
AZ ÖRÖMÜZENET MÁRK SZERINT 
 

1. 
Márk1.15. betelt az idő és (már) közel van az Isten királyi uralma, változtassátok meg 
gondolkodásmódotokat és higgyetek az evangéliumban (örömhírnek) 
 
Márk1.17. gyertek utánam (kövessetek) és emberhalászokká teszlek titeket 
 
Márk1.25. hallgass és menj ki belőle ! 
 
Márk1.38. menjünk máshová, a közeli városokba, hogy ott is hirdessem az evangéliumot (örömhírt), 
mert azért jöttem, 
 
Márk1.41. akarom, tisztulj meg ! 
 
Márk1.44. vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak és ajánld 
fel tisztulásodért az áldozatot, amit Mózes rendelt, tanúbizonyság-tételül nekik.  

2. 
Márk2.5. gyermekem, meg vannak bocsátva a bűneid. 
 
Márk2.8. miért gondoltok ilyeneket (tanakodtok így) szívetekben ? 
 
Márk2.9. Mi könnyebb: azt mondani a bénának, meg vannak bocsátva neked a bűneid: vagy azt 
mondani: kelj föl, fogd a hordágyadat és járj ? 
 
Márk2.10. tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására,  
 
Márk2.11. neked mondom, kelj föl, fogd a hordágyadat és menj haza ! 
 
Márk2.14. kövess engem !  
 
Márk2.17. a jóerőben lévőknek nem kell (az) orvos, hanem azoknak, akik rosszul vannak. Nem azért 
jöttem, hogy a (meg)igaz(ult)akat hívjam, hanem, hogy a bűnösöket (céltévesztetteket). 
 
Márk2.19. vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény ? Amíg velük van a vőlegény, nem 
böjtölhetnek, 
 
Márk2.20. de jönnek napok, amikor kiragadják a vőlegényt körükből, akkor böjtölnek majd azon a 
napon. 
 
Márk2.21. Senki sem varr új posztóból foltot (ócska) ruhára, ha pedig (netán) mégis, akkor a toldás 
kiszakítja a régit és még nagyobb szakadás lesz, 
 
Márk2.22. és senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, vagy ha mégis, a bor szétrepeszti a tömlőt és a bor 
is, a tömlő is tönkremegy: új bor új tömlőbe való. 
 
Márk2.25. sosem olvastátok, mit csinált Dávid, amikor szükséget szenvedett és a társaival (vele 
lévőkkel) együtt éhezett ? 
 
Márk2.26. (Hogyan) ment be az Isten házába Abiátár főpap idejében, és ette meg a kitett szent 
kenyereket, amelyeket csak a papoknak szabad megenniök és adott a vele lévőknek is ? 
 
Márk2.27. a szombat az emberért lett és nem az ember a szombatért. 
 
Márk2.28. Így ura az Emberfia a szombatnak is. 



3. 
Márk3.3. állj ki a középre ! 
 
Márk3.4. szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy veszni hagyni ? 
 
Márk3.5. nyújtsd ki a kezedet!  
 
Márk3.23. hogyan képes egy sátán kihaj(í)tani egy sátánt ? 
 
Márk3.24. és ha egy királyság meghasonlik önmagával, nem képes megállni az a királyság, 
 
Márk3.25. ha egy ház (család) meghasonlik önmagával, az a ház (család) nem állhat meg,  
 
Márk3.26. és ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem 
vége van. 
 
Márk3.27. Senki sem mehet be az erős ember házába és nem rabolhatja el holmiját, ha csak előbb 
meg nem kötözi az erős embert és (csak) akkor rabolja ki házát. 
 
Márk3.28. Ámen, mondom néktek, hogy minden bűn és káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek, 
bocsánatot nyer, 
 
Márk3.29. de aki a Szent Szellemet káromolja, nem nyer bocsánatot a (világ)korszakra, hanem bűne 
egy (világ)korszakra megmarad 
 
Márk3.33. ki az én anyám és kik az én testvéreim ? 
 
Márk3.34. lám, az én anyám és az én testvéreim ! 
 
Márk3.35. aki cselekszi (megteszi) az Isten akaratát, az az én testvérem és nővérem és anyám. 

4. 
Márk4.3. halljátok: lám! kiment a magvető vetni, 
 
Márk4.4. és magvetés közben történt, hogy némely szem az útfélre hullott és jöttek a madarak és 
felcsipegették 
 
Márk4.5. és más szemek a köves helyre hullottak, ahol nem volt elég földje, és mindjárt kikelt, 
mivelhogy nem volt mély földje, 
 
Márk4.6. és mikor a nap felkelt, megsütötte és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. 
 
Márk4.7. Más szemek a tövisek közé estek, amint a tövisek felnőttek, megfojtották és termést nem 
hozott, 
 
Márk4.8. de volt mag, amely kitűnő földbe esett és termést hozott mikor felnőtt és gyarapodott és az 
egyik harminc annyit hozott és a másik hatvan annyit és ismét a másik száz annyit,  
 
Márk4.9. azután ezt mondta nekik: akinek van füle a hallásra, hallja meg, 
 
Márk4.11. nektek adatott, hogy megtudjátok Isten Királyságának titkát, a kivülvalókhoz pedig minden 
példabeszédben jut el, hogy  
 
Márk4.12. nézvén nézzenek, de ne lássanak, hallván halljanak, de ne értsék, nehogy megtérjenek és 
bocsánatot nyerjenek 
 
Márk4.13. nem értitek ezt a példabeszédet ? Hogyan értitek meg majd a többi példabeszédet ? 
 
Márk4.14. A magvető az Igét hinti (veti), 
 



Márk4.15. akikben útszélre hull az Ige, amikor meghallják, mindjárt jön a sátán, és kiragadja a beléjük 
(szívükbe) vetett Igét, 
 
Márk4.16. és hasonlóképpen, akiknél köves helyre hull a mag, amikor hall(gat)ják az Igét, mindjárt 
örömmel fogadják, 
 
Márk4.17. de nem ereszt bennük gyökeret, hanem ideig-óráig tart, de ha nyomorúság (szorongatás) 
vagy üldözés éri őket az Ige miatt, mindjárt eltántorodnak. 
 
Márk4.18. És mások, akikben a tövisek közé esik, hall(gat)ják az Igét, 
 
Márk4.19. de e (világ)korszaknak tépő gondjai és a csalóka (félrevezető) gazdagság és a többi 
dolgokat körülrajzó vágyak belopóznak (behatolnak) a szívükbe, megfojtják az Igét és terméketlen 
marad 
 
Márk4.20. és akikben kitűnő földbe hullott a mag, olyanok, akik hallgatják az Igét és befogadják 
(magukévá is teszik) és harminc- és hatvan- és százszoros termést hoznak 
 
Márk4.21. vajon azért van a mécs, hogy a mérővéka alá tegyék, vagy az ágy alá ? Nem azért, hogy a 
mécstartóra helyezzék ?  
 
Márk4.22. mert nincs elrejtve semmi, ami nyilvánvalóvá ne lenne, nincs semmi titok, ami napfényre ne 
kerülne. 
 
Márk4.23. Akinek füle van a hallásra, hallja meg, 
 
Márk4.24. figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is és 
ráadást is adnak hozzá nektek. 
 
Márk4.25. Mert akinek van, még kap hozzá és akinek nincs, azt is elfogják venni tőle, amije van 
 
Márk4.26. úgy van az (ember) Isten Királyságá(val), mint mikor az ember magot vet a földbe 
 
Márk4.27. és akár alszik és akár felkel, éjjel és nappal, a mag kikel és szárba szökik, maga sem tudja, 
hogyan, 
 
Márk4.28. magától terem a föld, először szárat, azután kalászt, majd telt (gabona) szemet a 
kalászban. 
 
Márk4.29. Mikor pedig a termés beérett, mindjárt nekiereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás 
 
Márk4.30. mihez hasonlítsuk az Isten Királyságát ? Vagy milyen példázatba foglaljuk ? 
 
Márk4.31. Olyan, mint a mustármag, amelyet mikor a földbe vetnek, kisebb minden magnál a földön, 
 
Márk4.32. de azután, hogy elvetették, felnő és minden kerti veteménynél nagyobb lesz, és nagy 
ágakat hajt, úgy, hogy árnyékában fészkelhetnek az égi madarak,  
 
Márk4.35. menjünk át a túlsó partra ! 
 
Márk4.39. csendesedj, némulj el !  
 
Márk4.40. miért vagytok ennyire gyávák ? Hogyan van az (hogy) nincs hithűségetek ? 

5. 
Márk5.8. menj ki tisztátalan szellem ebből az emberből.  
 
Márk5.9. mi a neved ?  
 



Márk5.19. menj haza a tieidhez és add hírül nekik, mily nagy dolgokat tett veled az Úr, és hogy 
megkönyörült rajtad, 
 
Márk5.30. ki érintette meg a ruhámat ? 
 
Márk5.34. leányom, a te hit(hűség)ed megmentett: menj el békében és légy egészséges, mentes a te 
kínzó bajodtól.  
 
Márk5.36. nehogy félj, csak higgy ! 
 
Márk5.39. mit zajongtok és siránkoztok, a (kis)gyermek nem halt meg, hanem csak alszik, 
 
Márk5.41. talitha kum, ami annyit jelent: kisleány, neked mondom, ébredj (kelj) fel ! 

6. 
Márk6.4. csak a hazájában, a rokonai körében és a saját házában nincs becsülete a prófétának, 
 
Márk6.10. ha valahol betértek egy házba, maradjatok addig ott, míg onnan tovább nem mentek. 
 
Márk6.11. És ahol nem fogadnak be titeket és nem hallgatnak rátok, menjetek el onnan, még a 
lábatokra tapadt port is rázzátok le, ellenük szóló tanúbizonyság-tételül, 
 
Márk6.31. jertek velem külön egy puszta (elhagyatott) helyre és pihenjetek (nyugodjatok) meg egy 
kicsit,  
 
Márk6.37. adjatok ti nekik enni,  
 
Márk6.38. hány kenyeretek van ? menjetek, nézzétek meg !  
 
Márk6.50. bátorság ! (bátrak legyetek!) én vagyok, nehogy féljetek ! 

7. 
Márk7.6. találóan (kitűnően) jövendölt Ézsaiás rólatok képmutatók, amint meg van írva: ez a nép 
ajkával tisztel engem, de a szívük távol van tőlem,  
 
Márk7.7. pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanokat előírások gyanánt tanítanak. 
 
Márk7.8. Mert elhagyjátok Isten parancsolatát, az emberi hagyományokhoz (a korsók és poharak 
megmerítéséhez, és sok ehhez hasonlóhoz) ragaszkodtok. 
 
Márk7.9. szépen félreteszitek (kijátszátok) Isten parancsolatát, hogy a magatok hagyományát 
megtartsátok. 
 
Márk7.10. Mert Mózes ezt mondta: becsüld meg (tiszteld) apádat és anyádat és aki rosszat mond 
apjáról vagy anyjáról, annak vége halál legyen,  
 
Márk7.11. ti pedig ezt mondjátok: ha egy ember azt mondja az apjának vagy az anyjának: Korbán, 
azaz áldozati ajándék az, amivel hasznodra lehetek,  
 
Márk7.12. akkor már nem engeditek meg neki, hogy valamit tegyen apjáért vagy anyjáért. 
 
Márk7.13. Ezzel érvényétől fosztjátok meg (érvénytelenítitek) Isten szavát a hagyományotokkal, 
amelyet tovább adtatok és még sok más ehhez hasonlót tesztek, 
 
Márk7.14. hallgassatok rám mindnyájan és értsétek meg:  
 
Márk7.15. kívülről semmi sem jut be az emberbe, ami beszennyezhetné, hanem ami belőle kijön, az 
teszi tisztátalanná az embert.  
 
Márk7.16. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja meg,  



 
Márk7.18. hát még ti sem értitek ? Nem tudjátok, hogy ami kívülről kerül be az emberbe, az nem 
szennyezheti be,  
 
Márk7.19. mert nem a szívébe megy, hanem csak a gyomorba, és a csatornába kerül ?  
 
Márk7.27. hadd lakjanak jól előbb a gyermekek, mert nem szép elvenni a gyermekek kenyerét és a 
kiskutyáknak dobni, 
 
Márk7.29. ezekért a szavakért, menj el, kiment a leányodból a démon, 
 
Márk7.34. effata ! azaz: nyílj meg ! 

8. 
Márk8.2. szánakozom a (nép)tömegen, hogy már három napja velem tartanak (kitartanak mellettem), 
és nincs mit enniök, 
 
Márk8.3. és ha étlen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, hisz némelyikük messziről jött 
 
Márk8.5. hány kenyeretek van ?  
 
Márk8.12. miért követel jelet ez a nemzedék ? Ámen, mondom néktek, ennek a nemzedéknek nem 
adatik semmiféle jel. 
 
Márk8.15. vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától 
 
Márk8.17. mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek még most sem értitek, nem fogjátok föl ? Még 
mindig kérges a szívetek ? 
 
Márk8.18. Van szemetek és nem láttok, és van fületek és nem hallotok ? És nem emlékeztek:  
 
Márk8.19. amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezer embernek, hány kosarat szedtetek tele a 
megmaradt darabokkal ?  
 
Márk8.20. amikor pedig a hetet a négyezernek, hány tele kosár megmaradt darabot szedtetek össze ?  
 
Márk8.21. hogyan van, hogy még mindig nem értitek ? 
 
Márk8.23. látsz-e valamit ? 
 
Márk8.26. a faluba pedig be se menj (nehogy megmondd bárkinek), 
 
Márk8.27. kinek mondanak engem az emberek ? 
 
Márk8.29. ti pedig mit mondotok, ki vagyok ? (kinek mondotok ?)  
 
Márk8.33. távozz mögém (tőlem hátra) sátán, mert nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem az 
emberekéire. 
 
Márk8.34. ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye föl a keresztjét és kövessen 
engem, 
 
Márk8.35. mert aki meg akarja menteni lelkét, elveszti azt, aki pedig elveszti lelkét értem és az 
evangéliumért, az megmenti azt,  
 
Márk8.36. mert mit használ (ér) az embernek, ha az egész világot megnyeri (megszerzi), de a lelkét 
veszni hagyja (de a lélek kárát vallja) ? 
 
Márk8.37. mert mit adhat az ember cserébe lelkéért ? 
 



Márk8.38. mert aki szégyell engem és az én Igémet ez előtt a házasságtörő és bűnös nemzedék előtt, 
azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. 

9. 
Márk9.1. Ámen, mondom nektek, hogy vannak olyanok, azok között, akik itt állnak, akik addig nem 
kóstolnak halált, míg meg nem látják Isten hatalommal bíró királyságának eljövetelét,  
 
Márk9.12. Illés bizonyára eljön előbb, mindent helyreállít, hogyan is van megírva az Emberfiáról, hogy 
sokat kell szenvednie és semmibe sem veszik ? 
 
Márk9.13. de mondom néktek, hogy Illés is eljött és azt tették vele, amit akartak, ahogy írva van róla, 
 
Márk9.16. mit vitatkoztok velük ? 
 
Márk9.19. ó hitetlen nemzedék, meddig leszek veletek, meddig hordozzalak (tűrjelek) benneteket ? 
hozzátok őt hozzám,  
 
Márk9.23. ha valamit tehetek ? - minden lehetséges annak, aki hisz, 
 
Márk9.25. te néma és süket szellem, én elrendelem neked, menj ki belőle és többé nehogy 
visszamenj belé, 
 
Márk9.29. ez a fajta másként nem megy ki, csak imádsággal (és böjt hatására). 
 
Márk9.33. mit vitatkoztatok (beszélgettetek) az úton ? 
 
Márk9.35. és leült, odaszólította a tizenkettőt és azt mondta nekik: aki első akar lenni, legyen 
valamennyi között a legutolsó és mindenkinek kiszolgálója (diakónusa) 
 
Márk9.37. aki az ilyen kisgyerekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki 
engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, Aki engem küldött. 
 
Márk9.39. nehogy eltiltsátok őt, mert senki sincs, aki csodatevő hatalmat gyakorol az én nevemben, 
és utána rosszat mond rólam, 
 
Márk9.40. mert aki nincs ellenünk, mellettünk (velünk) van, 
 
Márk9.41. mert aki inni ad nektek egy pohár vizet a nevemben, azért mert Krisztuséi vagytok, Ámen, 
mondom nektek, hogy nem veszti el (megkapja) jutalmát, 
 
Márk9.42. és aki botlásba visz egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek, jobb lenne annak, ha 
malomkövet kötnének nyakára és a tengerbe dobnák,  
 
Márk9.43. és ha a kezed botlásba visz téged, vágd le, jobb csonkán bemenned az életre, mint két 
kézzel a gyehennába menned, az olthatatlan tűzbe,  
 
Márk9.44. (ahol a férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik ki) 
 
Márk9.45. és ha a lábad visz botlásba téged, vágd le, jobb sántán bemenni az életre, mintha két 
lábbal a gyehenna olthatatlan tüzébe dobnának,  
 
Márk9.46. (ahol a férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik ki) 
 
Márk9.47. és ha a szemed visz téged botlásba, vájd ki azt, mert jobb fél szemmel az Isten 
királyságába bemenni, mint két szemmel a gyehennába kerülni, 
 
Márk9.48. (ahol a férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik ki) 
 
Márk9.49. mert mindenkit tűzzel sóznak majd meg (és minden áldozatot sóval sóznak meg). 
 



Márk9.50. Jó a só, de ha a só sótlanná válik (lesz), mivel ízesítik meg ? Legyen bennetek 
(birtokotokban) só és legyetek békességben egymás között. 

10. 
Márk10.3. mit parancsolt (rendelt el) nektek Mózes ? 
 
Márk10.5. a szívetek keménysége miatt (keményszívűségtekre tekintve) írta nektek ezt a 
parancs(olat)ot, 
 
Márk10.6. de a teremtés kezdetétől fogva férfivá és nővé (terem)tette őket Isten, 
 
Márk10.7. ezért elhagyja az ember az apját és az anyját 
 
Márk10.8. és a kettő egy hústestté lesz. Ettől kezdve többé már nem két, hanem egy hústest,  
 
Márk10.9. amit tehát az Isten egy igába fogott (kapcsolt össze), ember ne(hogy) szétválassza, 
 
Márk10.11. aki elbocsátja a feleségét és mással köt házasságot, házasságtörést követ el ellene, 
 
Márk10.12. ha pedig az asszony hagyja el férjét, máshoz megy férjhez, házasságtörővé lesz. 
 
Márk10.14. hagyjátok (engedjétek), hogy a kisgyermekek hozzám jöjjenek, nehogy 
(meg)akadályozzátok őket, mert az ilyeneké az Isten Királysága. 
 
Márk10.15. Ámen, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten Királyságát, mint egy kisgyermek, 
semmiképpen nem megy be abba 
 
Márk10.18. miért mondasz engem jónak ? senki sem jó, (ha) csak (nem) egy: az Isten. 
 
Márk10.19. A parancsolatokat tudod: ne gyilkolj ! Ne törj házasságot ! Ne lopj ! Ne tanúskodj hamisan 
! Ne csalj ! Tiszteld (becsüld) az apádat és az anyádat !  
 
Márk10.21. egy valami még hiányzik belőled: menj el, amid van, add el, és oszd szét a 
koldusszegényeknek és kincsed lesz az égben és gyere ide és kövess engem (tarts velem) ! 
 
Márk10.23. milyen nehezen mennek be Isten királyságába a vagyonosok. 
 
Márk10.24. gyermekeim, milyen nehéz az Isten Királyságába bemenni, 
 
Márk10.25. könnyebb a tevének a varrótű fokán átmenni, mint a gazdagoknak az Isten Királyságába 
bejutni. 
 
Márk10.27. embereknek ez lehetetlen, de nem Istennek, mert minden lehetséges az Isten mellé állva 
(az Isten mindenre képes). 
 
Márk10.29. Ámen, mondom nektek, nincsen senki, aki elhagyta házát, vagy fivéreit, vagy nőtestvéreit, 
vagy anyját, vagy apját (vagy feleségét), vagy gyermekét, vagy szántóföldjét (én)értem és az 
evangéliumért, 
 
Márk10.30. ki ne kapna vissza százszorannyit most ebben az időszakban, házakat, fivéreket és 
nővéreket és anyákat és gyermekeket és szántóföldeket, bár üldöz(tet)ésekkel (együtt) és a jövendő 
világkorszakban világkorszakig tartó életet. 
 
Márk10.31. Sokan lesznek pedig elsőkből utolsókká és utolsókból elsőkké. 
 
Márk10.33. lám! fölmegyünk Jeruzsálembe és az Emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak 
és halálra ítélik (Őt) és átadják a nemzeteknek (pogányoknak),  
 
Márk10.34. (és) kicsúfolják (Őt) és leköpdösik Őt, és megostorozzák és megölik, de harmadnapra 
(után) feltámad, 



 
Márk10.36. mit akartok, hogy megtegyek nektek ? 
 
Márk10.38. nem tudjátok, mit kértek. Képesek vagytok-e meginni azt a pohárt, melyet én megiszom, 
vagy bemerítkezni azzal a bemerítkezéssel, amellyel én bemerítkezem ? 
 
Márk10.39. a pohárt, melyet én megiszom, megisszátok és bemerítkezéssel, mellyel én bemerítkezem 
bemerítkeztek, 
 
Márk10.40. de az (én) jobbomon és balomon való ülés felől nem én döntök, hanem az azokat illeti, 
akiknek készült, 
 
Márk10.42. tudjátok, hogy akik vezetni látszanak a nemzeteket, uralkodnak rajtuk és nagyjaik éreztetik 
velük hatalmukat, 
 
Márk10.43. de nem így van ez tiköztetek, hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti 
kiszolgálótok 
 
Márk10.44. és aki első akar lenni közületek (legyen) mindenkinek rabszolgája, 
 
Márk10.45. mert az Emberfia sem azért jött, hogy Őt kiszolgálják, hanem hogy Ő szolgáljon ki 
másokat és a lelkét adja váltságul sokakért, 
 
Márk10.49. szólítsátok (ide)!  
 
Márk10.51. mit akarsz, hogy tegyek veled ?  
 
Márk10.52. menj el, a te hited megmentett (hűséged megtart) téged.  

11. 
Márk11.2. menjetek a faluba, amely előttetek van és mindjárt, ahogy bementek (oda), találtok egy 
megkötött szamárcsikót, amelyen még ember nem ült, oldjátok el és hozzátok ide 
 
Márk11.3. és ha valaki szólna nektek, hogy miért teszitek ezt, mondjátok: az Úrnak van rá szüksége 
és mindjárt elküldi ide. 
 
Márk11.14. e (világ)korszakra többé senki se egyék rólad gyümölcsöt,  
 
Márk11.17. nincs-é megírva, (hogy) a házam minden nemzet számára az imádság háza lesz (hívják 
majd) ? ti pedig rablók barlangjává tettétek 
 
Márk11.22. legyetek az Istenhit birtokosai. 
 
Márk11.23. Ámen, mondom néktek, hogy (ha) valaki ezt mondja ennek a hegynek: emelkedj fel és 
vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az 
megtörténik, úgy meg is lesz (annak) 
 
Márk11.24. ezért mondom nektek, mindaz amiért imádkoztok és amit kértek higgyétek, hogy 
megkapjátok és meglesz nektek 
 
Márk11.25. és amikor felálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami (panasz) van 
bennetek, hogy égi Atyátok is megbocsássa nektek bűneiteket. 
 
Márk11.26. (De ha ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.) 
 
Márk11.29. én (is) kérdezek tőletek egyet és válaszoljatok nekem és (akkor) megmondom nektek, 
milyen hatalommal teszem ezeket: 
 
Márk11.30. János bemerítése az égből volt, vagy emberektől ? válaszoljatok nekem. 
 



Márk11.33. (akkor) én sem mondom meg néktek, milyen hatalommal (felhatalmazással) teszem 
ezeket. 

12. 
Márk12.1. egy ember szőlőt ültetett és körülvette sövénykerítéssel és borsajtót (sajtógödröt) ásott és 
tornyot épített és bérbe adta földműveseknek és elutazott idegenbe 
 
Márk12.2. és a maga idejében elküldött egy rabszolgát a földművesekhez, hogy a földművesektől 
kapjon a szőlő terméséből, 
 
Márk12.3. de ezek megfogták, összeverték és üresen (üres kézzel) küldték el  
 
Márk12.4. és ismét elküldött hozzájuk (egy) más(ik) rabszolgát: ennek betörték a fejét és gyalázatosan 
bántak vele 
 
Márk12.5. és ismét (egy) más(ika)t küldött, ezt megölték és sok mást is, miután némelyeket 
megvertek, másokat pedig megöltek, 
 
Márk12.6. még volt egy szeretett fia, utoljára őt küldte el hozzájuk, ezt mondta: a fiamat majd 
megbecsülik, 
 
Márk12.7. azok a földművesek azonban ezt mondták egymásnak: ez az örökös (sorsrész-élvező) 
gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az örökség (sorsrész) 
 
Márk12.8. és megfogták, megölték és kidobták a szőlőn kívülre, 
 
Márk12.9. mit tesz majd a szőlő ura ? elmegy és elpusztítja a földműveseket és a szőlőt másoknak 
adja. 
 
Márk12.10. Nem olvastátok-(e) ezt az Írást: a kő, amelyet az építők elvetettek, az lett szegletkővé 
(szeglet fejévé) 
 
Márk12.11. az Úrtól lett azzá, és (ez) csodálatos a szemünkben ? 
 
Márk12.15. miért kísértetek engem ? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam.  
 
Márk12.16. kié ez a kép és a fölírás ?  
 
Márk12.17. ami a császáré, adjátok meg a császárnak és ami az Istené, az Istennek.  
 
Márk12.24. nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát ? 
 
Márk12.25. mert amikor a halálból feltámadnak, nem nősülnek (és) férjhez sem mennek, hanem úgy 
lesznek, mint az angyalok az egekben, 
 
Márk12.26. arról pedig, hogy a halottak feltámadnak, nem olvastátok-e Mózes könyvében, a 
csipkebokornál, hogyan szólt neki az Isten ? ezt mondta: Én vagyok Ábrahám Istene és Izsáknak 
Istene és Jákób Istene. 
 
Márk12.27. Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévedtek.  
 
Márk12.29. az első ez: halljad Izrael ! az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr, 
 
Márk12.30. és szeresd Uradat, Istenedet egész szívedből és egész lelkedből és egész elmédből és 
egész erődből, 
 
Márk12.31. (és) a második ez: szeresd (hozzád legközelebbi) embertársadat, mint saját magadat, 
nincs más ezeknél nagyobb parancs 
 
Márk12.34. nem vagy messze az Isten Királyságától,  



 
Márk12.35. hogy mondják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia ? 
 
Márk12.36. maga Dávid mondta a Szent Szellem (erejé)ben: így szólt az Úr az én Uramnak, ülj (a) 
jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá teszem zsámolyul,  
 
Márk12.37. maga Dávid Urának mondja, akkor hogyan lehet fia neki ?  
 
Márk12.38. őrizkedjetek (óvakodjatok) az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni-kelni és 
szeretik a köszöntéseket a piactereken (fogadni) 
 
Márk12.39. és első helyeken ülni a zsinagógákban és főhelyeken a lakomákon,  
 
Márk12.40. akik felemésztik az özvegyek házait és közben színlelésből (látszatra) hosszan 
imádkoznak, súlyosabb ítéletben részesülnek majd 
 
Márk12.43. Ámen, mondom néktek, hogy ez a koldusszegény özvegy többet dobott be mindenkinél, 
akik a perselybe dobtak, 
 
Márk12.44. mert mind a fölöslegükből dobtak, ez pedig nélkülözéséből (szűkösségéből) mindazt 
beledobta, amije volt, az egész megélhetését. 

13. 
Márk13.2. látod ezeket a nagy épületeket ? Nem hagynak itt követ kövön, amelyet le nem rombolnak 
 
Márk13.5. vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen (félrevezessen) titeket,  
 
Márk13.6. sokan jönnek majd az én nevemben, azt mondják: én vagyok az és sokakat 
megtévesztenek (tévedésbe ejtenek), 
 
Márk13.7. amikor pedig hallotok háborúkról, nehogy megrémüljetek, ezeknek meg kell lenni, de ez 
még nem a vég,  
 
Márk13.8. mert nemzet nemzet ellen, királyság királyság ellen támad, lesznek földrengések 
helyenként, lesznek éhínségek: a szülőfájdalmak gyötrelmeinek kezdete ez. 
 
Márk13.9. Vigyázzatok magatokra ! mert bíróságok elé állítanak titeket és zsinagógákban 
(gyülekezetekben) vernek meg és helytartók és királyok elé állítanak énmiattam, hogy 
tanúbizonyságot tegyetek nekik hitetekről 
 
Márk13.10. és minden nemzetnek hirdetnetek kell előbb az evangéliumot (örömhírt), 
 
Márk13.11. és amikor elvezetnek benneteket és (bíróságra) átadnak, nehogy tépelődjetek előre, hogy 
mit szóljatok, hanem ami megadatik néktek abban az órában, azt szóljatok, mert nem ti vagytok akik 
szóltok, hanem a Szent Szellem. 
 
Márk13.12. És halálra adja a testvér testvérét és apa a gyermekét és a gyermekek szüleikre 
támadnak és halálra juttatják őket 
 
Márk13.13. és gyűlöltek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki végig kitart, az megmenekül 
(üdvözül). 
 
Márk13.14. Amikor pedig látjátok a pusztítás utálatosságát ott állani, ahol nem kell - aki olvassa, értse 
meg ! - akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, 
 
Márk13.15. aki pedig a háztetőn van, nehogy leszálljon, be ne menjen a házba, hogy valamit elvigyen 
a házából 
 
Márk13.16. és aki a mezőn lesz, nehogy visszaforduljon, hogy elhozza a felsőruháját. 
 



Márk13.17. Jaj pedig a várandós és a szoptatós asszonyoknak azokban a napokban, 
 
Márk13.18. imádkozzatok pedig, hogy ne télen legyen ez, 
 
Márk13.19. mert olyan nyomorúságos napok jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten alkotta 
világon, kezdet óta és nem is lesznek 
 
Márk13.20. és ha az Úr nem rövidítené meg ezeket a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény 
(hústest) sem, de a kiválasztottakért, akiket Ő kiválasztott, megrövidíti ezeket a napokat 
 
Márk13.21. (és) akkor ha valaki ezt mondja: nézzétek, itt van a Krisztus, vagy ott van, nehogy 
elhiggyétek,  
 
Márk13.22. ál-Krisztusok és álpróféták lépnek fel, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, még a 
választottakat is megtévesszék (félrevezessék). 
 
Márk13.23. Ti pedig vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent,  
 
Márk13.24. hanem azokban a napokban a nyomorúságok (szorongatások) után a nap elsötétedik és a 
hold nem ad világosságot 
 
Márk13.25. és a csillagok lehullanak az égből és az egekben lévő tartóerők megrendülnek 
 
Márk13.26. akkor meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel 
 
Márk13.27. és akkor elküldi angyalait és összegyűjti a kiválasztottait a négy szelek felől (a szélrózsa 
minden irányából) a föld végső határától az ég végső határáig. 
 
Márk13.28. Tanuljátok meg pedig a fügefáról vett példázatot: amikor a hajtása már zsendül és levelei 
már kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár, 
 
Márk13.29. így ti is, amikor látjátok mindezeket, hogy meglesznek, vegyétek tudomásul, hogy közel 
van már: az ajtó előtt (a küszöbön). 
 
Márk13.30. Ámen, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem 
lesznek. 
 
Márk13.31. Az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim (Igéim) nem múlnak el,  
 
Márk13.32. arról a napról, vagy óráról azonban senki sem tud, az ég angyalai sem, sőt a Fiú sem, 
csak az Atya. 
 
Márk13.33. Vigyázzatok, legyetek éberek (virrasszatok), mert nem tudjátok mikor van ez az idő(szak), 
 
Márk13.34. mint egy idegenbe készülő utazó, aki elhagyja házát és rabszolgáinak átadja a 
meghatalmazást, mindegyiknek a maga dolgát és a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. 
 
Márk13.35. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura: este vagy éjfélkor, vagy 
kakasszóra, vagy reggel. 
 
Márk13.36. Nehogy amikor váratlanul (hirtelen) megjő, alva (elszunnyadva) találjon titeket,  
 
Márk13.37. amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: virrasszatok (éberek legyetek) ! 

14. 
Márk14.6. Jézus azonban (ezt) mondta: hagyjátok, mit bántjátok (akadékoskodtok), hisz (eszményi) 
szép dolgot művelt velem, 
 
Márk14.7. mert koldusszegények mindig vannak veletek és amikor akartok, (akkor) tehettek jót velük, 
de én nem mindig vagyok veletek, 



 
Márk14.8. ami tőle telt, azt tette, előre megkente a testemet a temetésre,  
 
Márk14.9. Ámen, mondom néktek: ahol csak hirdetik az evangéliumot (örömhírt), az egész világon, 
azt is amit ő tett, elmondják majd az ő emlékezetére. 
 
Márk14.13. menjetek a városba és ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel, kövessétek 
(szegődjetek a nyomába), 
 
Márk14.14. és ahová bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a tanítómester üzeni: hol van a 
szállásom, ahol a tanítványaimmal együtt a húsvéti (pászka) bárányt elfogyaszthatom ? 
 
Márk14.15. és ő majd mutat nektek egy nagy felsőtermet, készen felterítve és ott készítsétek el 
nekünk 
 
Márk14.18. Ámen, mondom nektek, hogy egy tiközületek, aki együtt eszik velem, elárul engem. 
 
Márk14.20. egy a tizenkettő közül, aki velem egyszerre márt a tálba, 
 
Márk14.21. az Emberfia ugyan elmegy, ahogyan meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki az 
Emberfiát elárulja (átadja) jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem született volna,  
 
Márk14.22. vegyétek, ez a testem,  
 
Márk14.24. ez a vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.  
 
Márk14.25. Ámen, mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtő terméséből addig a napig, amíg újat 
iszom az Isten Királyságában 
 
Márk14.27. mindnyájan megbotránkoztok bennem (ezen az éjszakán), ahogy meg van írva: 
megverem a pásztort, szétszélednek a juhok, 
 
Márk14.28. de életrekelésem után előttetek vonulok Galileába, 
 
Márk14.30. Ámen, mondom néked, hogy te ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer megszólal, 
háromszor tagadsz meg engem, 
 
Márk14.32. üljetek le itt, amíg imádkozom. 
 
Márk14.34. halálos szomorúság borult a lelkemre, maradjatok itt és virrasszatok 
 
Márk14.36. Abba, ó Atyám ! minden lehetséges Neked, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az legyen, 
amit én akarok, hanem, amit Te 
 
Márk14.37. Simon, alszol, nem bírtál egy órát virrasztani ?  
 
Márk14.38. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a szellem ugyan kész, de a 
(hús)test gyenge (erőtelen)  
 
Márk14.41. aludjatok most már (tovább) és nyugodjatok ! Elég volt (megvan a döntés) eljött  az óra, 
lám az Emberfiát a bűnösök kezébe adják,  
 
Márk14.42. keljetek föl, menjünk, lám közeleg, aki engem átad (elárul) 
 
Márk14.48. mint egy rablóra, úgy jöttetek ki (harci)kardokkal és fadorongokkal elfogni engem ? 
 
Márk14.49. naponta nálatok voltam, a templomépületben tanítottam és nem fogtatok el, de be kell 
hogy teljesedjenek az Írások. 
 



Márk14.62. én vagyok és meglátjátok majd az Emberfiát, hogy a Hatalmas jobbján ül és eljön az ég 
felhőivel. 

15. 
Márk15.2. te mondod 
 
Márk15.34. Elói, Elói, lama Sabaktáni ? ami ennyit jelent: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem ? 

16. 
Márk16.15. menjetek el mind az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, 
 
Márk16.16. aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, ítéletre megy. 
 
Márk16.17. Akik pedig hisznek, azokat ezek a jelek követik: a nevemben démonokat haj(í)tanak ki, új 
nyelveken szólnak,  
 
Márk16.18. kígyókat vesznek fel és ha valami halálosat isznak, semmiképp nem árt nekik, kezüket 
rosszullevőkre teszik és azok kitűnő állapotba jutnak. 
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