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Kedves fiatalok! 
Isten hozott benneteket a SZIKE-táborban! Nem tudom, hogy milyen 
céllal, milyen elvárással érkeztetek ebbe a közösségbe, de azt tudom: 
lehetőségetek nyílik majd arra, hogy Istennel találkozzatok. Az Ő 
szava fog hangzani igehirdetésben, előadásban, énekben, 
beszélgetésekben… Óriási lehetőség, ragadjátok meg az alkalmakat! 
Figyeljetek oda Rá és egymásra! 
A tábor témája az öröm lesz. LEGYETEK BOLDOGOK!  

Fontos tudnivalók 
Ez egy vallásos tábor, melynek elsődleges célja az ifjak hitének 
megtalálása és építése. Éppen ezért a programok közül fellelhetőek 
ugyan a világi elemek, de nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 
üzenet eljusson az ifjak szívéhez. Van üzenetünk! 
Vannak ugyan világi elemek és igyekszünk modernek lenni, de az 
alapvető erkölcsi szabályokra odafigyelünk. A csúnyabeszédet 
büntetjük, káromkodóktól elbúcsúzunk. Ez egy drog- és 
alkoholmentes tábor. Dohányozni csak 18 éven felülieknek lehet, egy 
kijelölt helyen.  
Az étkezéssel kapcsolatosan tudni kell, hogy az ebédet „cateringes” 
cég hozza. A vacsorát gyülekezetek vagy közösségek adományozzák. 
Akinek nem tetszik az étel, az csendben vesz magának a boltból. 
Hétfőtől otthonról hozott ételeket tilos fogyasztani! 
A boltba menés napi két alkalommal történik, ha a szervezők úgy 
akarják. Mindez szervezett körülmények között. 
Vigyázat, mert a telefon átállhat ukrán hálózatra, ami nem olcsó 
„mulatság” 
Minden programon kötelező a részvétel, az alternativ programok 
között választani kell! 
A táborszervezőknek mindig igazuk van! 

A szervezők nevében: Rácz Ervin felelős vezető 
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ÉNEKEK 

Táborhimnusz 
 

1. Éneklem a te jóságodat 

V1 

Úgy szeretlek mert kegyelmed sose csal meg, 

S minden nap tenyeredben tartasz, 

Reggel, ébredéstől lefekvésemig, 

Éneklem a te jóságodat 

C 

Minden utamban hű voltál 

Egész életemben jó voltál 

Minden erőmmel, míg élek 

Éneklem a te jóságodat 

V2 

Szelíd hangon sok-sok tűzön át vezettél 

S a sötétségben nincsen más ilyen közel 

Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz 

Úgy élvezem a te jóságodat 

V3 

Jóságod fut utánam, s utolér engem 

Hűséged megölel, egekig emel 

Leteszek mindent a te lábadhoz, átadom neked 

Jóságod nem hagy el, nem hagy el sosem 
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2. Feladtad méltó nagy neved 

Feladtad méltó nagy Neved. 

Feláldoztad az életed. 

Te formáltad azt, kinek kezében szenvedtél. 

 

Minden bűnöm, szégyenem, 

fenn maradt a kereszten. 

Mégis újra élsz, és Ura vagy mindeneknek. 

 

A Tiéd vagyok, megnyerted szívem. 

Dicsérni akarlak szüntelen. 

Én soha meg nem állok, 

úgy szeretlek. 

 

Te vagy, ki értem adtad életed, 

hogy most szabaddá legyek. 

Hozzád száll a hangom már. 

Imádlak nagy Király! 
 
 

3. Gyere te is velünk az Úr szine elé 

Gyere te is velünk 

V1 

Gyere te is velünk az Úr színe elé, 

Jöjj hozzá, téged vár 

Gyere te is, essünk lábai elé, 

Az ajtó nyitva áll 

V2 

Zengjünk hálát a hatalmas Istennek! 

Minden áldás egyedül Őt illeti meg! 

Jézus, leborulunk trónodnál, 

Néped csak Téged imád. 
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4. Krisztus él bennem 

Mily drága kincs, mit Krisztusban megnyertem 

Nincs Nála szebb, mindennél többet ér 

Csak Benne van örömöm, szabadságom 

Szerelme mély, békéje végtelen 

Ebben bízom, minden reményem Jézus 

Éltem már őbenne rejtve van 

Titkát nem érthetem, megvan már mindenem 

Ó, nem én, Krisztus él bennem. 

V2 

Az éj sötét, de nem hagyott magamra 

Erős jobbja lesz lelkem támasza 

Futok-küzdök, mindent örömnek tartva 

Míg célba érek egykor általa 

Ebben bízom, jó pásztorom lesz pajzsom 

Ő vezet halálnak völgyén át 

Tudom jól, Mesterem tartja meg életem, 

Ó, nem én, Krisztus él bennem. 

V3 

Nem félek már, vétkem el lett törölve 

Elmúlt a vád, fizetve minden kár 

Mert értem halt, Ő hordta büntetésem 

S föltámadott a sírból győztesen 

Bízom Benne, minden bűnöm legyőzte 

Jézus most, s örökké védelmem 

Győzelmét éneklem, szabaddá lett lelkem 

Ó, nem én, Krisztus él bennem. 

V4 

Míg lélegzek, Jézussal járok híven 

Megígérte, hogy értem visszatér 

És nap, mint nap megújít nagy kegyelme 

Így állhatok majd szent trónja elé 

Ebben bízom, minden reményem Jézus 

Övé minden áldás, tisztesség 

Ha véget ér életem, ajkam zeng szüntelen 

Ó, nem én, Krisztus élt bennem. 
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5. Megváltóm él. Szivvel elhiszem 

Szívvel elhiszem, szájjal megvallom, 

hogy Jézus Krisztus Úr. 

Nem hallgatok, mert jól tudom, 

igen, él a Megváltóm! 

 

 

Nincsen távol, nem rejtőzik el, 

keze nyújtva van felém. 

Válaszol, ha hívom Őt, 

ezért megvallom nevét, 

igen, én hirdetem nevét! 

... 

Újjá tette szívem, 

Vére elrejt engem 

El hiszem, elhiszem! 

 

Bűntől szabad vagyok, 

Ő már meggyógyított, 

El hiszem, elhiszem! 

 

 

Zászlóm lobogjon, mert Ő legyőzte a sírt 

Megváltóm él! x4 

 

 

Terhem levetted, fölemeltél 

Táncolok, míg eljön majd 

Királyságod hamar! 

 

 

Megváltóm él! x4 
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6. Hozsánna 

Látom az élő Jézust, tűzfelhőben visszatér 

Hódol majd a mindenség 

Látom örök kegyelmét, elfedezni vétkeink 

Megváltottak éneklik 

 

 

Hozsanna, Hozsanna, Hozsanna fent a mennyben 

Hozsanna, Hozsanna, Hozsanna fent a mennyben 

 

 

Látok egy nemzedéket, kik tudják mi az elhívás 

Egy szent népet, mely hitben jár 

Egy nép, mely minden harcát térden állva vívja meg 

Ébredést kér, és győztes lesz 

 

 

Teremts bennem új szívet, (hadd) lássam amit Te nyisd meg szemeimet 

Hadd szeressek úgy mint Te szerettél 

Fájjon az, mi Neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál 

Hogy készen álljak végül majd előtted 
 

7. Élet kenyere 

Az élet kenyere 

Értem töretett meg 

Kereszten függött fent, 

Hogy életem legyen 

 

Az áldás pohara, 

Kiömlött énértem 

Hogy szövetségre lépj 

Örökre énvelem. 
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Halleluja, amíg élek nem felejtem el 

Halleluja, ígéreted él bennem. 

 

Alázattal járok, 

Az élet ösvényén 

Hangodat követem, 

Ahogy formálsz engem 

 

Halleluja, amíg élek nem felejtem el 

Halleluja, ígéreted él bennem. 

 

Ha elveszteném hitemet, 

Ha elfeledném kegyelmed 

Emlékeztess, mit tettél 

Halleluja, sosem felejtem el. 

 

Olyan jó voltál hozzám, 

Mindig jó voltál hozzám 

Vajon hol lennék ma már 

Te nélküled, Te nélküled 

 

Kegyelmed nagyobb, mint az ég 

És mélyebb minden tengernél 

Nem az vagyok, ki voltam rég 

 

Amíg meglátom arcodat, 

Amíg megnyerem a harcomat 

Emlékeztess, ne adjam fel 

 

Halleluja, halleluja, halleluja 

Sosem felejtem el. 
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8. Táncolok miként Dávid 

Az Úrnak lelke rám száll a magasból, éneklek,  
miként Dávid. ‖: 

Éneklek, éneklek, éneklek, miként Dávid. :‖ 
Táncolok Ugrálok Ujjungok Örvendek Tapsolok 

Harcolok 

9. Őrhelyemre állok 

Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, 

Hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám. 

Úgy vágyom megállni előtte, 

úgy vágyom meglátni arcát. 

 

Mint sok víz zúgását hallani hangját, 

igazságot szóló Atyának szavát. 

Úgy vágyom… 

 

Hófehér haját, bölcs homlokát, 

izzó szemét, tűztekintetét. 

Úgy vágyom… 

 

Meglátjuk majd egyszer Őt, 

elváltozunk ábrázatára. 

Akiben megvan ez a reménység, 

Önmagát mind megtisztítja. 

 

Halleluja szent az Úr, 

Halleluja szent az Úr, 

Halleluja szent az Úr, 

Szent az Úr! 
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10. Csak Róla szól 

Zene nem szól már és minden távol jár, 

Jöhetek hozzád! 

Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd, 

Mi neked is érték? 

Többet, mint egyszerű dalt, ami halkan elhal, 

Hadd hozzam azt, amit vársz! 

Tudom, hogy mélyebbre látsz puszta felszínen át, 

Bennem Te kincset találsz! 

 

 

Refrén: 

Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól 

Mi csak rólad szól, Jézus 

Ne ródd fel nekem, hogy mássá tettem 

Ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus 

 

 

Szavak nem tudnák elmondani, Atyám, 

Ami méltó hozzád. 

Lehet, semmim nincs, mit adhatnék neked, 

Fogadd lényemet. 

Több ez, mint egyszerű dal, ami halkan elhal, 

Hadd hozzam azt amit vársz! 

Tudom, hogy mélyebbre látsz puszta felszínen át, 

Bennem Te kincset találsz! 

 

 

Refrén: 

Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól 

Mi csak rólad szól, Jézus 

Ne ródd fel nekem, hogy mássá tettem 

Ami csak rólad szól, csak rólad szól, Jézus 
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11. Soha semmi nem választhat el 

Soha semmi 

Amikor teljes sötétség borul reám 

És mikor kialszik minden fény 

Amikor éjszaka lesz a világosság 

És mikor elhagy minden remény. 

 

A sötétség nem borít el előled 

Az éjszaka úgy fénylik, mint a nappal énnekem 

A sötétség olyan, mint a világosság 

Mert Te Jézus eljöttél hozzám. 

 

Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet 

Sem démonok, sem semmilyen hatalmasság 

Sem amik most vannak, sem amik jönni fognak 

Sem magasság, sem mélység többé már. 

 

Soha semmi, semmi nem választhat el 

Örökké tartó szerelmedtől Istenem, 

Amit adtál a te egyetlen fiadban, 

A mi Urunk Jézus Krisztusban. 

 

12. Méltó a Bárány 

Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget, hódolatot, áldást és 
tisztességet! //:Szent az Ő neve! Örökké! :// 

//:Aki a Királyé, az nem lehet a világé. Aki a Krisztusé-azé az Élet.:// 
Tied akarok lenni (egészen)! Neked akarok élni (mert emlékszem), 

milyen voltam Nélküled. Legyél Te a Királyom, 
drága Megváltóm! Legyen Tied a hálám 

és az egész életem! //:Szent az Ő neve! Örökké! :// 
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13.  Aki értem megnyíltál, 

 
 

…Rejts el, ó, örök kőszál! 

Az a víz s a drága vér, 

Melyet ontál a bűnér', 

Gyógyír légyen lelkemnek, 

Bűntől s vádtól mentsen meg! 

 
2. Törvényednek eleget 

Bűnös ember nem tehet; 
Buzgóságom égne bár, 

S folyna könnyem, mint az ár: 
Elégtételt az nem ad, 

Csak te válthatsz meg magad. 
 

3. Jövök, semmit nem hozva, 
Keresztedbe fogózva, 

Meztelen, hogy felruházz, 
Árván, bízva, hogy megszánsz; 

Nem hagy a bűn pihenést: 
Mosd le, ó, mert megemészt! 

 
4. Ha bevégzem életem 
És lezárul már szemem, 

Ismeretlen bár az út, 
Hozzád lelkem mennybe jut: 

Aki értem megnyíltál, 
Rejts el, ó, örök kőszál! 
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14.Most Illés napjait éljük 

Most Illés napjait éljük 
és hirdetjük az Úr szavát 

Ma Mózes szolgád napja virradt újra, 
és Igazságod végre helyreáll. 
Bár e nap próbákkal terhelt 
- éhség van, sötét és harc 

De hangunk kiáltja a pusztákon át: 
“Készítsétek el az Úr útját” 

 
Hát lásd Õ jön, fent a felhõkön, 

ragyog mint a nap, ha kürtök hangja szól. 
Dicsérd Õt, az ünnep éve van 
és Sionról jön el a Megváltó 

Ezékiel napjait éljük, a száraz csontra ismét hús kerül. 
Ma Dávid szolgád napját látjuk újra, a dicséretnek új  templom épül. 

Új aratás napja jött el, a mezõk már  fehérlenek. 
És mi, mint a szõlõskert munkásai, az Úr Igéjét így hirdetjük ki: 

15.Siessetek, hamar lejár, 

Siessetek, hamar lejár, 
Kegyelme már régóta vár! 

Ma még lehet, ma még szabad, 
Borulj le a kereszt alatt! 

2. Ha elkésel, mi lesz veled? 
Hogy mented meg a lelkedet? 

Lezárul a kegyelmi út, 
Lelked örök halálba jut. 

3. Elszáll a perc, az életed, 
Ma még, ha jössz, elérheted. 

Ne késs tovább, ne várj tovább, 
Ma kérd Atyád bocsánatát! 
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16.Fenn a mennyben az Úr 

Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád, 
aki Krisztussal járt, s benne hitt: aranyból koronát, fehér égi ruhát, 

s hárfa húrjait pengetheti. 
Ref. 

Igen ott minden kész, igen ott minden kész. 
Minden győztesnek jár örök rész. Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, 

Jézusért én is elnyerhetem. 
2. Vígan lépkedünk színarany utcákon át, halljuk angyalok dicséretét, 
Szemünk láthatja Krisztus szent ábrázatát, aki vért ontott bűneinkért. 

Refr. 
3. Élet forrása kínálja élő vizét, tiszta hűs vizét bőségesen. 

Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét, Halál nem lesz ott, éjszaka 
sem. Refr. 

4. Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, Hogyha Ő minket keblére von, 
Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk, Nála béke vár és nyugalom. Refr 

17.A mélyből hozzád száll szavam, 

A mélyből hozzád száll szavam, Krisztus kegyelmezz! 
A bajban lelkem társtalan, Krisztus kegyelmezz! 

Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már, 
Te adj! Te adj! Erőt! Erőt! Krisztus, kegyelmezz! 
2. Ha ajkam vétett ellened, Krisztus kegyelmezz! 

A jó hírt zengjem csak veled, Krisztus kegyelmezz! 
Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már, 

Te adj! Te adj! Erőt! Erőt! Krisztus, kegyelmezz! 
3. Ha arcod fényét elfedem, Krisztus kegyelmezz! 

Te újból szólíts, Istenem, Krisztus kegyelmezz! 
Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már, 

Te adj! Te adj! Erőt! Erőt! Krisztus, kegyelmezz! 
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18.Áldjátok az Urat 

Áldjátok az URat, áldjátok szent nevét, 
Kik házában álltok napról-napra, 

Dícsérjétek szüntelen Őt! 2X 
Tárjátok kezeitek, az élő Isten felé, 

Áldjon meg téged Sionról az ÚR, 
Ragyogtassa arcát reád! 2X 

 
 

19.Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat, 

Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat, 
Egyedül Őt imádd! 

Zengj úgy, mint soha még, Őt dicsérd! 
A lelkem csak Téged áld! 

 
Egy új nap kél, és már ébred minden, 

Itt az idő, hogy áldjalak, 
És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem, 

Hadd zengjek este is majd há - lá - val 
 

Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú, 
Szerelmed mély, és az égig ér, 

Nem szűnök énekelni jóságodról, 
Tízezer okom van, hogy zengjek még. 

 
És egy nap majd ez a test elgyengül, 

Erőm elhagy, s utam véget ér, 
A lelkem mégis téged áld vég nélkül: 

Tízezer évig és mindörökké! 
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20.Hű Jézusom kezébe 

Hű Jézusom kezébe  teszem kezem belé,  
Ő életem vezére, vezet hazám felé.  

A keskeny úton járok, de Ő közel van ám,  
magasból vet világot az Ő keresztje rám.  

 
S ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván,  

várok, szemébe nézek, s szívem nyugodt, vidám.  
Mi boldog, édes érzet: Úr Ő éltem fölött,  

szivem nem ismer kényszert, önként szolgálom Őt.  
 

S ha szenvedés, baj érne s az utam is sötét,  
az Úr keresztje fénye annál dicsőbben ég.  

S tudom, hogy még dicsőbb fény ragyog majd én reám,  
ha majd a mennybe érvén, belépek ajtaján. 

21.Az Úr csodásan működik 

Az Úr csodásan működik, De útja rejtve van, 
Tenger takarja lábnyomát, Szelek szárnyán suhan. 

Mint titkos bánya mélyében, Formálja terveit, 
De biztos kézzel hozza föl, Mi most még rejtve itt. 

 
Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. 

S bár mit sem ígér bimbaja, Pompás lesz a virág. 
Ki kétkedőn boncolja őt, Annak választ nem ád. 

De a hívő előtt az Úr, Megfejti önmagát. 
 

Ne félj tehát, kicsiny csapat,Ha rád felleg borul. 
Kegyelmet rejt, s belőle majd, Áldás esője hull! 
Bízzál az Úrban, rólad Ő, Meg nem feledkezik, 
Sorsod sötétlő árnya közt, Szent arca rejtezik! 
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22.Erőt adsz minden helyzetben 

Erőt adsz minden helyzetben, Te vagy a kincsem, életem, Te vagy a 
mindenem.  Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel, pótolhatnálak,  Te 

vagy a mindenem! 
Jézus, hű Bárány áldom szent neved /2x/ 

Elvetted bűnöm, szégyenem, köszönöm, hogy újjá lettem,  Te vagy a 
mindenem. Felemelsz, hogyha elbukom, Szentlelked betölt, jól 

tudom.  Te vagy a mindenem!  
Jézus, hű Bárány áldom szent neved /2x/ 

 
 

23.Nekem nincs más 

Nekem nincs más Rajtad kívűl Jézus 
Életem forrása vagy Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal 

Dícsérlek Uram. 
Ez a Hús-Vér templom Érted épült, Neked ég a tűz, bennt oltárainál. Ez a 

Hús-Vér templom Téged dícsér, 
Szívem minden húrja rólad muzsikál... 

 
 

24. Jézus leborulok 

I. Jézus leborulok szent színed előtt. 
Most már tiéd vagyok, had hallja meg a föld. 

II. A Mennyben az angyalok magasztalják Őt. 
Vágyam, minden álmom, hogy megláthassam Őt. 

Refr.: Egész lényem átadom. Tiéd legyen minden gondolatom! Az 
életem rád bízom! Nálad van az otthonom, Nálad van az otthonom! 
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25.Halleluja 

Halleluja halleluja, mert te Úr vagy es mindenható 2x Halleluja halleluja, 
szent vagy, szent vagy, szent vagy Istenünk mindenható, te vagy méltó, te 
vagy méltó. isten báránya. Szent vagy, szent vagy Istenünk mindenható, 

te vagy méltó, te vagy méltó. 
 
 

26.Óceánok 

Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol Nélküled elsüllyedek.  
Ebben megtalállak Téged, a mélységben megtart hitem.  

Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé.  
Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tied.  

A mélységnél nagyobb kegyelmed, mely elvezet és tart engem.  
Ha elbuknék és nagyon félnék,  

Te nem hagysz el, nem inogsz meg.  
Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak,  

A vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek.  
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni.  
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.  

Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé. A lelkem Benned 
megpihen. Enyém vagy és én Tiéd. 

 

27.Tied a dicsőség 

Tied a dicsőség és imádás felemeljük kezeinket, 
így dicsérjük szent neved.  /: Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, Vele 

senki nem ér fel, Vele senki nem ér fel!  
/: Tied a dicsőség és imádás felajánljuk a szívünket, 

így dicsérjük szent neved. 
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28.Rejts most el 

Rejts most el a szárnyad alá Erős kézzel takarj be engem  
Refrén: Tenger tombol, zúg, süvít a szél Te emelsz fel a vihar fölé 
Uralkodsz hullámok habjain Szívem nem fél, Benned remél  
Csak Istenben bízz, én lelkem Mert Ő él, nagyobb mindennél Refrén: 
Tenger tombol, zúg, süvít a szél Te emelsz fel a vihar fölé Uralkodsz 
hullámok habjain Szívem nem fél, Benned remél 

29.Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, 

Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, 
szent Ígére épült fel lelki temploma. 

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, 
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt. 

 
Kihívott minden népből egy lelki népet itt, 

kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. 
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, 

és egy terített asztal ád néki új erőt. 
Igédre indulunk, nevednek hódolunk, egyházadként igy kiáltunk,  

Jézus Krisztus az Úr. 
Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, 

de szent megújulásért és békéért eped, 
míg látomása egykor dicsőn teljesül 

s a győzedelmes egyház Urával egyesül. 
Igédre indulunk, nevednek hódolunk, egyházadként igy kiáltunk, Jézus 

Krisztus az Úr. 
A három-egy Istennel már itt a földön egy 

s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. 
Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, 
Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár! 

Igédre indulunk, nevednek hódolunk, egyházadként igy kiáltunk, Jézus 
Krisztus az Úr. 
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30.  Új szövetséged elfogadom, 
Új szövetséged elfogadom, 
Magam egészen odaadom, 

Nem tartok semmit, legyen tiéd, 
Félelmeimtől irgalmad véd! 

2. Áttört kezedbe kezem teszem, 
Ne engedd kérlek, ha elveszem. 
Láncolj magadhoz örökre már, 

Nincsen itt részem, nincs, ami vár. 
3. Hű lenni nékem, tudom, nehéz, 

De szívem lássad, hű lenni kész. 
Járva az útat, ha botlanék, 

Emelj magadhoz, keresztedért. 

31. Kenyered és borod táplál engem 
1.Kenyered és borod táplál engem 

Te gyógyítod szívem hogyha fáj 
Refr: Maradj velünk ,  úgy kérünk Jézus, maradj velünk 

Tied vagyok Neked élek már! 
2.Amíg Veled járok én az úton 

Minden gondom messze-messze száll Refr... 
3.Hétköznapok terhe ami fáraszt, 

Adj erőt ha nem birom tovább! Refr... 

32.  Olyan örömöt 
Olyan örömöt, mint a forrás, 
Olyan örömöt, mint a forrás, 

Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. 
Olyan örömöt, mint a forrás, 
Olyan örömöt, mint a forrás, 

Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. 
2. Olyan békét, mint a folyó… 

3. Olyan szeretetet, mint a tenger… 
4. Olyan hitet, mint a szikla… 
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Bibliaórai témák – Jézus példázatai 
 A bolond – Lk 12, 13-21 

 A nagy vacsora – Lk 14, 15-24 

 Az elveszett – Lk 15 

 Ábrahám kebelében – Lk 16,19-31 

 Az irgalmas samaritánus - Lk 10,25-37 

 

Elolvasandó bibliai részek- Revideált új fordítás 
 

A ZSOLTÁROK KÖNYVE 1. fejezet 
Az igazak és a bűnösök sorsa 

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a 

vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,  

hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről 

elmélkedik éjjel-nappal. Józs 1,8  

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi 

gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Jer 

17,8  

Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet 

szétszór a szél. Jób 21,18  

Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az 

igazak közösségében.  

Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. 

 

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 5. fejezet, 1-12v 
Bevezetés 

Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, 

odamentek hozzá tanítványai.  

Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: 
Kik a boldogok? 

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/JOS/1/8#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/JER/17/8#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/JER/17/8#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/JOB/21/18#18
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Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ézs 61,2-3  

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Zsolt 37,11  

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők 

megelégíttetnek. Zsolt 42,2-3; Ézs 55,1-2; Jn 6,35  

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mt 25,35-46; Jak 

2,13  

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Zsolt 24,3-4; 51,12  

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 

neveztetnek. Zsid 12,14  

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek 

országa. 1Pt 3,14  

Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és 

mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 1Pt 4,14  

Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, 

hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. 

 

 

LUKÁCS EVANGÉLIUMA – 10-16 részek 
10. fejezet 

Jézus kiküldi hetvenkét tanítványát 
Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, 

és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, 

ahova menni készült. 2Móz 24,1  

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek 

tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Mt 9,37-38; Jn 

4,35  

Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok 

közé.  

Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut! Útközben ne 

köszöntsetek senkit! Lk 22,35; 2Kir 4,29  

Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség 

ennek a háznak!  

https://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/61/2#2
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/37/11#11
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/42/2#2
https://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/55/1#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/6/35#35
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/25/35#35
https://abibliamindenkie.hu/uj/JAS/2/13#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/JAS/2/13#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/24/3#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/51/12#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/HEB/12/14#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/1PE/3/14#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/1PE/4/14#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/24/1#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/9/37#37
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/4/35#35
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/4/35#35
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/22/35#35
https://abibliamindenkie.hu/uj/2KI/4/29#29
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Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha 

pedig nem, rátok száll vissza.  

Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, 

mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra! 1Kor 9,5-

14; 1Tim 5,8  

Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit 

elétek tesznek!  

Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített 

hozzátok az Isten országa.  

Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek 

ki annak az utcáira, és mondjátok ezt:  

Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de 

tudjátok meg, hogy elközelített az Isten országa. ApCsel 13,51; 18,6  

Mondom nektek: könnyebb lesz Sodomának azon a napon, mint 

annak a városnak. 

Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és 

Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, 

rég megtértek volna zsákruhában és hamuban ülve.  

De Tírusznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítéletkor, mint nektek.  

Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz 

alászállni!Ézs 14,13-15 

Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít 

el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. 

A hetvenkét tanítvány visszatérése 
Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel mondta: Uram, a te 

nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk!  

Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.  

Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, 

és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek. Mk 16,18; ApCsel 

28,6; 5Móz 8,15; Zsolt 91,13  

De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, 

inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Fil 

4,3; Zsid 12,23; Jel 20,12; 21,27 

https://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/9/5#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/9/5#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/1TI/5/8#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/13/51#51
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/18/6#6
https://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/14/13#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/16/18#18
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/28/6#6
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/28/6#6
https://abibliamindenkie.hu/uj/DEU/8/15#15
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/91/13#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/PHP/4/3#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/PHP/4/3#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/HEB/12/23#23
https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/20/12#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/21/27#27
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Jézus hálaadása 
Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, 

Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és 

értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, 

mert így láttad jónak.  

Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a 

Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú 

akarja kijelenteni.  

Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: Boldog az a szem, 

amely látja, amit ti láttok.  

Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna látni azt, 

amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem 

hallották. 1Pt 1,10-12 

 

Az irgalmas samaritánus 
Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: 

Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  

Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan 

olvasod?  

Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 

teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, 

mint magadat.” 5Móz 6,5; 3Móz 19,18  

Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. 3Móz 

18,5  

Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a 

felebarátom?  

Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből 

Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, 

azután félholtan otthagyva elmentek.  

Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, 

elkerülte.  

Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, 

ő is elkerülte.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/1PE/1/10#10
https://abibliamindenkie.hu/uj/DEU/6/5#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/LEV/19/18#18
https://abibliamindenkie.hu/uj/LEV/18/5#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/LEV/18/5#5
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Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, 

megszánta,  

odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután 

feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte.  

Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: 

Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, 

megadom neked. Lk 7,41  

Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett 

embernek?  

Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: 

Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj! 

Mária és Márta 
Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű 

asszony a házába fogadta.  

Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és 

hallgatta beszédét. 5Móz 33,3  

Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így 

szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a 

munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen!  

Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz 

és nyugtalankodsz,  

pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt 

választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Mt 6,33 

 
11. fejezet 

Jézus imádkozni tanít 
Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így 

szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy 

János is tanította a tanítványait!  

Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: 

Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod!  

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/7/41#41
https://abibliamindenkie.hu/uj/DEU/33/3#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/6/33#33
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És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk 

vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe! 

Azután így szólt hozzájuk: Ki az közületek, akinek van egy barátja, és 

az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem 

kölcsön három kenyeret,  

mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek  

– és az így válaszolna belülről: Hagyjál békén! Az ajtó már be van 

zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek 

fel, hogy adjak neked.  

Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert 

a barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire 

szüksége van. 

Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és 

találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.  

Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak 

megnyittatik.  

Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér 

tőle,  

vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki?  

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat 

adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, 

akik kérik tőle. 

Jézust Belzebub szövetségesének 

mondják 
Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, 

megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott.  

Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubbal, az ördögök 

fejedelmével űzi ki az ördögöket.  

Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle.  

Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, 

amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik.  
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Ha a Sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az 

országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az 

ördögöket.  

De ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki 

azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok.  

Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony 

elérkezett hozzátok az Isten országa.  

Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van 

a vagyona.  

De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi 

fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt.  

Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol.Lk 

9,50 
Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken 

bolyong nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól: 

Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Jn 5,14; Zsid 6,4-6  

És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja.  

Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is 

gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak; és végül ennek az 

embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. 

Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt 

hozzá: Boldog az anyaméh, amely téged hordozott, és boldog az emlő, 

amely téged táplált!  

Erre ő így felelt: De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten 

beszédét, és megtartják. 

Jónás jele 
Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, ő így 

kezdett beszélni: Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de 

nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. 1Kor 1,22  

Mert amiképpen Jónás jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az 

Emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Jón 3,5  

Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék férfiaival 

együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy 

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/9/50#50
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/9/50#50
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/5/14#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/HEB/6/4#4
https://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/1/22#22
https://abibliamindenkie.hu/uj/JON/3/5#5
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meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme, nagyobb van itt 

Salamonnál. 1Kir 10,1  

Ninive lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, 

mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme, nagyobb van itt 

Jónásnál. 

A lámpás és a szem 
Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a 

lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot.  

A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de 

ha gonosz, a tested is sötét.  

Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!  

Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne semmi sötétség, 

akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít 

téged a fényével. 

Jézus beszéde a farizeusok és a 

törvénytudók ellen 
Amikor ezekről beszélt, egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen 

nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. Lk 7,36; 14,1  

A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor látta, hogy ebéd előtt nem 

mosdott meg.  

Az Úr azonban ezt mondta neki: Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét 

megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és 

gonoszsággal.  

Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt 

is?  

Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz 

nektek. 

De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból 

és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az 

Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni és amazokat sem 

elhanyagolni!  

https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/10/1#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/7/36#36
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/14/1#1
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Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában és a 

köszöntéseket a tereken!  

Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok: az emberek 

mit sem sejtve járnak felettük! 

Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki: Mester, 

amikor ezt mondod, minket is megsértesz.  

De ő így válaszolt: Jaj nektek is, törvénytudók, mert megterhelitek az 

embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem 

érintitek azokat!  

Jaj nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok 

ölték meg őket!  

Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen 

azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek.  

Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök hozzájuk prófétákat és 

apostolokat, és közülük némelyeket megölnek, másokat pedig 

üldöznek,  

hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréért, amelyet 

kiontottak a világ kezdete óta,  

Ábel vérétől Zekarjá véréig, akit az áldozati oltár és a templom között 

öltek meg. Bizony mondom nektek, számot kell adnia ennek a 

nemzedéknek. 1Móz 4,8; 2Krón 24,20-21  

Jaj nektek, törvénytudók, mert elvettétek az ismeret kulcsát: ti nem 

mentek be, és azokat is megakadályoztátok, akik be akarnak menni! 

Az írástudók és a farizeusok támadása 
Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok hevesen támadni 

és mindenféléről faggatni kezdték őt,  

és csak azt lesték, hogy beszédében valamin rajtakaphassák. 
 
 
 
12. fejezet 

Bátorítás vallástételre 

https://abibliamindenkie.hu/uj/GEN/4/8#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/2CH/24/20#20
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Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd 

letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a 

tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a 

képmutatástól!  

Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, 

amely ki ne tudódnék.  

Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják 

hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a 

háztetőkről fogják hirdetni.  

Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a 

testet, de azután többé nem árthatnak.  

Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azonfelül, 

hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony 

mondom nektek: tőle féljetek! 

Ugye, öt verebet adnak két fillérért, de Isten egyről sem feledkezik 

meg közülük.  

Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne 

féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!Lk 21,18 

Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az 

Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt.  

Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom 

az Isten angyalai előtt.  

Ha valaki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de 

aki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg.Mt 12,31-32; Mk 3,28-

29 
Amikor a zsinagógákba, a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak 

titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy 

mit mondjatok, Lk 21,14-15; Mt 10,19-20; Mk 13,11  

mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit 

mondanotok kell. 

A bolond gazdag 
A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a 

testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!  

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/21/18#18
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/12/31#31
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/3/28#28
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/3/28#28
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/21/14#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/10/19#19
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/13/11#11
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De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy 

megosszam az örökséget?  

Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden 

kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a 

vagyona tartja meg.1Tim 6,7-10 

Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést 

hozott a földje.  

Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a 

termésemet.  

Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat 

építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat,  

és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre 

félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!  

Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a 

lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?  

Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. 1Tim 6,17-19 

Isten gondviselése 
Tanítványaihoz pedig így szólt: Ezért mondom nektek: ne aggódjatok 

életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe 

öltözködjetek,  

mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.  

Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen 

kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel 

értékesebbek vagytok ti a madaraknál!  

De aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy 

perccel is?  

Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a 

többi miatt?  

Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is 

fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem 

öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.  

Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, 

Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek!  

https://abibliamindenkie.hu/uj/1TI/6/7#7
https://abibliamindenkie.hu/uj/1TI/6/17#17
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Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne 

nyugtalankodjatok!  

Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti Atyátok pedig 

tudja, hogy szükségetek van ezekre.  

Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd 

nektek.  

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek 

adja az országot! 

Az igazi kincs 
Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek 

magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a 

mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti 

meg. Lk 16,9; 18,22  

Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. 

Intés vigyázásra 
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 1Pt 1,13  

Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor 

tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, 

azonnal ajtót nyithassanak neki. Mt 25,1-13  

Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor 

megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz 

ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. Jn 13,4  

És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja 

őket: boldogok azok a szolgák!  

Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, 

nem hagyná, hogy betörjön a házába.  

Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, 

amelyikben nem is gondoljátok! Lk 21,34-36 

Az okos és a gonosz szolga 
Péter ekkor megkérdezte: Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, 

vagy mindenkinek?  

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/16/9#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/18/22#22
https://abibliamindenkie.hu/uj/1PE/1/13#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/25/1#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/13/4#4
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/21/34#34
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Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr a szolgái 

fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket?  

Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az úr, amikor 

megérkezik!  

Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Mt 25,21  

Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram – és 

kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni 

és részegeskedni;  

azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, 

és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a 

hűtlenek sorsára juttatja.  

Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem 

cselekedett akarata szerint, sok verést kap; Jak 4,17  

aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést 

érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat 

kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. 

Meghasonlás az evangélium miatt 
Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, 

ha már lángolna!  

Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire 

gyötrődöm, míg ez végbe nem megy!  

Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? 

Mondom nektek: semmiképpen, hanem inkább meghasonlást.  

Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik 

három a kettővel, és kettő a hárommal.  

Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, 

és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az 

anyósával. Mik 7,6 

Az idők jelei 
Azután szólt a sokasághoz is: Amikor látjátok, hogy felhő támad 

nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz.  

Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy 

lesz.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/25/21#21
https://abibliamindenkie.hu/uj/JAS/4/17#17
https://abibliamindenkie.hu/uj/MIC/7/6#6
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Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt 

miért nem tudjátok felismerni? 

Megbékélés útközben 
De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi a helyes?  

Amikor ellenfeleddel az elöljáró elé mégy, még útközben igyekezz 

megegyezni vele, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a 

börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged.  

Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az 

utolsó fillért is. 
 
13. fejezet 

Pilátus vérengzése és a siloámi torony 

leomlása 
Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, 

akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette.  

Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a 

galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket 

kellett elszenvedniük?  

Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan 

hasonlóképpen elvesztek.  

Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony 

Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki 

Jeruzsálemben lakik?  

Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan 

ugyanúgy elvesztek. 

A terméketlen fügefa 
Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a 

szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált.  

Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok 

gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért 

foglalja a földet hiába?  
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De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg 

körülásom és megtrágyázom,  

hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki! 

Jézus meggyógyítja a meggörnyedt 

asszonyt 
Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton.  

Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, 

és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes 

felegyenesedni.  

Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: Asszony, 

megszabadultál betegségedből.  

És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az 

Istent.  

A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton 

gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: Hat nap van, amelyen 

munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, és ne 

szombaton!  

Az Úr így válaszolt neki: Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e 

el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem 

vezeti-e ki itatni?  

Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a 

Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?  

Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az 

egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt 

véghez. 

A mustármag és a kovász 
Azután így szólt Jézus: Mihez hasonló az Isten országa, és mihez 

hasonlítsam?  

Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a 

kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi 

madarak fészket raktak ágai között. Ez 17,23  

Majd ismét szólt: Mihez hasonlítsam az Isten országát?  

https://abibliamindenkie.hu/uj/EZK/17/23#23
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Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert 

három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt. 

A szoros kapu 
Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura 

haladva mindenütt tanított.  

Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? 

Ő így felelt nekik:  

Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy 

sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.  

Amikor már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és 

zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! 

De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok.  

Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk, és az 

utcáinkon tanítottál.  

Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok, 

távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! Mt 25,41; Zsolt 6,9  

Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, 

Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti 

magatok ki vagytok rekesztve onnan. Mt 8,11-12; 22,13; 25,30  

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és 

asztalhoz telepednek az Isten országában.  

És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik 

utolsók lesznek. 

Jézus üzen Heródesnek 
Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak: 

Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni.  

Ő ezt mondta nekik: Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, 

ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap 

bevégzem küldetésemet.  

Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem 

veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. 

Jézus ítéletet mond Jeruzsálem felett 

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/25/41#41
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/6/9#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/8/11#11
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/22/13#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/25/30#30
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Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed 

azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni 

gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok!  

Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok 

addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, 

aki az Úr nevében jön! Mt 23,38; Zsolt 69,26; 118,26 
 
14. fejezet 

Jézus meggyógyít egy vízkórost 

szombaton 
Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik 

vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Lk 11,37  

Íme, ott egy vízkóros ember került elébe.  

Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: 

Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? Mk 3,4  

De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította és 

elbocsátotta.  

Hozzájuk pedig így szólt: Ha közületek valakinek a fia vagy ökre 

szombaton esik a kútba, vajon nem húzza-e ki azonnal?  

Nem tudtak erre mit felelni. 

 

A főhelyek válogatása 
Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor látta, 

hogyan válogatják a főhelyeket: Mt 23,6  

Ha valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad 

érdemesebb embert is meghívott.  

És ha odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is, és így szól: 

Engedd át neki a helyed! – akkor szégyenszemre az utolsó helyre 

fogsz kerülni.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/23/38#38
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/69/26#26
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/118/26#26
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/11/37#37
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/3/4#4
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/23/6#6
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Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor 

jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb! Akkor 

becsületed lesz minden asztaltársad előtt.  

Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza 

magát, felmagasztaltatik. 

Vendéglátás viszonzás nélkül 
Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: Ha ebédet vagy vacsorát 

készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat 

vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak 

téged.  

Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, 

sántákat, vakokat hívjál meg, Ézs 58,7  

és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig 

viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. 

A nagy vacsora 
Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog 

az, aki Isten országának vendége.  

Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát 

készített, és sok vendéget hívott meg.  

A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a 

meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van!  

De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: 

Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, 

ments ki engem!  

A másik azt mondta: Öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit 

érnek. Kérlek, ments ki engem!  

Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek.  

Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor 

megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város 

útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a 

sántákat és a vakokat!  

A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még 

van hely.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/58/7#7
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Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a 

kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a 

házam.  

Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem 

kóstolja meg a vacsorámat. 

Önmegtagadás és kereszthordozás 
Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt:  

Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, 

gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én 

tanítványom.  

Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem 

lehet az én tanítványom. 

A toronyépítés, a hadba vonulás, a 

megízetlenült só 
Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és 

nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?  

Nehogy – miután alapot vetett, de nem tudta befejezni – gúnyolni 

kezdje mindenki, aki látja,  

és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. 

Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik 

királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy 

szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerrel jön ellene?  

Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és 

megkérdezi a békefeltételeket.  

Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem 

lehet az én tanítványom. 

Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni?  

Sem a földre, sem a trágyadombra nem való: tehát kidobják. Akinek 

van füle a hallásra, hallja! 

 
15. fejezet 
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Az elveszett juh 
A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy 

hallgassák őt.  

A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket 

fogad magához, és együtt eszik velük.  

Ő ezt a példázatot mondta nekik:  

Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, 

vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-

e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?  

És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében,  

hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól 

hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat.  

Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt 

nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, 

akiknek nincs szüksége megtérésre. 

Az elveszett drahma 
Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát, 

vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e 

gondosan, míg meg nem találja?  

Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és 

így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet 

elvesztettem.  

Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő 

bűnösnek. 

A tékozló fiú 
Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. Mt 21,28  

A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon 

rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont.  

Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött 

egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó 

életet élt.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/21/28#28
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Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, 

úgyhogy nélkülözni kezdett.  

Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki 

kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni.  

Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a 

disznók ettek, de senki sem adott neki. 

Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese 

bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok!  

Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, 

vétkeztem az ég ellen és teellened.  

Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem 

olyanná, mint béreseid közül egy.  

És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja 

meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta 

őt.  

A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, 

és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.  

Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb 

ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára!  

Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk,  

mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. 

És vigadozni kezdtek. 

Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a 

házhoz, hallotta a zenét és a táncot.  

Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt.  

A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott 

borjút, mivel egészségben visszakapta őt.  

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és 

kérlelte őt. Mt 20,15  

Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok 

neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál 

nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal.  

Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el 

vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/20/15#15
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Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és 

mindenem a tied.  

Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és 

feltámadott, elveszett és megtaláltatott. 
16. fejezet 

A hamis sáfár 
Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek 

volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát.  

Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a 

sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár.  

Erre a sáfár így gondolkozott magában: Mit tegyek, ha uram elveszi 

tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek.  

Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, 

legyen, aki befogadjon a házába.  

Egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az 

elsőtől: Mennyivel tartozol az én uramnak?  

Az így felelt: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd az 

írásodat, ülj le gyorsan, és írj ötvenet!  

Azután a másiktól is megkérdezte: Te mennyivel tartozol? Az így 

válaszolt: Száz kórus búzával. Erre így szólt hozzá: Vedd az írásodat, 

és írj nyolcvanat!  

Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, 

mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.  

Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis 

mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök 

hajlékokba. Lk 12,33; Mt 6,20; 25,35-40  

Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is 

hamis az. Mt 25,21  

Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok 

az igazit?  

És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? 

Isten és a mammon 

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/12/33#33
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/6/20#20
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/25/35#35
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/25/21#21
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Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és 

a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. 

Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. 

A törvény érvényessége és a válás 

tilalma 
Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és 

kigúnyolták őt. Mt 23,14  

Ő pedig ezt mondta nekik: Ti igazaknak tartjátok magatokat az 

emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt 

magasztos, Isten előtt utálatos.Lk 18,9-14; Mt 23,28 

A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta Isten országát 

hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik felé. Mt 11,12-13  

De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen 

vessző is elveszne. Mt 5,18  

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől 

elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Mt 5,32; 19,9; 1Kor 7,10-11 

 

A gazdag és Lázár 
Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint 

nap fényes lakomát rendezett.  

Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele,  

és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló 

morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.  

Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok 

Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.  

Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, 

látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt.  

Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el 

Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, 

mert igen gyötrődöm e lángban.  

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/23/14#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/18/9#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/23/28#28
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/11/12#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/18#18
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/32#32
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/19/9#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/7/10#10
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De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad 

javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt 

vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.  

Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy 

akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide 

át ne jöhessen senki.  

Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám 

házához,  

mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide 

kerüljenek, a gyötrelem helyére.  

Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, 

hallgassanak azokra!  

Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak 

közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.  

Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az 

sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Jn 11,33-43 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/11/33#33
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