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AZ ÖRÖMÜZENET JÁNOS SZERINT 

1. 
János1.38. mit kerestek ?  
 
János1.39. jöjjetek és meglátjátok.  
 
János1.42. te vagy Simon, a János fia, téged Kéfásnak hívnak majd  
 
János1.43. kövess engem ! 
 
János1.47. lám (nézd) egy igazán izraelita, akiben nincs csalárdság ! 
 
János1.48. mielőtt Fülöp hívott, a fügefa alatt láttalak téged. 
 
János1.50. mivelhogy ezt mondtam neked, láttalak téged a fügefa alatt, hiszel? ezeknél nagyobbakat 
fogsz látni 
 
János1.51. Ámen, Ámen, mondom néktek, látni fogjátok a felnyílt eget és Isten angyalait (hírvivő 
követeit), amint fölszállnak és leszállnak az Emberfiára. 

2. 
János2.4. mi ez nekem és neked, asszony ? Még nem jött el az én órám. 
 
János2.7. töltsétek meg a vizeskorsókat vízzel.  
 
János2.8. merítsetek most, és vigyetek a násznagynak,  
 
János2.16. vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én Atyám házát vásárcsarnokká ! 
 
János2.19. bontsátok le ezt a templomot és három nap alatt felállítom azt 

3. 
János3.3. Ámen, Ámen mondom neked, ha valaki nem lesz újjá (nem származik fentről), nem láthatja 
meg (nem képes felfogni) az Isten Királyságát (királyi uralmát), 
 
János3.5. Ámen, Ámen mondom neked, ha valaki nem származik (lesz) netán vízből és Szellemből, 
nem képes bemenni Isten Királyságába, 
 
János3.6. ami hústestből van nemzve (amit hústest hoz létre), hústest az, ami Szellemből jön létre, 
szellem az. 
 
János3.7. Nehogy csodálkozz azon, hogy ezt mondtam: újjá kell lennetek (nektek fentről kell 
származnotok). 
 
János3.8. A Szellem ahol akar, ott fuvall és a hangját hallod, de nem tudod, honnan jön és hová tart, 
így van mindenki, aki Szellemből származott (lett), 
 
János3.10. te Izrael tanítómestere vagy és ezeket nem tudod ? 
 
János3.11. Ámen, Ámen mondom neked, hogy amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk 
tanú(bizony)ságot és a mi tanú(bizony)ságtételünket nem fogadjátok el. 
 
János3.12. Ha a földi dolgokat mondtam néktek, és nem hiszitek, hogyan hiszitek, ha majd ez égben 
levőket mondom ? 
 
János3.13. és senki sem jutott az égbe, csak az, aki az égből szállt le, az Emberfia,  
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János3.14. és ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának felemeltetnie, 
 
János3.15. hogy mindenki, aki hívő (hithű) lesz Benne, világkorszakra szóló élet birtokosa legyen, 
 
János3.16. mert úgy (olymódon) szereti az Isten a világot /a világrend(sz)e(r)t/, hogy az egyetlen 
világra jött Fiát adta, hogy mindenki, aki hívő (hithű) lesz Benne, nehogy elvesszen (elpusztuljon), 
hanem birtokosa legyen a világkorszakra szóló (aioni) életnek, 
 
János3.17. mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse 
(megmentse, megtartsa) a világot Általa (Rajta keresztül). 
 
János3.18. Aki hívő lesz (hithűségbe jut) nem kerül ítéletre, aki (netán) nem hisz, (nem lesz hű) már 
ítélet alá esett, mivelhogy nem hitt (hűn) a világra jött Isten egyetlen Fiának nevében. 
 
János3.19. Ez pedig az ítélet, hogy a fény eljött a világba, és az emberek inkább szerették a 
sötétséget, mint a fényt, mert a műve(lete)ik gonoszak voltak. 
 
János3.20. Mert mindenki, aki romlott dolgokat cselekszik, gyűlöli a fényt és nem jön ki a fényre, hogy 
napfényre ne kerüljenek tettei /műve(lete)i, dolgai/, 
 
János3.21. aki azonban a való(igaz)ságot teszi, kimegy a fényre, hogy nyilvánvalókká legyenek a 
tettei /műve(lete)i/, hogy Istenben tette őket, 

4. 
János4.7. adj nekem innom ! 
 
János4.10. ha ismernéd Istennek az ajándékát, és azt, hogy ki az, aki mondja neked: adj nekem 
innom, te kérted volna Őt és élő vizet adott volna neked, 
 
János4.13. mindenki, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, 
 
János4.14. de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, többé nem szomjazik meg a 
világkorszakokon át, hanem az a víz, amelyet én adok neki, benne oly víznek forrásává válik, amely 
világkorszakra szóló életbe szökellik, 
 
János4.16. menj, hívd (szólítsd) a férjedet és jöjj ide ! 
 
János4.17. (eszményi) szépen mondtad, hogy: nincs férjem, 
 
János4.18. mert öt férjed volt, de akid most van, az nem a férjed, ezt való(igazá)ban megmondtad. 
 
János4.21. higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben 
nem imádjátok az Atyát. 
 
János4.22. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek (tudtok), mi azt imádjuk, amit ismerünk (tudunk), 
mivelhogy az üdvösség (megmentés) a zsidók közül ered (származik), 
 
János4.23. de eljön az óra, és az (már) most van, amikor az igazi (valódi) imádók szellemben és 
való(igaz)ságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres magának imádóiul. 
 
János4.24. Szellem az Isten, és azoknak, akik Őt imádják, szellemben és való(igaz)ságban kell 
imádniok. 
 
János4.26. én vagyok az, aki veled beszélek 
 
János4.32. van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. 
 
János4.34. az én eledelem az, hogy tegyem annak akaratát, aki elküldött engem és bevégezzem az Ő 
munkáját (művét). 
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János4.35. Nem ti mondjátok-é, hogy még négy hónap és jön az aratás ? Lám, (azt) mondom nektek, 
emeljétek fel szemeiteket és szemléljétek meg a földterületeket (térségeket), hogy már fehérek az 
aratásra, 
 
János4.36. az arató már most megkapja a bérét, és összegyűjti termését a világkorszakra szóló 
életre, hogy a magvetővel együtt örüljön az arató is, 
 
János4.37. mert ebben igaza van a közmondásnak (az a szó igaz), hogy más a magvető, és más az 
arató. 
 
János4.38. Én aratni küldtelek titeket, azt, amit nem ti műveltetek meg (fáradtatok) mások fárad(oz)tak 
és ti azok fáradozásába jöttetek (léptetek be). 
 
János4.48. ha csak jeleket és csodákat nem láttok, egyáltalán nem hisztek, 
 
János4.50. menj el, a fiad él !  

5. 
János5.6. akarsz-e egészséges(sé) lenni (éppé válni) ? 
 
János5.8. kelj fel, vedd fel a hordágyadat és jár(kál)j körül !  
 
János5.14. látod, egészséges lettél, ne vétkezzél többé, nehogy rosszabbul járj !  
 
János5.17. az én Atyám mind ez ideig (mostanáig) munkálkodik, én is munkálkodom. 
 
János5.19. Ámen, Ámen mondom néktek, a Fiú semmit sem képes magától tenni, csak azt, amit lát az 
Atyától, mert amiket Ő tesz, azokat teszi ugyanúgy (hasonlóképpen) a Fiú is, 
 
János5.20. mert az Atya kedveli a Fiút és mindent megmutat neki, amit (önmaga) tesz, és ezeknél 
nagyobb dolgokat is mutat majd, hogy (ti) csodálkozzatok, 
 
János5.21. mert amiképpen az Atya életre kelti a halottakat és megeleveníti (élővé teszi) úgy a Fiú is, 
megeleveníti azokat, akiket akar, 
 
János5.22. mert az Atya nem is ítél senkit sem, hanem az ítéletet mind a Fiúnak adta,  
 
János5.23. hogy mindenki úgy tisztelje (becsülje meg) a Fiút, ahogy(an) tisztelik (megbecsülik) az 
Atyát. Aki netán nem tiszteli (becsüli) a Fiút, nem tiszteli (becsüli) az Atyát (sem), aki küldte Őt. 
 
János5.24. Ámen, Ámen mondom néktek: hogy aki az én szavamat hallja, és hisz annak, aki engem 
küldött, (világ)korszakra szóló élete van és nem megy ítéletbe, hanem átment a halálból az életbe. 
 
János5.25. Ámen, Ámen mondom néktek, hogy (el)jön az óra és az most van, amikor a halottak 
meghallják az Isten Fiának hangját és akik (meg)hallják, élni fognak, 
 
János5.26. mert miképpen az Atyának élete van önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete 
legyen önmagában, 
 
János5.27. és (telj)hatalmat (felhatalmazást) adott neki, hogy ítéletet tegyen, mivelhogy Ő az 
Emberfia. 
 
János5.28. Nehogy csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírboltokban 
vannak, meghallják az Ő hangját 
 
János5.29. és előjönnek: azok, akik jót tettek, az élet föltámadására, akik rosszat cselekedtek, az 
ítélet föltámadására. 
 
János5.30. Nem tehetek én magamtól semmit sem, ahogyan hallom, úgy ítélek és az én ítéletem 
igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki engem küldött. 



 4 

János5.31. Ha én önmagamról teszek tanú(bizony)ságot, az én tanú(bizony)ságtételem nem 
való(igaz)ságos, 
 
János5.32. más az, aki tanú(bizony)ságot tesz énrólam, és tudom, hogy valóigaz az a 
tanú(bizony)ság, amit tesz felőlem. 
 
János5.33. Ti elküldtetek Jánoshoz és tanú(bizony)ságot tett a való(igaz)ságról, 
 
János5.34. de én nem embertől kapom, a tanú(bizony)ságot, hanem ezeket azért mondom, hogy ti 
megmeneküljetek (üdvözüljetek). 
 
János5.35. Ő volt a mécs, mely égett és ragyogott (világított), de ti csak ideig-óráig akartatok 
örvendezni (ujjongani) az Ő fényében, 
 
János5.36. de nekem nagyobb tanú(bizony)ságtételem van Jánosénál, mert azok a munkák (tettek), 
amelyeket adott nekem az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a tettek (munkák), amelyeket teszek, 
tanú(bizony)ságot tesznek énrólam, hogy az Atya küldött engem, 
 
János5.37. és aki elküldött engem, az Atya, maga tett rólam tanú(bizony)ságot, sem hangját nem 
hallottátok, sem alakját (ábrázatát) nem láttátok, 
 
János5.38. és az ő szava nem marad bennetek, mivelhogy akit Ő küldött, annak ti nem hisztek. 
 
János5.39. Kutatjátok (fürkészitek) az Írásokat, mivelhogy nektek úgy tetszik, hogy azokban van a 
(világ)korszakra szóló életetek pedig azok rólam tesznek tanú(bizony)ságot 
 
János5.40. és ti nem akartok hozzám jönni, hogy életet kapjatok (nyerjetek). 
 
János5.41. Dicsőséget emberektől nem veszek, 
 
János5.42. de megismertelek benneteket, hogy Isten szeretete nincs meg bennetek. 
 
János5.43. Én az Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem, majd ha más a maga 
nevében jön, azt befogadjátok. 
 
János5.44. Hogyan hihetnétek ti, (mi módon volnátok képesek hinni), kik egymástól vesztek 
dicsőséget és azt a dicsőséget, amely az egy(etlen) Istentől van, nem keresitek ? 
 
János5.45. Nehogy azt gondoljátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál, megvan nektek a 
vádolótok, Mózes, akiben ti reménykedtek (reménységeteket vetettétek), 
 
János5.46. mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem is, mert én rólam írt ő, 
 
János5.47. ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan fogtok az én beszédeimnek hinni ? 

6. 
János6.5. honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek egyenek ? 
 
János6.10. ültessétek le az embereket !  
 
János6.12. gyűjtsétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszen. 
 
János6.20. én vagyok, ne(hogy) féljetek ! 
 
János6.26. Ámen, Ámen mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, 
hanem mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. 
 
János6.27. Ne(hogy) az elvesző eledelért fáradozzatok (munkálkodjatok), hanem a maradandó 
eledelért (táplálékért) a világkorszakra szóló életre, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert Őt az 
Atya pecsételte el, az Isten, 
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János6.29. ez az Isten dolga (munkája), hogy higgyetek abban, akit Ő küldött, 
 
János6.32. Ámen, Ámen mondom néktek, nem Mózes adta nektek a kenyeret az égből, hanem az én 
Atyám adja nektek a kenyeret az égből, az igazit (valódit), 
 
János6.33. mert az az Isten kenyere, amely alászáll az égből és életet ad a világnak,  
 
János6.35. Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik többé és aki hisz bennem, 
(hithű lesz hozzám), nem szomjazik meg soha, 
 
János6.36. de mondtam nektek, hogy lát(ta)tok is engem, mégsem hisztek. 
 
János6.37. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, semmiképpen nem 
taszítom el,  
 
János6.38. mert nem azért szálltam le az égből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak 
akaratát, aki küldött engem. 
 
János6.39. Ez pedig az engem küldőnek az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne 
veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon, 
 
János6.40. mert ez az Atyám akarata, hogy mindenki aki a Fiút nézi és aki hisz benne, világkorszakra 
szóló (aioni) élete legyen és föltámasszam őt az utolsó napon. 
 
János6.43 ne(hogy) zúg(olód)jatok egymás között, 
 
János6.44. senki sem jöhet (én)hozzám, ha az Atya, aki engem küldött, nem vonzza őt, én pedig 
föltámasztom azt az utolsó napon. 
 
János6.45. Meg van írva a prófétákban: és lesznek mind(nyájan) Isten tanítottjai: mindenki, aki 
hallgatott az Atyára és nála tanult, hozzám jön, 
 
János6.46. nem mintha az Atyát látta volna valaki ha csak az nem (azon kívül), aki az Istentől való, az 
látta az Atyát. 
 
János6.47. Ámen, Ámen mondom nektek, aki hisz bennem, (világ)korszakra szóló élete van, 
 
János6.48. Én vagyok az élet kenyere. 
 
János6.49. Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak, 
 
János6.50. ez az égből leszállt kenyér, hogy az ember egyék belőle, (ne)hogy meghaljon. 
 
János6.51. Én vagyok az élő kenyér, amely az égből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, él a 
(világ)korszakokba (nyúlóan) és az a kenyér pedig amelyet én adok majd a világ életéért az az én 
(hús)testem. 
 
János6.53. Ámen, Ámen mondom nektek: ha (netán) nem eszitek az Emberfia (hús)testét és nem 
isszátok a vérét, nincsen életetek önmagatokban. 
 
János6.54. Aki eszi az én (hús)testemet és issza az én véremet, annak (világ)korszakra szóló élete 
van és én föltámasztom őt az utolsó napon, 
 
János6.55. mert az én (hús)testem (való)igazi (valóságos) táplálék és az én vérem (való)igazi 
(valóságos) ital. 
 
János6.56. Aki eszi az én (hús)testemet és issza az én véremet, énbennem marad és én őbenne, (én 
is abban). 
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János6.57. Amint elküldött engem az élő Atya és én élek az Atya által és aki engem eszik az is él 
majd énáltalam.  
 
János6.58. Ez az a kenyér, mely az égből szállott alá, nem olyan, mint amilyet apáitok ettek és 
meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog (a világkorszakba nyúlóan), 
 
János6.61. ez titeket megbotránkoztat (tőrbeejt, megütközést kelt) ? 
 
János6.62. hátha majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda, ahol előzőleg volt ? 
 
János6.63. A Szellem az, ami megelevenít, a (hús)test nem használ, azok a beszédek, amelyeket én 
szóltam nektek, Szellem és élet, 
 
János6.64. de vannak közöttetek némelyek akik nem hisznek 
 
János6.65. ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet énhozzám, hacsak meg nem adja neki az 
Atya. 
 
János6.67. talán ti is el akartok menni ? 
 
János6.70. nemde én titeket, a tizenkettőt választottalak ki és egy közületek ördög (diabolos, azaz 
szétdobáló), 

7. 
János7.6. az én idő(szako)m még nincs itt, a ti időszakotok pedig mindig készen van (megfelelő). 
 
János7. 7. Titeket nem gyűlölhet a világ, engem pedig gyűlöl, mivelhogy én tanú(bizony)ságot teszek 
ellene, mivelhogy az ő munkái (művei) gonoszok (romlást árasztók). 
 
János7.8. Ti menjetek fel az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mivelhogy az én 
idő(szako)m még nem telt be, 
 
János7.16. az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem, 
 
János7.17. ha valaki az ő akaratát akarja tenni, az fölismeri a tanításról, vajon Istenből van-e vagy én 
magamtól szólok, 
 
János7.18. aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak a dicsőségét keresi, aki küldte 
őt, az igaz és nincs benne igaz(ság)talanság. 
 
János7.19. Nem(de) Mózes adta nektek a törvényt és senki közületek nem tartja meg a törvényt. Mit 
kerestek engem halálra (miért törtök életemre) ? 
 
János7.21. egy(etlen) dolgot tettem és mind csodálkoztok rajta. 
 
János7.22. Ezért adta Mózes nektek a körülmetélést - ugyan nem Mózestől van, hanem az atyáktól 
van az -, és szombaton körülmetélitek az embert. 
 
János7.23. Ha körülmetélik az embert szombaton, hogy csorba ne essék a Mózes törvényén 
(érvényét ne veszítse), rám haragusztok, mert egy embert egészen egészségessé tettem szombaton? 
 
János7.24. Ne(hogy) látszat szerint ítéljetek, hanem igaz(ságos) ítélettel ítéljetek. 
 
János7.28. ismertek ugyan engem és tudjátok, honnan való vagyok, de én nem magamtól jöttem, 
hanem az, aki küldött engem való(igaz), akit ti nem ismertek, 
 
János7.29. én ismerem őt, mivelhogy mellőle való vagyok, ő küldött engem. 
 
János7.33. még egy kis ideig veletek vagyok, de azután elmegyek ahhoz, aki küldött engem, 
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János7.34. kerestek majd engem és nem találtok meg és ahol én vagyok, ti oda nem jöhettek. 
 
János7.37. ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék: 
 
János7.38. aki hisz bennem, mint az Írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek 
(folynak), 

8. 
János8.7. aki nem vétkezett közületek, az dobjon rá először követ 
 
János8.10. asszony, hol vannak azok, akik téged vádoltak ? senki sem ítélt el téged ? 
 
János8.11. én sem ítéllek el: menj és nehogy még vétkezz. 
 
János8.12. én a világ fénye vagyok, aki követ engem, semmiképpen sem jár-kel a sötét(ség)ben, 
hanem az övé lesz az élet fénye, 
 
János8.14. ha én magamról teszek is tanú(bizony)ságot, valóigaz az én tanú(bizony)ságtételem, 
mivelhogy tudom, honnan jöttem és hová megyek, 
 
János8.15. ti a (hús)test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit, 
 
János8.16. de ha ítélek is én, az én ítéletem valóigaz, mivelhogy nem egyedül vagyok, hanem én és 
aki küldött engem. 
 
János8.17. Pedig a ti törvényetekben is meg van írva, hogy két embernek a tanú(bizony)ságtétele 
valóigaz, 
 
János8.18. én vagyok, aki tanú(bizony)ságot teszek magamról és tanú(bizony)ságot tesz rólam az 
Atya, aki küldött engem, 
 
János8.19. sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat, ha engem ismernétek, az én Atyámat is 
ismernétek, 
 
János8.21. én elmegyek és kerestek majd engem és bűnötökben haltok meg: ahová én megyek (oda) 
ti nem jöhettek, 
 
János8.23. ti alulról valók vagytok, én felülről való vagyok, ti ebből a világból vagytok, én nem e 
világból vagyok,  
 
János8.24. (ezt) mondtam tehát nektek, hogy meghaltok bűnötökben, mert ha nem hiszitek, hogy én 
vagyok, meghaltok bűneitekben,  
 
János8.25. az, amit kezdet óta szólok is nektek. 
 
János8.26. Sok szólni és ítélni valóm van felőletek, de aki engem küldött valóigaz, és én, amiket 
hallottam tőle azokat szólom a világnak, 
 
János8.28. amikor felemelitek az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy az én vagyok és magamtól 
semmit sem teszek, hanem amint tanított engem az Atya, ezeket úgy szólom 
 
János8.29. és aki küldött engem, velem van, nem hagyott engem egyedül, mivelhogy én, amik neki 
kedvesek azokat teszem mindenkor. 
 
János8.31. ha ti megmaradtok az én szavaimban, valóban a tanítványaim lesztek, 
 
János8.32. és megismeritek a való(igaz)ságot és a való(igaz)ság megszabadít titeket. 
 
János8.34. Ámen, Ámen mondom néktek, hogy mindenki, aki bűnt tesz, rabszolgája a bűnnek, 
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János8.35. a rabszolga pedig nem marad a házban a (világ)korszakra, a fiú marad ott a 
(világ)korszakra. 
 
János8.36. Ha tehát a fiú titeket szabaddá tesz, valóban szabadok lesztek. 
 
János8.37. Tudom, hogy Ábrahám magva (ivadéka) vagytok, de arra készültök, hogy engem 
megöljetek, mert az én szavamnak nincs helye (tere) bennetek, 
 
János8.38. én azt szólom, amiket az Atyámnál láttam és ti is azokat teszitek tehát, amiket atyátoktól 
hallottatok, 
 
János8.39. ha Ábrahám gyermekei vagytok, az Ábrahám munkáit tegyétek, 
 
János8.40. most pedig megölni törekesztek engem (életemre törtök), egy (olyan) embert, aki a 
való(igaz)ságot szóltam nektek, amelyet Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette, 
 
János8.41. ti a ti atyátok munkáit teszitek.  
 
János8.42. ha Isten volna nektek atyátok, szeretnétek engem, mert én Istenből jöttem ki és érkeztem 
meg, mert nem is magamtól jöttem, hanem Ő küldött engem. 
 
János8.43. miért nem értitek (ismeritek fel) az én szólásomat ? Mert képtelenek vagytok 
(meg)hallgatni az én szómat, 
 
János8.44. ti az ördög atyából vagytok, és az atyátok kívánságait akarjátok tenni (megvalósítani). Ő 
embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg a való(igaz)ságban, mivelhogy nincsen 
való(igaz)ság (ő)benne. Amikor a hazugságot szólja, a sajátjából szól, mivelhogy hazug ő és atyja 
annak,  
 
János8.45. nekem pedig, mivelhogy a való(igaz)ságot mondom, nem hisztek. 
 
János8.46. Ki vádol közületek engem bűnnel (vétekkel) ? ha való(igaz)ságot mondok, miért nem 
hisztek nekem ? 
 
János8.47. Aki Istentől származik, az Isten beszédeit hallgatja, ti azért nem hallgatjátok, mert nem 
származtok az Istentől, 
 
János8.49. bennem démon nincs, hanem én tisztelem az Atyámat és ti nem tiszteltek engem, 
 
János8.50. de én nem keresem az én dicsőségemet, van aki keresi és megítéli. 
 
János8.51. Ámen, Ámen mondom nektek, ha valaki az én szavamat megtartja, nem lát halált 
semmikor (a világkorszakra) 
 
János8.54. ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, aki engem dicsőít, 
akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek 
 
János8.55. és nem ismeritek Őt, én pedig ismerem Őt és ha (azt) mondanám, hogy nem ismerem Őt, 
hozzátok hasonló hazug lennék, de ismerem Őt s az Ő szavát megtartom. 
 
János8.56. Ábrahám, a ti atyátok ujjongott, hogy látni fogja az én napomat, látta is és örült, 
 
János8.58. Ámen, Ámen mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett: én vagyok. 

9. 
János9.3. sem ez nem vétkezett, sem ennek szülői, hanem, hogy nyilvánvalóvá (láthatóvá) legyenek 
az Isten tettei (munkái) (ő)benne, 
 
János9.4. amíg nappal van, nekünk munkálni kell annak a munkáit, aki elküldött engem: jön egy éj, 
amikor senki sem képes munkálkodni, 
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János9.5. amíg a világban vagyok, fénye vagyok a világnak, 
 
János9.7. eredj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (fürdőben)  
 
János9.35. te hiszel az Emberfiában ? 
 
János9.37. láttad is Őt magát és aki beszél veled, Ő az. 
 
János9.39. ítélet végett jöttem én e világba, hogy akik nem látnak, lássanak és akik látnak, vakok(ká) 
legyenek. 
 
János9.41. ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel most azt mondjátok, hogy látunk: a ti 
bűnötök megmarad. 

10. 
János10.1. Ámen, Ámen mondom nektek, aki (netán) nem az ajtón megy be a juhok aklába 
(karámjába), hanem másunnét lép be, az tolvaj és rabló. 
 
János10.2. Aki pedig az ajtón át megy be, az a pásztora a juhoknak. 
 
János10.3. Ennek az ajtónálló (az) ajtót (fel)nyit(ja) és a juhok az ő hangjára hallgatnak és a saját 
juhait nevükön szólítja és kivezeti őket. 
 
János10.4. Amikor a sajátját mind kivezette, előttük megy és a juhok követik őt, mivelhogy ismerik az 
ő hangját, 
 
János10.5. idegent (más embert) pedig nem követnek, hanem elfutnak (elmenekülnek) tőle, mivelhogy 
nem ismerik annak a hangját. 
 
János10.7. Ámen, Ámen mondom nektek, hogy én vagyok a juhok ajtaja. 
 
János10.8. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók voltak, de nem hallgattak rájuk a juhok. 
 
János10.9. Én vagyok az ajtó, aki rajtam át (keresztül) megy be, megmentetik (megtartatik) és bejár 
és kijár és legelőt talál. 
 
János10.10. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük és 
bőségük legyen. 
 
János10.11. Én vagyok az eszményi (kitűnő) pásztor, az eszményi pásztor a lelkét adja oda a 
juhokért. 
 
János10.12. A béres és aki nem pásztor, akinek a juhok sem sajátjai, látja a farkast jönni és otthagyja 
a juhokat és elmenekül és a farkas elragadja és szétszórja őket,  
 
János10.13. mivelhogy béres és nem törődik a juhokkal. 
 
János10.14. Én vagyok az eszményi (kitűnő) pásztor, és ismerem az enyéimet, és az enyéim 
ismernek engem, 
 
János10.15. mint ahogy ismer engem az Atya és én is ismerem az Atyát, és én lelkemet adom oda a 
juhokért.  
 
János10.16. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból (karámból) valók, azokat is 
nekem kell vezetnem, hallgatni is fognak az én hangomra és lesz egy nyáj, egy pásztor. 
 
János10.17. Ezért szeret engem az Atya, mivelhogy én leteszem (odaadom) a lelkemet, hogy ismét 
felvegyem azt.  
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János10.18. Senki sem veheti el tőlem, hanem én teszem (azt) le magamtól, hatalmam van letenni és 
van hatalmam ismét (újra) felvenni (azt), ezt a parancsolatot kaptam az én Atyámtól. 
 
János10.25. megmondtam (már) nektek, de nem hiszitek, a munkák (dolgok) amelyeket én teszek az 
Atyám nevében, azok tanúbizonyságot tesznek rólam, 
 
János10.26. de ti nem hiszitek, mivelhogy nem vagytok az én juhaim közül valók: 
 
János10.27. az én juhaim hallgatnak az én hangomra és én ismerem őket és követnek engem. 
 
János10.28. Én (világ)korszakra szóló életet adok nekik és nem vesznek el a (világ)korszakra és senki 
ki nem ragadja őket az én kezemből,  
 
János10.29. az én Atyám, aki azokat nekem adta, nagyobb mindeneknél és senki sem képes 
kiragadni őket az én Atyám kezéből. 
 
János10.30. Én és az Atya egy vagyunk. 
 
János10.32. sok eszményi dolgot mutattam nektek (tártam elétek), melyek az Atyából valók, azok 
közül melyik dologért köveztek meg engem ? 
 
János10.34. nincsen megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok ? 
 
János10.35. ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten szava szólt és az Írás nem bontható fel, 
 
János10.36. nekem, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, ti ezt mondjátok, hogy káromlást 
szólsz, mivelhogy ezt mondtam, az Isten Fia vagyok ? 
 
János10.37. Ha nem az én Atyám dolgait (munkáit) teszem, ne higgyetek nekem, 
 
János10.38. ha pedig megteszem, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a munkáknak, hogy 
megtudjátok és elhiggyétek, hogy bennem van az Atya és én az Atyában. 

11. 
János11.4. ez a gyengélkedés nem halált okozó, hanem az Isten dicsőségéért van, hogy általa 
megdicsőüljön az Isten Fia. 
 
János11.7. menjünk el Júdeába ismét. 
 
János11.9. nem tizenkét órája van a nap(pal)nak, ha valaki nappal járkál nem botlik meg (ütközik 
meg), mivelhogy e világnak fényét látja, 
 
János11.10. ha pedig valaki éjszaka jár, megbotlik (megütközik), mivelhogy nincs benne a fény. 
 
János11.11. Lázár, a mi barátunk, elszunnyadt, de elmegyek, hogy az álomból fölköltsem őt. 
 
János11.14. Lázár meghalt, 
 
János11.15. és örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. 
 
János11.23. feltámad a testvéred. 
 
János11.25. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog,  
 
János11.26. és mindenki, aki él és hisz énbennem, semmiképpen nem hal meg a (világ)korszakban: 
hiszed-e ezt ? 
 
János11.34. hova helyeztétek őt ?  
 
János11.39. vegyétek el (emeljétek fel és vigyétek el) a követ.  
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János11.40. nem mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét ? 
 
János11.41. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, 
 
János11.42. én pedig tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, de a körülálló tömegért 
mondtam, azért, hogy elhiggyék, hogy Te küldtél engem. 
 
János11.43. Lázár, jöjj ide ki !  
 
János11.44. oldjátok fel és engedjétek őt elmenni (hadd járjon ) ! 

12. 
János12.7. hagyd őt, az én temetésem napjára tartotta azt,  
 
János12.8. mert koldusszegényeitek mindenkor lesznek, de én nem vagyok mindenkor veletek 
(nálatok). 
 
János12.23. eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. 
 
János12.24. Ámen, Ámen mondom néktek: ha a gabonamag a földbe nem hull és meg nem hal, 
egyedül maga marad, ha pedig meghal, sok termést hoz. 
 
János12.25. Aki kedveli a lelkét, elveszti azt, aki gyűlöli a lelkét ebben a világban, a (világ)korszakos 
életre őrzi meg azt, 
 
János12.26. ha valaki nekem szolgál, engem kövessen és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgá(ló)m 
is, és ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. 
 
János12.27. Most az én lelkem megrendült, mit is mondjak ? Atyám, ments meg ettől az órától ! De 
hát azért jöttem ebbe az órába, 
 
János12.28. Atyám, dicsőítsd meg a nevedet !  
 
János12.30. nem értem lett ez a hang, hanem értetek. 
 
János12.31. most van ítélete e világnak, most vetik ki e világ vezetőjét 
 
János12.32. és én, ha felemelnek e földről, mindeneket magamhoz vonzok.  
 
János12.35. még egy kis ideig a fény köztetek (bennetek) van. Jár(kál)jatok, míg a fény nálatok van, 
nehogy a sötétség titeket elborítson, mert aki a sötétségben jár(kál), nem tudja hová megy, 
 
János12.36. amíg a fény nálatok van, higgyetek a fényben, hogy a fény fiai(vá) legyetek.  
 
János12.44. aki hisz bennem, nemcsak bennem hisz, hanem abban, aki engem küldött 
 
János12.45. és aki engem szemlél, szemléli azt, aki engem küldött,  
 
János12.46. én fényként jöttem a világba, hogy mindenki, aki hisz bennem, nehogy a sötétségben 
maradjon. 
 
János12.47. És ha valaki hall(gat)ja a beszédeimet és nem tartja (őrzi) meg, én nem ítélem el azt, 
mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem (üdvözítsem) a világot. 
 
János12.48. Aki félretesz engem és (netán) nem fogadja el az én beszédeimet, van annak, aki elítéli 
azt, az Ige, amit szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. 
 
János12.49. Mivel én magamból nem szóltam, hanem aki küldött engem, maga az Atya adott nekem 
parancso(lato)t, mit mondjak és mit szóljak 



 12 

János12.50. és tudom, hogy az Ő parancs(olat)a a (világ)korszakra szóló élet. Amiket tehát én szólok, 
azt úgy szólom, amint az Atya beszélte nekem. 

13. 
János13.7. amit én teszek, te nem érted jelenleg, de ezután majd megérted. 
 
János13.8. ha nem moslak meg téged, nincs részed velem, 
 
János13.10. aki megfürdött, annak csak a lábait kell (szükséges) megmosni, különben egész tiszta, ti 
is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. 
 
János13.12. tudjátok mit tettem veletek ? 
 
János13.13. Ti így hívtok engem: Tanítómester és Úr, és (eszményi) szépen mondjátok, mert az 
vagyok. 
 
János13.14. Ha tehát én, az Úr és a Tanítómester, megmostam a ti lábaitokat, ti is tartoztok 
egymásnak megmosni a lábait. 
 
János13.15. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyétek. 
 
János13.16. Ámen, Ámen mondom nektek, a rabszolga nem nagyobb uránál, sem a küldött (követ) 
nem nagyobb annál, aki küldte őt. 
 
János13.17. Ha ezeket tudjátok, boldogok lesztek, ha megteszitek. 
 
János13.18. Nem mindnyájatokról mondom, én tudom (ismerem), kiket választottam ki, hanem hogy 
beteljesedjék az Írás: aki a kenyeremet eszi, felemelte ellenem a sarkát. 
 
János13.19. Már jelenleg megmondom nektek, mielőtt meglenne, hogy higyétek, hogy én vagyok. 
 
János13.20. Ámen, Ámen mondom nektek: aki befogadja, ha valakit küldök, engem fogad be, aki 
pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. 
 
János13.21. Ámen, Ámen mondom nektek: hogy egy közületek kiszolgáltat (átad) engem. 
 
János13.26. az, akinek a bemártott falatot adom majd.  
 
János13.27. amit teszel, tedd gyorsabban. 
 
János13.31. most dicsőült meg az Emberfia, az Isten is megdicsőült benne, 
 
János13.32. ha az Isten megdicsőült benne, az Isten is megdicsőíti Őt majd önmagában és mindjárt 
megdicsőíti Őt. 
 
János13.33. Gyermekeim, még egy kicsit veletek vagyok, keresni fogtok engem és amint mondtam a  
zsidóknak, hogy ahová én megyek, ti oda nem jöhettek, nektek is mondom jelenleg. 
 
János13.34. Új parancso(lato)t adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, 
hogy ti is úgy szeressétek egymást ! 
 
János13.35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet lesz bennetek 
egymás iránt. 
 
János13.36. ahová megyek, nem követhetsz most engem, de később követni fogsz. 
 
János13.38. a lelkedet értem fogod adni ? Ámen, Ámen mondom neked, nem szól a kakas addig, 
mígnem háromszor megtagadsz engem. 
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14. 
János14.1. Ne nyugtalankodjék (háborogjék) a szívetek, higgyetek az Istenben, bennem is higgyetek. 
 
János14.2. Az én Atyám házában sok tartózkodóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna 
nektek, mivelhogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek 
 
János14.3. és ha elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, 
hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek 
 
János14.4. és ahová én megyek, az utat tudjátok. 
 
János14.6. Én vagyok az út és a való(igaz)ság és az élet, senki sem jut az Atyához csak rajtam 
keresztül (általam). 
 
János14.7. Ha ismernétek engem, az Atyámat is ismernétek, de jelentől (mostantól) ismeritek Őt, (és) 
láttátok is. 
 
János14.9. ennyi ideig veletek vagyok és nem ismersz engem Fülöp ? aki látott engem, látta az Atyát, 
hogy mondhatod: mutasd meg nekünk az Atyát ? 
 
János14.10. Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok és az Atya bennem van ? A beszédeket, 
amelyeket én mondok nektek, nem magamtól szólom. Az Atya pedig, aki benne lakik (marad), teszi a 
munkáit. 
 
János14.11. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában (vagyok), és az Atya bennem (van). Ha (netán) 
nem, magukért a munkákért higgyetek. 
 
János14.12. Ámen, Ámen mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a dolgokat (munkákat) 
teszi majd, amelyeket én teszek (és) nagyobbakat is tesz majd, mivelhogy én az Atyámhoz megyek 
 
János14.13. és bármit kértek az én nevemben, azt megteszem, hogy megdicsőüljön az Atya a Fiúban, 
 
János14.14. ha pedig valamit kértek tőlem a nevemben, én meg fogom tenni. 
 
János14.15. Ha szerettek engem, az én parancs(olat)aimat őrizzétek meg, 
 
János14.16. és én kérni fogom az Atyát és más Segítőt (Védőt) ad nektek, hogy veletek legyen a 
(világ)korszakba, 
 
János14.17. a való(igaz)ság Szellemét, akit a világ nem képes befogadni, mivelhogy nem látja azt (és) 
nem is ismeri, ti ismeritek mivelhogy nálatok marad és bennetek lesz. 
 
János14.18. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, 
 
János14.19. még egy kis idő és a világ engem többé nem lát, ti pedig láttok engem, mert én élek (és) 
ti is élni fogtok. 
 
János14.20. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyámban vagyok és ti bennem és én 
bennetek. 
 
János14.21. Aki magánál tartja (bírja) a parancsolataimat és megőrzi azokat, az szeret engem, aki 
pedig szeret engem, azt szeretni fogja az Atyám (és) én is szeretem őt és kijelentem (láthatóvá 
teszem) annak magam. 
 
János14.23. ha valaki szeret engem, Igémet (szavaimat) megőrzi (és) az Atya is szereti őt, és hozzá 
megyünk és maradandó lakást szerzünk (készítünk) nála, 
 
János14.24. aki (netán) nem szeret engem, Igémet (a szavaimat) nem őrzi meg, az Ige, amelyet 
hallotok, nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött, az Atyáé. 
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János14.25. Ezeket szóltam nektek, amíg veletek vagyok (nálatok maradok). 
 
János14.26. A Segítő (Védő) pedig, a Szent Szellem, akit elküld majd az Atya a nevemben, az titeket 
megtanít mindenre és eszetekbe juttat mindent (emlékeztet rá), amiket mondtam nektek. 
 
János14.27. Békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, amint a 
világ adja. Ne háborogjon (nyugtalankodjék) a szívetek és nehogy elcsüggedjetek, 
 
János14.28. hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek (és) vissza is jövök hozzátok: ha 
szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam, 
 
János14.29. és most megmondtam nektek, mielőtt meglenne (megtörténne), hogy ha meglesz 
(bekövetkezik) higgyetek, 
 
János14.30. nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és bennem nincs semmije, 
 
János14.31. de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát és amint parancsolta (meghagyta) 
nekem az Atya, úgy teszek: keljetek föl, menjünk el innen ! 

15. 
János15.1. Én vagyok a valódi (igazi) szőlőtőke és az Atyám a szőlőműves, 
 
János15.2. minden szőlővesszőt, amely bennem nem hoz gyümölcsöt, lemetsz és minden 
gyümölcstermőt megtisztít, hogy több gyümölcsöt teremjen (hozzon), 
 
János15.3. ti már tiszták vagytok az Ige által, amit szóltam nektek. 
 
János15.4. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Amint a szőlővessző nem hozhat (nem képes 
hozni) gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 
 
János15.5. Én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad és én őbenne, az terem 
sok gyümölcsöt, mivelhogy nálam nélkül (tőlem elválasztva) nem tehettek (nem vagytok képesek 
tenni) semmit. 
 
János15.6. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik (kihajítják) mint a szőlővesszőt és elszárad és 
összegyűjtik ezeket és a tűzbe dobják és elégnek. 
 
János15.7. Ha énbennem maradtok és az én beszédeim tibennetek maradnak, amit csak akartok, 
kérjetek és meglesz nektek. 
 
János15.8. Ebben dicsőül meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és így lesztek nekem 
tanítványaim. 
 
János15.9. Amint szeret engem az Atya, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg az én 
szeretetemben. 
 
János15.10. Ha az én parancs(olat)aimat megtartjátok (megőrzitek), megmaradtok az én 
szeretetemben, mint én az Atyám parancs(olat)ait megtartottam és megmaradok az Ő szeretetében. 
 
János15.11. Ezeket szóltam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen és a ti örömötök teljes 
legyen. 
 
János15.12. Ez az én parancs(olat)om, hogy (úgy) szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 
 
János15.13. Ennél nagyobb szeretet senkiben sincs, mintha valaki lelkét adja oda barátaiért. 
 
János15.14. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek. 
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János15.15. Többé nem mondalak titeket rabszolgáknak, mivelhogy a rabszolga nem tudja, mit tesz 
az ő ura. Titeket pedig barátoknak mondottalak, mivelhogy mindeneket amiket hallottam Atyámtól, 
tudtul adtam nektek (megismertettem veletek). 
 
János15.16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek titeket, 
hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármire kéritek 
az Atyát az én nevemben, megadja nektek. 
 
János15.17. Ez(eke)t parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. 
 
János15.18. Ha a világ titeket gyűlöl, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok.  
 
János15.19. Ha a világból volnátok, a világ kedvelne mint a sajátját, de mivelhogy nem a világból 
vagytok, hanem én választottalak (válogattalak) ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. 
 
János15.20. Emlékezzetek az Igére, amelyet én mondtam nektek: a rabszolga nem nagyobb uránál. 
Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én Igémet (szavamat) megőrzik (megtartják), a 
tiéteket is megőrzik (megtartják) majd, 
 
János15.21. de mindezeket az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. 
 
János15.22. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna, bűnük nem volna, de most nincs mentség 
bűnükre. 
 
János15.23. Aki engem gyűlöl, az én Atyámat is gyűlöli. 
 
János15.24. Ha azokat a dolgokat (munkákat) nem tettem volna közöttük, amelyeket senki más nem 
tett, bűnük nem volna, de most látták is, gyűlöltek is, engem is, Atyámat is, 
 
János15.25. hogy beteljesedjék az Ige (a szó), amely az ő törvényükben van megírva, hogy: gyűlöltek 
engem ok nélkül. 
 
János15.26. Amikor eljön a Segítő (Védő) akit én küldök nektek, az Atya mellől, a való(igaz)ság 
Szelleme, amely az Atya mellől megy ki, az tesz (tanú)bizonyságot rólam, 
 
János15.27. de ti is (tanú)bizonyságot tesztek, mivelhogy kezdettől fogva velem vagytok. 

16. 
János16.1. Ezeket szóltam nektek, hogy meg ne botránkozzatok (kelepcébe ne essetek), 
 
János16.2. a zsinagógából kizárnak titeket, de eljön az óra, amikor mindenki, aki megöl titeket, azt 
gondolja, hogy Istennek tesz szolgálatot vele 
 
János16.3. és mindezt azért teszik, mivelhogy nem ismerik sem az Atyát, sem engem, 
 
János16.4. de ezeket (azért) szóltam nektek, hogy amikor eljön az óra, emlékezzetek, hogy én 
megmondtam nektek. Ezeket pedig kezdettől fogva nem mondtam, mivelhogy veletek voltam, 
 
János16.5. most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem és senki közületek nem kérdez engem: 
hová mégy ? 
 
János16.6. hanem mivelhogy ezeket szóltam nektek, a szomorúság tölti be a szíveteket, 
 
János16.7. de én a való(igaz)ságot mondom nektek, hasznosabb nektek, hogy én elmegyek, mert ha 
nem mennék el, a Segítő (Védő) egyáltalán nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt 
hozzátok, 
 
János16.8. és amikor Ő eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. 
 
János16.9. A bűnről: hogy nem hisznek bennem, 
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János16.10. az igazságosságról pedig, hogy az Atyához megyek és többé nem láttok engem, 
 
János16.11. az ítéletről pedig, hogy e világ fejedelme el van ítélve. 
 
János16.12. Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most nem vagytok képesek elhordozni, 
 
János16.13. amikor azonban eljön a való(igaz)ság Szelleme, elvezet titeket a teljes való(igaz)ságra, 
mert nem fog szólni magától, hanem amit hall, azt szólja és az eljövendőket hírül adja nektek. 
 
János16.14. Ő engem dicsőít majd, mivelhogy az enyémből veszi és hírül adja nektek. 
 
János16.15. Minden, ami az Atyáé (az) enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből veszi és hírül adja 
nektek. 
 
János16.16. Egy kis idő és többé nem láttok engem, és ismét egy kis idő és megláttok engem. 
 
János16.19. arról tanakodtok egymással, hogy ezt mondtam, egy kis idő és nem láttok engem és 
ismét egy kis idő és megláttok engem ? 
 
János16.20. Ámen, Ámen mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok majd, a világ pedig örülni fog, ti 
szomorkodni fogtok, de a szomorúságtok örömre vál(toz)ik. 
 
János16.21. Az asszony, amikor szül, szomorúsága van, mivelhogy eljött az órája, amikor pedig 
meglett a kisgyermek, többé nem emlékezik a szorongásra az öröm miatt, hogy (egy) ember 
(szü)le(te)tt a világra. 
 
János16.22. Nektek is tehát most ugyan szomorúságtok van, de ismét meglátlak titeket majd, és örül 
majd a szívetek és az örömötöket senki sem veszi el tőletek 
 
János16.23. és azon a napon engem nem kérdeztek meg semmiről. Ámen, Ámen mondom nektek 
(hogy) bármit kértek az Atyától, megadja nektek az én nevemben. 
 
János16.24. Mostanáig nem kértetek semmit a nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy az 
örömötök teljes legyen. 
 
János16.25. Ezeket példabeszédekben szóltam nektek, de eljön az óra, amikor többé nem 
példabeszédekben szólok nektek, hanem nyíltan az Atyáról adok hírt nektek. 
 
János16.26. Azokban a napokban az én nevemben kértek majd, és nem mondom nektek, hogy én 
kérem majd az Atyát értetek, 
 
János16.27. mert maga az Atya kedvel titeket, mivelhogy ti engem megkedveltetek és elhittétek, hogy 
én Isten mellől jöttem ki. 
 
János16.28. Kijöttem az Atyától és bejöttem a világba, újra elhagyom a világot és elmegyek az 
Atyához. 
 
János16.31. Jézus (így) válaszolt nekik: mostan hisztek ? 
 
János16.32. lám ! eljön egy óra, már el is jött, hogy szétszóródtok ki-ki a sajátjába és engem egyedül 
hagytok, de nem vagyok egyedül, mivelhogy az Atya velem van. 
 
János16.33. Ezeket azért szóltam nektek, hogy bennem békétek legyen. E világban szorongatástok 
lesz, de bátorodjatok, én legyőztem a világot. 

17. 
János17.1. Atyám eljött az óra: dicsőítsd meg a Fiadat, hogy a Fiú dicsőítsen téged, 
 
János17.2. amint hatalmat adtál neki minden hústesten, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, 
(világ)korszakokra szóló életet adjon, 
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János17.3. az pedig a (világ)korszakokra szóló élet, hogy megismerjenek Téged az egyedül való(igaz) 
Istent és akit elküldtél, Jézus Krisztust. 
 
János17.4. Én Téged megdicsőítettelek a földön, a munkát elvégeztem, melyet nekem adtál, hogy 
megtegyem, 
 
János17.5. és most dicsőíts meg engem Te, Atyám magadnál azzal a dicsőséggel, amely nekem 
megvolt Te nálad (melletted), mielőtt a világ volt (lett volna). 
 
János17.6. Kijelentettem (kinyilatkoztattam) a Te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál e 
világból, Tiéid voltak és nekem adtad őket és a Te szavadat megőrizték (megtartották), 
 
János17.7. most megismerték, hogy mindaz, amit adtál nekem: Tőled van, 
 
János17.8. mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, odaadtam nekik és ők befogadták és 
megismerték valóigazán, hogy mellőled jöttem ki és elhitték, hogy Te küldtél engem. 
 
János17.9. Én értük kérlek (könyörgök), nem a világért kérlek (könyörgök), hanem akiket adtál nekem, 
mert a Tieid. 
 
János17.10. És az enyémek mind a Tieid, és a Tieid az enyémek és megdicsőültem bennük, 
 
János17.11. és már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak és én Hozzád megyek, 
szent Atyám, őrizd (tartsd) meg őket a Te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint 
mi, 
 
János17.12. amikor velük voltam, én őriztem meg őket a Te nevedben, amelyet nekem adtál és 
vigyáztam (őrködtem) és senki azokból nem veszett el csak a veszedelem (romlás) fia, hogy az Írás 
beteljesedjék, 
 
János17.13. most pedig Hozzád megyek és ezeket szólom a világban, hogy az én örömömet a maga 
teljességében bir(tokol)hassák. 
 
János17.14. Én átadtam nekik a Te Igédet és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem a világból valók, 
ahogy én sem vagyok ebből a világból. 
 
János17.15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. 
 
János17.16. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból. 
 
János17.17. Szenteld meg őket a való(igaz)ságban: a Te Igéd való(igaz)ság. 
 
János17.18. Amint engem elküldtél a világba én is elküldtem őket a világba, 
 
János17.19. és én értük szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek a való(igaz)ságban. 
 
János17.20. De nemcsak egyedül értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő szavukon 
keresztül hisznek bennem. 
 
János17.21. Hogy mindnyájan egyek legyenek, mint Te Atyám énbennem és én Tebenned, hogy ők is 
bennünk egyek legyenek, azért, hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem, 
 
János17.22. és én a dicsőséget, amelyet adtál nekem, átadtam nekik (azért), hogy egyek legyenek, 
amint mi egyek vagyunk, 
 
János17.23. én bennük és Te bennem (azért), hogy tökéletesen (végcélba érve) eggyé legyenek 
(azért), hogy megismerje (megtudja) a világ, hogy Te küldtél engem és szeretted őket, amint engem 
szerettél. 
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János17.24. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem együtt ott 
legyenek, azért, hogy lássák (szemléljék) az én dicsőségemet, amelyet adtál nekem, mivelhogy 
szerettél engem a világ (alapjának) levetése előtt. 
 
János17.25. Igazságos Atyám, és a világ Téged nem ismert, de én ismertelek Téged és ők 
megismertek, hogy Te küldtél engem, 
 
János17.26. és megismertettem velük a Te nevedet és megismertetem (azért), hogy a szeretet, 
amellyel szerettél engem, bennük legyen és én is őbennük. 

18. 
János18.4. kit kerestek ? 
 
János18.5. Én vagyok.  
 
János18.7. kit kerestek ?  
 
János18.8. mondtam nektek, hogy én vagyok (az), ha tehát engem kerestek, hagyjátok ezeket 
elmenni. 
 
János18.11. dugd a kardot a hüvelyébe. A poharat, amelyet adott nekem az Atya, ne igyam-e ki ? 
 
János18.20. én nyíltan (nyilvánosan) szóltam a világnak, és mindenkor zsinagógában és a 
templomépületben tanítottam, ahol minden zsidó összejön és rejtve (suttyomban) nem szóltam 
semmit, 
 
János18.21. mit kérdezel engem ? kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nekik, lám ! ezek tudják, 
miket mondtam én. 
 
János18.23. ha rosszul szóltam, tégy tanúbizonyságot a rosszról, ha pedig jól (eszményien), mit ütsz 
(mit nyúzol) engem ? 
 
János18.34. magadtól mondod-é ezt, vagy mások mondták neked ezt rólam ? 
 
János18.36. az én királyságom nem e világból van, ha e világból lenne az én királyságom, az én 
(parancs)végrehajtó szolgáim küzdenének azért, hogy ne adassam át a zsidóknak, de az én 
királyságom nem innen való. 
 
János18.37. te mondod, hogy én király vagyok, én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy 
tanú(bizony)ságot tegyek a való(igaz)ságról, mindenki, aki a való(igaz)ságból van, hallgat az én 
hangomra, 

19. 
János19.11. semmi hatalmad nem volna felettem, ha felülről nem kaptad volna, ezért aki 
kiszolgáltatott engem neked, annak van nagyobb bűne. 
 
János19.26. asszony, lám ! a fiad. 
 
János19.27. lám, az anyád.  
 
János19.28. szomjazom. 
 
János19.30. elvégeztetett !  

20. 
János20.15. asszony, mit sírsz ? kit keresel ?  
 
János20.16. Mária.  
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János20.17. ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyámhoz, de menj el testvéreimhez és 
mondd meg nekik: fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti 
Istenetekhez. 
 
János20.19. béke(sség) nektek ! 
 
János20.21. béke(sség) nektek ! Amint elküldött engem az Atya, én is elküldelek titeket. 
 
János20.22. vegyetek Szent Szellemet,  
 
János20.23. ha valakinek megbocsátjátok a bűneit, megbocsátják azoknak: akiknek megtartjátok, 
azoknak megtartják. 
 
János20.26. béke(sség) nektek ! 
 
János20.27. nyújtsd (hozd) az ujjadat ide és nézd a kezeimet és nyújtsd (hozd) a kezedet és tedd az 
oldalamba és ne légy hitetlen, hanem hívő ! 
 
János20.29. mivelhogy láttál engem, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. 

21. 
János21.5. fiacskáim, nincs-e valami ennivalótok ? 
 
János21.6. vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót és találtok. 
 
János21.10. hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. 
 
János21.12. jertek ide, reggelizzetek.  
 
János21.15. Simon, János fia jobban (inkább) szeretsz-e engem ezeknél ? legeltesd a bárányaimat. 
 
János21.16. Simon, János fia, szeretsz-e engem ? pásztorold a juhocskáimat. 
 
János21.17. Simon, János fia, kedvelsz-e engem ? legeltesd a juhocskáimat. 
 
János21.18. Ámen, Ámen mondom neked, amikor fiatalabb voltál felövezted magadat és arra jártál, 
ahová akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod (kitárod) kezeidet és más övez fel téged és oda 
visz majd, ahová nem akarod.  
 
János21.19. kövess engem ! 
 
János21.22. ha azt akarom, hogy megmaradjon míg eljövök, mit tartozik rád ? te engem kövess ! 
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