihsou'n ajphvnegkan
kai; parevdwkan Pilavtw/. 2 kai; ejphrwvthsen
aujto;n oJ Pila'to", Su; ei\ oJ basileu;" tw'n
!Ioudaivwn_ oJ de; ajpokriqei;" aujtw'/ levgei, Su;
levgei". 3 kai; kathgovroun aujtou' oiJ ajrcierei'"
pollav. 4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n
levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn_ i[de povsa sou
kathgorou'sin. 5 oJ de; !Ihsou'" oujkevti oujde;n
ajpekrivqh, w{ste qaumavzein to;n Pila'ton.
6 Kata; de; eJorth;n ajpevluen aujtoi'" e{na
devsmion o}n parh/tou'nto. 7 h\n de; oJ legovmeno"
Barabba'" meta; tw'n stasiastw'n dedemevno"
oi{tine" ejn th'/ stavsei fovnon pepoihvkeisan.
8 kai; ajnaba;" oJ o[clo" h[rxato aijtei'sqai
kaqw;" ejpoivei aujtoi'". 9 oJ de; Pila'to"
ajpekrivqh aujtoi'" levgwn, Qevlete ajpoluvsw
uJmi'n
to;n
basileva
tw'n
!Ioudaivwn_
10 ejgivnwsken
ga;r
o{ti
dia;
fqovnon
paradedwvkeisan aujto;n oiJ ajrcierei'". 11 oiJ de;
ajrcierei'" ajnevseisan to;n o[clon i{na ma'llon
to;n Barabba'n ajpoluvsh/ aujtoi'". 12 oJ de;
Pila'to" pavlin ajpokriqei;" e[legen aujtoi'", Tiv
ou\n »qevlete¼ poihvsw »o}n levgete¼ to;n
basileva tw'n !Ioudaivwn_ 13 oiJ de; pavlin
e[kraxan, Stauvrwson aujtovn. 14 oJ de; Pila'to"
e[legen aujtoi'", Tiv ga;r ejpoivhsen kakovn_ oiJ de;
perissw'" e[kraxan, Stauvrwson aujtovn. 15 oJ
de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n
poih'sai ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n, kai;
parevdwken to;n !Ihsou'n fragellwvsa" i{na
staurwqh'/.
16 OiJ de; stratiw'tai ajphvgagon aujto;n
e[sw th'" aujlh'", o{ ejstin praitwvrion, kai;

újra mondogatni kezdte a körülállóknak, hogy ez is
azok közül való. 70 Ő megint csak letagadta. Kis idő
múltán az ott állók ismét így szóltak Péterhez:
»Biztosan közéjük tartozol, hiszen galileai vagy.«
71 Ő pedig átkozódni kezdett és esküdözni: »Nem
ismerem azt az embert, akiről beszéltek!« 72 Erre
mindjárt megszólalt a kakas, másodszor. Péternek
pedig eszébe jutott Jézus szava, amit mondott neki:
»Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz
meg engem.« És sírni kezdett.
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Kihallgatás Pilátus előtt 1 A

főpapok a
vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal
kora reggel tanácsot tartottak, aztán megkötözték
Jézust, majd elvezették és átadták Pilátusnak.
2 Pilátus megkérdezte őt: »Te vagy-e a zsidók
királya?« Ő azt felelte neki: »Te mondod.« 3 A
főpapok sok mindennel vádolták őt. 4 Pilátus ezért
újra megkérdezte őt: »Semmit sem felelsz? Nézd, mi
mindennel vádolnak téged!« 5 De Jézus egy szót sem
szólt többé, Pilátus pedig csodálkozott ezen.
6 Ünnep alkalmával el szokta nekik bocsátani a
foglyok közül azt, akit kérnek. 7 Volt akkor egy
Barabás nevű, akit a lázadókkal együtt fogtak el, s
aki a lázadás során gyilkosságot követett el.
8 Felvonult tehát a tömeg, és kérni kezdte azt, amit
mindig megtett nekik. 9 Pilátus azt felelte nekik:
»Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók
királyát?« 10 Tudta ugyanis, hogy a főpapok
irigységből adták őt a kezébe. 11 A főpapok azonban
felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabást bocsássa
el nekik. 12 Pilátus újra megkérdezte tőlük: »Mit
akartok tehát, mit tegyek a zsidók királyával?«
13 Azok újra csak azt kiáltozták: »Feszítsd meg őt!«
14 Pilátus megkérdezte őket: »De hát mi rosszat
tett?« Azok erre még hangosabban kiáltoztak:
»Feszítsd meg őt!« 15 Pilátus ekkor, mivel eleget
akart tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért
Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta,
hogy feszítsék keresztre.
Jézus kigúnyolása 16 Ekkor a katonák bevitték
őt a csarnokba, vagyis a helytartóságra, és
összehívták az egész csapatot. 17 Felöltöztették
bíborruhába, tövisből koronát fontak és a fejére
tették, 18 azután elkezdték őt így köszöntgetni:

sugkalou'sin o{lhn th;n spei'ran. 17 kai;
ejndiduvskousin
aujto;n
porfuvran
kai;
peritiqevasin aujtw'/ plevxante" ajkavnqinon
stevfanon: 18 kai; h[rxanto ajspavzesqai
aujtovn, Cai're, basileu' tw'n !Ioudaivwn: 19 kai;
e[tupton aujtou' th;n kefalh;n kalavmw/ kai;
ejnevptuon aujtw'/, kai; tiqevnte" ta; govnata
prosekuvnoun aujtw'/. 20 kai; o{te ejnevpaixan
aujtw'/, ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai;
ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'. kai;
ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.
21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina
Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp! ajgrou', to;n
patevra !Alexavndrou kai; @Rouvfou, i{na a[rh/
to;n stauro;n aujtou'. 22 kai; fevrousin aujto;n
ejpi; to;n Golgoqa'n tovpon, o{ ejstin
meqermhneuovmenon Kranivou Tovpo". 23 kai;
ejdivdoun aujtw'/ ejsmurnismevnon oi\non, o}" de;
oujk e[laben.
24 kai;
staurou'sin
aujto;n
kai;
diamerivzontai ta; iJmavtia aujtou', bavllonte"
klh'ron ejp! aujta; tiv" tiv a[rh/. 25 h\n de; w{ra
trivth kai; ejstauvrwsan aujtovn. 26 kai; h\n hJ
ejpigrafh; th'" aijtiva" aujtou' ejpigegrammevnh,
@O basileu;" tw'n !Ioudaivwn. 27 Kai; su;n aujtw'/
staurou'sin duvo lh/stav", e{na ejk dexiw'n kai;
e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.
(28)
29 Kai;
oiJ
paraporeuovmenoi
ejblasfhvmoun aujto;n kinou'nte" ta;" kefala;"
aujtw'n kai; levgonte", Ouja; oJ kataluvwn to;n
nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",
30 sw'son seauto;n kataba;" ajpo; tou' staurou'.
31 oJmoivw" kai; oiJ ajrcierei'" ejmpaivzonte"
pro;" ajllhvlou" meta; tw'n grammatevwn
e[legon, !vAllou" e[swsen, eJauto;n ouj duvnatai
sw'sai: 32 oJ Cristo;" oJ basileu;" !Israh;l
katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou', i{na i[dwmen
kai; pisteuvswmen. kai; oiJ sunestaurwmevnoi
su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.
33 Kai; genomevnh" w{ra" e{kth" skovto"
ejgevneto ejf! o{lhn th;n gh'n e{w" w{ra" ejnavth".
34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ !Ihsou'" fwnh'/
megavlh/, Elwi elwi lema sabacqani_ o{ ejstin
meqermhneuovmenon @O qeov" mou oJ qeov" mou,
eij" tiv ejgkatevlipev" me_ 35 kaiv tine" tw'n
paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, !vIde
!Hlivan fwnei'. 36 dramw;n dev ti" »kai;¼
gemivsa" spovggon o[xou" periqei;" kalavmw/
ejpovtizen aujtovn, levgwn, !vAfete i[dwmen eij
e[rcetai !Hliva" kaqelei'n aujtovn. 37 oJ de;
!Ihsou'" ajfei;" fwnh;n megavlhn ejxevpneusen.
38 Kai; to; katapevtasma tou' naou'
ejscivsqh eij" duvo ajp! a[nwqen e{w" kavtw.
39 !Idw;n de; oJ kenturivwn oJ paresthkw;"
ejx ejnantiva" aujtou' o{ti ou{tw" ejxevpneusen
ei\pen, !Alhqw'" ou|to" oJ a[nqrwpo" uiJo;" qeou'
h\n.

tették, 18 azután elkezdték őt így köszöntgetni:
»Üdvözlégy, Zsidók Királya!« 19 Majd náddal verték
a fejét, leköpdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte.
20 Miután csúfot űztek belőle, levették róla a bíbort,
ráadták saját ruháit, és kivitték, hogy keresztre
feszítsék.
A keresztrefeszítés 21 Cirenei Simont, Sándor és
Rúfusz atyját, aki a mezőről jövet éppen arra járt,
arra kényszerítették, hogy vigye a keresztjét.
22 Kivitték a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti,
hogy `Koponyahely'. 23 Mirhával kevert bort adtak
neki inni, de nem fogadta el.
24 Azután keresztre feszítették, a ruháit pedig
elosztották, sorsot vetve rájuk {Zsolt 22,19}, hogy ki mit
kapjon. 25 A harmadik óra volt, amikor keresztre
feszítették. 26 Fel volt írva az ítélet oka: »A zsidók
királya.« 27 Megfeszítettek vele két rablót is, az
egyiket jobbról, a másikat balról. [28]
29 Az arra járók pedig a fejüket csóválva
káromolták őt {Zsolt 22,8}, s ezt mondták: »Hé! Te, aki
lebontod a templomot és három nap alatt felépíted,
30 mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!« 31 Ugyanígy a főpapok is az írástudókkal együtt
csúfolódva ezt mondogatták egymásnak: »Másokat
megmentett, magát meg nem tudja megmenteni! 32 A
Krisztus, Izrael királya szálljon le most a keresztről,
hogy lássuk és higgyünk!« Gyalázták őt azok is,
akiket vele együtt feszítettek keresztre.
Jézus halála 33 A hatodik órában sötétség borult
az egész földre a kilencedik óráig. 34 A kilencedik
órakor Jézus felkiáltott, és hangosan így szólt: »Éloí,
Éloí, lemá szabaktáni?« Ez azt jelenti: »Istenem,
Istenem, miért hagytál el engem?« {Zsolt 22,2} 35 Az
ott állók közül egyesek, amikor ezt hallották, azt
mondták: »Íme, Illést hívja.« 36 Az egyikük
odafutott, egy szivacsot ecetbe mártott, és nádszálra
tűzve inni adott neki {Zsolt 69,22}, és így szólt:
»Hagyjátok! Lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt!«
37 Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.
38 Ekkor a templom függönye kettészakadt
fölülről egészen az aljáig.
39 Mikor a százados, aki vele szemben állt, látta,
hogy így kiáltva kiadta a lelkét, ezt mondta: »Ez az
ember valóban Isten Fia volt.«
40 Asszonyok is voltak, akik messziről figyelték.
Köztük volt Mária Magdolna és Mária, az ifjabb
Jakab és József anyja, és Szalóme, 41 akik, amikor
még Galileában járt, követték őt és szolgáltak neki;
és még sok más asszony, akik vele együtt mentek fel
Jeruzsálembe.
Jézus temetése 42 Mikor beesteledett – mivel a
készület napja, azaz szombat előtti nap volt –,
43 odajött az arimateai József, egy előkelő tanácsos,
ki
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40 !'Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen
qewrou'sai, ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ !Iakwvbou tou' mikrou' kai;
!Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh, 41 ai} o{te h\n ejn
th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun
aujtw'/, kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai
aujtw'/ eij" @Ierosovluma.
42 Kai; h[dh ojyiva" genomevnh", ejpei; h\n
paraskeuhv, o{ ejstin prosavbbaton, 43 ejlqw;n
!Iwsh;f »oJ¼ ajpo; @Arimaqaiva" eujschvmwn
bouleuthv", o}" kai; aujto;" h\n prosdecovmeno"
th;n basileivan tou' qeou', tolmhvsa" eijsh'lqen
pro;" to;n Pila'ton kai; hj/thvsato to; sw'ma tou'
!Ihsou'. 44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh
tevqnhken, kai; proskalesavmeno" to;n
kenturivwna ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai
ajpevqanen: 45 kai; gnou;" ajpo; tou' kenturivwno"
ejdwrhvsato to; ptw'ma tw'/ !Iwshvf. 46 kai;
ajgoravsa" sindovna kaqelw;n aujto;n ejneivlhsen
th'/ sindovni kai; e[qhken aujto;n ejn mnhmeivw/ o}
h\n lelatomhmevnon ejk pevtra", kai;
prosekuvlisen livqon ejpi; th;n quvran tou'
mnhmeivou. 47 hJ de; Mariva hJ Magdalhnh; kai;
Mariva hJ !Iwsh'to" ejqewvroun pou' tevqeitai.
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16 1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou

Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ »tou'¼
!Iakwvbou kai; Salwvmh hjgovrasan ajrwvmata i{na
ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn. 2 kai; livan prwi`
th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn e[rcontai ejpi; to;
mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou. 3 kai;
e[legon pro;" eJautav", Tiv" ajpokulivsei hJmi'n
to;n livqon ejk th'" quvra" tou' mnhmeivou_ 4 kai;
ajnablevyasai qewrou'sin o{ti ajpokekuvlistai oJ
livqo", h\n ga;r mevga" sfovdra. 5 kai;
eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on ei\don
neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon
stolh;n
leukhvn,
kai;
6
ejxeqambhvqhsan. oJ de; levgei aujtai'", Mh;
ejkqambei'sqe:
!Ihsou'n
zhtei'te
to;n
Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon: hjgevrqh, oujk
e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.
7 ajlla; uJpavgete ei[pate toi'" maqhtai'" aujtou'
kai; tw'/ Pevtrw/ o{ti Proavgei uJma'" eij" th;n
Galilaivan: ejkei' aujto;n o[yesqe, kaqw;" ei\pen
uJmi'n. 8 kai; ejxelqou'sai e[fugon ajpo; tou'
mnhmeivou, ei\cen ga;r aujta;" trovmo" kai;
e[kstasi": kai; oujdeni; oujde;n ei\pan,
ejfobou'nto gavr.
9 »»jAnasta;" de; prwi` prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/, par!
h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia. 10 ejkeivnh
poreuqei'sa ajphvggeilen toi'" met! aujtou'
genomevnoi" penqou'si kai; klaivousin:
11 kajkei'noi ajkouvsante" o{ti zh'/ kai; ejqeavqh
uJp! aujth'" hjpivsthsan. 12 Meta; de; tau'ta
dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin ejfanerwvqh ejn
eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn:
13 kajkei'noi ajpelqovnte" ajphvggeilan toi'"
loipoi'":
oujde;
ejkeivnoi"
ejpivsteusan.

aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement
Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 44 Pilátus nem
akarta elhinni, hogy már meghalt. Hívatta a
századost, és megkérdezte, hogy valóban meghalt-e.
45 Amikor a századostól megbizonyosodott erről,
Józsefnek ajándékozta a testet. 46 József pedig
gyolcsot vásárolt, levette őt, és begöngyölte a
gyolcsba. Azután egy sziklába vágott sírba helyezte,
és a sírbolt bejáratához egy követ hengerített.
47 Mária Magdolna pedig és Mária, József anyja
figyelték, hogy hová helyezték.
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Az angyal híradása az üres sírnál 1 Mikor

elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária, Jakab
anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, hogy
elmenjenek és megkenjék Jézust. 2 A hét első napján
korán reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek.
3 Azt kérdezték egymástól: »Ki hengeríti el nekünk a
követ a sírbolt ajtajából?« 4 Amikor azonban
körülnéztek, azt látták, hogy a kő már el van
hengerítve. Igen nagy volt ugyanis. 5 Bementek a
sírboltba. Jobbkéz felől egy ifjút láttak ülni hosszú
fehér ruhába öltözve, és megrémültek. 6 De az így
szólt hozzájuk: »Ne féljetek! A megfeszített Názáreti
Jézust keresitek? Feltámadt, nincs itt. Íme, itt a hely,
ahová tették őt. 7 Menjetek el, s mondjátok meg
tanítványainak és Péternek: »Előttetek megy
Galileába, ott majd meglátjátok őt, amint megmondta
nektek.« 8 Azok kimentek és elfutottak a sírtól, mert
remegés és rémület fogta el őket, és nem mondtak
senkinek semmit, mert féltek.
A Feltámadott megjelenései 9 Amikor a hét első
napján reggel feltámadt, először Mária Magdolnának
jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. 10 Az elment
és hírül vitte azoknak, akik korábban vele voltak,
most pedig gyászoltak és siránkoztak. 11 Mikor
meghallották tőle, hogy él és hogy ő látta, nem hitték
el. 12 Ezek után elváltozott alakban megmutatta
magát kettőnek közülük útközben, amikor vidékre
mentek. 13 Ők is elmentek és hírt adtak a többieknek,
de nekik sem hittek.
14 Végül megjelent a tizenegynek, amikor
asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és
szívük keménységét hogy nem hittek azoknak akik

14 @vUsteron

»de;¼ ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'"
e{ndeka ejfanerwvqh, kai; wjneivdisen th;n
ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan o{ti toi'"
qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk
15 kai;
ei\pen
aujtoi'",
ejpivsteusan.
Poreuqevnte" eij" to;n kovsmon a{panta
khruvxate to; eujaggevlion pavsh/ th'/ ktivsei.
16 oJ pisteuvsa" kai; baptisqei;" swqhvsetai, oJ
de; ajpisthvsa" katakriqhvsetai. 17 shmei'a de;
toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei: ejn
tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,
glwvssai" lalhvsousin kainai'", 18 »kai; ejn
tai'" cersi;n¼ o[fei" ajrou'sin, ka]n qanavsimovn
ti pivwsin ouj mh; aujtou;" blavyh/, ejpi;
ajrrwvstou" cei'ra" ejpiqhvsousin kai; kalw'"
e{xousin. 19 @O me;n ou\n kuvrio" !Ihsou'" meta;
to; lalh'sai aujtoi'" ajnelhvmfqh eij" to;n
oujrano;n kai; ejkavqisen ejk dexiw'n tou' qeou'.
20 ejkei'noi
de;
ejxelqovnte"
ejkhvruxan
pantacou', tou' kurivou sunergou'nto" kai; to;n
lovgon
bebaiou'nto"
dia;
tw'n
ejpakolouqouvntwn shmeivwn.¼¼

szívük keménységét, hogy nem hittek azoknak, akik
őt feltámadása után látták. 15 Azután ezt mondta
nekik: »Menjetek el az egész világra, és hirdessétek
az evangéliumot minden teremtménynek. 16 Aki hisz
és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem
hisz, elkárhozik. 17 Azokat, akik hisznek, ezek a jelek
fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új
nyelveken szólnak, 18 kígyókat vesznek fel, és ha
valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre
teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.«
19 Az
Úr Jézus, miután szólt hozzájuk,
fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja
felől {2 Kir 2,3.11; Zsolt 110,1}.
20 Azok pedig elmentek és hirdették az igét
mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, s a
tanítást az azt kísérő csodajelekkel megerősítette.

