
AZ ÖRÖMÜZENET LUKÁCS SZERINT 

2. 
Lukács2.49. miért kerestetek engem ? nem tudtátok, hogy azokban (a dolgokban)  kell lennem, amik 
Atyámé ? 

4. 
Lukács4.4. meg van írva, hogy nem csak kenyéren él az ember, 
 
Lukács4.8. meg van írva, az Urat, a te Istenedet imádd és csak neki adj Isten(nek járó) tiszteletet. 
 
Lukács4.12. megmondatott: ne kísértsd Uradat, Istenedet 
 
Lukács4.18. az Úr Szelleme (van) rajtam, aki felkent engem, hogy a koldusszegényeknek örömhírt 
(evangéliumot) vigyek, elküldött engem, hogy meggyógyítsam az összetört szívűeket, hogy 
szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak újralátást, szabadon bocsássam a megtörteket,  
 
Lukács4.19. és hirdessem az Úr kedves (szívesen fogadott) esztendejét, 
 
Lukács4.21. ma teljesedett be ez az írás, fületek hallatára, 
 
Lukács4.23. bizonyára ezt a példabeszédet fogjátok nekem mondani: orvos, magadat gyógykezeld: 
amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, tedd meg itt is, a hazádban, 
 
Lukács4.24. Ámen, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves (szívesen fogadott) a hazájában. 
 
Lukács4.25. De valóban (igazán) mondom nektek, sok özvegyasszony volt Illés napjaiban Izraelben, 
amikor bezárult az ég három évre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett (támadt) az egész 
földön, 
 
Lukács4.26. és közülük egyikhez sem volt Illésnek küldetése, csak a szidóni Seraptában élő 
özvegyasszonyhoz, 
 
Lukács4.27. és sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében (korában) és egyikük sem tisztult 
meg közülük, csak a szír Naámán, 
 
Lukács4.35. némulj el és menj ki belőle !  
 
Lukács4.43. más (egyéb) városokban is hirdetnem kell az Isten Királyságának örömhírét, mert ezért 
küldettem (ez a küldetésem) 

5. 
Lukács5.4. evezz a mélyre, és eresszétek le a hálóitokat (hal)fogásra. 
 
Lukács5.10. nehogy félj ! mostantól embereket fogsz (életrehalászó leszel) 
 
Lukács5.13. akarom, tisztulj meg!  
 
Lukács5.14. menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vígy (mutass be) áldozatot a 
megtisztulásodért, ahogy Mózes elrendelte, tanú(bizony)ságul nekik. 
 
Lukács5.20. ember, meg vannak bocsátva a bűneid (vétkeid), 
 
Lukács5.22. mit tanakodtok a szíveitekben ? 
 
Lukács5.23. mi könnyebb, ezt mondani: meg vannak bocsátva a bűneid (vétkeid), vagy ezt mondani: 
kelj fel és járj ? 



Lukács5.24. hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket (vétkeket) 
megbocsátani (ezzel a bénához fordult) és ezt mondta: neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és 
menj haza ! 
 
Lukács5.27. kövess engem ! 
 
Lukács5.31. nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem akik rosszul vannak, 
 
Lukács5.32. nem azért jöttem, hogy megigazultakat, hanem bűnösöket (céltévesztetteket) hívjak 
észretérésre (gondolkozás-megváltozásra) 
 
Lukács5.34. netán képesek volnátok a násznépet böjtre fogni, amikor (még) velük van a vőlegény ? 
 
Lukács5.35. de jőnek majd napok, amikor elveszik tőlük (elhurcolják) a vőlegényt, akkor majd 
böjtölnek azokban a napokban. 
 
Lukács5.36. senki sem hasít ki foltot új ruhából az ócska ruhára, ha netán mégis, az újat is elszakítja, 
és az ócskára se illenék (nem lenne összhangban) az újból való folt, 
 
Lukács5.37. és senki sem tölti az új bort régi (ócska) tömlőkbe, vagy ha netán mégis, az új bor 
szétrepeszti a tömlőket és a bor kiömlik, a tömlők pedig tönkremennek, 
 
Lukács5.38. hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni (akkor mind a kettő tartósan megmarad), 
 
Lukács5.39. és senki, aki óbort ihat, nem akar újat inni, mert ezt mondja: jobb az ó. 

6. 
Lukács6.3. nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak: 
 
Lukács6.4. hogy bement az Isten házába, és fogta a kitett (szent) kenyereket és megette, melyeket 
csak a papoknak lett volna szabad megenniük (ami nincs megengedve csak egyedül a papoknak), és 
adott azoknak is, akik vele voltak. 
 
Lukács6.5. Ura a szombatnak is az Emberfia. 
 
Lukács6.8. kelj föl és állj a középre !  
 
Lukács6.9. kérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy 
pusztítani (elveszíteni) ? 
 
Lukács6.10. nyújtsd ki a kezedet.  
 
Lukács6.20. boldogok vagytok koldusszegények, mert tiétek az Isten Királysága, 
 
Lukács6.21. boldogok akik most éheztek (a most éhezők), mert bőségben lesz részetek (jól laktok).  
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok, 
 
Lukács6.22. boldogok vagytok, amikor az emberek gyűlölnek titeket és kizárnak körükből 
(kirekesztenek), szidnak és kivetik a neveteket, mint valami gonoszt, az Emberfia miatt. 
 
Lukács6.23. Örüljetek azon a napon és ujjongjatok, mert íme, jutalmatok az égben nagy, mert éppen 
így tettek a prófétákkal az atyáik is. 
 
Lukács6.24. Ellenben jaj nektek, ti gazdagok, mert oda van a vigasztalásotok (már megkaptátok 
vigasztalástokat). 
 
Lukács6.25. Jaj nektek, akik most betel(te)tek, mert éhezni fogtok. 
Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sír(ánkoz)ni fogtok. 
 



Lukács6.26. Jaj nektek, amikor minden ember szépet mond rólatok, mert éppen így tettek a hazug 
(ál)prófétákkal az atyáik, 
 
Lukács6.27. de nektek mondom, akik hallgattok engem, szeressétek az ellenségeiteket, szépen 
bánjatok azokkal, akik gyűlölnek titeket, 
 
Lukács6.28. áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, és imádkozzatok azokért, akik rágalmaznak 
(bántanak) titeket. 
 
Lukács6.29. Annak, aki megüti az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is, és attól, aki elveszi tőled 
felsőruhádat (felöltődet), alsóruhádat (ingedet) se tagadd meg (tartsd vissza), 
 
Lukács6.30. mindenkinek, aki tőled kér, adj, és attól, aki elviszi, ami a tied, nehogy visszakérd. 
 
Lukács6.31. És amint akarjátok, hogy veletek tegyenek (bánjanak) az emberek, ti is úgy tegyetek 
(bánjatok) velük, 
 
Lukács6.32. és ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda kegyelem jár nektek ? mert 
a bűnösök (vétkesek) is szeretik azokat, akik őket szeretik, 
 
Lukács6.33. mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, micsoda kegyelem jár nektek, a 
bűnösök (vétkesek) is ugyanazt teszik, 
 
Lukács6.34. és ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, micsoda hála jár érte, hiszen, a 
bűnösök (vétkesek) is adnak kölcsönt bűnösöknek (vétkeseknek), hogy ugyanannyit visszakapjanak, 
 
Lukács6.35. még inkább többet tegyetek, szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót, és adjatok 
kölcsön, semmit ne reméljetek érte (semmi viszonzást ne várjatok), és sok lesz a jutalmatok (béretek), 
és a Magasságos(nak) fiai lesztek, mert Ő jóságos a hálátlanokhoz (és) gonoszokhoz is. 
 
Lukács6.36. Legyetek irgalmasok, mint ahogyan Atyátok (is) irgalmas (könyörületes), 
 
Lukács6.37. és nehogy ítélkezzetek és akkor titeket sem ítélnek meg, és ne ítéljetek el senkit, és 
akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak (ti is bocsánatot 
nyertek). 
 
Lukács6.38. Adjatok, nektek is adni fognak (akkor ti is kaptok): szép mértékkel megtömötten, 
megrázottan, megtetézetten (túlcsordulón) mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel (ti) mértek, 
olyannal mérnek viszont majd nektek is. 
 
Lukács6.39. vajon képes-e vezetni egy vak egy világtalant ? Nem esnek-e bele mind a ketten a 
gödörbe ? 
 
Lukács6.40. Nem feljebb való a tanítvány a tanítómesterénél. Csak akkor fölkészült az ember, amikor 
olyan, mint a tanítómestere, 
 
Lukács6.41. miért látod meg a fűrészporszemet a testvéred szemében, amikor a gerendát a saját 
szemedben nem veszed észre ? 
 
Lukács6.42. hogyan mondhatod a testvérednek: testvér, engedd, hogy kivegyem (hadd dobjam ki) a 
fűrészporszemet a szemedből, holott a te szemedben levő gerendát nem veszed tekintetbe ? 
Színészkedő (kétszínű), előbb vesd ki (dobd ki) a gerendát a szemedből, és csak aztán láss hozzá, 
hogy kivedd (kivesd) a fűrészporszemet a testvéred szeméből, 
 
Lukács6.43. mert nem kitűnő fa az olyan, amely rothadt gyümölcsöt terem, viszont olyan rothadt fa 
sincs, amely eszményi (kitűnő) gyümölcsöt hoz. 
 
Lukács6.44. Minden (élő)fát ugyanis a saját gyümölcséről lehet megismerni (ismernek fel), mert nem 
szednek tövisről fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. 



Lukács6.45. A jó ember a szívének jó kincséből hozza elő a jót és a gonosz ember a gonoszból hozza 
elő a gonoszt, mert a szív túlteltségéből szól a száj. 
 
Lukács6.46. Miért hívtok pedig engem (úgy): Uram, Uram, ha nem teszitek (meg), ami(ke)t mondok ? 
 
Lukács6.47. Mindenki, aki hozzám jön, és meghallgatja szavaimat és tettekre is váltja, megmutatom 
néktek, kihez hasonló. 
 
Lukács6.48. Hasonló a házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és a kősziklára rakta az 
alapot, amikor jött az árvíz, a folyó árja nekivágódott annak a háznak, de nem bírta megingatni, mert 
kitűnő (biztos) alapra épült. 
 
Lukács6.49. Aki pedig meghallgat, de nem váltja tettre, ahhoz a házépítő emberhez hasonló, aki 
(minden) alap nélkül a földre építette házát, és amikor a folyam árja nekizúdult, mindjárt összeomlott, 
és romhalmazzá vált. 

7. 
Lukács7.9. mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet.  
 
Lukács7.13. nehogy sírj ! 
 
Lukács7.14. ifjú, neked mondom (felszólítlak), kelj életre ! 
 
Lukács7.22. menjetek el, (és) vigyétek hírül Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, (hogy a) vakok 
újra látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, és süketnémák hallanak, halottak életre kelnek, 
koldusszegényeknek az evangéliumot hirdetik, 
 
Lukács7.23. és boldog (az), aki bennem meg nem botránkozik. 
 
Lukács7.24. mit mentetek ki megnézni a pusztába ? Széltől hajladozó nádszálat ? 
 
Lukács7.25. Vagy mit mentetek ki látni ? Finom, puha, előkelő ruhákba öltözött embert ? Nézzétek, 
akik pompás (előkelő) ruhában és a kényelemben élnek, a királyi palotákban vannak. 
 
Lukács7.26. Hát mit mentetek ki látni ? prófétát ? igen, mondom nektek, prófétánál is többet. 
 
Lukács7.27. Ez az, akiről meg van írva: lám, elküldöm hírvivő követemet (angyalomat) előtted, aki 
rendbe hozza előtted az utadat, 
 
Lukács7.28. mert mondom nektek, senki sincs nagyobb az asszonyok szülöttei között Bemerítő 
Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten Királyságában, nagyobb nála, 
 
Lukács7.31. Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék embereit ? (és) kihez is hasonlók ? 
 
Lukács7.32. hasonlók a gyermekekhez, akik a vásártéren üldögélnek, és egymásnak kiáltozva, ezeket 
mondják: 
furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok, 
gyászdalt énekeltünk, és nem zokogtatok (siránkoztatok), 
 
Lukács7.33. mert eljött Bemerítő János, aki (sem) kenyeret nem eszik, (sem) bort nem iszik, és ezt 
mondjátok: démon vette birtokába. 
 
Lukács7.34. Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondjátok: lám! milyen nagyétkű (falánk), 
borissza (iszákos) ember, vámszedők és bűnösök barátja ! 
 
Lukács7.35. De minden gyermekétől igazolást nyer a bölcsessége. 
 
Lukács7.40. Simon, van neked (számodra) valami mondanivalóm,  
 



Lukács7.41. Két adósa volt egy hitelezőnek: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik pedig 
ötvennel. 
 
Lukács7.42. Mivel nem volt miből megadniuk (fizetniök), mindkettőnek kegyelemből elengedte. Hát 
közülük melyik fogja jobban szeretni ? 
 
Lukács7.43. helyesen ítéltél. 
 
Lukács7.44. Látod ezt az asszonyt ? bejöttem a házadba: vizet a lábaimra nem adtál, ez pedig a 
könnyeivel öntözte (áztatta) a lábaimat, és hajával törölte meg, 
 
Lukács7.45. csókot sem adtál nekem, ez pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg csókolgatni a 
lábaimat. 
 
Lukács7.46. Olajjal fejemet nem dörzsölted be, ez pedig illatos olajjal keni a lábaimat.  
 
Lukács7.47. Ezért (ezt) mondom neked, sok bűne (vétke) bocsánatot nyert, mert sok szeretetet 
tanúsított (sokat szeretett) akinek pedig kevés bűnét bocsátják meg, az kevéssé szeret (kevés 
szeretetet tanúsít), 
 
Lukács7.48. a te bűneid bocsánatot nyertek. 
 
Lukács7.50. a te hit(hűség)ed megmentett téged, menj el békében ! 

8. 
Lukács8.5. kiment a magvető, hogy elvesse a vetőmagját, és vetés közben néhány szem az útszélre 
esett, és eltaposták, az ég madarai meg felcsipegették,  
 
Lukács8.6. és más szem a kősziklára esett, és amint kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége,  
 
Lukács8.7. és másféle szem a tövisek közé esett, vele együtt felnőttek a tövisek, és elfojtották azt,  
 
Lukács8.8. és más szem a jó földbe hullott, kikelt és százszoros gyümölcsöt termett. akinek füle van 
(a) hallásra, hallja meg ! 
 
Lukács8.10. nektek megadatott, hogy megismerjétek (tudjátok) az Isten Királyságának a titkait, de a 
többieknek (csak) példabeszédekben azért, hogy látva ne lássanak, és bár meghallják, nehogy 
(meg)értsék. 
 
Lukács8.11. A példabeszéd (példázat) pedig ez: a mag az Isten szava (Igéje). 
 
Lukács8.12. Az útszélre esett szemek pedig azok, akik meghallották, de jön az ördög, és kikapja 
(kiveszi) az Igét a szívükből, nehogy higgyenek (hithűségre jussanak) és üdvözüljenek. 
 
Lukács8.13. A kősziklára hullott szemek pedig azok, akik amikor meghallják, örömmel fogadják az 
Igét, de nincs gyökerük (nem ereszt bennük gyökeret), egy ideig hisznek és a megpróbáltatás 
(kísértés) időszakában elpártolnak. 
 
Lukács8.14. Ami pedig a tövisek közé esik, azok, akik meghallják, és elmennek, de később a 
megélhetés gondjai, és gazdagsága és gyönyörei megfojtják és gyümölcsérésig nem jutnak (termést 
nem hoznak). 
 
Lukács8.15. A kitűnő földbe hulló szemek pedig azok, akik nemes és jó szívvel hallgatják az Igét, 
megtartják, és gyümölcsöt hoznak kitartásukkal.  
 
Lukács8.16. Senki mécset nem gyújt azért, hogy befödje (letakarja) valami edényfélével, vagy hogy az 
ágy alá tegye, hanem (a) mécstartóra teszi, hogy aki csak bemegy, lássa a fényt, 
 
Lukács8.17. mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs titok, ami ki ne 
tudódnék és figyelemre (nyilvánosságra) ne kerülne. 



Lukács8.18. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik (még kap hozzá), 
akinek pedig nincs, (attól) még azt is elveszik, amiről azt gondolja (véli), hogy az övé, 
 
Lukács8.21. anyám és testvéreim ezek, akik az Isten Igéjét (szavát) hallgatják és megteszik. 
 
Lukács8.25. hol van a hitetek ?  
 
Lukács8.30. mi a neved?  
 
Lukács8.39. térj vissza otthonodba és beszéld el, mily nagy dolgokat tett veled az Isten,  
 
Lukács8.45. ki az, aki megérintett engem (hozzámért) ?  
 
Lukács8.46. megérintett engem valaki, mert én észrevettem, (hogy) hatóerő áradt ki belőlem.  
 
Lukács8.48. (légy bátor) leányom, a hited megmentett (hűséged megtart) téged, menj el békében, 
 
Lukács8.50. nehogy félj ! Csak higgy, és meg lesz mentve (tartva). 
 
Lukács8.52. nehogy sírjatok, nem halt meg, csak alszik (szunnyad) 
 
Lukács8.54. kisleányom, ébredj (kelj föl) ! 

9. 
Lukács9.3. nehogy valamit az útra vigyetek, se botot, se (koldus)tarisznyát, se kenyeret, se 
ezüstpénzt, se két-két (egy váltás) alsóruhátok ne legyen. 
 
Lukács9.4. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább, 
 
Lukács9.5. és ha netán nem fogadnak be titeket, menjetek ki abból a városból és a port is rázzátok le 
a lábaitokról tanú(bizony)ságul ellenük. 
 
Lukács9.13. adjatok ti nékik enni !  
 
Lukács9.14. telepítsétek le őket ötvenes csoportokban. 
 
Lukács9.18. kinek mond engem a tömeg ?  
 
Lukács9.20. hát ti kinek mondotok engem, ki vagyok ?  
 
Lukács9.22. mert az Emberfiának sokat kell szenvednie, és nem ismerik el, a vének, a főpapok és az 
írástudók megölik, és harmadnapon életre kel,  
 
Lukács9.23. ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és naponként vegye vállára a keresztjét 
(kínkaróját), és kövessen engem,  
 
Lukács9.24. mert aki meg akarja a lelkét menteni, elveszti azt, aki pedig elveszti a lelkét énérettem, 
megmenti,  
 
Lukács9.25. mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világrendszert, de magát pedig 
elpusztítja vagy kárt szenved ? 
 
Lukács9.26. mert aki szégyell engem, vagy az én szavaimat (Igéimet), azt az Emberfia is szégyellni 
fogja, amikor majd eljön a maga és az Atya és a szent angyalok dicsőségében. 
 
Lukács9.27. Mondom pedig néktek igazán, vannak egyesek, az itt állók között, akik nem ízlelnek 
halált, amíg meg nem látják Isten Királyságát (királyi uralmát). 
 
Lukács9.41. ó, hitetlen és kificamodott (elfordult) nemzedék, meddig leszek veletek (körötökben) és 
meddig tűrjelek (hordozzalak) titeket ? Vezesd ide (hozd ide) a fiadat. 



Lukács9.44. vegyétek füleitekbe ezeket a szavakat, mert az Emberfiát az emberek kezeibe fogják 
adni, 
 
Lukács9.48. aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemben, engem fogad be, és aki engem 
befogad, azt fogadja be, aki engem küldött, mert aki (a) kisebb mindnyájatok között, az a nagy. 
 
Lukács9.50. nehogy eltiltsátok, mert aki nincs ellenetek, mellettetek van.  
 
Lukács9.55. nem tudjátok, milyen szelleműek vagytok, 
 
Lukács9.56. mert az Emberfia nem azért jött, hogy emberek lelkét elveszítse, hanem hogy 
megmentse).  
 
Lukács9.58. a rókáknak vackuk van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét 
lehajtania. 
 
Lukács9.59. kövess engem !  
 
Lukács9.60. hagyd, hogy a halottak temessék el a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten 
Királyságának hírét. 
 
Lukács9.62. senki, aki kezét az eke szarvára teszi, és hátratekint, nem alkalmas Isten Királysága 
számára. 

10. 
Lukács10.2. az aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés, könyörögjetek tehát az aratás Urához, hogy 
vessen be munkásokat az ő aratásába. 
 
Lukács10.3. Menjetek, nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé 
 
Lukács10.4. ne vigyetek magatokkal erszényt, se (koldus)tarisznyát, se sarut, és senkit az úton ne 
köszöntsetek, 
 
Lukács10.5. ha pedig bementek egy házba, először ezt mondjátok: békesség e háznak 
 
Lukács10.6. és ha ott a békesség fia lakik, megnyugszik majd azon a békességetek, ha pedig nem, 
visszaszáll rátok 
 
Lukács10.7. maradjatok pedig abban a házban, azt egyétek és igyátok, ami van náluk, mert a munkás 
megérdemli a maga bérét. Nehogy házról-házra járjatok 
 
Lukács10.8. és ha egy városba érkeztek, és ott befogadnak (szívesen látnak) titeket, egyétek, amit 
elétek raknak, 
 
Lukács10.9. és gyógykezeljétek az ottlévő gyengélkedőket, és mondjátok nekik: közel van hozzátok 
az Isten Királysága. 
 
Lukács10.10. Ha pedig valamely városba bementek, és (netán) nem fogadnak be titeket, menjetek ki 
az utcára, ezt mondjátok: 
 
Lukács10.11. még a port is, amely városotokból lábainkra tapadt, lerázzuk rátok, de azért tudjátok 
meg, hogy közel van (jött) az Isten Királysága. 
 
Lukács10.12. Hát mondom nektek, hogy a szodomaiaknak elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, 
mint annak a városnak. 
 
Lukács10.13. Jaj neked Korazin ! Jaj neked Betszaida, mert ha Tiruszban és Szidonban lettek volna e 
hatalmas tettek (csodák), amelyek bennetek lettek, már rég zsákban és hamuban ülve észretértek 
volna (gondolkodásmódot változtattak volna), 
 



Lukács10.14. de Tirusznak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. 
 
Lukács10.15. És te Kapernaum, az égig emeled magad ? Az alvilágig leszel ledobva (fogsz 
lesüllyedni). 
 
Lukács10.16. Aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket elutasít, az engem utasít el, aki pedig 
engem elutasít, az azt utasítja el, aki engem küldött. 
 
Lukács10.18. láttam (figyeltem) a sátánt, mint villámlás esett le az égből. 
 
Lukács10.19. Lám, hatalmat adtam néktek (megadtam nektek a felhatalmazást), hogy kígyókon és 
skorpiókon tapodjatok, és minden ellenséges erőn úrrá legyetek, és semmi sem fog néktek ártani, 
 
Lukács10.20. de nehogy annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, inkább annak 
örüljetek, hogy a neveitek fel vannak írva az egekben. 
 
Lukács10.21. vallást teszek melletted Atyám, égnek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek 
és értelmesek elől, és kinyilatkoztattad (kijelentetted, leleplezted) a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert 
így tetszett neked (így láttad jónak). 
 
Lukács10.22. Mindent átadott nekem az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és 
hogy ki az Atya, azt csak a Fiú, és akinek a Fiú le akarja leplezni (leplét levenni) 
 
Lukács10.23. boldogok azok a szemek, amelyek látják, amiket ti láttok,  
 
Lukács10.24. mert mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amiket ti láttok, és nem 
látta meg, és hallani azt, amiket ti hallotok, és nem hallotta meg, 
 
Lukács10.26. a törvényben mi van megírva ? Hogyan (miképpen) olvasod ? 
 
Lukács10.28. helyesen válaszoltál, ezt tedd és élni fogsz. 
 
Lukács10.30. egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba és rablók kezébe esett, akik 
levetkőztették, meg is verték, elmentek és otthagyták félholtan. 
 
Lukács10.31. Történetesen egy pap ment lefelé azon az úton, és bár látta (észrevette) a túlsó oldalon, 
elment mellette (elkerülte) 
 
Lukács10.32. hasonlóképpen pedig egy lévita is arra a helyre ért, meglátta és továbbment (elkerülte).  
 
Lukács10.33. Egy szamaritánus pedig, aki úton volt (arra utazott), oda érkezett hozzá, és amikor 
meglátta, megesett rajta a szíve (megszánta, megsajnálta), 
 
Lukács10.34. és odament hozzá, bekötözte a sebeit, olajat és bort öntött rá, magát az embert pedig 
rátette saját teherhordó állatára, elvezette egy fogadóba, és gondját viselte, 
 
Lukács10.35. és másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: viseld gondját, és 
amit még ezen felül ráköltesz, én, amikor visszatérek, megadom majd neked. 
 
Lukács10.36. E három közül, mit gondolsz, ki volt legközelebbi embertársa (felebarátja) annak, aki a 
rablók kezébe (keze közé) esett ? 
 
Lukács10.37. eredj el, és tégy te is hasonlóképpen. 
 
Lukács10.41. Márta, Márta, sokat aggódsz (tépelődsz) és töröd magad, 
 
Lukács10.42. pedig kevésre van szükség, vagy csak egyre, és Mária a jó részt választotta, amit nem 
vesznek el tőle soha. 
 



11. 
Lukács11.2. amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk ! szenteltessék meg (megszentelt legyen) a te 
neved, jöjjön el a Te királyságod,  
 
Lukács11.3. a mi kenyerünket, a létrevalót, add meg nekünk naponként (minden nap) 
 
Lukács11.4. és engedd el (bocsásd meg) a bűneinket (vétkeinket), mert mi magunk is megbocsátunk 
(elengedjük) mindenkinek, aki nekünk tartozik (adósunknak), és nehogy belevígy bennünket (a) 
megpróbáltatásba (kísértésbe),  
 
Lukács11.5. ki az közületek, akinek barátja van, és hozzámegy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, 
adj kölcsön (kölcsönözz) nekem három kenyeret, 
 
Lukács11.6. mivelhogy egy barátom útról érkezett hozzám, és nincs mit elébe tegyek (adjak néki), 
 
Lukács11.7. az belülről válaszolna és azt mondaná: ne háborgass engem, már az ajtó be van zárva, 
és gyermekeim az ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. 
 
Lukács11.8. mondom nektek, ha nem is kel fel, hogy adjon neki azért mert a barátja, de azért, mert 
tolakodik (nem tágít), mégis fölkel, és adni fog neki (annyit) amennyire szüksége van (amennyi kell),  
 
Lukács11.9. én is mondom nektek, kérjetek és adni fognak nektek (kaptok), keressetek és találtok, 
kopogtassatok, és ajtót nyitnak nektek, 
 
Lukács11.10. mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, az talál, és aki kopogtat, annak ajtót nyitnak, 
 
Lukács11.11. melyik az az (édes)apa közületek, (aki) (követ ad a fiának, amikor az kenyeret kér), ha 
fia halat kér, akkor hal helyett kígyót ad neki ? 
 
Lukács11.12. vagy ha tojást fog kérni, akkor skorpiót ad neki ?  
 
Lukács11.13. ha tehát ti gonosz (romlást árasztó) létetekre tudtok jó ajándékokat adni 
gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog az égi Atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik tőle. 
 
Lukács11.17. minden királyság, amely önmagával meghasonlik, elpusztul, és ház házra dől (omlik), 
 
Lukács11.18. ha pedig a sátán is meghasonlik (ön)magával, hogyan állhat(na) fenn a királysága ? 
mert ezt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével haj(í)tom ki a démonokat, 
 
Lukács11.19. ha pedig én Belzebub segítségével haj(í)tom ki a démonokat, fiaitok kinek a 
segítségével haj(í)tják ki őket ? Ezért ők lesznek bíráitok, 
 
Lukács11.20. de ha én Isten ujjával haj(í)tom ki a démonokat, akkor elérkezett hozzátok (közel van) 
Istennek a Királysága. 
 
Lukács11.21. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját (udvarát), biztonságban (békességben) 
van a vagyona, 
 
Lukács11.22. de ha egy nála erősebb megtámadja (rátör) és legyőzi őt, az teljes fegyverzetét elveszi, 
amelyben bízott, és az elvett zsákmányát szétosztja. 
 
Lukács11.23. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az széjjelszór. 
 
Lukács11.24. Amikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víztelen (sivár) helyeken bolyong, 
megnyugvást (felüdülést) keres, és amikor nem talál, ezt mondja: visszatérek a házamba 
(otthonomba), ahonnét kijöttem, 
 
Lukács11.25. és amikor megérkezik, kisöpörve és feldíszítve (kicsinosítva) találja, 



Lukács11.26. akkor elmegy, és maga mellé vesz hét másféle, nálánál gonoszabb szellemet, és 
bemennek, ott lak(oz)nak, és annak az embernek utóbbi állapota rosszabb lesz az elsőnél (mint előbb 
volt). 
 
Lukács11.28. hát (sőt) még azok milyen boldogok, akik hall(gat)ják az Isten szavát és megőrzik. 
 
Lukács11.29. Amikor pedig még nagyobb tömeg tódult oda, elkezdte mondani: ez a nemzedék 
gonosz nemzedék, jelt kíván, de nem kap mást jelt, mint a Jónás próféta jelét, 
 
Lukács11.30. mert ahogyan Jónás jellé vált a niniveieknek, úgy jel lesz az Emberfia is ennek a 
nemzedéknek. 
 
Lukács11.31. Dél királynője életre kel majd az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mivelhogy 
eljött a föld legvégéről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, és lám, itt több van Salamonnál. 
 
Lukács11.32. A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt és elítélik 
(azt), mivelhogy észretértek (gondolkozásukat megváltoztatták) Jónás igehirdetésére, és lám, több 
van itt Jónásnál. 
 
Lukács11.33. Senki sem gyújt mécset, azért, hogy rejtett helyre (rejtekbe) tegye, sem hogy a véka alá, 
hanem a mécstartóra, hogy akik bemennek, a fényt (a sugárzást) lássák. 
 
Lukács11.34. A test mécse a szem, ha a szemed nyílt, az egész tested is fénytelt lesz, de ha gonosz, 
a tested is sötét lesz. 
 
Lukács11.35. Vigyázz tehát (nézz utána) nehogy a benned levő fény sötétséggé váljék. 
 
Lukács11.36. Ha tehát az egész tested fénytelt, és nincs benne sötét rész, olyan fényes lesz az 
egész, mint amikor a mécs fénybe borít téged a fényével. 
 
Lukács11.39. nos ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül csordultig (tele) 
vagytok rablásvággyal és gonoszsággal, 
 
Lukács11.40. balgák, nemde, aki a külsőt alkotta, nem az alkotta a belsőt is ? 
 
Lukács11.41. adjátok oda inkább alamizsnául, ami benne (belül) van, és mindenetek tiszta lesz, 
 
Lukács11.42. de jaj nektek, farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, rutából és minden 
zöldségből, és mellőzitek az ítéletet és az Isten szeretetét, ezeket meg kell pedig tenni, de amazokat 
sem elhagyni, 
 
Lukács11.43. jaj nektek farizeusok, mert szeretitek az elöl ülést a zsinagógákban és a köszöntéseket 
a piacokon (vásártéren). 
 
Lukács11.44. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a felismerhetetlen sír(bolt)ok, és az emberek 
járkálnak fölöttük (rajtuk) anélkül, hogy tudnának róluk, 
 
Lukács11.46. jaj nektek is törvénytudók, mivel elviselhetetlenül nehéz terhekkel terhelitek meg az 
embereket, és ti magatok egy ujjatokkal sem érintitek a terheket (nyúltok hozzá a terhekhez). 
 
Lukács11.47. Jaj nektek, mert ti építitek a próféták síremlékeit, a ti apáitok pedig megölték őket. 
 
Lukács11.48. Ezáltal tanúbizonyságot tesztek, hogy helyeslitek (jónak látjátok) a ti atyáitok tetteit, 
mivelhogy ők ugyan megölték őket, ti pedig síremléket építetek nekik, 
 
Lukács11.49. ezért mondja az Isten bölcsessége is: küldök nekik prófétákat és apostolokat, és azok 
közül némelyeket megölnek és elüldöznek, 
 
Lukács11.50. hogy számon kéressék e nemzedéktől minden próféta vére, amelyet a világrend 
(alapjának) levetésétől fogva 



Lukács11.51. Ábel vérétől az áldozati oltár és Isten háza között megölt Zakariás véréig kiontottak, 
igen, mondom nektek, számot fog adni róla e nemzedék (számon fogják kérni ettől a nemzedéktől). 
 
Lukács11.52. Jaj nektek, törvénytudóknak, mert elvettétek (lefoglaltátok) a tudás (ismeret) kulcsát, 
magatok nem mentek be, és azokat is megakadályoztátok, akik bemennének. 

12. 
Lukács12.1. óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a kétszínűség. 
 
Lukács12.2. Nincs pedig semmi elrejtve, ami le ne lepleződnék, sem oly titok, ami ki ne tudódnék. 
 
Lukács12.3. Ezért, amit a sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit fülbe 
súgtatok a kamrákban, azt a háztetőkről fogják hirdetni. 
 
Lukács12.4. Ezt mondom pedig nektek, barátaimnak: nehogy féljetek azoktól, akik a testet megölik, és 
azon túl (azután) semmi többet nem tehetnek, 
 
Lukács12.5. de megmutatom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek, miután megöl, van hatalma a 
gyehennára vetni, igen, mondom nektek, tőle féljetek. 
 
Lukács12.6. Ugye öt kis verebet árusítanak két fillérért ? és egyikükről sem feledkezik meg az isten, 
 
Lukács12.7. sőt, a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek (hát) ! sok kis verébnél 
többet értek (drágábbak vagytok). 
 
Lukács12.8. Ezt mondom pedig nektek, hogy aki vallomást tesz rólam az emberek előtt, azt az 
Emberfia is magáénak vallja (megvallja) az Isten angyalai előtt, 
 
Lukács12.9. aki azonban megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai 
előtt, 
 
Lukács12.10. és mindenki, aki az Emberfia ellen szól: bocsánatot nyer, de aki a Szent Szellemet 
káromolja, nem nyer bocsánatot, 
 
Lukács12.11. amikor pedig a zsinagógákba, elöljárók és hatóságok elé visznek (hurcolnak) 
benneteket, nehogy azon tépelődjetek, hogyan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok,  
 
Lukács12.12. mert a Szent Szellem megtanít majd titeket abban az órában arra, amit mondanotok 
kell. 
 
Lukács12.14. ember, ki tett engem fölétek döntőbíróvá vagy részosztóvá ? 
 
Lukács12.15. vigyázzatok (meglássátok) és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban 
való bővölködéstől függ az ember élete. 
 
Lukács12.16. egy gazdag embernek jól termett a földje, 
 
Lukács12.17. és fontolgatta magában: mit tegyek ? mert nincs hová gyűjtsem a termésemet, 
 
Lukács12.18. és ezt mondta: ezt fogom tenni: lebontom a magtáraimat és nagyobbakat építek majd és 
odagyűjtöm össze minden gabonámat és javaimat, 
 
Lukács12.19. és ezt mondom a lelkemnek: lélek, sok javad van neked sok esztendőre eltéve, pihenj 
meg, egyél, igyál, légy vidám ! 
 
Lukács12.20. Isten pedig ezt mondta neki: esztelen (meggondolatlan), az éjjel elkérik (számon kérik) a 
lelkedet tőled, akkor amiket készítettél, kié lesz ? 
 
Lukács12.21. Így van az, aki kincset gyűjt (halmoz) magának, és nem Istenben gazdag,  



Lukács12.22. majd így szólt a tanítványaihoz: ezért mondom nektek: nehogy tépelődjetek a lelketek 
miatt, hogy mit egyetek, sem testetek miatt, hogy mit öltsetek föl, 
 
Lukács12.23. mert a lélek több, mint az eledel (táplálék) és a test több, mint az öltözet. 
 
Lukács12.24. Gondoljatok (figyeljetek) a hollókra, hogy nem vetnek, sem nem aratnak, nincs 
kamrájuk, sem magtáruk és az Isten táplálja őket, mennyivel többet értek a madaraknál ? 
 
Lukács12.25. Ki pedig közületek az, aki tépelődésével hozzá tudna tenni  termetéhez egy arasznyit ? 
 
Lukács12.26. ha tehát a legkisebbre sem vagytok képesek mit tépelődtök a többi felől ? 
 
Lukács12.27. Figyeljétek meg, a virágokat, hogyan nőnek, sem nem fonnak, sem nem szőnek, de 
mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy, 
 
Lukács12.28. ha pedig a mezőn a füvet, amely ma van, holnap kemencébe dobják, Isten így öltözteti, 
mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek ? 
 
Lukács12.29. ti se kérdezgessétek, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és nehogy nyugtalankodjatok 
(kételkedjetek), 
 
Lukács12.30. mert ezeket mind a világi nemzetekből valók (nem zsidó népek) keresik, Atyátok 
azonban tudja, hogy szükségetek van ezekre, 
 
Lukács12.31. inkább keressétek az Ő (Isten) Királyságát, és ezeket ráadásképpen megkapjátok. 
 
Lukács12.32. Nehogy félj, te parányi (kicsiny, maroknyi) nyáj, mert úgy látta jónak az Atyátok, hogy 
nektek adja a királyságot. 
 
Lukács12.33. Adjátok el amitek van, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak olyan erszényt, 
amely nem avul el, elfogyhatatlan kincset az egekben, ahol tolvaj nem jut közelébe, és ahol moly sem 
rágja meg, 
 
Lukács12.34. mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. 
 
Lukács12.35. Legyen derekatok felövezve, és égjen a mécsetek, 
 
Lukács12.36. és ti olyan emberekhez hasonlítsatok, akik urukat várják, mikor jön meg a menyegzőből, 
hogy amikor megérkezik és kopogtat, mindjárt ajtót nyissanak neki, 
 
Lukács12.37. boldogok azok a rabszolgák, akiket az úr virrasztva (ébren) talál. Ámen, mondom 
nektek, hogy körülövezi magát, asztalhoz telepíti őket és odamegy, hogy felszolgáljon nekik, 
 
Lukács12.38. és ha a második vagy harmadik őrváltáskor jön is meg, és így találja őket, boldogok 
azok (a szolgák), 
 
Lukács12.39. ezt pedig tudjátok meg, hogy ha tudná a házigazda, hogy mely órában jön a tolvaj, nem 
hagyná, hogy betörjön a házába, 
 
Lukács12.40. ti is legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az Emberfia. 
 
Lukács12.42. ki hát a hű és okos gondnok, akit az úr háznépe fölé rendelt, hogy kiadja a kellő időben 
a kimért gabonarészüket (járandóságukat) ? 
 
Lukács12.43. boldog az a rabszolga, akit ura, mikor megjön, ilyen munkában talál. 
 
Lukács12.44. Igazán mondom nektek, hogy minden vagyona fölé állítja őt, 
 
Lukács12.45. de ha ezt mondja a szívében az a rabszolga: még soká nem jön (elidőzik) az uram, és 
verni kezdi a szolgalegényeket és a szolgálóleányokat, enni és inni és részegeskedni kezd, 



Lukács12.46. megjön annak a rabszolgának az ura egy napon, amelyen nem várja, és abban az 
órában, amelyet nem ismer és kettévágja őt, és a hűtlenek sorsára juttatja, 
 
Lukács12.47. az a rabszolga pedig, aki ismerte az ura akaratát, és nem végezte el, és így nem tett 
akarata szerint, sok verést kap. 
 
Lukács12.48. Aki pedig nem ismerte, és így tett verést érdemlő dolgokat, (csak) kevés verést kap, 
mert mindenkitől, akinek sokat adnak, sokat követelnek, és akire sokat bíznak rá, attól többet kérnek 
számon, 
 
Lukács12.49. tüzet dobni jöttem a földre, és mit akarok, mivelhogy az már felgyulladt ?  
 
Lukács12.50. de van (még) egy bemerítkezés, amellyel be kell merítkeznem, és mennyire szorongok, 
míg ez végbe nem megy. 
 
Lukács12.51. Azt gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét adjak ? Nem, mondom néktek, 
hanem hogy széthúzást, 
 
Lukács12.52. mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik megoszlanak egymás közt, három 
kettő ellen, és kettő három ellen. 
 
Lukács12.53. Szembeszáll az apa fiával és a fiú az apával, anya a lányával és a lány az anyjával, az 
anyós a menyével és a meny az anyósával. 
 
Lukács12.54. Szólt pedig a tömegekhez is: amikor látjátok (észreveszitek), hogy napnyugatról 
esőfelhő támad, mindjárt mondjátok: zápor jön, és ez így be is válik, 
 
Lukács12.55. és amikor délről fúj a szél, ezt mondjátok, hogy hőség lesz, és meg is történik. 
 
Lukács12.56. Kétszínűek ! a föld és az ég arculatát meg tudjátok vizsgálni, ezt a jelen (mostani) 
időszakot hogy-hogy nem vizsgáljátok meg ? 
 
Lukács12.57. de miért nem ítélitek meg magatoktól is, mi az igazságos ? 
 
Lukács12.58. Amikor ellenfeleddel a főbíróhoz tartasz, útközben igyekezzél, hogy megszabadulj tőle, 
nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró az ítéletvégrehajtónak átadjon majd, és az ítéletvégrehajtó 
tömlöcbe vessen, 
 
Lukács12.59. mondom neked, ki nem jössz onnét, míg az utolsó fillért is meg nem adod. 

13. 
Lukács13.2. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivelhogy 
ezeket elszenvedték ? 
 
Lukács13.3. nem, mondom nektek, hanem ha gondolkozást nem változtattok (észre nem tértek), 
mindnyájan hasonlóképpen elvesztek, 
 
Lukács13.4. vagy az a tizennyolc, akikre rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, azt gondoljátok, 
hogy azok vétkesebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bármelyik ember ? 
 
Lukács13.5. mondom nektek: nem! de ha nem változtattok gondolkozásmódotokon, mindnyájan 
éppen úgy elvesztek. 
 
Lukács13.6. egy fügefa volt valakinek a szőlőjébe ültetve, és odament, hogy gyümölcsöt keressen 
rajta, és nem talált, 
 
Lukács13.7. erre ezt mondta a vincellérnek: nézd, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni e 
fügefán, és nem találok: vágd ki, miért foglalja a földet hiába ? 
 



Lukács13.8. az pedig így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és 
megtrágyázom, 
 
Lukács13.9. hátha terem (gyümölcsöt hoz) jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod. 
 
Lukács13.12. asszony, fel vagy old(oz)va a betegségedből, 
 
Lukács13.15. kétszínűek, szombaton nem oldja-e el mindenitek az ökrét vagy a szamarát a jászoltól, 
és nem vezeti-e el megitatni ? 
 
Lukács13.16. de Ábrahámnak ezt a lányát, akit a sátán lám, tizennyolc éve megkötözött, nem kellett-e 
feloldani ebből a kötelékből a szombat napján ?  
 
Lukács13.18. mihez hasonlít az Isten Királysága, (és) mihez hasonlítsam ? 
 
Lukács13.19. hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjébe, és fel is nőtt, 
és (élő)fává lett, és az ég madarai fészket raktak az ágai közé,  
 
Lukács13.20. mihez hasonlítsam Isten Királyságát ? 
 
Lukács13.21. hasonlít a kovászhoz, amelyet vett egy asszony, bele keverte három mérce lisztbe, 
mígnem az egész megkelt. 
 
Lukács13.24. Küzdjetek (tusakodjatok) bemenni a szűk kapun, mivelhogy sokan - mondom nektek -, 
igyekeznek bemenni, és nem bírnak, 
 
Lukács13.25. attól fogva, hogy a házigazda felkelt és bezárta az ajtót, és ti kívül állva kopogtatni 
kezdtek az ajtón és ezt mondjátok: Uram, nyisd ki nekünk, és ezt válaszolja majd nektek: nem tudom, 
ti honnan valók vagytok,  
 
Lukács13.26. akkor elkezditek mondani: a szemed láttára ettünk és ittunk, és az utcáinkon (tereinken) 
tanítottál,  
 
Lukács13.27. erre Ő ezt mondja nektek: nem tudom, honnan vagytok, távozzatok tőlem mind(nyájan), 
ti, akik igazságtalanságot műveltek, 
 
Lukács13.28. ott lesz sírás és fogak csikorgatása, amikor látjátok Ábrahámot és Izsákot, Jákobot és a 
prófétákat mind az Isten Királyságában, magatokat pedig kirekesztve (kitaszítva) belőle, 
 
Lukács13.29. és eljönnek keletről és nyugatról, északról és délről és asztalhoz telepednek az Isten 
Királyságában, 
 
Lukács13.30. és lám, vannak utolsók, akik elsőkké lesznek, és vannak elsők, akik utolsókká lesznek. 
 
Lukács13.32. menjetek, mondjátok meg annak a rókának, lám, démonokat haj(í)tok ki és gyógyítok, 
ma és holnap, és harmadnap elérkezek a végcélba (bevégzem) 
 
Lukács13.33. csakhogy nekem ma és holnap és a következő (hátralevő) napokon folytatnom kell 
utamat, mert nem lehetséges, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. 
 
Lukács13.34. Jeruzsálem ! Jeruzsálem ! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád 
küldettek, hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, ahogy a madár a fiókáit a szárnyai alá, és 
nem akartátok, 
 
Lukács13.35. meglátjátok, elhagyatott lesz a házatok, de mondom nektek, nem láttok engem, míg el 
nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében ! 

14. 
Lukács14.3. szabad-e (megengedett-e) szombaton beteget gyógykezelni, vagy nem ? 



Lukács14.5. ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azt 
mindjárt ? 
 
Lukács14.8. amikor valaki meghív lakodalomba, nehogy letelepedj a főhelyre, mert hátha nálad 
előkelőbbet is meghívott, 
 
Lukács14.9. és odajön, aki meghívott téged is meg őt is, és felszólít: add át neki a helyedet és akkor 
kezded szégyenszemre az utolsó helyet elfoglalni, 
 
Lukács14.10. hanem ha meghívnak, menj és telepedj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki 
téged meghívott, ezt mondja neked: barátom, jöjj feljebb, akkor megtiszteltetésben lesz részed minden 
asztaltársad előtt, akik együtt telepedtek asztalhoz veled, 
 
Lukács14.11. mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megalázzák, és aki megalázza magát, 
felmagasztalják. 
 
Lukács14.12. amikor reggelit vagy estebédet adsz, ne hívd meg arra barátaidat, se testvéreidet, se 
rokonaidat, se jómódú (gazdag) földieidet, nehogy (esetleg ők is) visszahívjanak, és viszonozzák 
neked, 
 
Lukács14.13. hanem, amikor vendégséget rendezel, hívd a koldusszegényeket, nyomorékokat, 
sántákat, vakokat, 
 
Lukács14.14. és boldog leszel, mivelhogy nincs miből viszonozniuk, de te viszonzásban részesülsz 
(visszaadják neked) majd az igaz(ságos)ak feltámadásakor, 
 
Lukács14.16. egy ember nagy estebédet csinált, és sokakat meghívott, 
 
Lukács14.17. és elküldte a rabszolgáját az estebéd órájában, hogy mondja meg a meghívottaknak, 
gyertek, mert már minden készen van. 
 
Lukács14.18. És elkezdtek mind mentegetőzni, az első ezt mondta neki: szántóföldet vásároltam, és 
ki kell mennem, hogy megnézzem, kérlek téged, ments ki engem (fogadd el mentségemet), 
 
Lukács14.19. és a másik ezt mondta: öt iga ökröt vásároltam, és megyek, hogy kipróbáljam őket, 
kérlek téged, fogadd el mentségemet, 
 
Lukács14.20. ismét egy másik ezt mondta: megnősültem (feleséget vettem) és ezért nem mehetek, 
 
Lukács14.21. és visszatért a rabszolga, jelentette az urának ezeket. Akkor megharagudott a 
házigazda és ezt mondta a (rab)szolgájának: menj ki gyorsan a város tereire és utcáira, és a 
(koldus)szegényeket és a nyomorékokat, a vakokat és a sántákat hozd (vezesd) be ide. 
 
Lukács14.22. És ezt mondta a (rab)szolga: Uram, megtörtént, amit elrendeltél, és még van hely, 
 
Lukács14.23. ekkor az úr ezt mondta a rabszolgának: eredj ki az utakra és a kerítésekhez, és 
kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam, 
 
Lukács14.24. mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki meg nem kóstolja az 
én estebédemet 
 
Lukács14.26. ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli meg az apját és az anyját, a feleségét és a 
gyermekeit, a fi(test)vérét és a nő(test)vérét, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványon, 
 
Lukács14.27. és aki nem hordozza (veszi vállára) a keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet nékem 
tanítványom, 
 
Lukács14.28. mert ki az közületek, aki ha tornyot akar építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a 
költségeket, vajon futja-e pénzéből (lesz-e annyija) hogy kivitelezze ? 



Lukács14.29. nehogy azután, hogy az alapot lerakta, nem bírja bevégezni, és mind, akik szemlélik, 
kicsúfolják, 
 
Lukács14.30. és ezt mondják: ez az ember elkezdett építkezni, és nem bírta bevégezni 
 
Lukács14.31. vagy melyik király az, aki háborúba indul (hadba vonul) egy másik király ellen, és nem ül 
le előbb és nem tart tanácsot, vajon képes-e tízezer katonával szembeszállni azzal, aki húszezerrel 
jön ellene ? 
 
Lukács14.32. Ha pedig nem: követséget küld hozzá amikor az még távol van, és megkérdezi a 
békefeltételeket. 
 
Lukács14.33. Így tehát mindenki, aki nem mond le mindenéről, amije csak van, nem lehet a 
tanítványom. 
 
Lukács14.34. Kitűnő tehát a só, de ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik ? Se a földbe, se trágyának 
nem alkalmas, kidobják. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. 

15. 
Lukács15.4. ki az az ember közületek, akinek ha száz juha van, és egy elvész közülük, nem hagyja ott 
a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy el az elveszett után, amíg meg nem találja ? 
 
Lukács15.5. és amikor megtalálta, örömében felveszi a vállára, 
 
Lukács15.6. és amikor hazaér, összehívja a barátait és a szomszédait és ezt mondja nekik: örüljetek 
együtt velem, mivelhogy megtaláltam az elveszett juhomat, 
 
Lukács15.7. mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz az égben is egy bűnös 
gondolkodásmód megváltoztatásán (észretérésén) mint kilencvenkilenc megigazulton, akinek nincs 
szüksége a gondolkodásmód megváltoztatására. 
 
Lukács15.8. Vagy melyik asszony az, akinek van tíz drachmája, és ha elveszt egy drachmát, nem 
gyújt mécset, nem söpri ki a házat és nem keresi gondosan, míg meg nem találja ? 
 
Lukács15.9. és ha megtalálja, összehívja a barátnőit és a szomszédasszonyokat, és ezt mondja: 
örüljetek együtt velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. 
 
Lukács15.10. Ugyanígy, mondom nektek, öröm lesz az Isten angyalainak színe előtt egyetlen 
észretért vétkezőn (gondolkozását megváltoztató bűnösön), 
 
Lukács15.11. egy embernek volt két fia, 
 
Lukács15.12. és a fiatalabbik ezt mondta az apjának: apám, add ki nekem a vagyon rám eső részét, 
az pedig elosztotta köztük a vagyonát (ami a megélhetésre volt). 
 
Lukács15.13. És nem sok nappal azután összeszedte mindenét a fiatalabb fiú, elköltözött egy távoli 
vidékre, és ott eltékozolta (elpazarolta) vagyonát, léhán, feslett életet élve. 
 
Lukács15.14. Amikor pedig mindent elköltött, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni 
kezdett, 
 
Lukács15.15. és elment, elszegődött annak a vidéknek egy polgárához, aki elküldte őt mezeire 
disznókat legeltetni. 
 
Lukács15.16. És sóvárgott (kívánta volna) megtölteni gyomrát azokkal a szentjánoskenyér 
hüvelyekkel, amelyeket a disznók ettek, és senki sem adott neki, 
 
Lukács15.17. ekkor pedig magába szállt, és ezt mondta: apám hány bérese bővölködik kenyérben, én 
meg itt éhen pusztulok, 



Lukács15.18. fölkelek, elmegyek az apámhoz, és ezt mondom neki: apám, vétkeztem az ég ellen és 
veled szemben, 
 
Lukács15.19. többé már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak hívj, tégy engem olyanná, mint a 
béreseid közül egy. 
 
Lukács15.20. És útra kelt, visszament az apjához, de még mikor távol volt (messziről) meglátta őt az 
apja, és megesett rajta (elszorult) a szíve, és futott, a nyakába borult, és össze-vissza csókolta. 
 
Lukács15.21. Ekkor ezt mondta a fia neki: apám, vétkeztem az ég ellen és veled szemben, többé 
(már) nem vagyok arra méltó, hogy fiadnak hívj. 
 
Lukács15.22. Így szólt pedig az apa rabszolgáihoz: gyorsan hozzátok ki a legjobb (elsőrendű) ruhát, 
öltöztessétek fel, és adjatok (húzzatok) gyűrűt az ujjára és sarut a lábaira, 
 
Lukács15.23. és hozzátok elő a hízlalt borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, 
 
Lukács15.24. mivelhogy ez a fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megtaláltatott (megkerült) és 
elkezdtek vigad(oz)ni, 
 
Lukács15.25. az idősebbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, a zene és 
a körtánc hangját meghallotta 
 
Lukács15.26. és odahívta az egyik (szolga)legényt, tudakozódott, hogy mik ezek, 
 
Lukács15.27. az pedig megmondta neki, hogy: a testvéröcséd megjött, és levágatta az apád a hízlalt 
borjút, mivelhogy egészségesen visszakapta őt,  
 
Lukács15.28. erre (az) megharagudott, és nem akart bemenni, az apja pedig kijött és kérlelte, 
 
Lukács15.29. ő pedig ezt mondta az apának: látod, annyi éve szolgálok neked, és soha parancsaidat 
meg nem szegtem (át nem hágtam), és nekem sohasem adtál egy kecskegidát sem, hogy 
barátaimmal egyet mulassak (vigadjak), 
 
Lukács15.30. amikor pedig ez a fiad, aki a vagyonodat cédákkal falta fel, megjött, levágattad neki a 
hízlalt borjút. 
 
Lukács15.31. Ő pedig ezt mondta neki: gyermekem, te mindig velem vagy, és mindenem a tied, 
 
Lukács15.32. de vigadnod és örülnöd kellene, mivelhogy ez a testvéred halott volt, és életre kelt 
(megelevenedett), elveszett és megtaláltatott, 

16. 
Lukács16.1. volt egy gazdag ember, akinek volt egy intézője, és bevádolták nála, hogy eltékozolja a 
vagyonát, 
 
Lukács16.2. és elhívatta és ezt mondta neki: mit hallok felőled ? adj számot gondnokságodról (az 
intézőségedről), mert nem lehetsz többé intéző, 
 
Lukács16.3. az intéző pedig ezt mondta magában: mitévő legyek, mivelhogy az uram elveszi az 
intézőséget tőlem, kapálni nem tudok, kéregetni szégyellek,  
 
Lukács16.4. tudom, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a gondnokságból, befogadjanak engem a 
házaikba, 
 
Lukács16.5. és magához hívatta egyenként urának minden egyes adósát, és ezt mondta az elsőnek: 
mennyivel tartozol az én uramnak ? 
 
Lukács16.6. az pedig ezt mondta: száz korsó (bátus) olajjal. Erre azt mondta neki: vedd az írásaidat, 
és ülj le gyorsan, írj ötvenet, 



Lukács16.7. azután egy másiknak ezt mondta: te pedig mennyivel tartozol ? Az pedig ezt mondta: 
száz véka (kórus) búzával, erre ezt mondta neki: vedd az írásaidat, és írj nyolcvanat, 
 
Lukács16.8. megdicsérte az úr az igaztalan intézőt, hogy megfontoltan járt el, mert ennek a 
(világ)korszaknak a fiai a maguk nemében megfontoltabbak mint a fény fiai. 
 
Lukács16.9. Én is ezt mondom nektek: szerezzetek barátokat magatoknak az igaztalan mammonból, 
hogy amikor az elfogy, befogadjanak titeket a (világ)korszakra szóló sátorokba, 
 
Lukács16.10. aki a kevésben hű (megbízható), az a sokban is hű, és aki a kevésben igaztalan, a 
sokban is igaztalan, 
 
Lukács16.11. ha tehát az igaztalan mammonban nem voltatok hűek, az igazit (a valódit) ki bízza majd 
rátok ? 
 
Lukács16.12. És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja nektek azt, ami a tiétek ? 
 
Lukács16.13. egy háziszolga sem képes két úrnak szolgálni, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat 
szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti, nem szolgálhattok Istennek és a 
mammonnak, 
 
Lukács16.15. ti vagytok, akik megigazultaknak tartjátok magatokat az emberek szeme előtt, de az 
Isten ismeri a szíveiteket, mivelhogy ami az emberek közt magasztos, az Isten szeme előtt utálatos. 
 
Lukács16.16. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, attól fogva az Isten Királyságát (jóhírként) 
hirdetik, és mindenki erőfeszítéssel jut abba, 
 
Lukács16.17. de könnyebb az égnek és a földnek elmúlni, mintsem hogy a törvényből egy 
betűszavacska is elveszne. 
 
Lukács16.18. Mindenki, aki elválik feleségétől és mást vesz el, házasságot tör, (és) az is házasságot 
tör, aki férje által elbocsátott nőt vesz el. 
 
Lukács16.19. Volt pedig egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözött, és minden nap pompásan 
lakomázott, 
 
Lukács16.20. és volt a kapuja előtt egy Lázár nevű koldusszegény is, aki ott feküdt kivetve tele 
fekéllyel, 
 
Lukács16.21. és arra vágyakozott, hogy jóllakjék abból, ami a gazdag asztaláról hulladékként lekerült, 
de csak a kutyák jöttek és nyalták a fekélyeit, 
 
Lukács16.22. történt pedig, hogy meghalt a koldusszegény, és felvitték az angyalok Ábrahám 
kebelére: meghalt pedig a gazdag is és eltemették, 
 
Lukács16.23. és az alvilágban felemelte szemeit, kínokban volt, látta Ábrahámot távol, és annak 
kebelén Lázárt, 
 
Lukács16.24. és hangos szóval ezt mondta: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, 
hogy mártsa vízbe ujjának hegyét, és hűsítse le nyelvemet, mert gyötrődöm e lángban. 
 
Lukács16.25. Ábrahám pedig ezt mondta: gyermekem, emlékezz rá, megkaptad a jókat életedben, és 
Lázár hasonlóképpen a rosszakat, most itt vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz, 
 
Lukács16.26. és mindezekben köztünk és köztetek nagy szakadék (űr) is tátong, úgyhogy akik innen 
át akarnak menni hozzátok, ne tudjanak, sem onnan hozzánk át ne keljen senki, 
 
Lukács16.27. ekkor így szólt: kérlek hát téged Atyám, hogy küldd el őt az apám házába,  
 



Lukács16.28. mert van öt testvérem, hogy így tanú(bizony)ságot tegyen nekik, nehogy ők is ide 
jussanak, a gyötrelem helyére, 
 
Lukács16.29. de ezt mondta Ábrahám: ott van Mózesük és a prófétáik, hallgassanak rájuk, 
 
Lukács16.30. az pedig így szólt: nem úgy atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy el valaki 
hozzájuk, megváltoztatják gondolkozásmódjukat, 
 
Lukács16.31. de Ábrahám ezt mondta neki: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak 
közül feltámad valaki, annak sem hisznek. 

17. 
Lukács17.1. lehetetlen, hogy botrányok (botlások) ne jöjjenek, de jaj annak, aki által eljönnek, 
 
Lukács17.2. elviselhetőbb (volna) annak, ha egy malomkövet kötnének a nyakába, és úgy hajítanák a 
tengerbe, mint egyet e kicsinyek közül botlásba vigyen. 
 
Lukács17.3. Vigyázzatok (ügyeljetek) magatokra. Ha pedig vétkezik a testvéred, fedd meg, de ha 
észretér (gondolkozását megváltoztatja), bocsáss meg neki, 
 
Lukács17.4. és ha egy nap hétszer vétkezik ellened, és hétszer fordul hozzád, és ezt mondja: 
észretérek (gondolkozást változtatok), bocsáss meg neki, 
 
Lukács17.6. ha csak akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a 
szederfának: szakadj ki gyökerestül, és eressz gyökeret a tengerben, szót fogadna nektek, 
 
Lukács17.7. ki pedig közületek az, aki ha van neki egy (rab)szolgája, aki oda van szántani vagy 
legeltetni és amikor a mezőről hazajön, ezt mondja neki: gyere ide hamar és ülj (telepedj) az asztalhoz 
? 
Lukács17.8. sőt nemde azt mondja-e neki: készíts vacsorát, és övezd körül magadat, szolgálj fel 
nekem, míg eszem és iszom, és azután majd ehetsz, ihatsz te is ? 
 
Lukács17.9. Netán hálával tartozik-e a (rab)szolgának, hogy megtette, amit parancsolt neki ? (Nem 
gondolom.) 
 
Lukács17.10. Így ti is, ha mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, hogy mihaszna 
(hasznavehetetlen) (rab)szolgák vagyunk, amit kötelesek voltunk megtenni, azt tettük. 
 
Lukács17.14. menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak.  
 
Lukács17.17. nem tízen tisztultak-e meg ? a többi kilenc (pedig) hol van ? 
 
Lukács17.18. nem akadt más, aki visszatért volna dicsőséget adni Istennek, csak ez a más 
nemzetségű ? 
 
Lukács17.19. állj fel és menj, a hited megmentett (megtartott) téged. 
 
Lukács17.20. nem jön el Isten Királysága szembetűnő módon, 
 
Lukács17.21. nem mondják majd: lám, itt van, vagy amott van, mert nézzétek, Isten Királysága (királyi 
uralma) bennetek van. 
 
Lukács17.22. jönnek napok, amikor kívánjátok, hogy az Emberfia egy napját látnátok, de nem 
fog(já)tok látni, 
 
Lukács17.23. és mondják majd nektek: lám itt van, vagy nézzétek, amott van, ne menjetek oda, és ne 
fussatok utána, 
 
Lukács17.24. mert amint a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy jön el az Emberfia is 
azon a napon (az Ő napján) 



Lukács17.25. előbb azonban sokat kell neki szenvednie, és megvettetnie e nemzedéktől, 
 
Lukács17.26. és amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az az Emberfia napjaiban is: 
 
Lukács17.27. ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, míg bement Noé a 
bárkába, és eljött a vízözön, és elpusztított mindent 
 
Lukács17.28. hasonlóképpen, mint ahogyan Lót napjaiban történt: ettek, ittak, vásároltak, eladtak, 
ültettek, építettek, 
 
Lukács17.29. amely napon pedig kiment Lót Szodomából, tűz és kéneső esett az égből, és 
elpusztított mindenkit. 
 
Lukács17.30. Ugyanígy lesz azon a napon, amelyen az Emberfia megjelenik (az Emberfiáról a lepel 
lehull). 
 
Lukács17.31. Aki azon a napon háztetőn lesz és a holmija a házban, nehogy lejöjjön érte, hogy 
elvigye, és aki kinn lesz a mezőn, nehogy visszaforduljon. 
 
Lukács17.32. Emlékezzetek Lót feleségére ! 
 
Lukács17.33. Aki igyekszik (azon van), hogy lelkét megtartsa, elveszíti, aki pedig elveszíti, életben 
tartja azt.  
 
Lukács17.34. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyon, az egyiket fölveszik, és a 
másikat otthagyják. 
 
Lukács17.35. Két asszony fog együtt őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják 
 
Lukács17.36. (Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.) 
 
Lukács17.37. ahol a holttest, ott gyülekeznek össze a saskeselyűk. 

18. 
Lukács18.2. volt egy bíró az egyik városban, Istentől nem félt, és embert nem tisztelt. 
 
Lukács18.3. volt pedig egy özvegyasszony is abban a városban, elment hozzá és ezt mondta: tégy 
nekem igazságot ellenfelemmel szemben, 
 
Lukács18.4. az egy ideig nem akarta, de azután így szólt magában: ha Istent nem is félem, embert 
pedig nem tisztelek, 
 
Lukács18.5. mindazonáltal, mivel nekem terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok 
neki, hogy ne jöjjön ide és ne zaklasson engem, 
 
Lukács18.6. halljátok, mit mond az igazságtalan bíró ? 
 
Lukács18.7. az Isten pedig nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik hozzá kiáltanak 
segítségért éjjel és nappal, és megváratja-e őket ? 
 
Lukács18.8. mondom nektek, hogy végrehajtja a jogos büntetést rajtuk gyorsan, de különben az 
Emberfia amikor eljön, talál-e majd hitet a földön ? 
 
Lukács18.10. két ember ment fel a templomépületbe imádkozni, az egyik farizeus, és a másik 
vámszedő, 
 
Lukács18.11. a farizeus odaállt, önmagához (beszélve) ezt imádkozta: ó Isten, hálát adok neked, 
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, igazságtalan, házasságtörő, vagy mint ez a 
vámszedő is,  



Lukács18.12. böjtölök kétszer szombatonként (kétszer egy héten), tizedet adok mindenből, amit 
szerzek,  
 
Lukács18.13. A vámszedő pedig távol állva, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem a mellét 
verve így szólt: ó Isten, engesztelődj ki velem, bűnössel,  
 
Lukács18.14. mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy mint amaz, mert mindenki, aki 
magát felmagasztalja, azt megalázzák majd, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. 
 
Lukács18.16. hagyjátok a kisgyermekeket hozzám jönni, és ne tiltsátok (akadályozzátok) őket, mert 
ilyeneké az Isten királysága. 
 
Lukács18.17. Ámen, mondom nektek, hogy aki nem úgy fogadja Isten Királyságát, mint egy 
kisgyermek, egyáltalán nem megy be abba,  
 
Lukács18.19. miért engem mondasz jónak ? senki sem jó (csodálatraméltó), csak egy: az Isten, 
 
Lukács18.20. a parancsolatokat tudod: ne törj házasságot, ne gyilkolj, ne lopj, ne tégy hamis 
tanúbizonyságot, becsüld (értékeld) az apádat és az anyádat, 
 
Lukács18.22. Ennek hallatára pedig Jézus ezt mondta neki: még egy hiányosságod van, mindenedet, 
amid van, add el, és oszd szét a koldusszegényeknek, és kincsed lesz az egekben, és jer ide, kövess 
engem (ragaszkodj hozzám) ! 
 
Lukács18.24. milyen kelletlenül mennek be a vagyonosok az Isten királyságába, 
 
Lukács18.25. könnyebb egy tevének a varrótű lyukán átmenni, mint a gazdagnak az Isten 
királyságába bejutni, 
 
Lukács18.27. ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. 
 
Lukács18.29. Ámen, mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, vagy 
testvéreit, vagy szüleit, vagy gyermekeit az Isten Királysága miatt, 
 
Lukács18.30. és ne kapna sokszorta többet ebben az időszakban és az eljövendő (világ)korszakban 
(aionban) pedig (világ)korszakra szóló (aioni) életet. 
 
Lukács18.31. lám, most felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden, amit a próféták megírtak 
az Emberfia számára, 
 
Lukács18.32. mert átadják (kiszolgáltatják) majd a nemzet(beli)eknek és kigúnyolják, bántalmazzák és 
leköpik, 
 
Lukács18.33. és azután, hogy megostorozták, megölik, és harmadnapon feltámad, 
 
Lukács18.41. mit akarsz, hogy veled tegyek ?  
 
Lukács18.42. Tekints föl, a hited megmentett, /(hit)hűséged megtartott./ 

19. 
Lukács19.5. Zákeus, sietve szállj le, mert ma a te házadban kell nekem maradnom, 
 
Lukács19.9. ma lett üdvössége (megmentése) ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia, 
 
Lukács19.10. mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megmentse (üdvözítse), ami elveszett. 
 
Lukács19.12. egy nemes ember messze földre indult (távoli országba utazott), hogy királyságot 
szerezzen magának, és úgy térjen vissza. 
 



Lukács19.13. Magához hívatta pedig tíz (rab)szolgáját, adott nekik tíz minát és ezt mondta nekik: 
tevékenykedjetek, míg megjövök. 
 
Lukács19.14. Polgártársai azonban gyűlölték (őt), és követséget küldtek utána, és (ezt) mondták: nem 
akarjuk, hogy ez királyunk legyen (uralkodjék rajtunk), 
 
Lukács19.15. és történt, hogy amikor visszatért a királyság megszerzése után, magához hívatta 
azokat a rabszolgákat, akiknek az ezüstpénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan forgatta. 
 
Lukács19.16. Jött pedig az első, és ezt mondta: uram, minád tíz minát hozott (nyert), 
 
Lukács19.17. (ezt) mondta neki: jól van, jó rabszolgám, mivelhogy a kicsiben hű voltál, legyen 
hatalmad (fennhatóságod) tíz városon. 
 
Lukács19.18. Jött a második is, és (ezt) mondta: uram, minád öt minát szerzett. 
 
Lukács19.19. Mondta pedig ennek is: te is légy úr öt város felett, 
 
Lukács19.20. és jött egy másik, ezt mondta: uram, lám! itt a minád, melyet keszkenőbe téve tartottam, 
 
Lukács19.21. mert féltem tőled, mivelhogy szigorú ember vagy, (f)elveszed, amit nem tettél le, és 
(le)aratod, amit nem vetettél,  
 
Lukács19.22. (erre) ezt mondta neki: a te szádból ítéllek meg téged, gonosz rabszolga, tudtad, hogy 
én szigorú ember vagyok, (f)elveszem, amit nem tettem le, és learatom, amit nem vetettem,  
 
Lukács19.23. miért nem adtad (ezüst)pénzemet a pénzváltóasztalra, hogy én megjövet, kamatostól 
hajtottam volna be ? 
 
Lukács19.24. és azt mondta a mellette állóknak: vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz 
minája van, 
 
Lukács19.25. és (ezt) mondták neki: uram, tíz minája van (már), 
 
Lukács19.26. mert mondom nektek, hogy mindenki, akinek van, annak adni fognak, akinek pedig 
nincs, attól azt is elveszik, amije van, 
 
Lukács19.27. ezen felül pedig azokat az ellenségeimet, akik nem akarták, hogy király(uk) legyek, 
vezessétek ide, és vágjátok le énelőttem, 
 
Lukács19.30. menjetek el a szemközti faluba, amelyben, amint bementek, találtok egy megkötözött 
szamárcsikót, amelyen még soha ember nem ült, oldjátok el és vezessétek ide, 
 
Lukács19.31. és ha valaki titeket megkérdez, miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van 
szüksége rá. 
 
Lukács19.40. mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani, 
 
Lukács19.42. bárcsak (vajha) megismerted volna te is, (legalább) ezen a napon, amik békességedre 
szolgálnak, de most el vannak rejtve szemeid elől,  
 
Lukács19.43. mivelhogy jönnek napok, amikor ostromfalakkal vesznek körül ellenségeid, és 
bekerítenek téged, és mindenfelől szorongatnak téged, 
 
Lukács19.44. és földre tipornak téged és gyermekeidet akik benned laknak, és nem hagynak majd 
benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod időszakát. 
 
Lukács19.46. írva van: a házam az imádságnak háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek, 



20. 
Lukács20.3. kérdezek tőletek én is egy dolgot és mondjátok meg nekem: 
 
Lukács20.4. János (víz)be merítése égből volt vagy emberektől ? 
 
Lukács20.8. én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. 
 
Lukács20.9. egy ember szőlőt ültetett, és bérbe adta azt földmunkásoknak, és hosszabb időre 
külföldre utazott,  
 
Lukács20.10. a kellő időszakban elküldte a földművesekhez egy rabszolgáját, hogy a szőlő 
terméséből adjanak neki, de a földművesek megverték és üresen elkergették, 
 
Lukács20.11. és egy másik rabszolgát küldött, de azok azt is megverték, és gyalázva üresen 
elküldték, 
 
Lukács20.12. és egy harmadikat is küldött, azok pedig ezt is sebesre verve kidobták, 
 
Lukács20.13. ezt mondta pedig a szőlő ura: mit tegyek ? elküldöm szeretett fiamat, tán ha látják, 
megbecsülik. 
 
Lukács20.14. Amikor azonban őt a földművesek meglátták, tanakodtak egymás között és (ezt) 
mondták: ez az örökös (sorsrész-élvező), öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség (sorsrész) 
 
Lukács20.15. és kidobták őt a szőlőből és megölték, mit tesz tehát velük a szőlőnek ura ?  
 
Lukács20.16. eljön és elpusztítja ezeket a földműveseket, és a szőlőt másoknak adja.  
 
Lukács20.17. mi tehát ez, ami meg van írva: a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett ? 
 
Lukács20.18. mindenki, aki ráesik erre a kőre, összezúzza magát, akire pedig az esik rá, agyonzúzza. 
 
Lukács20.24. mutassatok nekem egy dénárt, kinek a képe és felirata van rajta ?  
 
Lukács20.25. adjátok meg tehát ami a Cézáré, a Cézárnak, és az Istennek ami az Istené, 
 
Lukács20.34. e (világ)korszak (aion) fiai nősülnek és férjhez mennek, 
 
Lukács20.35. azok pedig, akik méltónak ítéltetnek arra, hogy eljussanak a másik világkorszakba és a 
halottak közül való feltámadásra, azok nem nősülnek és férjhez sem mennek, 
 
Lukács20.36. már meg sem halhatnak, mert az angyalokhoz hasonlítanak (az angyalokkal egyenlők) 
és az Isten fiai, mivel a feltámadás fiai. 
 
Lukács20.37. Hogy pedig a halottak életre kelnek, már Mózes is hírül adta a csipkebokornál, ahol az 
Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja. 
 
Lukács20.38. Isten pedig nem a halottaké, hanem az élőké, mert mindenki az Ő számára (Ő néki) él, 
 
Lukács20.41. hogyan mondhatják, hogy a Krisztus Dávid(nak) Fia ? 
 
Lukács20.42. hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében:  
Mondja az Úr, Uramnak: ülj a jobbomra, 
 
Lukács20.43. míg ellenségeidet lábaid alá teszem zsámolyul. 
 
Lukács20.44. Dávid tehát Urának hívja, akkor hogyan lehet a Fia neki ? 
 



Lukács20.46. óvakodjatok az írástudóktól, akik díszöltözetben akarnak járni-kelni, és szívesen veszik 
a tereken a köszöntéseket és a zsinagógákban (összejöveteleken) az első székeket, és az 
estebédeken az első (fekvő) helyeket, 
 
Lukács20.47. felemésztik (felfalják) az özvegyek házait, és színleg hosszan imádkoznak, annál 
súlyosabb ítélet vár rájuk. 

21. 
Lukács21.3. igazán mondom nektek, hogy az a koldusszegény özvegyasszony mindenkinél többet 
dobott be, 
 
Lukács21.4. mert ezek mind(nyájan) fölöslegükből dobtak (Istennek) ajándékot, ez pedig a maga 
szűkölködéséből mindazt odadobta, ami megélhetésére volt, 
 
Lukács21.6. ezekből, amiket láttok, jönnek napok, amelyekben nem marad kő kövön, mind 
lerombolják. 
 
Lukács21.8. vigyázzatok, nehogy félrevezessenek (tévútra vigyenek) benneteket, mert sokan jönnek 
az én nevemben, és ezt mondják: én vagyok, és az idő elközelgett, nehogy utánuk menjetek. 
 
Lukács21.9. Amikor pedig hallotok háborúkról és zavargásokról, nehogy megrémüljetek, mert ezeknek 
meg kell történni előbb, de nincs mindjárt itt a vég ! 
 
Lukács21.10. Akkor ezt mondta nekik: nemzet támad nemzetre és királyság királyságra,  
 
Lukács21.11. meg nagy földrengések lesznek, helyenként éh(ín)ség és járványok, félelmet keltő 
tünemények és nagy jelek lesznek az égből, 
 
Lukács21.12. de mindezeket megelőzően kezet emelnek rátok és üldözni fognak, kiszolgáltatnak 
(átadnak) a zsinagógáknak és börtönökbe vetnek, királyok és vezetők elé hurcolnak az én nevem 
miatt, 
 
Lukács21.13. de ez alkalom lesz számotokra a tanú(bizony)ság tételre. 
 
Lukács21.14. Véssétek hát (a) szívetekbe: ne törjétek a fejeteket előre, hogyan védekezzetek, 
 
Lukács21.15. mert én majd adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek egyetlen ellenfeletek sem 
tud ellenállni vagy ellentmondani. 
 
Lukács21.16. Kiszolgáltatnak titeket a szülők és testvérek, a rokonok és barátok, és némelyeket 
halálra visznek közületek, 
 
Lukács21.17. és gyűlöltek lesztek mindenki előtt az én nevemért, 
 
Lukács21.18. (de) fejetekről egy hajszál sem vész el, 
 
Lukács21.19. a kitartásotokkal megnyeritek a lelketeket. 
 
Lukács21.20. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek veszik körül, akkor tudjátok meg 
(vegyétek tudomásul), hogy elközelgett pusztulása ! 
 
Lukács21.21. Akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe, és a városban levők távozzanak 
belőle, és akik a vidéken vannak, nehogy bemenjenek oda, 
 
Lukács21.22. mivelhogy a bosszúállás (igazságszolgáltatás) napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, 
ami meg van írva. 
 
Lukács21.23. Jaj pedig a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban, mert nagy szükség 
lesz a földön, és harag ezen a népen, 



Lukács21.24. és harci kard éle által hullanak el, és fogságba hurcolják őket mindenféle nemzet közé, 
és Jeruzsálemet (nem zsidó) nemzetek tiporják (tapossák), míg a (nem zsidó) nemzetek időszaka be 
nem telik, 
 
Lukács21.25. és lesznek jelek a napban, a holdban, és a csillagokban és a földön a nemzetek 
szorongása tanácstalanságukban a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt, 
 
Lukács21.26. megdermednek az emberek a félelemtől és a földkerekségre zúduló szörnyűségek 
várásától, mert az egek összetartó erői megrendülnek, 
 
Lukács21.27. és akkor meglátják az Emberfiát eljönni felhőkben hatalommal és sok dicsőséggel. 
 
Lukács21.28. Amikor pedig ezek kezdenek megtörténni, egyenesedjetek föl, és emeljétek föl fejeteket, 
mert közeleg a ti megváltásotok, 
 
Lukács21.29. nézzétek a fügefát és minden (élő)fát, 
 
Lukács21.30. amikor már látjátok, hogy kihajtanak, magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. 
 
Lukács21.31. Úgy ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van az 
Isten Királysága. 
 
Lukács21.32. Ámen, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem 
történnek. 
 
Lukács21.33. Az ég és a föld elmúlik, de az Én szavaim semmiképpen el nem múlnak. 
 
Lukács21.34. Vigyázzatok pedig magatokra, nehogy elnehezítsétek szíveteket mámorban és 
részegségben és a megélhetés tépelődő gondjaiban, és készületlenül (váratlanul) ne érjen benneteket 
az a nap, 
 
Lukács21.35. mert mint egy tőr, fog lecsapni mindazokra, akik a föld összfelszínén laknak. 
 
Lukács21.36. Virraszatok hát minden időszakban könyörögve, hogy legyen erőtök kimenekülni 
mindezekből, amelyek meglesznek majd, és megállhassatok az Emberfia színe előtt. 

22. 
Lukács22.8. menjetek el, és készítsétek el nekünk a páskát (a húsvéti bárányt), hogy megehessük. 
 
Lukács22.10. lám ! Amikor bementek a városba, egy emberrel találkoztok, aki egy korsó vizet visz, 
kövessétek (menjetek utána) a házba, ahová bemegy, 
 
Lukács22.11. és mondjátok meg a házigazdának: azt mondja neked a Tanítómester: hol az a szállás 
(teherleoldó hely), ahol a páskát (a húsvéti bárányt) az én tanítványaimmal megehetem 
(elfogyaszthatom) ? 
 
Lukács22.12. és az mutatni fog nektek egy nagy, étkezésre berendezett emeleti helyiséget (felházat), 
ott készítsétek el, 
 
Lukács22.15. vágyva vágytam rá, hogy ezt a páskát (húsvéti bárányt) megegyem veletek, mielőtt 
szenvedek, 
 
Lukács22.16. mert mondom nektek, hogy soha többé nem eszem azt, amíg be nem teljesedik az Isten 
Királyságában. 
 
Lukács22.17. vegyétek ezt és osszátok el magatok közt, 
 
Lukács22.18. mert mondom nektek, hogy egyáltalán nem iszom mostantól fogva a szőlőtő 
terméséből, míg Isten Királysága el nem jön. 
 



Lukács22.19. ez a testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre, 
 
Lukács22.20. ez a pohár az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontok ! 
 
Lukács22.21. de lám, (nézzétek) annak keze, aki kiszolgáltat (átad) engem, (az enyémmel együtt) 
rajta van az asztalon, 
 
Lukács22.22. mivelhogy az Emberfia ugyan, amint el lett határozva, elmegy, de jaj annak az 
embernek, aki kiszolgáltatja 
 
Lukács22.25. a nemzetek királyai uralkodnak azokon, és akik hatalmat gyakorolnak rajtuk, jótevőknek 
hívatják magukat, 
 
Lukács22.26. de ti ne így legyetek, hanem aki nagyobb köztetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és 
aki vezet, olyan, mint aki felszolgál, 
 
Lukács22.27. mert ki nagyobb, aki asztalhoz telepszik, vagy az, aki felszolgál ? nemde az, aki az 
asztalhoz telepszik ? de én köztetek úgy vagyok, mintha a felszolgálótok volnék, 
 
Lukács22.28. ti viszont megmaradtatok (kitartottatok) megpróbáltatásaimban, 
 
Lukács22.29. és én királyságot adok néktek, mint ahogy Atyám nekem adta, 
 
Lukács22.30. hogy majd egyetek és igyatok asztalomnál a királyságomban, és trónon ülve 
ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött. 
 
Lukács22.31. Simon, Simon, lám a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát,  
 
Lukács22.32. én azonban könyörögtem érted, nehogy kifogyjon a hited, és te amikor (egykor) 
visszatérsz, megszilárdítsd a testvéreidet, 
 
Lukács22.34. mondom neked, Péter, mielőtt ma felhangzik a kakasszó, háromszor letagadod, hogy 
ismersz engem,  
 
Lukács22.35. amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e valamiben 
hiányotok ?  
 
Lukács22.36. most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanígy tarisznyáját is, és akinek 
(netán) nincs, adja el a felöltőjét, és vásároljon egy (harci) kardot, 
 
Lukács22.37. mert mondom nektek, hogy be kell teljesedni rajtam annak, ami meg van írva (rólam): és 
törvénytelenek közé számították, ugyanis ami rám vonatkozik, az végbemegy, 
 
Lukács22.38. elég ! 
 
Lukács22.40. imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek ! 
 
Lukács22.42. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a pohárt, de ne az én akaratom, hanem a tied 
legyen meg ! 
 
Lukács22.46. miért szunyókáltok ? álljatok föl, imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek 
(megpróbáltatásba jussatok) 
 
Lukács22.48. Júdás, csókkal szolgáltatod ki az Emberfiát ?  
 
Lukács22.51. hagyjátok abba ! (eddig és ne tovább)  
 
Lukács22.52. mint egy rablóra, úgy jöttetek ki (harci)kardokkal és furkósbotokkal ? 
 



Lukács22.53. (Amikor) naponként veletek voltam a templomépületben, kezeteket sem nyújtottátok ki 
rám, de ez a ti órátok és a sötétség hatalma. 
 
Lukács22.67. ha megmondom is nektek, egyáltalán nem hiszitek, 
 
Lukács22.68. ha pedig én kérdezlek, egyáltalán nem válaszoltok, 
 
Lukács22.69. de mostantól fogva az Emberfia a hatalmas Isten jobbján fog ülni. 
 
Lukács22.70. ti mondjátok, hogy én vagyok 

23. 
Lukács23.3. te mondod. 
 
Lukács23.28. Jeruzsálem leányai, ne rajtam siránkozzatok, hanem inkább magatokon siránkozzatok 
és gyermekeiteken, 
 
Lukács23.29. mert lám ! jönnek napok, amikor azt mondják: boldogok a meddők, és a méhek, melyek 
nem fogantak, és az emlők, melyek nem szoptattak ! 
 
Lukács23.30. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: essetek ránk, és a halmoknak: rejtsetek el minket !  
 
Lukács23.31. Mert ha a zöldellő (víztől nedves) fával ezt teszik, mi történik a szárazzal ?  
 
Lukács23.34. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak (tesznek).  
 
Lukács23.43. Ámen, mondom neked, ma velem leszel a Paradicsomban ! 
 
Lukács23.46. Atyám, kezeidbe teszem le a szellememet  

24. 
Lukács24.17. micsoda szavak ezek, amelyeket jártotokban egymással váltotok ?  
 
Lukács24.19. mik ?  
 
Lukács24.25. ó ti balgák és restszívűek, mindazok elhívésére, amiket a próféták szóltak, 
 
Lukács24.26. hát nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak és bemenni az Ő dicsőségébe ? 
 
Lukács24.36. békesség nektek ! 
 
Lukács24.38. mit vagytok zavarban, és miért támadnak ily következtetések szívetekben ? 
 
Lukács24.39. nézzétek a kezeimet és a lábaimat, hogy én vagyok magam, tapintsatok meg engem és 
lássátok: mivelhogy a szellemnek nincs hús(teste) és csontja, amint látjátok, nekem van. 
 
Lukács24.41. van valami ennivalótok itt ? 
 
Lukács24.44. ezek azok a szavak, amelyeket akkor szóltam hozzátok, amikor még veletek voltam, 
hogy be kell teljesedni mindazoknak, amik írva vannak a Mózes törvényében és a prófétákban és 
Zsoltárokban rólam ! 
 
Lukács24.46. így van megírva és így kellett szenvednie a Krisztusnak, és feltámadnia a halottak közül 
harmadnapon, 
 
Lukács24.47. és hirdetni kell a gondolkozásmód megváltoztatást (az észretérést) az Ő nevében a 
bűnök megbocsátása végett minden (nem-zsidó) nemzet között, Jeruzsálemtől kezdve. 
 
Lukács24.48. Ti vagytok ezeknek tanú(bizony)ságtevői 
 



Lukács24.49. és lám, én elküldöm rátok Atyám ígéretét, ti pedig legyetek veszteg a városban, míg fel 
nem lesztek ruházva a magasból (ható)erővel, 
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