
 

&A Rómaiaknak írt levél 

 

§1 1 Pau'lo" dou'lo" Cristou' !Ihsou', 
klhto;" ajpovstolo", ajfwrismevno" eij" 

eujaggevlion qeou', 2 o} proephggeivlato dia; 
tw'n profhtw'n aujtou' ejn grafai'" aJgivai", 
3 peri; tou' uiJou' aujtou' tou' genomevnou ejk 

spevrmato" Daui;d kata; savrka, 4 tou' 
oJrisqevnto" uiJou' qeou' ejn dunavmei kata; 
pneu'ma aJgiwsuvnh" ejx ajnastavsew" nekrw'n, 
!Ihsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n, 5 di! ou| 
ejlavbomen cavrin kai; ajpostolh;n eij" uJpakoh;n 

pivstew" ejn pa'sin toi'" e[qnesin uJpe;r tou' 
ojnovmato" aujtou', 6 ejn oi|" ejste kai; uJmei'" 

klhtoi; !Ihsou' Cristou', 7 pa'sin toi'" ou\sin ejn 

@Rwvmh/ ajgaphtoi'" qeou', klhtoi'" aJgivoi": 
cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" 

hJmw'n kai; kurivou !Ihsou' Cristou'. 8 Prw'ton 

me;n eujcaristw' tw'/ qew'/ mou dia; !Ihsou' 
Cristou' peri; pavntwn uJmw'n, o{ti hJ pivsti" 

uJmw'n kataggevlletai ejn o{lw/ tw'/ kovsmw/. 
9 mavrtu" gavr mouv ejstin oJ qeov", w|/ latreuvw 

ejn tw'/ pneuvmativ mou ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' 
uiJou' aujtou', wJ" ajdialeivptw" mneivan uJmw'n 

poiou'mai 10 pavntote ejpi; tw'n proseucw'n 

mou, deovmeno" ei[ pw" h[dh pote; 
eujodwqhvsomai ejn tw'/ qelhvmati tou' qeou' 
ejlqei'n pro;" uJma'". 11 ejpipoqw' ga;r ijdei'n 

uJma'", i{na ti metadw' cavrisma uJmi'n 

pneumatiko;n eij" to; sthricqh'nai uJma'", 
12 tou'to dev ejstin sumparaklhqh'nai ejn uJmi'n 

dia; th'" ejn ajllhvloi" pivstew" uJmw'n te kai; 
ejmou'. 13 ouj qevlw de; uJma'" ajgnoei'n, ajdelfoiv, 
o{ti pollavki" proeqevmhn ejlqei'n pro;" uJma'", 
kai; ejkwluvqhn a[cri tou' deu'ro, i{na tina; 
karpo;n scw' kai; ejn uJmi'n kaqw;" kai; ejn toi'" 

loipoi'" e[qnesin. 14 @vEllhsivn te kai; 
barbavroi", sofoi'" te kai; ajnohvtoi" 

ojfeilevth" eijmiv: 15 ou{tw" to; kat! ejme; 
provqumon kai; uJmi'n toi'" ejn @Rwvmh/ 
eujaggelivsasqai. 16 Ouj ga;r ejpaiscuvnomai to; 
eujaggevlion, duvnami" ga;r qeou' ejstin eij" 

swthrivan panti; tw'/ pisteuvonti, !Ioudaivw/ te 

prw'ton kai; @vEllhni: 17 dikaiosuvnh ga;r qeou' 
ejn aujtw'/ ajpokaluvptetai ejk pivstew" eij" 

pivstin, kaqw;" gevgraptai, @O de; divkaio" ejk 

pivstew" zhvsetai. 18 !Apokaluvptetai ga;r 

ojrgh; qeou' ajp! oujranou' ejpi; pa'san ajsevbeian 

kai; ajdikivan ajnqrwvpwn tw'n th;n ajlhvqeian ejn 

ajdikiva/ katecovntwn, 19 diovti to; gnwsto;n tou' 
qeou' fanerovn ejstin ejn aujtoi'": oJ qeo;" ga;r 

aujtoi'" ejfanevrwsen. 20 ta; ga;r ajovrata aujtou' 
ajpo; ktivsew" kovsmou toi'" poihvmasin 

noouvmena kaqora'tai, h{ te aji?dio" aujtou' 
duvnami" kai; qeiovth", eij" to; ei\nai aujtou;" 

ajnapologhvtou": 21 diovti gnovnte" to;n qeo;n 

oujc wJ" qeo;n ejdovxasan h] hujcarivsthsan, ajll! 
ejmataiwvqhsan ejn toi'" dialogismoi'" aujtw'n

 

&A Rómaiaknak írt levél 

 

1 1 Pál, Jézus Krisztus szolgája, meghívott apos-
tol, akit Isten kiválasztott evangéliuma számára – 
2 amelyet Isten előre megígért a szent iratokban pró-
fétái által 3 Fiáról, aki testileg Dávid nemzetségéből 
született, 4 de akit a szentség Lelke szerint, a halottak 
közül való föltámadás által Isten hatalmas Fiául ren-
delt; 5 s aki által kegyelmet és apostoli megbízást 
kaptunk minden néphez, hogy engedelmeskedjenek a 
hit által az ő nevéért 6 – ezek közé tartoztok ti is, 
Jézus Krisztus meghívottjai –, 7 Isten összes szerette-
inek, akik Rómában vannak, a meghívott szenteknek. 
Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánk-
tól, és az Úr Jézus Krisztustól! 

Hálaadás; a levél témája: 1,8-17 

8 Először is hálát adok Istenemnek Jézus Krisz-
tus által mindnyájatokért, mert az egész világon ma-
gasztalják a ti hiteteket. 9 Tanúm az Isten, akinek 
szolgálok lelkemmel Fiának evangéliumában, hogy 
hogyan emlékezem meg rólatok szüntelenül, 10 s 
mindenkor könyörgök imádságaimban azért, hogy 
Isten akaratából végre-valahára sikerüljön valaho-
gyan eljutnom hozzátok. 11 Hiszen vágyódom az 
után, hogy lássalak titeket, és juttassak nektek némi 
lelki kegyelmet, hogy megerősítselek benneteket, 
12 és hogy közöttetek tartózkodva közösen megvi-
gasztalódjunk egymás hite, a tiétek és az enyém által. 
13 Nem akarom, testvérek, hogy ne tudjátok, milyen 
sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzá-
tok, és hogy elérjek valami eredményt köztetek is, 
mint ahogy a többi népnél, de mindezideig gátolva 
voltam. 14 Adósa vagyok görögnek és barbárnak, 
bölcsnek és tudatlannak; 15 ezért, ami engem illet, 
megvan bennem a készség, hogy hirdessem az evan-
géliumot nektek is, rómaiaknak. 

16 Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, 
mert Isten ereje az mindenkinek az üdvösségére, aki 
hisz, elsősorban a zsidónak, aztán a görögnek. 
17 Mert Isten igazsága nyilvánul meg benne, amely a 
hitből hitre vezet, amint írva van: »Az igaz a hitből 
él« {Hab 2,4}. 

AZ EMBEREK MEGMENTÉSE: 1,18-8,39 

A bűn uralma: 1,18-3,20 

A nemzetek bűnei 18 Isten haragja megnyilvánul 
az égből azoknak az embereknek minden gonoszsága 
és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal 
elfojtják az isteni igazságot. 19 Amit ugyanis tudni 
lehet Istenről, az nyilvánvaló előttük, mert Isten ki-



ejmataiwvqhsan ejn toi'" dialogismoi'" aujtw'n
kai; ejskotivsqh hJ ajsuvneto" aujtw'n kardiva. 
22 favskonte" ei\nai sofoi; ejmwravnqhsan, 
23 kai; h[llaxan th;n dovxan tou' ajfqavrtou qeou' 
ejn oJmoiwvmati eijkovno" fqartou' ajnqrwvpou kai; 
peteinw'n kai; tetrapovdwn kai; eJrpetw'n. 
24 Dio; parevdwken aujtou;" oJ qeo;" ejn tai'" 

ejpiqumivai" tw'n kardiw'n aujtw'n eij" 

ajkaqarsivan tou' ajtimavzesqai ta; swvmata 

aujtw'n ejn aujtoi'", 25 oi{tine" methvllaxan th;n 

ajlhvqeian tou' qeou' ejn tw'/ yeuvdei, kai; 
ejsebavsqhsan kai; ejlavtreusan th'/ ktivsei 
para; to;n ktivsanta, o{" ejstin eujloghto;" eij" 

tou;" aijw'na": ajmhvn. 26 dia; tou'to parevdwken 

aujtou;" oJ qeo;" eij" pavqh ajtimiva": ai{ te ga;r 

qhvleiai aujtw'n methvllaxan th;n fusikh;n 

crh'sin eij" th;n para; fuvsin, 27 oJmoivw" te kai; 
oiJ a[rsene" ajfevnte" th;n fusikh;n crh'sin th'" 

qhleiva" ejxekauvqhsan ejn th'/ ojrevxei aujtw'n eij" 

ajllhvlou", a[rsene" ejn a[rsesin th;n 

ajschmosuvnhn katergazovmenoi kai; th;n 

ajntimisqivan h}n e[dei th'" plavnh" aujtw'n ejn 

eJautoi'" ajpolambavnonte". 28 kai; kaqw;" oujk 

ejdokivmasan to;n qeo;n e[cein ejn ejpignwvsei, 
parevdwken aujtou;" oJ qeo;" eij" ajdovkimon nou'n, 
poiei'n ta; mh; kaqhvkonta, 29 peplhrwmevnou" 

pavsh/ ajdikiva/ ponhriva/ pleonexiva/ kakiva/, 
mestou;" fqovnou fovnou e[rido" dovlou 

kakohqeiva", yiquristav", 30 katalavlou", 
qeostugei'", uJbristav", uJperhfavnou", 
ajlazovna", ejfeureta;" kakw'n, goneu'sin 

ajpeiqei'", 31 ajsunevtou", ajsunqevtou", 
ajstovrgou", ajnelehvmona": 32 oi{tine" to; 
dikaivwma tou' qeou' ejpignovnte", o{ti oiJ ta; 
toiau'ta pravssonte" a[xioi qanavtou eijsivn, ouj 
movnon aujta; poiou'sin ajlla; kai; 
suneudokou'sin toi'" pravssousin. 

 

 

 

 

 

§2 1 Dio; ajnapolovghto" ei\, w\ a[nqrwpe 

pa'" oJ krivnwn: ejn w|/ ga;r krivnei" to;n e{teron, 
seauto;n katakrivnei", ta; ga;r aujta; pravssei" 

oJ krivnwn. 2 oi[damen de; o{ti to; krivma tou' qeou' 
ejstin kata; ajlhvqeian ejpi; tou;" ta; toiau'ta 

pravssonta". 3 logivzh/ de; tou'to, w\ a[nqrwpe oJ 
krivnwn tou;" ta; toiau'ta pravssonta" kai; 
poiw'n aujtav, o{ti su; ejkfeuvxh/ to; krivma tou' 
qeou'_ 4 h] tou' plouvtou th'" crhstovthto" 

aujtou' kai; th'" ajnoch'" kai; th'" makroqumiva" 

katafronei'", ajgnow'n o{ti to; crhsto;n tou' 
qeou' eij" metavnoiavn se a[gei_ 5 kata; de; th;n 

sklhrovthtav sou kai; ajmetanovhton kardivan 

qhsaurivzei" seautw'/ ojrgh;n ejn hJmevra/ ojrgh'" 

kai; ajpokaluvyew" dikaiokrisiva" tou' qeou', 
6 o}" ajpodwvsei eJkavstw/ kata; ta; e[rga aujtou', 
7 toi'" me;n kaq! uJpomonh;n e[rgou ajgaqou'

nyilvánította nekik. 20 Hiszen az, ami láthatatlan 
benne: örök ereje és istensége, a világ teremtése óta 
alkotásai alapján értelemmel felismerhető. Éppen 
ezért nincs mentség számukra, 21 mivel ők, bár meg-
ismerték Istent, nem dicsőítették őt mint Istent, és 
nem adtak hálát neki, hanem üressé váltak 
gondolataikban, és sötétség borult oktalan szívükre. 
22 Bölcseknek mondogatták magukat, és esztelenek 
lettek, 23 fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét 
halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúak-
nak és csúszómászóknak a képmásával. 

24 Ezért Isten átadta őket szívük vágya szerint a 
tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg 
testüket, 25 mint olyanok, akik felcserélték Isten iga-
zságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgál-
ták a teremtményt, mint a Teremtőt, aki áldott min-
dörökké. Ámen. 

26 Ezért Isten átadta őket gyalázatos szenvedé-
lyeiknek. Asszonyaik ugyanis elcserélték a természe-
tes érintkezést a természetellenessel. 
27 Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva a természetes 
együttélést az asszonnyal, egymás iránt gerjedtek 
vágyra, férfiak férfiakkal ocsmányságot műveltek; és 
így elvették eltévelyedésük illő bérét. 28 Ahogy ők 
nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismere-
tükben, úgy Isten is ráhagyta őket romlott értelmük-
re, hadd tegyék azt, ami nem való; 29 hiszen telve 
vannak mindenféle igazságtalansággal, rosszasággal, 
kapzsisággal, romlottsággal, telve irigységgel, gyil-
kossággal, viszálykodással, csalással, gonoszlelkű-
séggel; árulkodók ők, 30 és rágalmazók, Isten előtt 
gyűlöletesek, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, for-
télyos gazok, a szülőkkel szemben engedetlenek, 
31 ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörte-
lenek. 32 Jóllehet megismerték Istennek azt az elhatá-
rozását, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halál-
ra, mégis, nemcsak megteszik, hanem az így cselek-
vőkkel egyet is értenek. 

2 Az ember Isten ítélőszéke előtt 1 Nincs tehát 
mentség számodra, bárki légy, te ember, aki ítélke-
zel; mert azzal, hogy mást elítélsz, önmagadat ítéled 
el, hiszen te, aki ítélkezel, hasonlókat teszel. 
2 Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan éri 
azokat, akik ilyeneket tesznek. 3 Vagy azt gondolod, 
te ember, hogy megmenekülsz Isten ítélete elől, ami-
kor azt teszed, amiért elítélsz másokat, akik ilyeneket 
tesznek? 4 Vagy megveted jóságának, türelmének és 
hosszantűrésének gazdagságát, s nem fogod fel, hogy 
Isten jósága megtérésre vezet? 5 Pedig konokságod 
és megátalkodott szíved által haragot halmozol ma-
gadra, a harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete 
megnyilvánul, 6 s ő majd megfizet mindenkinek tettei 
szerint {Zsolt 62,13}: 7 örök élettel azoknak, akik a jó-
cselekedetben való kitartásukkal dicsőséget, tisztes-



7 toi'" me;n kaq! uJpomonh;n e[rgou ajgaqou' 
dovxan kai; timh;n kai; ajfqarsivan zhtou'sin, 
zwh;n aijwvnion: 8 toi'" de; ejx ejriqeiva" kai; 
ajpeiqou'si th'/ ajlhqeiva/ peiqomevnoi" de; th'/ 
ajdikiva/, ojrgh; kai; qumov". 9 qli'yi" kai; 
stenocwriva ejpi; pa'san yuch;n ajnqrwvpou tou' 
katergazomevnou to; kakovn, !Ioudaivou te 

prw'ton kai; @vEllhno": 10 dovxa de; kai; timh; 
kai; eijrhvnh panti; tw'/ ejrgazomevnw/ to; ajgaqovn, 
!Ioudaivw/ te prw'ton kai; @vEllhni: 11 ouj gavr 

ejstin proswpolhmyiva para; tw'/ qew'/. 12 o{soi 
ga;r ajnovmw" h{marton, ajnovmw" kai; 
ajpolou'ntai: kai; o{soi ejn novmw/ h{marton, dia; 
novmou kriqhvsontai: 13 ouj ga;r oiJ ajkroatai; 
novmou divkaioi para; »tw'/¼ qew'/, ajll! oiJ poihtai; 
novmou dikaiwqhvsontai. 14 o{tan ga;r e[qnh ta; 
mh; novmon e[conta fuvsei ta; tou' novmou 

poiw'sin, ou|toi novmon mh; e[conte" eJautoi'" 

eijsin novmo": 15 oi{tine" ejndeivknuntai to; 
e[rgon tou' novmou grapto;n ejn tai'" kardivai" 

aujtw'n, summarturouvsh" aujtw'n th'" 

suneidhvsew" kai; metaxu; ajllhvlwn tw'n 

logismw'n kathgorouvntwn h] kai; 
ajpologoumevnwn, 16 ejn hJmevra/ o{te krivnei oJ 
qeo;" ta; krupta; tw'n ajnqrwvpwn kata; to; 
eujaggevliovn mou dia; Cristou' !Ihsou'. 17 Eij de; 
su; !Ioudai'o" ejponomavzh/ kai; ejpanapauvh/ 
novmw/ kai; kauca'sai ejn qew'/ 18 kai; ginwvskei" 

to; qevlhma kai; dokimavzei" ta; diafevronta 

kathcouvmeno" ejk tou' novmou, 19 pevpoiqav" te 

seauto;n oJdhgo;n ei\nai tuflw'n, fw'" tw'n ejn 

skovtei, 20 paideuth;n ajfrovnwn, didavskalon 

nhpivwn, e[conta th;n movrfwsin th'" gnwvsew" 

kai; th'" ajlhqeiva" ejn tw'/ novmw/: 21 oJ ou\n 

didavskwn e{teron seauto;n ouj didavskei"_ oJ 
khruvsswn mh; klevptein klevptei"_ 22 oJ levgwn 

mh; moiceuvein moiceuvei"_ oJ bdelussovmeno" 

ta; ei[dwla iJerosulei'"_ 23 o}" ejn novmw/ 
kauca'sai, dia; th'" parabavsew" tou' novmou 

to;n qeo;n ajtimavzei"_ 24 to; ga;r o[noma tou' 
qeou' di! uJma'" blasfhmei'tai ejn toi'" e[qnesin, 
kaqw;" gevgraptai. 25 peritomh; me;n ga;r 

wjfelei' eja;n novmon pravssh/": eja;n de; 
parabavth" novmou h\/", hJ peritomhv sou 

ajkrobustiva gevgonen. 26 eja;n ou\n hJ 
ajkrobustiva ta; dikaiwvmata tou' novmou 

fulavssh/, oujc hJ ajkrobustiva aujtou' eij" 

peritomh;n logisqhvsetai_ 27 kai; krinei' hJ ejk 

fuvsew" ajkrobustiva to;n novmon telou'sa se; 
to;n dia; gravmmato" kai; peritomh'" 

parabavthn novmou. 28 ouj ga;r oJ ejn tw'/ fanerw'/ 
!Ioudai'ov" ejstin, oujde; hJ ejn tw'/ fanerw'/ ejn 

sarki; peritomhv: 29 ajll! oJ ejn tw'/ kruptw'/ 
!Ioudai'o", kai; peritomh; kardiva" ejn 

pneuvmati ouj gravmmati, ou| oJ e[paino" oujk ejx 

ajnqrwvpwn ajll! ejk tou' qeou'. 

 

 

 

séget és halhatatlanságot keresnek, 8 haraggal és 
dühvel azoknak, akik szembeszállnak vele, és nem 
engedelmeskednek az igazságnak, hanem a gonos-
zságnak hisznek. 9 Gyötrelem és kín lesz minden 
embernek, aki gonoszat tesz, elsősorban a zsidónak, 
aztán a görögnek; 10 viszont dicsőség, tisztesség és 
béke lesz mindenkinek, aki jót cselekszik, elsősorban 
a zsidónak, aztán a görögnek. 11 Mert Istennél nincs 
személyválogatás. 

12 Mindazok ugyanis, akik törvény nélkül van-
nak és vétkeztek, elvesznek a törvény nélkül is; min-
dazokat pedig, akik a törvény alatt vétkeztek, a tör-
vény alapján ítélik el, 13 mert nem a törvény hallgatói 
igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói nyer-
nek megigazulást. 14 Amikor ugyanis a pogányok, 
kiknek nincs törvényük, természettől vezérelve meg-
teszik a törvényben foglaltakat, akkor – noha törvé-
nyük nincsen, ők maguk a törvény maguknak, 15 és 
így megmutatják, hogy a törvény követése a szívük-
be van írva. Lelkiismeretük tesz nekik erről tanúsá-
got, és a gondolataik, amelyek hol vádolják őket, hol 
pedig felmentik 16 azon a napon, amikor Isten ítél-
kezni fog Jézus Krisztus által az emberek rejtett dol-
gairól az én evangéliumom szerint. 

A zsidók és a törvény 17 Ha tehát zsidó a neved, 
s megnyugvást találsz a törvényben, és dicsekvésed 
az Isten, 18 ismered az akaratát, felismered, mi a he-
lyes, mert a törvény által oktatást nyertél, 19 és azt 
hiszed, hogy a vakoknak vezetője, a sötétségben le-
vők világossága, 20 az oktalanok oktatója, a kisdedek 
nevelője vagy, aki megkaptad a törvényben a tudás 
és az igazság formáját; 21 nos tehát te, aki mást taní-
tasz, önmagadat nem tanítod? Aki másnak hirdeted, 
hogy nem szabad lopni, te lopsz? 22 Aki azt mondod, 
hogy nem szabad házasságot törni, házasságot törsz? 
Aki utálod a bálványokat, templomokat rabolsz ki? 
23 Aki kérkedsz a törvénnyel, a törvény megszegésé-
vel gyalázod az Istent? 24 »Miattatok káromolják 
Isten nevét a nemzetek között«, amint írva van {Iz 52,5}.

25 A körülmetélkedés használ ugyan, ha a tör-
vényt megtartod, de ha a törvényt áthágod, körülme-
téltséged körülmetéletlenséggé válik. 26 Ha viszont a 
körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, 
nem számít körülmetéltségnek a 
körülmetéletlensége? 27 S az, aki a természet szerint 
körülmetéletlen, ha teljesíti a törvényt, megítél majd 
téged, aki az Írás és a körülmetéltség mellett tör-
vényszegő vagy. 28 Mert nem az a zsidó, aki külsőleg 
az, és nem az a körülmetéltség, ami kívül, a testen 
látható, 29 hanem az a zsidó, aki bensejében az. Ez a 
szív körülmetéltsége a lélek szerint és nem a betű 
szerint. Az ilyen ember nem az emberektől nyer di-
cséretet, hanem Istentől. 



 

 

 

§3 1 Tiv ou\n to; perisso;n tou' !Ioudaivou, 
h] tiv" hJ wjfevleia th'" peritomh'"_ 2 polu; kata; 
pavnta trovpon. prw'ton me;n »ga;r¼ o{ti 
ejpisteuvqhsan ta; lovgia tou' qeou'. 3 tiv ga;r eij 
hjpivsthsavn tine"_ mh; hJ ajpistiva aujtw'n th;n 

pivstin tou' qeou' katarghvsei_ 4 mh; gevnoito: 
ginevsqw de; oJ qeo;" ajlhqhv", pa'" de; a[nqrwpo" 

yeuvsth", kaqw;" gevgraptai, @vOpw" a]n 

dikaiwqh'/" ejn toi'" lovgoi" sou kai; nikhvsei" 

ejn tw'/ krivnesqaiv se. 5 eij de; hJ ajdikiva hJmw'n 

qeou' dikaiosuvnhn sunivsthsin, tiv ejrou'men_ 
mh; a[diko" oJ qeo;" oJ ejpifevrwn th;n ojrghvn_ 
kata; a[nqrwpon levgw. 6 mh; gevnoito: ejpei; pw'" 

krinei' oJ qeo;" to;n kovsmon_ 7 eij de; hJ ajlhvqeia 

tou' qeou' ejn tw'/ ejmw'/ yeuvsmati ejperivsseusen 

eij" th;n dovxan aujtou', tiv e[ti kajgw; wJ" 

aJmartwlo;" krivnomai_ 8 kai; mh; kaqw;" 

blasfhmouvmeqa kai; kaqwv" fasivn tine" hJma'" 

levgein o{ti Poihvswmen ta; kaka; i{na e[lqh/ ta; 
ajgaqav_ w|n to; krivma e[ndikovn ejstin. 9 Tiv ou\n_ 
proecovmeqa_ ouj pavntw", proh/tiasavmeqa ga;r 

!Ioudaivou" te kai; @vEllhna" pavnta" uJf! 
aJmartivan ei\nai, 10 kaqw;" gevgraptai o{ti Oujk 

e[stin divkaio" oujde; ei|", 11 oujk e[stin oJ 
sunivwn, oujk e[stin oJ ejkzhtw'n to;n qeovn. 
12 pavnte" ejxevklinan, a{ma hjcrewvqhsan: oujk 

e[stin oJ poiw'n crhstovthta, »oujk e[stin¼ e{w" 

eJnov". 13 tavfo" ajnew/gmevno" oJ lavrugx aujtw'n, 
tai'" glwvssai" aujtw'n ejdoliou'san, ijo;" 

ajspivdwn uJpo; ta; ceivlh aujtw'n, 14 w|n to; 
stovma ajra'" kai; pikriva" gevmei: 15 ojxei'" oiJ 
povde" aujtw'n ejkcevai ai|ma, 16 suvntrimma kai; 
talaipwriva ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n, 17 kai; oJdo;n 

eijrhvnh" oujk e[gnwsan. 18 oujk e[stin fovbo" 

qeou' ajpevnanti tw'n ojfqalmw'n aujtw'n. 
19 Oi[damen de; o{ti o{sa oJ novmo" levgei toi'" ejn 

tw'/ novmw/ lalei', i{na pa'n stovma fragh'/ kai; 
uJpovdiko" gevnhtai pa'" oJ kovsmo" tw'/ qew'/: 
20 diovti ejx e[rgwn novmou ouj dikaiwqhvsetai 
pa'sa sa;rx ejnwvpion aujtou', dia; ga;r novmou 

ejpivgnwsi" aJmartiva". 21 Nuni; de; cwri;" novmou 

dikaiosuvnh qeou' pefanevrwtai, 
marturoumevnh uJpo; tou' novmou kai; tw'n 

profhtw'n, 22 dikaiosuvnh de; qeou' dia; 
pivstew" !Ihsou' Cristou', eij" pavnta" tou;" 

pisteuvonta": ouj gavr ejstin diastolhv: 
23 pavnte" ga;r h{marton kai; uJsterou'ntai th'" 

dovxh" tou' qeou', 24 dikaiouvmenoi dwrea;n th'/ 
aujtou' cavriti dia; th'" ajpolutrwvsew" th'" ejn 

Cristw'/ !Ihsou': 25 o}n proevqeto oJ qeo;" 

iJlasthvrion dia; »th'"¼ pivstew" ejn tw'/ aujtou' 
ai{mati eij" e[ndeixin th'" dikaiosuvnh" aujtou' 
dia; th;n pavresin tw'n progegonovtwn 

aJmarthmavtwn 

26 ejn th'/ ajnoch'/ tou' qeou', pro;" 

th;n e[ndeixin th'" dikaiosuvnh" aujtou' ejn tw'/ 
nu'n kairw'/, eij" to; ei\nai aujto;n divkaion kai;

3 Mindenki vétkezett 1 Mi előnye van tehát a 
zsidónak? Vagy mi haszna a körülmetélkedésnek? 

2 Sok, minden tekintetben. Éspedig először az, 
hogy Isten rájuk bízta igéit. 

3 Mit számít az, hogy közülük egyesek hitetle-
nek voltak? Vajon azoknak a hitetlensége megszün-
teti-e Isten hűségét? Bizony nem! 

4 Ellenkezőleg, Isten igaz, legyen bár minden 
ember hazug {Zsolt 116,11}, amint meg van írva: »Hogy 
elismerjenek igaznak beszédeidben, és győztes légy, 
mikor perbe szállnak veled« {Zsolt 51,6}. 

5 De mit mondjunk arra, ha a mi igaztalansá-
gunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát? Nem iga-
zságtalan-e Isten, amikor haragjával sújt? – Emberi 
módon szólok. 

6 Semmiképpen sem. Különben hogyan ítélné 
meg Isten ezt a világot? 

7 De ha Isten igazsága az én hazugságom révén 
bővelkedik az ő dicsőségére, akkor miért sújt engem 
az ítélet, mint bűnöst? 8 És miért ne tennénk rosszat, 
hogy jó származzék belőle, amivel rágalmaznak is 
minket egyesek, s ránk fogják, hogy mi így beszé-
lünk? Az ilyen embereket méltón sújtja az ítélet. 

9 Hogyan áll tehát a dolog? Különbek vagyunk-e 
náluk? Semmiképpen sem. Az imént bizonyítottuk 
be, hogy a zsidók és a görögök mind alá vannak vet-
ve a bűnnek, 10 amint írva van: 

»Nincs egy igaz ember sem;  
11 nincs, aki értene, nincs, aki keresse Istent;  
12 mindnyájan eltévedtek, s egyaránt haszonta-
lanok lettek,  
nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem {Préd 

7,20; Zsolt 14,1-3}. 
13 A torkuk tátongó sír,  
nyelvüket álnokul forgatják {Zsolt 5,10}, 
kígyók mérge van az ajkuk alatt {Zsolt 140,4}. 
14 Átkozódással és keserűséggel van tele a szá-
juk {Zsolt 10,7}. 
15 Lábuk gyors a vérontásra.  
16 Csapás és szerencsétlenség van útjaikon,  
17 s a békesség útját nem ismerik {Iz 59,7-8}, 
18 Isten félelme nincs a szemük előtt« {Zsolt 36,2}. 
19 Mi pedig tudjuk, hogy mindazt, amit a tör-

vény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt 
vannak, s így minden száj némuljon el, és az egész 
világ kerüljön Isten ítélete alá! 20 Mert nincs az az 
ember, aki megigazul előtte a törvény tettei által {Zsolt 

143,2}. Hiszen a törvény csak megismerteti a bűnt. 

Megigazulás és új élet: 3,21-8,39 

Megigazulás a hit által 21 Most azonban Isten 
igazvolta nyilvánvaló lett, függetlenül a törvénytől. 
A törvény és a próféták tanúságot tesznek róla. 
22 Istennek ez az igazvolta pedig a Jézus Krisztusba



dikaiou'nta to;n ejk pivstew" !Ihsou'. 27 Pou'
ou\n hJ kauvchsi"_ ejxekleivsqh. dia; poivou 

novmou_ tw'n e[rgwn_ oujciv, ajlla; dia; novmou 

pivstew". 28 logizovmeqa ga;r dikaiou'sqai 
pivstei a[nqrwpon cwri;" e[rgwn novmou. 29 h] 
!Ioudaivwn oJ qeo;" movnon_ oujci; kai; ejqnw'n_ nai; 
kai; ejqnw'n, 30 ei[per ei|" oJ qeov", o}" dikaiwvsei 
peritomh;n ejk pivstew" kai; ajkrobustivan dia; 
th'" pivstew". 31 novmon ou\n katargou'men dia; 
th'" pivstew"_ mh; gevnoito, ajlla; novmon 

iJstavnomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 1 Tiv ou\n ejrou'men euJrhkevnai 
!Abraa;m to;n propavtora hJmw'n kata; savrka_ 
2 eij ga;r !Abraa;m ejx e[rgwn ejdikaiwvqh, e[cei 
kauvchma: ajll! ouj pro;" qeovn. 3 tiv ga;r hJ 
grafh; levgei_ !Epivsteusen de; !Abraa;m tw'/ 
qew'/, kai; ejlogivsqh aujtw'/ eij" dikaiosuvnhn. 
4 tw'/ de; ejrgazomevnw/ oJ misqo;" ouj logivzetai 
kata; cavrin ajlla; kata; ojfeivlhma: 5 tw'/ de; mh; 
ejrgazomevnw/, pisteuvonti de; ejpi; to;n 

dikaiou'nta to;n ajsebh', logivzetai hJ pivsti" 

aujtou' eij" dikaiosuvnhn, 6 kaqavper kai; Daui;d 

levgei to;n makarismo;n tou' ajnqrwvpou w|/ oJ 
qeo;" logivzetai dikaiosuvnhn cwri;" e[rgwn, 
7 Makavrioi w|n ajfevqhsan aiJ ajnomivai kai; w|n 

ejpekaluvfqhsan aiJ aJmartivai: 8 makavrio" 

ajnh;r ou| ouj mh; logivshtai kuvrio" aJmartivan. 
9 oJ makarismo;" ou\n ou|to" ejpi; th;n peritomh;n 

h] kai; ejpi; th;n ajkrobustivan_ levgomen gavr, 
!Elogivsqh tw'/ !Abraa;m hJ pivsti" eij" 

dikaiosuvnhn. 10 pw'" ou\n ejlogivsqh_ ejn 

peritomh'/ o[nti h] ejn ajkrobustiva/_ oujk ejn 

peritomh'/ ajll! ejn ajkrobustiva/: 11 kai; shmei'on 

e[laben peritomh'", sfragi'da th'" 

dikaiosuvnh" th'" pivstew" th'" ejn th'/ 
ajkrobustiva/, eij" to; ei\nai aujto;n patevra 

pavntwn tw'n pisteuovntwn di! ajkrobustiva", 
eij" to; logisqh'nai »kai;¼ aujtoi'" »th;n¼ 
dikaiosuvnhn, 12 kai; patevra peritomh'" toi'"

22 Istennek ez az igazvolta pedig a Jézus Krisztusba 
vetett hit által irányul mindazokra, akik hisznek ben-
ne; különbségtétel ugyanis nincsen. 23 Mert 
mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten 
dicsőségét. 24 Ingyen igazulnak meg az ő 
kegyelméből a megváltás által, amely Jézus 
Krisztusban van, 25 akit Isten rendelt vére által 
történő engesztelésül, a hit révén, hogy így kimutassa 
a maga igazvoltát, miután eltűrte az előző idő bűneit 
26 Isten béketűrésével, hogy kimutassa – mondom – a 
maga igazvoltát a mostani időben, s hogy ő maga 
igaz legyen, s megigazulttá tegye azt, aki Jézus 
Krisztus hitéből való. 27 Lehet e akkor dicsekedni? Ki van zárva! Me-
lyik törvény által? A cselekedetek törvénye által? 
Nem, hanem a hit törvénye által. 28 Mi ugyanis azt 
tartjuk, hogy az ember a hit által igazul meg a tör-
vény cselekedetei nélkül. 29 Vagy Isten csak a zsidó-
ké volna, s nem a pogányoké is? Bizony a pogányo-
ké is! 30 Mert ugyanaz az egy Isten az, aki megiga-
zulttá teszi a körülmetéltet a hitből, és a körülmeté-
letlent a hit által. 31 Lerontjuk tehát a törvényt a hit 
által? Dehogyis! Ellenkezőleg: megerősítjük a tör-
vényt. 

4 Ábrahám hite 1 Mit mondjunk tehát Ábrahám-
ról, test szerint való atyánkról? Mit nyert el ő? 2 Ha 
ugyanis Ábrahám a tettei által igazult meg, van mivel 
dicsekedjék, de nem az Istennél. 3 Mert mit mond az 
Írás? »Ábrahám hitt Istennek, s ez megigazulásul 
számíttatott be neki« {Ter 15,6}. 4 Márpedig aki tetteket 
visz végbe, annak a bért nem kegyelemből számítják 
be, hanem a tartozás kiegyenlítéseként. 5 Annak el-
lenben, aki nem visz végbe tetteket, hanem hisz ab-
ban, aki megigazulttá teszi a bűnöst, annak a hitet 
számítják be megigazulásul. 6 Mint ahogy Dávid is 
hirdeti annak az embernek a boldogságát, akinek 
Isten beszámítja a megigazulást tettek nélkül: 

7 »Boldogok,  
akiknek gonoszsága bocsánatot nyert, és akik-
nek bűnei. be fannak födve.  
8 Boldog az az ember,  
akinek az Úr nem számítja be bűneit« {Zsolt 32,1-

2}. 
9 De vajon ez a boldogság csak a körülmetélte-

ket illeti meg, vagy a körülmetéletleneket is? Hiszen 
azt mondjuk, hogy »a hit számíttatott be Ábrahám-
nak megigazulásul« {Ter 15,6}. 10 Nos hát, hogyan tu-
datott be? Körülmetélt, vagy körülmetéletlen állapo-
tában? Bizony, nem mint körülmetéltnek, hanem 
mint körülmetéletlennek. 11 A körülmetélés jelét úgy 
kapta, mint a hitből való, a körülmetéletlenségben 
elnyert megigazulás pecsétjét {Ter 17,10-11}, hogy atyja 
legyen mindenkinek, aki hisz, bár körülmetéletlen, s 
a megigazulás nekik is beszámíttassék, 12 és hogy 
atyjuk legyen a körülmetélteknek is; nemcsak azok-

k kik k l él é ből lók h k k



oujk ejk peritomh'" movnon ajlla; kai; toi'"
stoicou'sin toi'" i[cnesin th'" ejn ajkrobustiva/ 
pivstew" tou' patro;" hJmw'n !Abraavm. 13 Ouj 
ga;r dia; novmou hJ ejpaggeliva tw'/ !Abraa;m h] 
tw'/ spevrmati aujtou', to; klhronovmon aujto;n 

ei\nai kovsmou, ajlla; dia; dikaiosuvnh" 

pivstew": 14 eij ga;r oiJ ejk novmou klhronovmoi, 
kekevnwtai hJ pivsti" kai; kathvrghtai hJ 
ejpaggeliva: 15 oJ ga;r novmo" ojrgh;n 

katergavzetai: ou| de; oujk e[stin novmo", oujde; 
paravbasi". 16 dia; tou'to ejk pivstew", i{na 

kata; cavrin, eij" to; ei\nai bebaivan th;n 

ejpaggelivan panti; tw'/ spevrmati, ouj tw'/ ejk 

tou' novmou movnon ajlla; kai; tw'/ ejk pivstew" 

!Abraavm »o{" ejstin path;r pavntwn hJmw'n, 
17 kaqw;" gevgraptai o{ti Patevra pollw'n 

ejqnw'n tevqeikav se¼ katevnanti ou| ejpivsteusen 

qeou' tou' zw/opoiou'nto" tou;" nekrou;" kai; 
kalou'nto" ta; mh; o[nta wJ" o[nta: 18 o}" par! 
ejlpivda ejp! ejlpivdi ejpivsteusen eij" to; 
genevsqai aujto;n patevra pollw'n ejqnw'n kata; 
to; eijrhmevnon, Ou{tw" e[stai to; spevrma sou: 
19 kai; mh; ajsqenhvsa" th'/ pivstei katenovhsen 

to; eJautou' sw'ma »h[dh¼ nenekrwmevnon, 
eJkatontaethv" pou uJpavrcwn, kai; th;n 

nevkrwsin th'" mhvtra" Savrra", 20 eij" de; th;n 

ejpaggelivan tou' qeou' ouj diekrivqh th'/ ajpistiva/ 
ajll! ejnedunamwvqh th'/ pivstei, dou;" dovxan tw'/ 
qew'/ 21 kai; plhroforhqei;" o{ti o} ejphvggeltai 
dunatov" ejstin kai; poih'sai. 22 dio; »kai;¼ 
ejlogivsqh aujtw'/ eij" dikaiosuvnhn. 23 Oujk 

ejgravfh de; di! aujto;n movnon o{ti ejlogivsqh 

aujtw'/, 24 ajlla; kai; di! hJma'" oi|" mevllei 
logivzesqai, toi'" pisteuvousin ejpi; to;n 

ejgeivranta !Ihsou'n to;n kuvrion hJmw'n ejk 

nekrw'n, 25 o}" paredovqh dia; ta; 
paraptwvmata hJmw'n kai; hjgevrqh dia; th;n 

dikaivwsin hJmw'n. 

 

 

 

 

 

 

 

§5 1 Dikaiwqevnte" ou\n ejk pivstew" 

eijrhvnhn e[comen pro;" to;n qeo;n dia; tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou', 2 di! ou| kai; th;n 

prosagwgh;n ejschvkamen »th'/ pivstei¼ eij" th;n 

cavrin tauvthn ejn h|/ eJsthvkamen, kai; 
kaucwvmeqa ejp! ejlpivdi th'" dovxh" tou' qeou'. 
3 ouj movnon dev, ajlla; kai; kaucwvmeqa ejn tai'" 

qlivyesin, eijdovte" o{ti hJ qli'yi" uJpomonh;n 

katergavzetai, 4 hJ de; uJpomonh; dokimhvn, hJ de; 
dokimh; ejlpivda: 5 hJ de; ejlpi;" ouj kataiscuvnei, 
o{ti hJ ajgavph tou' qeou' ejkkevcutai ejn tai'" 

kardivai" hJmw'n dia; pneuvmato" aJgivou tou'

nak, akik a körülmetéltségből valók, hanem azoknak 
is, akik követik Ábrahám atyánknak a 
körülmetéletlenség állapotában tanúsított hitének 
nyomdokait. 

13 Azt az ígéretet ugyanis, hogy a világ örököse 
lesz, Ábrahám és utódai kapták, nem a törvény köz-
vetítésével, hanem a hitből való megigazulás alapján. 
14 Ha az örökösök azok, akik a törvényből valók, 
akkor a hit hiábavaló, és az ígéret semmis. 15 Hisz a 
törvény haragot szül. Ahol ugyanis nincs törvény, ott 
törvényszegés sincs. 16 Azért hitből, hogy kegyelem-
ből legyen, és az ígéret biztos legyen minden utód 
számára, nemcsak azoknak, akik a törvényből valók, 
hanem azoknak is, akik Ábrahám hitéből valók, aki 
mindnyájunknak atyja 17 Isten előtt, amint meg van 
írva: »sok nemzet atyjává rendeltelek« {Ter 17,5}. Ő hitt 
annak, aki életre kelti a holtakat, és aki létre hívja a 
nemlétezőket, hogy létezzenek. 18 Ő reménységgel 
hitt a remény ellenére, így sok nemzet atyja lett, 
amint megmondatott neki: »Annyi lesz a te utó-
dod« {Ter 15,5}. 19 És nem gyengült meg a hitben, hol-
ott már majdnem százesztendős volt, nem gondolt 
sem életerejét vesztett testére, sem Sára elapadt mé-
hére, 20 és Isten ígéretével szemben sem kételkedett 
hitetlenkedéssel, hanem megerősödött hitében, s 
megadta a tiszteletet Istennek 21 abban a teljes meg-
győződésben, hogy van hatalma megtenni, amit ígért. 
22 És ez számíttatott be neki megigazulásul {Ter 15,6}. 

23 De nemcsak róla írták meg azt, hogy beszámí-
tották neki, 24 hanem rólunk is, akiknek beszámítják, 
ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül 
Jézus Krisztust, a mi Urunkat, 25 aki bűneinkért át-
adatott, és megigazulásunkért feltámasztatott. 

5 A megigazult ember 1 Mivel tehát elnyertük a 
megigazulást a hitből, békességünk van Istennel a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. 2 Őáltala megnyílt szá-
munkra az út a hit által a kegyelemhez, amelyben 
kitartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének re-
ménysége alapján. 3 Sőt dicsekszünk még a szoron-
gatásokban is, tudva, hogy a szorongatás türelmet 
eredményez, 4 a türelem kipróbáltságot, a kipróbált-
ság reményt, 5 a remény pedig nem engedi, hogy 
megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szí-
vünkbe a nekünk adott Szentlélek által. 

6 Krisztus ugyanis akkor, amikor még erőtlenek 
voltunk, a meghatározott időben, meghalt a gono-
szokért. 7 Pedig az igaz emberért is aligha hal meg 
valaki; esetleg a jóért képes valaki meghalni. 8 Isten 
azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, 
hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk, 
9 Krisztus meghalt értünk. Azért most, miután az ő 
vére által megigazultunk, még sokkal inkább meg-
ment minket őáltala a haragtól. 10 Ha mi, amikor még 



doqevnto" hJmi'n, 6 e[ti ga;r Cristo;" o[ntwn
hJmw'n ajsqenw'n e[ti kata; kairo;n uJpe;r ajsebw'n 

ajpevqanen. 7 movli" ga;r uJpe;r dikaivou ti" 

ajpoqanei'tai: uJpe;r ga;r tou' ajgaqou' tavca ti" 

kai; tolma'/ ajpoqanei'n: 8 sunivsthsin de; th;n 

eJautou' ajgavphn eij" hJma'" oJ qeo;" o{ti e[ti 
aJmartwlw'n o[ntwn hJmw'n Cristo;" uJpe;r hJmw'n 

ajpevqanen. 9 pollw'/ ou\n ma'llon dikaiwqevnte" 

nu'n ejn tw'/ ai{mati aujtou' swqhsovmeqa di! 
aujtou' ajpo; th'" ojrgh'". 10 eij ga;r ejcqroi; o[nte" 

kathllavghmen tw'/ qew'/ dia; tou' qanavtou tou' 
uiJou' aujtou', pollw'/ ma'llon katallagevnte" 

swqhsovmeqa ejn th'/ zwh'/ aujtou': 11 ouj movnon 

dev, ajlla; kai; kaucwvmenoi ejn tw'/ qew'/ dia; tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou', di! ou| nu'n th;n 

katallagh;n ejlavbomen. 12 Dia; tou'to w{sper 

di! eJno;" ajnqrwvpou hJ aJmartiva eij" to;n kovsmon 

eijsh'lqen kai; dia; th'" aJmartiva" oJ qavnato", 
kai; ou{tw" eij" pavnta" ajnqrwvpou" oJ qavnato" 

dih'lqen, ejf! w|/ pavnte" h{marton: 13 a[cri ga;r 

novmou aJmartiva h\n ejn kovsmw/, aJmartiva de; oujk 

ejllogei'tai mh; o[nto" novmou: 14 ajlla; 
ejbasivleusen oJ qavnato" ajpo; !Ada;m mevcri 
Mwu>sevw" kai; ejpi; tou;" mh; aJmarthvsanta" 

ejpi; tw'/ oJmoiwvmati th'" parabavsew" !Adavm, 
o{" ejstin tuvpo" tou' mevllonto". 15 !All! oujc 

wJ" to; paravptwma, ou{tw" kai; to; cavrisma: eij 
ga;r tw'/ tou' eJno;" paraptwvmati oiJ polloi; 
ajpevqanon, pollw'/ ma'llon hJ cavri" tou' qeou' 
kai; hJ dwrea; ejn cavriti th'/ tou' eJno;" ajnqrwvpou 

!Ihsou' Cristou' eij" tou;" pollou;" 

ejperivsseusen. 16 kai; oujc wJ" di! eJno;" 

aJmarthvsanto" to; dwvrhma: to; me;n ga;r krivma 

ejx eJno;" eij" katavkrima, to; de; cavrisma ejk 

pollw'n paraptwmavtwn eij" dikaivwma. 17 eij 
ga;r tw'/ tou' eJno;" paraptwvmati oJ qavnato" 

ejbasivleusen dia; tou' eJnov", pollw'/ ma'llon oiJ 
th;n perisseivan th'" cavrito" kai; th'" dwrea'" 

th'" dikaiosuvnh" lambavnonte" ejn zwh'/ 
basileuvsousin dia; tou' eJno;" !Ihsou' Cristou'. 
18 !vAra ou\n wJ" di! eJno;" paraptwvmato" eij" 

pavnta" ajnqrwvpou" eij" katavkrima, ou{tw" 

kai; di! eJno;" dikaiwvmato" eij" pavnta" 

ajnqrwvpou" eij" dikaivwsin zwh'": 19 w{sper 

ga;r dia; th'" parakoh'" tou' eJno;" ajnqrwvpou 

aJmartwloi; katestavqhsan oiJ polloiv, ou{tw" 

kai; dia; th'" uJpakoh'" tou' eJno;" divkaioi 
katastaqhvsontai oiJ polloiv. 20 novmo" de; 
pareish'lqen i{na pleonavsh/ to; paravptwma: 
ou| de; ejpleovnasen hJ aJmartiva, 
uJpereperivsseusen hJ cavri", 21 i{na w{sper 

ejbasivleusen hJ aJmartiva ejn tw'/ qanavtw/, ou{tw" 

kai; hJ cavri" basileuvsh/ dia; dikaiosuvnh" eij" 

zwh;n aijwvnion dia; !Ihsou' Cristou' tou' kurivou 

hJmw'n. 

 

§6 1 Tiv ou\n ejrou'men_ ejpimevnwmen th'/ 
aJmartiva/, i{na hJ cavri" pleonavsh/_ 2 mh; 
gevnoito: oi{tine" ajpeqavnomen th'/ aJmartiva/, 

{

ellenségek voltunk, kiengesztelődtünk Istennel Fiá-
nak halála által, most, mint kiengesztelődöttek, sok-
kal inkább üdvösséget nyerünk az ő élete által. 11 Sőt 
még dicsekszünk is Istenben a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, aki által most elnyertük a kiengeszte-
lődést. 

Ádám és Krisztus 12 Egy ember által jött a bűn 
ebbe a világba, a bűn által pedig a halál, s így a halál 
átment minden emberre, mert mindenki vétkezett. 
13 Bűn ugyanis volt a világon a törvény előtt is, de a 
bűnt nem számítják be, ha nincs törvény. 14 A halál 
mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik 
nem vétkeztek hasonló törvényszegéssel, mint 
Ádám, aki előképe az Eljövendőnek. 

15 De nem úgy áll a dolog a kegyelem ajándéká-
val, mint a bűnbeeséssel. Ha ugyanis sok ember 
meghalt egynek bűnbeesése következtében, Isten 
kegyelme, és az egy embernek, Jézus Krisztusnak a 
kegyelmében nyert ajándék még sokkal bőségeseb-
ben kiáradt sokakra. 16 Az ajándékkal pedig nem úgy 
van, mint annak az egy bűnösnek a tettével; mert az 
egy miatt való ítélet büntetést eredményez, a kegye-
lem azonban sok vétekből a megigazulásra vezet. 
17 Mert ha a halál uralomra jutott egy által, egynek a 
bűnbeesése miatt, akkor sokkal inkább uralkodnak 
majd az életben az egy Jézus Krisztus által minda-
zok, akik megkapják a kegyelem és a megigazulás 
ajándékának a bőségét. 

18 Amint tehát büntetés szállt minden emberre 
egynek a bűnbeesése miatt, úgy az életet adó meg-
igazulásban is minden ember részesül egynek az igaz 
volta miatt. 19 Ahogyan ugyanis a sok ember bűnössé 
vált egy ember engedetlensége által, éppúgy a sok 
ember megigazulttá is válik egynek az engedelmes-
sége által. 

20 A törvény azért jött közbe, hogy a bűnözés 
fokozódjék; amikor azonban elhatalmasodott a bűn, 
túláradt a kegyelem, 21 hogy amint a bűn halált hozva 
uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megiga-
zulás által az örök életre a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által. 

6 Élet és halál Krisztussal 1 Mit mondjunk te-
hát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem 
annál bőségesebb legyen? 

2 Semmi esetre sem. Mert mi, akik meghaltunk a 
bűnnek, hogyan éljünk továbbra is benne? 3 Vagy 
nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztel-
kedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelked-
tünk meg? 4 Eltemettek tehát vele együtt a halálba a 
keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége fel-
támasztotta Krisztust a halottak közül, éppúgy mi is 
új életben járjunk. 5 Ha ugyanis eggyé lettünk vele 
halálának hasonlóságában, úgy majd a feltámadásá-



pw'" e[ti zhvsomen ejn aujth'/_ 3 h] ajgnoei'te o{ti 
o{soi ejbaptivsqhmen eij" Cristo;n !Ihsou'n eij" 

to;n qavnaton aujtou' ejbaptivsqhmen_ 
4 sunetavfhmen ou\n aujtw'/ dia; tou' 
baptivsmato" eij" to;n qavnaton, i{na w{sper 

hjgevrqh Cristo;" ejk nekrw'n dia; th'" dovxh" 

tou' patrov", ou{tw" kai; hJmei'" ejn kainovthti 
zwh'" peripathvswmen. 5 eij ga;r suvmfutoi 
gegovnamen tw'/ oJmoiwvmati tou' qanavtou 

aujtou', ajlla; kai; th'" ajnastavsew" ejsovmeqa: 
6 tou'to ginwvskonte", o{ti oJ palaio;" hJmw'n 

a[nqrwpo" sunestaurwvqh, i{na katarghqh'/ to; 
sw'ma th'" aJmartiva", tou' mhkevti douleuvein 

hJma'" th'/ aJmartiva/: 7 oJ ga;r ajpoqanw;n 

dedikaivwtai ajpo; th'" aJmartiva". 8 eij de; 
ajpeqavnomen su;n Cristw'/, pisteuvomen o{ti kai; 
suzhvsomen aujtw'/: 9 eijdovte" o{ti Cristo;" 

ejgerqei;" ejk nekrw'n oujkevti ajpoqnhv/skei, 
qavnato" aujtou' oujkevti kurieuvei. 10 o} ga;r 

ajpevqanen, th'/ aJmartiva/ ajpevqanen ejfavpax: o} 
de; zh'/, zh'/ tw'/ qew'/. 11 ou{tw" kai; uJmei'" 

logivzesqe eJautou;" »ei\nai¼ nekrou;" me;n th'/ 
aJmartiva/ zw'nta" de; tw'/ qew'/ ejn Cristw'/ 
!Ihsou'. 12 Mh; ou\n basileuevtw hJ aJmartiva ejn 

tw'/ qnhtw'/ uJmw'n swvmati eij" to; uJpakouvein 

tai'" ejpiqumivai" aujtou', 13 mhde; paristavnete 

ta; mevlh uJmw'n o{pla ajdikiva" th'/ aJmartiva/, 
ajlla; parasthvsate eJautou;" tw'/ qew'/ wJsei; ejk 

nekrw'n zw'nta" kai; ta; mevlh uJmw'n o{pla 

dikaiosuvnh" tw'/ qew'/: 14 aJmartiva ga;r uJmw'n ouj 
kurieuvsei, ouj gavr ejste uJpo; novmon ajlla; uJpo; 
cavrin. 15 Tiv ou\n_ aJmarthvswmen o{ti oujk 

ejsme;n uJpo; novmon ajlla; uJpo; cavrin_ mh; 
gevnoito. 16 oujk oi[date o{ti w|/ paristavnete 

eJautou;" douvlou" eij" uJpakohvn, dou'loiv ejste w|/ 
uJpakouvete, h[toi aJmartiva" eij" qavnaton h] 
uJpakoh'" eij" dikaiosuvnhn_ 17 cavri" de; tw'/ qew'/ 
o{ti h\te dou'loi th'" aJmartiva" uJphkouvsate de; 
ejk kardiva" eij" o}n paredovqhte tuvpon 

didach'", 18 ejleuqerwqevnte" de; ajpo; th'" 

aJmartiva" ejdoulwvqhte th'/ dikaiosuvnh/: 
19 ajnqrwvpinon levgw dia; th;n ajsqevneian th'" 

sarko;" uJmw'n. w{sper ga;r paresthvsate ta; 
mevlh uJmw'n dou'la th'/ ajkaqarsiva/ kai; th'/ 
ajnomiva/ eij" th;n ajnomivan, ou{tw" nu'n 

parasthvsate ta; mevlh uJmw'n dou'la th'/ 
dikaiosuvnh/ eij" aJgiasmovn. 20 o{te ga;r dou'loi 
h\te th'" aJmartiva", ejleuvqeroi h\te th'/ 
dikaiosuvnh/. 21 tivna ou\n karpo;n ei[cete tovte 

ejf! oi|" nu'n ejpaiscuvnesqe_ to; ga;r tevlo" 

ejkeivnwn qavnato". 22 nuni; dev, ejleuqerwqevnte" 

ajpo; th'" aJmartiva" doulwqevnte" de; tw'/ qew'/, 
e[cete to;n karpo;n uJmw'n eij" aJgiasmovn, to; de; 
tevlo" zwh;n aijwvnion. 23 ta; ga;r ojywvnia th'" 

aJmartiva" qavnato", to; de; cavrisma tou' qeou' 
zwh; aijwvnio" ejn Cristw'/ !Ihsou' tw'/ kurivw/ 
hJmw'n. 

 

 

ban is egy leszünk vele. 6 Hisz tudjuk: a régi embert 
bennünk azért feszítették meg vele együtt, hogy a 
bűn teste elpusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűn-
nek. 7 Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. 

8 Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, 
hogy Krisztussal együtt élni is fogunk, 9 mert tudjuk, 
hogy Krisztus, miután feltámadt a halottak közül, 
már nem hal meg, s a halál többé nem uralkodik raj-
ta. 10 Mert halála egyszer s mindenkorra való halál 
volt a bűnnek; az élete azonban élet az Istennek. 11 Ti 
is úgy tekintsétek tehát magatokat, hogy meghaltatok 
a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. 

12 Ne uralkodjék tehát a bűn halandó testetek-
ben, ne engedelmeskedjetek kívánságainak, 13 de ne 
is adjátok oda tagjaitokat a bűnnek a gonoszság 
fegyvereiként, hanem mint akik a halottak közül élet-
re keltetek, adjátok magatokat Istennek, s tagjaitokat 
is, mint az igazság fegyvereit, adjátok Istennek! 
14 Mert a bűn nem fog uralkodni rajtatok, hisz nem 
vagytok már a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. 

Isten szolgái 15 Mi következik tehát ebből? Vét-
kezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem 
alatt vagyunk? Semmi esetre sem! 16 Nem tudjátok, 
hogy ha valakinek odaadjátok magatokat szolgák 
gyanánt engedelmességre, akkor szolgái vagytok 
annak, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűné a ha-
lálra, vagy az engedelmességé a megigazulásra? 
17 Hála legyen azonban Istennek, hogy bár szolgái 
voltatok a bűnnek, szívből engedelmesek lettetek 
annak a tanításnak, amelynek Isten átadott titeket, 
18 s így megszabadultatok a bűntől, és az igazvolt 
szolgái lettetek. 

19 Emberi módon fejezem ki magam testetek 
gyöngesége miatt. Ahogyan ugyanis egykor átadtá-
tok tagjaitokat a tisztátalanság és a gonoszság szolgá-
latában a gonoszságra, úgy adjátok most az igazsá-
gosság szolgálatára a megszentelődés végett! 20 Mert 
amíg a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok 
ugyan az igazságossággal szemben, 21 de milyen 
gyümölcsét kaptátok akkor ennek? Most szégyenkez-
tek miattuk, mert halál a végük. 22 Most azonban, 
miután felszabadultatok a bűn alól, s Isten szolgái 
lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődés-
re, aminek a vége az örök élet. 23 Mert a bűn zsoldja 
a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 

7 Új élet a közösségben 1 Vagy talán nem tudjá-
tok, testvérek – hiszen olyanokhoz szólok, akik isme-
rik a törvényt –, hogy a törvény addig uralkodik az 
emberen, amíg él? 2 A férjes asszonyt törvény köti 
életben levő férjéhez, de ha a férj meghal, felszaba-
dul a férfi törvénye alól. 3 Tehát házasságtörőnek 
mondják, ha más férfié lesz, amíg a férj él; ha azon-



 

 

 

§7 1 !;H ajgnoei'te, ajdelfoiv, 
ginwvskousin ga;r novmon lalw', o{ti oJ novmo" 

kurieuvei tou' ajnqrwvpou ejf! o{son crovnon zh'/_ 
2 hJ ga;r u{pandro" gunh; tw'/ zw'nti ajndri; 
devdetai novmw/: eja;n de; ajpoqavnh/ oJ ajnhvr, 
kathvrghtai ajpo; tou' novmou tou' ajndrov". 
3 a[ra ou\n zw'nto" tou' ajndro;" moicali;" 

crhmativsei eja;n gevnhtai ajndri; eJtevrw/: eja;n de; 
ajpoqavnh/ oJ ajnhvr, ejleuqevra ejsti;n ajpo; tou' 
novmou, tou' mh; ei\nai aujth;n moicalivda 

genomevnhn ajndri; eJtevrw/. 4 w{ste, ajdelfoiv 
mou, kai; uJmei'" ejqanatwvqhte tw'/ novmw/ dia; 
tou' swvmato" tou' Cristou', eij" to; genevsqai 
uJma'" eJtevrw/, tw'/ ejk nekrw'n ejgerqevnti, i{na 

karpoforhvswmen tw'/ qew'/. 5 o{te ga;r h\men ejn 

th'/ sarkiv, ta; paqhvmata tw'n aJmartiw'n ta; dia; 
tou' novmou ejnhrgei'to ejn toi'" mevlesin hJmw'n 

eij" to; karpoforh'sai tw'/ qanavtw/: 6 nuni; de; 
kathrghvqhmen ajpo; tou' novmou, ajpoqanovnte" 

ejn w|/ kateicovmeqa, w{ste douleuvein hJma'" ejn 

kainovthti pneuvmato" kai; ouj palaiovthti 
gravmmato". 7 Tiv ou\n ejrou'men_ oJ novmo" 

aJmartiva_ mh; gevnoito: ajlla; th;n aJmartivan 

oujk e[gnwn eij mh; dia; novmou, thvn te ga;r 

ejpiqumivan oujk h[/dein eij mh; oJ novmo" e[legen, 
Oujk ejpiqumhvsei". 8 ajformh;n de; labou'sa hJ 
aJmartiva dia; th'" ejntolh'" kateirgavsato ejn 

ejmoi; pa'san ejpiqumivan: cwri;" ga;r novmou 

aJmartiva nekrav. 9 ejgw; de; e[zwn cwri;" novmou 

potev: ejlqouvsh" de; th'" ejntolh'" hJ aJmartiva 

ajnevzhsen, 10 ejgw; de; ajpevqanon, kai; euJrevqh 

moi hJ ejntolh; hJ eij" zwh;n au{th eij" qavnaton: 
11 hJ ga;r aJmartiva ajformh;n labou'sa dia; th'" 

ejntolh'" ejxhpavthsevn me kai; di! aujth'" 

ajpevkteinen. 12 w{ste oJ me;n novmo" a{gio", kai; 
hJ ejntolh; aJgiva kai; dikaiva kai; ajgaqhv. 13 To; 
ou\n ajgaqo;n ejmoi; ejgevneto qavnato"_ mh; 
gevnoito: ajlla; hJ aJmartiva, i{na fanh'/ aJmartiva, 
dia; tou' ajgaqou' moi katergazomevnh qavnaton: 
i{na gevnhtai kaq! uJperbolh;n aJmartwlo;" hJ 
aJmartiva dia; th'" ejntolh'". 14 oi[damen ga;r 

o{ti oJ novmo" pneumatikov" ejstin: ejgw; de; 
savrkinov" eijmi, pepramevno" uJpo; th;n 

aJmartivan. 15 o} ga;r katergavzomai ouj 
ginwvskw: ouj ga;r o} qevlw tou'to pravssw, ajll! 
o} misw' tou'to poiw'. 16 eij de; o} ouj qevlw tou'to 

poiw', suvmfhmi tw'/ novmw/ o{ti kalov". 17 nuni; de; 
oujkevti ejgw; katergavzomai aujto; ajlla; hJ 
oijkou'sa ejn ejmoi; aJmartiva. 18 oi\da ga;r o{ti 
oujk oijkei' ejn ejmoiv, tou't! e[stin ejn th'/ sarkiv 
mou, ajgaqovn: to; ga;r qevlein paravkeitaiv moi, 
to; de; katergavzesqai to; kalo;n ou[: 19 ouj ga;r 

o} qevlw poiw' ajgaqovn, ajlla; o} ouj qevlw kako;n 

tou'to pravssw. 20 eij de; o} ouj qevlw »ejgw;¼ 
tou'to poiw', oujkevti ejgw; katergavzomai aujto; 
ajlla; hJ oijkou'sa ejn ejmoi; aJmartiva. 21 EuJrivskw

ban a férj meghalt, szabad lesz a törvénytől, és már 
nem válik házasságtörővé, ha más férfié lesz. 
4 Éppígy ti is, testvérek, meghaltatok a törvénynek 
Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki a 
halottak közül feltámadt, s így gyümölcsöt teremjünk 
Istennek. 5 Amíg ugyanis a test szerint éltünk, a tör-
vény folytán a bűnök szenvedélyei működtek tagja-
inkban, s azok a halálnak hoztak gyümölcsöt. 6 Most 
azonban, miután meghaltunk annak, ami minket fog-
va tartott, felszabadultunk a törvény alól, hogy a Lé-
lek szerinti új élettel szolgáljunk, és nem az elavult 
betű szerint. 

7 Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a törvény bűn? 
Semmi esetre sem! De a bűnt nem ismertem, csak a 
törvény által, mert a kívánságot nem ismertem volna, 
ha a törvény nem mondaná: »Ne kívánd!«  {Kiv 20,17}. 
8 De a bűn, mivel alkalmat kapott, a parancs által 
felkeltett bennem minden kívánságot; törvény nélkül 
ugyanis halott volt a bűn. 9 Valamikor én is törvény 
nélkül éltem, de amikor a parancs megérkezett, a bűn 
életre kelt, 10 én pedig meghaltam, és a parancs, 
amelynek életet kellett volna adnia nekem, számom-
ra halálthozónak bizonyult. 11 Mert a bűn, amely 
alkalmat nyert, a parancs által megcsalt engem, és 
megölt általa. 12 Így tehát a törvény szent, a parancs 
is szent, igaz és jó. 13 Az lett hát a halálom, ami jó? 
Semmi esetre sem. Hanem a bűn, hogy bűnnek mu-
tatkozzék, halálomat okozta olyasmivel, ami jó, és a 
bűn így még bűnösebb lett a parancs által. 

14 Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én 
azonban testi vagyok, rabszolgája a bűnnek. 
15 Magam sem értem, hogy mit teszek. Mert nem azt 
teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlö-
lök. 16 De ha azt teszem, amit nem akarok, helyeslem 
a törvényt, hogy jó. 17 Így már nem is én cselekszem 
azt, hanem a bennem lakó bűn. 18 Tudom ugyanis, 
hogy a jó nem lakik bennem, azaz a testemben; mert 
megvan bennem az akarat a jóra, de a jót megtenni 
nem tudom. 19 Hisz nem teszem a jót, amelyet aka-
rok, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. 
20 Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, már 
nem én teszem azt, hanem a bűn, amely bennem la-
kik. 21 Így tehát én, aki a jót akarom tenni, azt a tör-
vényt találom, hogy a rossz áll hozzám közel; 22 mert 
belső emberi voltom szerint gyönyörűségemet talá-
lom Isten törvényében, 23 de más törvényt érzek tag-
jaimban, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a bűn 
törvényének foglyává tesz, amely tagjaimban van. 

24 Ó, én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e 
halálnak testétől? 25 Hála legyen Istennek, Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által! Így tehát én magam az 
értelmem által Isten törvényének szolgálok, a test 
által azonban a bűn törvényének. 



a[ra to;n novmon tw'/ qevlonti ejmoi; poiei'n to;
kalo;n o{ti ejmoi; to; kako;n paravkeitai: 
22 sunhvdomai ga;r tw'/ novmw/ tou' qeou' kata; 
to;n e[sw a[nqrwpon, 23 blevpw de; e{teron novmon 

ejn toi'" mevlesivn mou ajntistrateuovmenon tw'/ 
novmw/ tou' noov" mou kai; aijcmalwtivzontav me 

ejn tw'/ novmw/ th'" aJmartiva" tw'/ o[nti ejn toi'" 

mevlesivn mou. 24 talaivpwro" ejgw; a[nqrwpo": 
tiv" me rJuvsetai ejk tou' swvmato" tou' qanavtou 

touvtou_ 25 cavri" de; tw'/ qew'/ dia; !Ihsou' 
Cristou' tou' kurivou hJmw'n. a[ra ou\n aujto;" 

ejgw; tw'/ me;n noi` douleuvw novmw/ qeou', th'/ de; 
sarki; novmw/ aJmartiva". 

§8 1 Oujde;n a[ra nu'n katavkrima toi'" ejn 

Cristw'/ !Ihsou': 2 oJ ga;r novmo" tou' pneuvmato" 

th'" zwh'" ejn Cristw'/ !Ihsou' hjleuqevrwsevn se 

ajpo; tou' novmou th'" aJmartiva" kai; tou' 
qanavtou. 3 to; ga;r ajduvnaton tou' novmou, ejn w|/ 
hjsqevnei dia; th'" sarkov", oJ qeo;" to;n eJautou' 
uiJo;n pevmya" ejn oJmoiwvmati sarko;" aJmartiva" 

kai; peri; aJmartiva" katevkrinen th;n aJmartivan 

ejn th'/ sarkiv, 4 i{na to; dikaivwma tou' novmou 

plhrwqh'/ ejn hJmi'n toi'" mh; kata; savrka 

peripatou'sin ajlla; kata; pneu'ma. 5 oiJ ga;r 

kata; savrka o[nte" ta; th'" sarko;" fronou'sin, 
oiJ de; kata; pneu'ma ta; tou' pneuvmato". 6 to; 
ga;r frovnhma th'" sarko;" qavnato", to; de; 
frovnhma tou' pneuvmato" zwh; kai; eijrhvnh: 
7 diovti to; frovnhma th'" sarko;" e[cqra eij" 

qeovn, tw'/ ga;r novmw/ tou' qeou' oujc 

uJpotavssetai, oujde; ga;r duvnatai: 8 oiJ de; ejn 

sarki; o[nte" qew'/ ajrevsai ouj duvnantai. 9 uJmei'" 

de; oujk ejste; ejn sarki; ajlla; ejn pneuvmati, 
ei[per pneu'ma qeou' oijkei' ejn uJmi'n. eij dev ti" 

pneu'ma Cristou' oujk e[cei, ou|to" oujk e[stin 

aujtou'. 10 eij de; Cristo;" ejn uJmi'n, to; me;n 

sw'ma nekro;n dia; aJmartivan, to; de; pneu'ma 

zwh; dia; dikaiosuvnhn. 11 eij de; to; pneu'ma tou' 
ejgeivranto" to;n !Ihsou'n ejk nekrw'n oijkei' ejn 

uJmi'n, oJ ejgeivra" Cristo;n ejk nekrw'n 

zw/opoihvsei kai; ta; qnhta; swvmata uJmw'n dia; 
tou' ejnoikou'nto" aujtou' pneuvmato" ejn uJmi'n. 
12 !vAra ou\n, ajdelfoiv, ojfeilevtai ejsmevn, ouj th'/ 
sarki; tou' kata; savrka zh'n: 13 eij ga;r kata; 
savrka zh'te mevllete ajpoqnhv/skein, eij de; 
pneuvmati ta;" pravxei" tou' swvmato" 

qanatou'te zhvsesqe. 14 o{soi ga;r pneuvmati 
qeou' a[gontai, ou|toi uiJoi; qeou' eijsin. 15 ouj 
ga;r ejlavbete pneu'ma douleiva" pavlin eij" 

fovbon, ajlla; ejlavbete pneu'ma uiJoqesiva", ejn w|/ 
kravzomen, Abba oJ pathvr: 16 aujto; to; pneu'ma 

summarturei' tw'/ pneuvmati hJmw'n o{ti ejsme;n 

tevkna qeou'. 17 eij de; tevkna, kai; klhronovmoi: 
klhronovmoi me;n qeou', sugklhronovmoi de; 
Cristou', ei[per sumpavscomen i{na kai; 
sundoxasqw'men. 18 Logivzomai ga;r o{ti oujk 

a[xia ta; paqhvmata tou' nu'n kairou' pro;" th;n 

mevllousan dovxan ajpokalufqh'nai eij" hJma'". 
19 hJ ga;r ajpokaradokiva th'" ktivsew" th;n 

ajpokavluyin tw'n uiJw'n tou' qeou' ajpekdevcetai:

8 A keresztények élete a Lélekben 1 Nincs tehát 
már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus 
Jézusban vannak. 2 Mert a Krisztus Jézusban való 
élet Lelkének törvénye megszabadított engem a bűn 
és a halál törvényétől. 3 Ami ugyanis lehetetlen volt a 
törvénynek, mert a test erőtlenné tette, azt Isten meg-
tette. Elküldte a bűn miatt saját Fiát a bűn testéhez 
hasonló testben, és kárhoztató ítéletet hozott a bűn 
ellen a testben, 4 hogy a törvény által megkövetelt 
igazságosság beteljesedjék mibennünk, akik nem 
élünk test szerint, hanem Lélek szerint. 

5 A testi ember ugyanis a testi dolgokra törek-
szik, a Lélek embere pedig a Lélek dolgaira törek-
szik. 6 Mert a test törekvése a halál, a Lélek törekvé-
se pedig élet és béke, 7 mivel a test törekvése ellen-
szegülés az Istennek, mert nem veti alá magát Isten 
törvényének, hiszen nem is képes rá. 8 Márpedig a 
testi ember nem lehet kedves Isten előtt. 

9 Ti azonban nem test szerinti, hanem Lélek sze-
rinti emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik 
bennetek. Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, 
az nem az övé. 10 Ha azonban Krisztus bennetek van, 
a test halott ugyan a bűn miatt, de a Lélek életet ad 
az igazságosság által. 11 S ha annak Lelke lakik ben-
netek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ak-
kor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, 
életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lel-
ke által. 

12 Ennélfogva, testvérek, nem vagyunk a test le-
kötelezettjei, hogy a test szerint éljünk. 13 Ha ugyanis 
a test szerint éltek, meghaltok, de ha a Lélekkel 
megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14 Mert 
akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15 Nem a 
szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak 
féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amely-
ben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!« 16 Maga a Lélek 
tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai va-
gyunk. 17 Ha pedig fiai, akkor örökösök is: Isten örö-
kösei, Krisztusnak pedig társörökösei – ha vele 
együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőül-
jünk. 

A világ megváltásának reménye 18 Azt tartom 
ugyanis, hogy mindaz, amit most szenvedünk, nem 
mérhető össze a jövendő dicsőséggel, amely meg fog 
nyilvánulni rajtunk. 

19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja, hogy 
Isten fiai megnyilvánuljanak. 20 Hiszen a teremtett 
világ hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, 
hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a re-
ménységgel, 21 hogy a teremtett világ is felszabadul 
majd a romlandóság szolgaságából Isten fiai dicső-
ségének szabadságára. 22 Tudjuk ugyanis, hogy min-
den teremtmény együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez 
ideig. 23 De nemcsak azok, hanem mi is, akik ma-



20 th'/ ga;r mataiovthti hJ ktivsi" uJpetavgh, oujc 

eJkou'sa ajlla; dia; to;n uJpotavxanta, ejf! eJlpivdi 
21 o{ti kai; aujth; hJ ktivsi" ejleuqerwqhvsetai 
ajpo; th'" douleiva" th'" fqora'" eij" th;n 

ejleuqerivan th'" dovxh" tw'n tevknwn tou' qeou'. 
22 oi[damen ga;r o{ti pa'sa hJ ktivsi" 

sustenavzei kai; sunwdivnei a[cri tou' nu'n: 
23 ouj movnon dev, ajlla; kai; aujtoi; th;n ajparch;n 

tou' pneuvmato" e[conte" hJmei'" kai; aujtoi; ejn 

eJautoi'" stenavzomen uiJoqesivan 

ajpekdecovmenoi, th;n ajpoluvtrwsin tou' 
swvmato" hJmw'n. 24 th'/ ga;r ejlpivdi ejswvqhmen: 
ejlpi;" de; blepomevnh oujk e[stin ejlpiv": o} ga;r 

blevpei tiv" ejlpivzei_ 25 eij de; o} ouj blevpomen 

ejlpivzomen, di! uJpomonh'" ajpekdecovmeqa. 
26 @Wsauvtw" de; kai; to; pneu'ma 

sunantilambavnetai th'/ ajsqeneiva/ hJmw'n: to; 
ga;r tiv proseuxwvmeqa kaqo; dei' oujk oi[damen, 
ajlla; aujto; to; pneu'ma uJperentugcavnei 
stenagmoi'" ajlalhvtoi": 27 oJ de; ejraunw'n ta;" 

kardiva" oi\den tiv to; frovnhma tou' 
pneuvmato", o{ti kata; qeo;n ejntugcavnei uJpe;r 

aJgivwn. 28 oi[damen de; o{ti toi'" ajgapw'sin to;n 

qeo;n pavnta sunergei' eij" ajgaqovn, toi'" kata; 
provqesin klhtoi'" ou\sin. 29 o{ti ou}" proevgnw, 
kai; prowvrisen summovrfou" th'" eijkovno" tou' 
uiJou' aujtou', eij" to; ei\nai aujto;n prwtovtokon 

ejn polloi'" ajdelfoi'": 30 ou}" de; prowvrisen, 
touvtou" kai; ejkavlesen: kai; ou}" ejkavlesen, 
touvtou" kai; ejdikaivwsen: ou}" de; ejdikaivwsen, 
touvtou" kai; ejdovxasen. 31 Tiv ou\n ejrou'men 

pro;" tau'ta_ eij oJ qeo;" uJpe;r hJmw'n, tiv" kaq! 
hJmw'n_ 32 o{" ge tou' ijdivou uiJou' oujk ejfeivsato, 
ajlla; uJpe;r hJmw'n pavntwn parevdwken aujtovn, 
pw'" oujci; kai; su;n aujtw'/ ta; pavnta hJmi'n 

carivsetai_ 33 tiv" ejgkalevsei kata; ejklektw'n 

qeou'_ qeo;" oJ dikaiw'n: 34 tiv" oJ katakrinw'n_ 
Cristo;" »jIhsou'"¼ oJ ajpoqanwvn, ma'llon de; 
ejgerqeiv", o}" kaiv ejstin ejn dexia'/ tou' qeou', o}" 

kai; ejntugcavnei uJpe;r hJmw'n. 35 tiv" hJma'" 

cwrivsei ajpo; th'" ajgavph" tou' Cristou'_ 
qli'yi" h] stenocwriva h] diwgmo;" h] limo;" h] 
gumnovth" h] kivnduno" h] mavcaira_ 36 kaqw;" 

gevgraptai o{ti @vEneken sou' qanatouvmeqa 

o{lhn th;n hJmevran, ejlogivsqhmen wJ" provbata 

sfagh'". 37 ajll! ejn touvtoi" pa'sin 

uJpernikw'men dia; tou' ajgaphvsanto" hJma'". 
38 pevpeismai ga;r o{ti ou[te qavnato" ou[te zwh; 
ou[te a[ggeloi ou[te ajrcai; ou[te ejnestw'ta 

ou[te mevllonta ou[te dunavmei" 

39 ou[te u{ywma 

ou[te bavqo" ou[te ti" ktivsi" eJtevra dunhvsetai 
hJma'" cwrivsai ajpo; th'" ajgavph" tou' qeou' th'" 

ejn Cristw'/ !Ihsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n. 

 

 

 

 

 

ideig. 23 De nemcsak azok, hanem mi is, akik ma-
gunkban hordjuk a Lélek zsengéit: mi magunk is 
sóhajtozunk bensőnkben, s várjuk a fogadott fiúsá-
got, testünk megváltását. 24 Üdvözülésünk ugyanis 
reménybeli. Ha látjuk azt, amit remélünk, az nem 
reménység; hisz ki remélné azt, amit lát? 25 Ha pedig 
azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türe-
lemmel. 

26 Hasonlóképpen a Lélek is segítségnükre van 
erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imád-
kozzunk helyesen; de maga a Lélek jár közben ér-
tünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. 27 Aki 
azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a 
Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért 
Isten akarata szerint. 

28 Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden 
javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében 
meghívást kaptak, hogy szentek legyenek. 29 Mert 
akiket eleve ismert, azokat eleve arra is rendelte, 
hogy hasonlók legyenek Fia képmásához, s így ő 
elsőszülött legyen a sok testvér között. 30 Akiket pe-
dig eleve elrendelt, azokat meg is hívta; és akiket 
meghívott, azokat megigazultakká is tette; akiket 
pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette. 

A hívők bizonyossága 31 Mit mondjunk tehát 
mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? 32 Ő, 
aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, 
mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent 
nekünk? 33 Ki lenne vádlója Isten választottjainak? 
Talán Isten, aki a megigazulást adja? 34 Ki lenne hát 
az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, 
mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közben is 
jár értünk? 

35 Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? 
Nyomorúság vagy szorongatás? Üldözés, éhség, me-
zítelenség, veszedelem, vagy kard? 36 Amint írva 
van: 

»Miattad gyilkolnak minket naphosszat,  
olybá vesznek, mint a leölésre szánt juho-
kat« {Zsolt 44,23}. 
37 De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, 

aki szeret minket. 38 Abban ugyanis biztos vagyok, 
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejede-
lemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, 
39 sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremt-
mény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, 
amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. 

IZRAEL VÉGSŐ MEGSZABADÍTÁSA: 9,1-11,36 

9 Pál és Izrael 1 Igazat mondok Krisztusban, 
nem hazudom, a lelkiismeretem mellettem tesz tanú-
ságot a Szentlélekben, 2 hogy nagy a szomorúságom 
és szívemnek fájdalma szüntelen. 3 Hiszen azt kíván-



 

 

 

 

 

 

 

 

§9 1 !Alhvqeian levgw ejn Cristw'/, ouj 
yeuvdomai, summarturouvsh" moi th'" 

suneidhvsewv" mou ejn pneuvmati aJgivw/, 2 o{ti 
luvph moiv ejstin megavlh kai; ajdiavleipto" 

ojduvnh th'/ kardiva/ mou. 3 hujcovmhn ga;r 

ajnavqema ei\nai aujto;" ejgw; ajpo; tou' Cristou' 
uJpe;r tw'n ajdelfw'n mou tw'n suggenw'n mou 

kata; savrka, 4 oi{tinev" eijsin !Israhli'tai, w|n 

hJ uiJoqesiva kai; hJ dovxa kai; aiJ diaqh'kai kai; hJ 
nomoqesiva kai; hJ latreiva kai; aiJ ejpaggelivai, 
5 w|n oiJ patevre", kai; ejx w|n oJ Cristo;" to; 
kata; savrka: oJ w]n ejpi; pavntwn qeo;" 

eujloghto;" eij" tou;" aijw'na", ajmhvn. 6 Oujc 

oi|on de; o{ti ejkpevptwken oJ lovgo" tou' qeou'. ouj 
ga;r pavnte" oiJ ejx !Israhvl, ou|toi !Israhvl: 
7 oujd! o{ti eijsi;n spevrma !Abraavm, pavnte" 

tevkna, ajll!, !En !Isaa;k klhqhvsetaiv soi 
spevrma. 8 tou't! e[stin, ouj ta; tevkna th'" 

sarko;" tau'ta tevkna tou' qeou', ajlla; ta; 
tevkna th'" ejpaggeliva" logivzetai eij" 

spevrma: 9 ejpaggeliva" ga;r oJ lovgo" ou|to", 
Kata; to;n kairo;n tou'ton ejleuvsomai kai; 
e[stai th'/ Savrra/ uiJov". 10 ouj movnon dev, ajlla; 
kai; @Rebevkka ejx eJno;" koivthn e[cousa, !Isaa;k 

tou' patro;" hJmw'n: 11 mhvpw ga;r gennhqevntwn 

mhde; praxavntwn ti ajgaqo;n h] fau'lon, i{na hJ 
kat! ejklogh;n provqesi" tou' qeou' mevnh/, 12 oujk 

ejx e[rgwn ajll! ejk tou' kalou'nto", ejrrevqh 

aujth'/ o{ti @O meivzwn douleuvsei tw'/ ejlavssoni: 
13 kaqw;" gevgraptai, To;n !Iakw;b hjgavphsa, 
to;n de; !Hsau' ejmivshsa. 14 Tiv ou\n ejrou'men_ mh; 
ajdikiva para; tw'/ qew'/_ mh; gevnoito: 15 tw'/ 
Mwu>sei' ga;r levgei, !Elehvsw o}n a]n ejlew', kai; 
oijktirhvsw o}n a]n oijktivrw. 16 a[ra ou\n ouj tou' 
qevlonto" oujde; tou' trevconto", ajlla; tou' 
ejlew'nto" qeou'. 17 levgei ga;r hJ grafh; tw'/ 
Faraw; o{ti Eij" aujto; tou'to ejxhvgeirav se o{pw" 

ejndeivxwmai ejn soi; th;n duvnamivn mou, kai; 
o{pw" diaggelh'/ to; o[nomav mou ejn pavsh/ th'/ gh'/. 
18 a[ra ou\n o}n qevlei ejleei', o}n de; qevlei 
sklhruvnei. 19 !Erei'" moi ou\n, Tiv »ou\n¼ e[ti 
mevmfetai_ tw'/ ga;r boulhvmati aujtou' tiv" 

ajnqevsthken_ 20 w\ a[nqrwpe, menou'nge su; tiv" 

ei\ oJ ajntapokrinovmeno" tw'/ qew'/_ mh; ejrei' to; 
plavsma tw'/ plavsanti, Tiv me ejpoivhsa" 

ou{tw"_ 21 h] oujk e[cei ejxousivan oJ kerameu;" 

tou' phlou' ejk tou' aujtou' furavmato" poih'sai 
o} me;n eij" timh;n skeu'o", o} de; eij" ajtimivan_ 
22 eij de; qevlwn oJ qeo;" ejndeivxasqai th;n ojrgh;n

nám, hogy magam legyek átkozottként távol Krisz-
tustól testvéreimért, test szerint való rokonaimért, 
4 az izraelitákért, akiké a gyermekké fogadás, a di-
csőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet 
és az ígéretek. 5 Övék az atyák, és test szerint Krisz-
tus is közülük való, aki Isten mindenek fölött, áldott 
legyen mindörökké! Ámen. 

Isten biztos ígérete 6 Az nem lehet azonban, 
hogy Isten igéje meghiúsult. Hiszen nem mind izrae-
lita, aki Izraeltől származik; 7 és nem is mindnyájan 
Ábrahám fiai azért, mert az ő leszármazottjai; ha-
nem: »Izsák utódait hívják majd a te utódodnak« {Ter 

21,12}. 8 Más szóval: nem azok fiai Istennek, akik a 
test fiai, hanem az ígéret fiai, azok számítanak utód-
nak. 9 Az ígéret ugyanis így hangzik: »Ez idő tájban 
eljövök, és Sárának fia lesz« {Ter 18,10}. 10 Ezt nem-
csak az ő esete mutatja, hanem Rebekáé is, aki egy-
től, Izsák atyánktól foganta fiait, 11 mert mielőtt még 
megszülettek volna, s akár jót, akár rosszat tettek 
volna – azért, hogy az Isten szabad választása meg-
maradjon –, 12 nem a tettekért, hanem a meghívó 
akaratából Rebekka ezt a kijelentést kapta: »az idő-
sebb lesz a fiatalabbnak a szolgája« {Ter 25,23}, 
13 amint írva van: »Jákobot szerettem, Ézsaut pedig 
gyűlöltem« {Mal 1,2-3}. 

Isten szabadsága és irgalma 14 Mit szólunk eh-
hez? Nem igazságtalanság ez Isten részéről? Semmi 
esetre sem! 15 Hiszen így szól Mózeshez: »Könyörü-
lök azon, akin könyörülök, és irgalmazok annak, aki-
nek irgalmazok« {Kiv 33,19}. 

16 Tehát nem azon múlik, aki akar, vagy aki tö-
rekszik, hanem a könyörülő Istenen. 17 Az Írás ugya-
nis azt mondja a fáraónak: »Azért támasztottalak 
téged, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, s ne-
vemet világszerte hirdessék« {Kiv 9,16}. 18 Azon könyö-
rül tehát, akin akar, s azt teszi megátalkodottá, akit 
akar. 

19 Azt mondod majd nekem erre: »Akkor miért 
hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellen az ő akaratá-
nak?« 20 Ember! Ki vagy te, hogy perbe szállj Isten-
nel? Vajon kérdi-e az edény a formálójától {Iz 29,16}: 
»Miért alkottál engem ilyennek?« 21 Nincs-e a faze-
kasnak hatalma az agyag fölött, hogy ugyanazon 
anyagból az egyik edényt tisztes célra készítse, a 
másikat dicstelenre? 22 Isten pedig nem a haragját 
akarta-e megmutatni és a hatalmát megláttatni, és 
nem azért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, 
amelyek pusztulásra készültek? 23 És nem azért, 
hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az 
irgalmasság eszközein, amelyeket dicsőségre készí-
tett, 24 amilyenek mi vagyunk, akiket meghívott 
nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is? 

25 Ahogy Ózeásnál mondja: 



kai; gnwrivsai to; dunato;n aujtou' h[negken ejn
pollh'/ makroqumiva/ skeuvh ojrgh'" 

kathrtismevna eij" ajpwvleian, 23 kai; i{na 

gnwrivsh/ to;n plou'ton th'" dovxh" aujtou' ejpi; 
skeuvh ejlevou", a} prohtoivmasen eij" dovxan, 
24 ou}" kai; ejkavlesen hJma'" ouj movnon ejx 

!Ioudaivwn ajlla; kai; ejx ejqnw'n_ 25 wJ" kai; ejn tw'/ 
@Wshe; levgei, Kalevsw to;n ouj laovn mou laovn 

mou kai; th;n oujk hjgaphmevnhn hjgaphmevnhn: 
26 kai; e[stai ejn tw'/ tovpw/ ou| ejrrevqh aujtoi'", 
Ouj laov" mou uJmei'", ejkei' klhqhvsontai uiJoi; 
qeou' zw'nto". 27 !Hsai?a" de; kravzei uJpe;r tou' 
!Israhvl, !Ea;n h\/ oJ ajriqmo;" tw'n uiJw'n !Israh;l 

wJ" hJ a[mmo" th'" qalavssh", to; uJpovleimma 

swqhvsetai: 28 lovgon ga;r suntelw'n kai; 
suntevmnwn poihvsei kuvrio" ejpi; th'" gh'". 
29 kai; kaqw;" proeivrhken !Hsai?a", Eij mh; 
kuvrio" Sabaw;q ejgkatevlipen hJmi'n spevrma, 
wJ" Sovdoma a]n ejgenhvqhmen kai; wJ" Govmorra 

a]n wJmoiwvqhmen. 30 Tiv ou\n ejrou'men_ o{ti e[qnh 

ta; mh; diwvkonta dikaiosuvnhn katevlaben 

dikaiosuvnhn, dikaiosuvnhn de; th;n ejk 

pivstew": 31 !Israh;l de; diwvkwn novmon 

dikaiosuvnh" eij" novmon oujk e[fqasen. 32 dia; 
tiv_ o{ti oujk ejk pivstew" ajll! wJ" ejx e[rgwn: 
prosevkoyan tw'/ livqw/ tou' proskovmmato", 
33 kaqw;" gevgraptai, !Idou; tivqhmi ejn Siw;n 

livqon proskovmmato" kai; pevtran skandavlou, 
kai; oJ pisteuvwn ejp! aujtw'/ ouj 
kataiscunqhvsetai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10 1 !Adelfoiv, hJ me;n eujdokiva th'" 

ejmh'" kardiva" kai; hJ devhsi" pro;" to;n qeo;n 

uJpe;r aujtw'n eij" swthrivan. 2 marturw' ga;r 

aujtoi'" o{ti zh'lon qeou' e[cousin, ajll! ouj kat! 
ejpivgnwsin: 3 ajgnoou'nte" ga;r th;n tou' qeou' 
dikaiosuvnhn, kai; th;n ijdivan »dikaiosuvnhn¼ 
zhtou'nte" sth'sai, th'/ dikaiosuvnh/ tou' qeou' 
oujc uJpetavghsan: 4 tevlo" ga;r novmou Cristo;" 

eij" dikaiosuvnhn panti; tw'/ pisteuvonti. 
5 Mwu>sh'" ga;r gravfei th;n dikaiosuvnhn th;n 

ejk »tou'¼ novmou o{ti oJ poihvsa" aujta; a[nqrwpo" 

zhvsetai ejn aujtoi'". 6 hJ de; ejk pivstew" 

dikaiosuvnh ou{tw" levgei, Mh; ei[ph/" ejn th'/

»Aki nem népem, azt népemnek fogom hívni,  
és a nem kedveltet kedveltnek« {Óz 2,25k}. 
26 És akkor ez lesz:  
»Azon a helyen, ahol azt mondták nekik:  
`Ti nem vagytok népem',  
ott az élő Isten fiainak hívják majd őket« {Óz 2,1}. 
27 Izajás pedig fennen hirdeti Izraelről: »Ha Iz-

rael fiainak száma annyi lesz is, mint a tenger fövé-
nye, csak a maradék üdvözül. 28 Szavát ugyanis be-
teljesíti és sietve végrehajtja az Úr a földön« {Iz 10,22-

23}. 29 Amint előre megmondta Izajás: 
»Ha a seregek Ura nem hagyott volna nekünk 
utódot,  
úgy jártunk volna, mint Szodoma,  
és olyanok lettünk volna, mint Gomorra« {Iz 1,9}. 
Izrael buzgalma tévútra vezet 30 Mit mondjunk 

tehát? Azt, hogy a nemzetek, akik nem jártak a meg-
igazulás útján, elnyerték a megigazulást, mégpedig a 
hitből való megigazulást. 31 Izrael ellenben törekedett 
a megigazulás törvényére, mégsem érte el a törvény 
célját. 32 Miért? Mert nem a hit, hanem a tettek által 
akarta azt elérni. Megbotlottak a botlás kövében, 
33 amint írva van: 

»Íme, Sionban leteszem a botlás kövét 
és a botrány szikláját,  
és senki sem szégyenül meg,  
aki hisz benne« {Iz 28,16}. 
10 1 Testvérek! Szívemből kívánom és könyör-

gök Istenhez az ő üdvösségükért. 2 Mert tanúságot 
teszek mellettük, hogy megvan bennük a buzgóság 
Istenért, de ez a nem ismerők buzgósága. 3 Nem is-
merték el ugyanis az Istentől való megigazulást, s a 
magukét igyekeztek helyébe állítani; nem vetették 
alá magukat az Istentől való megigazulásnak. 4 Pedig 
Krisztus a törvény végcélja, mindenkinek a megiga-
zulására, aki hisz. 

Megváltó örömhír mindenki számára 5 Mózes 
ugyanis azt írja a törvényből eredő megigazulásról: 
»Az ember, aki teljesíti azt, élni fog általa« {Lev 18,5}. 
6 A hitből eredő megigazulásról pedig így szól: »Ne 
mondd szívedben: Ki megy föl az égbe?«  {MTörv 30,12} 
– tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7 Vagy: »Ki száll 
le az alvilágba?«  {Zsolt 107,26} – tudniillik, hogy 
Krisztust a halottak közül visszahívja. 8 Az Írás vi-
szont mit mond? »Közel van hozzád az ige, a szád-
ban és a szívedben« {MTörv 30,14}. Ez tudniillik a hit 
igéje, amelyet hirdetünk. 9 Ha tehát a száddal vallod, 
hogy »Jézus az Úr!«, és a szívedben hiszed, hogy 
Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. 
10 A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás 
pedig üdvösségre szolgál. 11 Az Írás ugyanis azt 
mondja: 

»Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül 
« {Iz 28,16}. 



kardiva/ sou, Tiv" ajnabhvsetai eij" to;n
oujranovn_ tou't! e[stin Cristo;n katagagei'n: 
7 h[, Tiv" katabhvsetai eij" th;n a[busson_ tou't! 
e[stin Cristo;n ejk nekrw'n ajnagagei'n. 8 ajlla; 
tiv levgei_ !Egguv" sou to; rJh'mav ejstin, ejn tw'/ 
stovmativ sou kai; ejn th'/ kardiva/ sou: tou't! 
e[stin to; rJh'ma th'" pivstew" o} khruvssomen. 
9 o{ti eja;n oJmologhvsh/" ejn tw'/ stovmativ sou 

kuvrion !Ihsou'n, kai; pisteuvsh/" ejn th'/ kardiva/ 
sou o{ti oJ qeo;" aujto;n h[geiren ejk nekrw'n, 
swqhvsh/: 10 kardiva/ ga;r pisteuvetai eij" 

dikaiosuvnhn, stovmati de; oJmologei'tai eij" 

swthrivan. 11 levgei ga;r hJ grafhv, Pa'" oJ 
pisteuvwn ejp! aujtw'/ ouj kataiscunqhvsetai. 
12 ouj gavr ejstin diastolh; !Ioudaivou te kai; 
@vEllhno", oJ ga;r aujto;" kuvrio" pavntwn, 
ploutw'n eij" pavnta" tou;" ejpikaloumevnou" 

aujtovn: 13 Pa'" ga;r o}" a]n ejpikalevshtai to; 
o[noma kurivou swqhvsetai. 14 Pw'" ou\n 

ejpikalevswntai eij" o}n oujk ejpivsteusan_ pw'" 

de; pisteuvswsin ou| oujk h[kousan_ pw'" de; 
ajkouvswsin cwri;" khruvssonto"_ 15 pw'" de; 
khruvxwsin eja;n mh; ajpostalw'sin_ kaqw;" 

gevgraptai, @W" wJrai'oi oiJ povde" tw'n 

eujaggelizomevnwn »ta;¼ ajgaqav. 16 !All! ouj 
pavnte" uJphvkousan tw'/ eujaggelivw/: !Hsai?a" 

ga;r levgei, Kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ 
hJmw'n_ 17 a[ra hJ pivsti" ejx ajkoh'", hJ de; ajkoh; 
dia; rJhvmato" Cristou'. 18 ajlla; levgw, mh; oujk 

h[kousan_ menou'nge, Eij" pa'san th;n gh'n 

ejxh'lqen oJ fqovggo" aujtw'n, kai; eij" ta; pevrata 

th'" oijkoumevnh" ta; rJhvmata aujtw'n. 19 ajlla; 
levgw, mh; !Israh;l oujk e[gnw_ prw'to" Mwu>sh'" 

levgei, !Egw; parazhlwvsw uJma'" ejp! oujk e[qnei, 
ejp! e[qnei ajsunevtw/ parorgiw' uJma'". 
20 !Hsai?a" de; ajpotolma'/ kai; levgei, EuJrevqhn 

»ejn¼ toi'" ejme; mh; zhtou'sin, ejmfanh;" 

ejgenovmhn toi'" ejme; mh; ejperwtw'sin. 21 pro;" 

de; to;n !Israh;l levgei, @vOlhn th;n hJmevran 

ejxepevtasa ta;" cei'rav" mou pro;" lao;n 

ajpeiqou'nta kai; ajntilevgonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 1 Levgw ou\n, mh; ajpwvsato oJ qeo;" 

to;n lao;n aujtou'_ mh; gevnoito: kai; ga;r ejgw;

12 Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög 
között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, 
aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. 
13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, 
üdvözül {Jo 3,5}. 

14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem 
hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hal-
lottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? 
15 S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint 
meg van írva: 

»Milyen gyönyörűségesek azok lábai,  
akik a jó hírt hirdetik!«  {Iz 52,7} 
Izrael engedetlensége 16 De nem mindnyájan 

fogadták engedelmességgel a jó hírt. Azért mondja 
Izajás: 

»Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?«  {Iz 

53,1} 
17 Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig 
Krisztus szava által.  
18 De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, el-

lenkezőleg: 
»Hangjuk elhatott az egész földre,  
s beszédük a földkerekség határaira« {Zsolt 19,5}. 
19 Vagy kérdem én: Talán Izrael nem értette 

meg? Mózes mondja először: 
»Versengésre indítalak benneteket azok ellen, 
akik `nem népem',  
és oktalan nép által haragra ingerellek tite-
ket« {MTörv 32,21 G}. 
20 Izajás bátran kimondja: »Megtaláltak engem, 

akik nem kerestek, és kinyilvánítottam magam azok-
nak, akik nem kutattak utánam« {Iz 65,1}. 

21 Izraelhez azonban így szól: »Kitártam keze-
met egész nap a hitetlen és ellenszegülő nép felé« {Iz 

65,2}. 

11 Isten népe és a kiválasztott »maradék« 1 Azt 
kérdem tehát: Vajon elvetette Isten az ő népét? 
Semmi esetre sem! Hiszen én is izraelita vagyok, 
Ábrahám utóda Benjamin törzséből. 2 Isten nem ta-
szította el népét {Zsolt 94,14}, amelyet eleve magáénak 
ismert. Vagy nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, 
hogyan tesz panaszt Istennél Izrael ellen? 3 »Uram, 
prófétáidat megölték, oltáraidat felforgatták, egyedül 
én maradtam meg, s nekem is az életemre törnek« {1 

Kir 19,10}. 
4 És mit mond neki az isteni válasz? 
»Meghagytam magamnak hétezer férfit,  
akik nem hajtottak térdet Baál előtt« {1 Kir 19,18}. 
5 Éppígy a jelenben is van maradék a kegyelem-

ből való kiválasztás alapján. 6 De ha kegyelemből, 
akkor már nem tettek fejében; különben a kegyelem 
már nem volna kegyelem. 

7 Hogyan is van tehát? Amit Izrael keres, azt 
é t l ál t tt k di lé ték A többi k



!Israhlivth" eijmiv, ejk spevrmato" !Abraavm,
fulh'" Beniamivn. 2 oujk ajpwvsato oJ qeo;" to;n 

lao;n aujtou' o}n proevgnw. h] oujk oi[date ejn 

!Hliva/ tiv levgei hJ grafhv_ wJ" ejntugcavnei tw'/ 
qew'/ kata; tou' !Israhvl, 3 Kuvrie, tou;" 

profhvta" sou ajpevkteinan, ta; qusiasthvriav 
sou katevskayan, kajgw; uJpeleivfqhn movno", 
kai; zhtou'sin th;n yuchvn mou. 4 ajlla; tiv levgei 
aujtw'/ oJ crhmatismov"_ Katevlipon ejmautw'/ 
eJptakiscilivou" a[ndra", oi{tine" oujk 

e[kamyan govnu th'/ Baval. 5 ou{tw" ou\n kai; ejn 

tw'/ nu'n kairw'/ lei'mma kat! ejklogh;n cavrito" 

gevgonen: 6 eij de; cavriti, oujkevti ejx e[rgwn, 
ejpei; hJ cavri" oujkevti givnetai cavri". 7 tiv ou\n_ 
o} ejpizhtei' !Israhvl, tou'to oujk ejpevtucen, hJ 
de; ejklogh; ejpevtucen: oiJ de; loipoi; 
ejpwrwvqhsan, 8 kaqw;" gevgraptai, !vEdwken 

aujtoi'" oJ qeo;" pneu'ma katanuvxew", 
ojfqalmou;" tou' mh; blevpein kai; w\ta tou' mh; 
ajkouvein, e{w" th'" shvmeron hJmevra". 9 kai; 
Daui;d levgei, Genhqhvtw hJ travpeza aujtw'n eij" 

pagivda kai; eij" qhvran kai; eij" skavndalon kai; 
eij" ajntapovdoma aujtoi'", 10 skotisqhvtwsan 

oiJ ojfqalmoi; aujtw'n tou' mh; blevpein, kai; to;n 

nw'ton aujtw'n dia; panto;" suvgkamyon. 
11 Levgw ou\n, mh; e[ptaisan i{na pevswsin_ mh; 
gevnoito: ajlla; tw'/ aujtw'n paraptwvmati hJ 
swthriva toi'" e[qnesin, eij" to; parazhlw'sai 
aujtouv". 12 eij de; to; paravptwma aujtw'n 

plou'to" kovsmou kai; to; h{tthma aujtw'n 

plou'to" ejqnw'n, povsw/ ma'llon to; plhvrwma 

aujtw'n. 13 @Umi'n de; levgw toi'" e[qnesin. ejf! 
o{son me;n ou\n eijmi ejgw; ejqnw'n ajpovstolo", th;n 

diakonivan mou doxavzw, 14 ei[ pw" 

parazhlwvsw mou th;n savrka kai; swvsw tina;" 

ejx aujtw'n. 15 eij ga;r hJ ajpobolh; aujtw'n 

katallagh; kovsmou, tiv" hJ provslhmyi" eij mh; 
zwh; ejk nekrw'n_ 16 eij de; hJ ajparch; aJgiva, kai; 
to; fuvrama: kai; eij hJ rJivza aJgiva, kai; oiJ klavdoi. 
17 Eij dev tine" tw'n klavdwn ejxeklavsqhsan, su; 
de; ajgrievlaio" w]n ejnekentrivsqh" ejn aujtoi'" 

kai; sugkoinwno;" th'" rJivzh" th'" piovthto" 

th'" ejlaiva" ejgevnou, 18 mh; katakaucw' tw'n 

klavdwn: eij de; katakauca'sai, ouj su; th;n 

rJivzan bastavzei" ajlla; hJ rJivza sev. 19 ejrei'" 

ou\n, !Exeklavsqhsan klavdoi i{na ejgw; 
ejgkentrisqw'. 20 kalw'": th'/ ajpistiva/ 
ejxeklavsqhsan, su; de; th'/ pivstei e{sthka". mh; 
uJyhla; frovnei, ajlla; fobou': 21 eij ga;r oJ qeo;" 

tw'n kata; fuvsin klavdwn oujk ejfeivsato, »mhv 
pw"¼ oujde; sou' feivsetai. 22 i[de ou\n 

crhstovthta kai; ajpotomivan qeou': ejpi; me;n 

tou;" pesovnta" ajpotomiva, ejpi; de; se; 
crhstovth" qeou', eja;n ejpimevnh/" th'/ 
crhstovthti, ejpei; kai; su; ejkkophvsh/. 
23 kajkei'noi dev, eja;n mh; ejpimevnwsin th'/ 
ajpistiva/, ejgkentrisqhvsontai: dunato;" gavr 

ejstin oJ qeo;" pavlin ejgkentrivsai aujtouv". 
24 eij ga;r su; ejk th'" kata; fuvsin ejxekovph" 

ajgrielaivou kai; para; fuvsin ejnekentrivsqh"

nem érte el, a választottak pedig elérték. A többiek 
viszont vakok lettek, 8 amint meg van írva: 

»Isten a kábulat lelkét adta nekik;  
szemeket, hogy ne lássanak,  
füleket, hogy ne halljanak,  
mind a mai napig« {Iz 6,9-10; MTörv 29,3}. 
9 Dávid is azt mondja: 
»Asztaluk váljék számukra tőrré és csapdává,  
botránkozássá és megtorlássá!  
10 Szemük homályosodjék el, hogy ne lássanak,  
és hátukat görnyeszd meg egészen!«  {Zsolt 69,23} 
11 Azt kérdem mármost: Vajon úgy botlottak-e 

meg, hogy végleg elessenek? Semmi esetre sem. 
Ellenkezőleg, az ő bukásukból üdvösség támadt a 
nemzeteknek azért, hogy őket versengésre serkentse. 
12 Ha pedig már a bukásuk is nyereség a világnak, és 
mulasztásuk gazdagodás a nemzeteknek, mennyivel 
inkább az lesz a beteljesedésük! 

Hasonlat az olajfáról 13 Nektek, nemzeteknak 
azonban azt mondom: Amennyiben én a nemzetek 
apostola vagyok, a szolgálatomat megbecsülöm, 
14 hátha versengésre serkenthetem véreimet, és üdvö-
zítek közülük egyeseket. 15 Mert ha az ő félreállítá-
suk a világ megbékélését szolgálja, mi más lesz a 
befogadásuk, ha nem élet a halálból? 16 Ha a termés 
zsengéje szent, a belőle készült tészta is az, és ha a 
gyökér szent, az ágak is azok. 17 Ha egyik-másik ág 
le is törött, téged pedig vadolajfa létedre beoltottak 
közéjük, s így részese lettél az olajfa gyökerének és 
dús nedvének, 18 ne kérkedj az ágak ellenében. Ha 
kérkedsz, tudd meg, hogy nem te hordozod a gyöke-
ret, hanem a gyökér téged. 

19 Mondhatnád ugyan: »Azért törték le azokat az 
ágakat, hogy engem beoltsanak.« 20 Igen, ők a hitet-
lenség következtében törtek le, te azonban a hit által 
állsz; ne légy tehát fennhéjázó, hanem félj. 21 Mert ha 
Isten nem kegyelmezett meg a természetes ágaknak, 
neked sem fog megkegyelmezni! 

22 Lásd meg tehát Isten jó voltát és szigorúságát! 
Azok iránt, akik elestek, a szigorúságát, irántad pe-
dig Isten jóvoltát, ha megmaradsz a jóságban – más-
különben téged is le fognak metszeni. 23 De ha fel-
hagynak hitetlenségükkel, őket is beoltják, mert Is-
tennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. 24 Ha 
ugyanis téged kivágtak a természetes vadolajfából, és 
beoltottak a természet rendjén kívül a nemes olajfá-
ba, mennyivel inkább be fogják oltani saját olajfá-
jukba azokat, akik a természet szerint oda tartoznak? 

Izrael végső megmentése 25 Nem akarom, test-
vérek, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozzatok, 
és meg ne ismerjétek azt a titkot, hogy a vakság Izra-
elnek csak egy részében következett be, addig, amíg 
a nemzetek összessége be nem lép, 26 s így majd 



eij" kallievlaion, povsw/ ma'llon ou|toi oiJ kata;
fuvsin ejgkentrisqhvsontai th'/ ijdiva/ ejlaiva/. 
25 Ouj ga;r qevlw uJma'" ajgnoei'n, ajdelfoiv, to; 
musthvrion tou'to, i{na mh; h\te »par!¼ eJautoi'" 

frovnimoi, o{ti pwvrwsi" ajpo; mevrou" tw'/ 
!Israh;l gevgonen a[cri" ou| to; plhvrwma tw'n 

ejqnw'n eijsevlqh/, 26 kai; ou{tw" pa'" !Israh;l 

swqhvsetai: kaqw;" gevgraptai, @vHxei ejk Siw;n 

oJ rJuovmeno", ajpostrevyei ajsebeiva" ajpo; 
!Iakwvb: 27 kai; au{th aujtoi'" hJ par! ejmou' 
diaqhvkh, o{tan ajfevlwmai ta;" aJmartiva" 

aujtw'n. 28 kata; me;n to; eujaggevlion ejcqroi; di! 
uJma'", kata; de; th;n ejklogh;n ajgaphtoi; dia; 
tou;" patevra": 29 ajmetamevlhta ga;r ta; 
carivsmata kai; hJ klh'si" tou' qeou'. 30 w{sper 

ga;r uJmei'" pote hjpeiqhvsate tw'/ qew'/, nu'n de; 
hjlehvqhte th'/ touvtwn ajpeiqeiva/, 31 ou{tw" kai; 
ou|toi nu'n hjpeivqhsan tw'/ uJmetevrw/ ejlevei i{na 

kai; aujtoi; »nu'n¼ ejlehqw'sin: 32 sunevkleisen 

ga;r oJ qeo;" tou;" pavnta" eij" ajpeivqeian i{na 

tou;" pavnta" ejlehvsh/. 33 !'W bavqo" plouvtou 

kai; sofiva" kai; gnwvsew" qeou': wJ" 

ajnexerauvnhta ta; krivmata aujtou' kai; 
ajnexicnivastoi aiJ oJdoi; aujtou'. 34 Tiv" ga;r 

e[gnw nou'n kurivou_ h] tiv" suvmboulo" aujtou' 
ejgevneto_ 35 h] tiv" proevdwken aujtw'/, kai; 
ajntapodoqhvsetai aujtw'/_ 36 o{ti ejx aujtou' kai; 
di! aujtou' kai; eij" aujto;n ta; pavnta: aujtw'/ hJ 
dovxa eij" tou;" aijw'na": ajmhvn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12 1 Parakalw' ou\n uJma'", ajdelfoiv, 
dia; tw'n oijktirmw'n tou' qeou', parasth'sai ta; 
swvmata uJmw'n qusivan zw'san aJgivan 

eujavreston tw'/ qew'/, th;n logikh;n latreivan 

uJmw'n: 2 kai; mh; suschmativzesqe tw'/ aijw'ni 
touvtw/, ajlla; metamorfou'sqe th'/ ajnakainwvsei 
tou' noov", eij" to; dokimavzein uJma'" tiv to; 
qevlhma tou' qeou', to; ajgaqo;n kai; eujavreston 

; vl 3 L v ; d ; ' v

egész Izrael üdvözül, amint meg van írva: 
»Eljön a Szabadító Sionból,  
és elfordítja Jákobtól a gonoszságot {Iz 59,20-21 G}.
27 S ez lesz velük a szövetségem,  
amikor elveszem a bűneiket« {Jer 31,33-34}. 
28 Ők az evangéliumot tekintve ellenségek 

ugyan a ti javatokra; a kiválasztottságot tekintve 
azonban igen kedvesek az ősök kedvéért. 29 Isten 
ugyanis nem bánja meg adományait és hívását. 
30 Hiszen ahogyan egykor ti nem hallgattatok Isten 
szavára, most azonban irgalmasságot nyertetek az ő 
engedetlenségük miatt: 31 ugyanúgy ők most enge-
detlenek az irántatok megnyilvánult irgalmasság mi-
att, hogy most ők is irgalmasságot nyerjenek. 32 Isten 
ugyanis mindenkit engedetlenségbe zárt, hogy min-
denkin könyörüljön. 

33 Milyen nagy Isten gazdagságának, bölcsessé-
gének és tudásának mélysége! Mennyire megfogha-
tatlanok az ő ítéletei, és kifürkészhetetlenek az ő út-
jai! 

34 Mert ki ismerte az Úr gondolatát?  
Vagy ki volt az ő tanácsadója?  
35 Vagy ki adott előbb neki,  
hogy vissza kellene fizetnie?  {Iz 40,13-14} 
36 Mert minden belőle, általa és érte van. Dicső-

ség neki mindörökké! Ámen. 

A HÍVEK ÉLETE: 12,1-15,13 

12 Új élet a közösségben 1 Kérlek tehát benne-
teket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok 
testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez 
legyen a ti ésszerű istentiszteletetek. 2 Ne szabjátok 
magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelme-
tek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten 
akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes. 

3 Azt mondom ugyanis mindegyikteknek a ne-
kem adott kegyelemnél fogva, hogy senki se gondol-
jon magáról a kelleténél többet; hanem józanul gon-
dolkodjék, mindenki a hit mértéke szerint, amelyet 
Isten juttatott neki. 4 Amint ugyanis egy testben sok 
testrészünk van, s nem ugyanaz a rendeltetése min-
den testrésznek, 5 ugyanúgy vagyunk sokan egy test 
Krisztusban; egyenként pedig egymásnak tagjai. 
6 Különböző adományaink vannak a nekünk adott 
kegyelemnek megfelelően: ha prófétaság, akkor gya-
koroljuk a hit mértéke szerint; 7 ha szolgálat, akkor 
fáradozzunk a szolgálatban; ha valaki tanít, tanítson; 
8 aki buzdít, buzdítson; aki adakozik, tegye egyszerű-
ségben; aki elöljáró, buzgóságban, aki irgalmasságot 
gyakorol, vidámságban. 

Felhívás a Lélekben való életre 9 A szeretet le-
gyen tettetés nélkül! Utáljátok a rosszat, s ragaszkod-
jatok a jóhoz! 10 Ami a testvéri szeretetet illeti, 



kai; tevleion. 3 Levgw ga;r dia; th'" cavrito"
th'" doqeivsh" moi panti; tw'/ o[nti ejn uJmi'n mh; 
uJperfronei'n par! o} dei' fronei'n, ajlla; 
fronei'n eij" to; swfronei'n, eJkavstw/ wJ" oJ qeo;" 

ejmevrisen mevtron pivstew". 4 kaqavper ga;r ejn 

eJni; swvmati polla; mevlh e[comen, ta; de; mevlh 

pavnta ouj th;n aujth;n e[cei pra'xin, 5 ou{tw" oiJ 
polloi; e}n sw'mav ejsmen ejn Cristw'/, to; de; kaq! 
ei|" ajllhvlwn mevlh. 6 e[conte" de; carivsmata 

kata; th;n cavrin th;n doqei'san hJmi'n diavfora, 
ei[te profhteivan kata; th;n ajnalogivan th'" 

pivstew", 7 ei[te diakonivan ejn th'/ diakoniva/, 
ei[te oJ didavskwn ejn th'/ didaskaliva/, 8 ei[te oJ 
parakalw'n ejn th'/ paraklhvsei, oJ metadidou;" 

ejn aJplovthti, oJ proi>stavmeno" ejn spoudh'/, oJ 
ejlew'n ejn iJlarovthti. 9 @H ajgavph 

ajnupovkrito". ajpostugou'nte" to; ponhrovn, 
kollwvmenoi tw'/ ajgaqw'/: 10 th'/ filadelfiva/ eij" 

ajllhvlou" filovstorgoi, th'/ timh'/ ajllhvlou" 

prohgouvmenoi, 11 th'/ spoudh'/ mh; ojknhroiv, tw'/ 
pneuvmati zevonte", tw'/ kurivw/ douleuvonte", 
12 th'/ ejlpivdi caivronte", th'/ qlivyei 
uJpomevnonte", th'/ proseuch'/ 
proskarterou'nte", 13 tai'" creivai" tw'n 

aJgivwn koinwnou'nte", th;n filoxenivan 

diwvkonte". 14 eujlogei'te tou;" diwvkonta" 

»uJma'"¼, eujlogei'te kai; mh; katara'sqe. 
15 caivrein meta; cairovntwn, klaivein meta; 
klaiovntwn. 16 to; aujto; eij" ajllhvlou" 

fronou'nte", mh; ta; uJyhla; fronou'nte" ajlla; 
toi'" tapeinoi'" sunapagovmenoi. mh; givnesqe 

frovnimoi par! eJautoi'". 17 mhdeni; kako;n ajnti; 
kakou' ajpodidovnte": pronoouvmenoi kala; 
ejnwvpion pavntwn ajnqrwvpwn: 18 eij dunatovn, to; 
ejx uJmw'n meta; pavntwn ajnqrwvpwn 

eijrhneuvonte": 19 mh; eJautou;" ejkdikou'nte", 
ajgaphtoiv, ajlla; dovte tovpon th'/ ojrgh'/, 
gevgraptai gavr, !Emoi; ejkdivkhsi", ejgw; 
ajntapodwvsw, levgei kuvrio". 20 ajlla; eja;n 

peina'/ oJ ejcqrov" sou, ywvmize aujtovn: eja;n 

diya'/, povtize aujtovn: tou'to ga;r poiw'n 

a[nqraka" puro;" swreuvsei" ejpi; th;n kefalh;n 

aujtou'. 21 mh; nikw' uJpo; tou' kakou', ajlla; nivka 

ejn tw'/ ajgaqw'/ to; kakovn. 

 

 

 

 

 

§13 1 Pa'sa yuch; ejxousivai" 

uJperecouvsai" uJpotassevsqw. ouj ga;r e[stin 

ejxousiva eij mh; uJpo; qeou', aiJ de; ou\sai uJpo; qeou' 
tetagmevnai eijsivn: 2 w{ste oJ ajntitassovmeno" 

th'/ ejxousiva/ th'/ tou' qeou' diatagh'/ 
ajnqevsthken, oiJ de; ajnqesthkovte" eJautoi'" 

krivma lhvmyontai. 3 oiJ ga;r a[rconte" oujk 

eijsi;n fovbo" tw'/ ajgaqw'/ e[rgw/ ajlla; tw'/ kakw'/. 
qevlei" de; mh; fobei'sqai th;n ejxousivan_ to; 
j q ; v ; {x [ jx j '

gyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában 
egymással versengők, 11 az igyekezetben nem lusták, 
lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok! 12 Legyetek 
örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorú-
ságban, állhatatosak az imádságban, 13 támogassátok 
a szenteket szükségleteikben; gyakoroljátok a ven-
dégszeretetet! 14 Áldjátok azokat, akik üldöznek tite-
ket; áldjátok, és ne átkozzátok! 15 Örüljetek az ör-
vendezőkkel, és sírjatok a sírókkal! 16 Legyetek 
egyetértők egymás között, nem nagyravágyók, ha-
nem együttérzők az alacsonyrendűekkel. Ne legyetek 
bölcsek a magatok szemében {Péld 3,7}! 

17 Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért! A 
jóra törekedjetek minden ember előtt!  {Péld 3,4 G}. 
18 Amennyiben rajtatok áll, lehetőség szerint éljetek 
békében minden emberrel! 19 Ne tegyetek a magatok 
ügyében igazságot, kedveseim, hanem adjatok helyet 
az isteni haragnak, mert meg van írva: »Enyém a 
bosszúállás, én majd megfizetek« {MTörv 32,35} – 
mondja az Úr. 20 Hanem, ha ellenséged éhezik, adj 
neki enni, ha szomjazik, adj neki inni! Mert ha ezt 
teszed, eleven parazsat gyűjtesz a fejére {Péld 25,21-22}. 
21 Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te győzd 
le a rosszat jóval! 

13 Viselkedés a politikai hatalommal 1 Mindenki 
vesse alá magát a felettes hatóságoknak! Nincs 
ugyanis hatalom, csak Istentől; amelyek pedig van-
nak, azokat Isten rendelte. 2 Aki tehát ellene szegül a 
felsőbbségnek, szembeszáll Isten rendelésével. Az 
ellenszegülők pedig önmagukat vetik ítélet alá. 
3 Mert a fejedelmek a jótettet nem büntetik, csak a 
rosszat. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a felsőbb-
ségtől? Tedd a jót, és dicséretet nyersz tőle, 4 mert ő 
Isten szolgája a javadra. De ha rosszat tettél, félj, 
mert nem ok nélkül hordozza a kardot; szolgája 
ugyanis Istennek, hogy bosszút álljon büntetéssel 
azon, aki rosszat cselekszik. 5 Eszerint tehát szüksé-
ges, hogy alávessétek magatokat, nemcsak a büntető 
harag, hanem a lelkiismeret miatt is. 6 És az adókat is 
fizessétek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a 
szolgálatban fáradoznak. 7 Adjátok meg tehát min-
denkinek, amivel tartoztok; akinek adóval, annak az 
adót, akinek illetékkel, annak az illetéket, akinek 
félelemmel, annak a félelmet, akinek tisztelettel, an-
nak a tiszteletet! 

A szeretet parancsa 8 Ne tartozzatok senkinek 
semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek, mert 
aki felebarátját szereti, teljesítette a törvényt. 9 Azt 
ugyanis, hogy ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, 
hamis tanúságot ne szólj, ne kívánd meg a másét {Kiv 

20,13-17; MTörv 5,17-21}, és ami egyéb parancs még van, 
újra egybefoglalja ez az egy ige: Szeresd felebaráto-
dat, mint önmagadat {Lev 19,18}. 10 A szeretet nem tesz 
rosszat a felebarátnak. A törvény teljesítése tehát a 



ajgaqo;n poivei, kai; e{xei" e[painon ejx aujth'":
4 qeou' ga;r diavkonov" ejstin soi; eij" to; 
ajgaqovn. eja;n de; to; kako;n poih'/", fobou': ouj 
ga;r eijkh'/ th;n mavcairan forei': qeou' ga;r 

diavkonov" ejstin, e[kdiko" eij" ojrgh;n tw'/ to; 
kako;n pravssonti. 5 dio; ajnavgkh 

uJpotavssesqai, ouj movnon dia; th;n ojrgh;n ajlla; 
kai; dia; th;n suneivdhsin. 6 dia; tou'to ga;r kai; 
fovrou" telei'te, leitourgoi; ga;r qeou' eijsin 

eij" aujto; tou'to proskarterou'nte". 
7 ajpovdote pa'sin ta;" ojfeilav", tw'/ to;n fovron 

to;n fovron, tw'/ to; tevlo" to; tevlo", tw'/ to;n 

fovbon to;n fovbon, tw'/ th;n timh;n th;n timhvn. 
8 Mhdeni; mhde;n ojfeivlete, eij mh; to; ajllhvlou" 

ajgapa'n: oJ ga;r ajgapw'n to;n e{teron novmon 

peplhvrwken. 9 to; ga;r Ouj moiceuvsei", Ouj 
foneuvsei", Ouj klevyei", Oujk ejpiqumhvsei", 
kai; ei[ ti" eJtevra ejntolhv, ejn tw'/ lovgw/ touvtw/ 
ajnakefalaiou'tai, »ejn tw'/¼ !Agaphvsei" to;n 

plhsivon sou wJ" seautovn. 10 hJ ajgavph tw'/ 
plhsivon kako;n oujk ejrgavzetai: plhvrwma ou\n 

novmou hJ ajgavph. 11 Kai; tou'to eijdovte" to;n 

kairovn, o{ti w{ra h[dh uJma'" ejx u{pnou 

ejgerqh'nai, nu'n ga;r ejgguvteron hJmw'n hJ 
swthriva h] o{te ejpisteuvsamen. 12 hJ nu;x 

proevkoyen, hJ de; hJmevra h[ggiken. ajpoqwvmeqa 

ou\n ta; e[rga tou' skovtou", ejnduswvmeqa »de;¼ 
ta; o{pla tou' fwtov". 13 wJ" ejn hJmevra/ 
eujschmovnw" peripathvswmen, mh; kwvmoi" kai; 
mevqai", mh; koivtai" kai; ajselgeivai", mh; e[ridi 
kai; zhvlw/: 14 ajlla; ejnduvsasqe to;n kuvrion 

!Ihsou'n Cristovn, kai; th'" sarko;" provnoian 

mh; poiei'sqe eij" ejpiqumiva". 

 

 

 

 

 

§14 1 To;n de; ajsqenou'nta th'/ pivstei 
proslambavnesqe, mh; eij" diakrivsei" 

dialogismw'n. 2 o}" me;n pisteuvei fagei'n 

pavnta, oJ de; ajsqenw'n lavcana ejsqivei. 3 oJ 
ejsqivwn to;n mh; ejsqivonta mh; ejxouqeneivtw, oJ 
de; mh; ejsqivwn to;n ejsqivonta mh; krinevtw, oJ 
qeo;" ga;r aujto;n proselavbeto. 4 su; tiv" ei\ oJ 
krivnwn ajllovtrion oijkevthn_ tw'/ ijdivw/ kurivw/ 
sthvkei h] pivptei: staqhvsetai dev, dunatei' 
ga;r oJ kuvrio" sth'sai aujtovn. 5 o}" me;n »ga;r¼ 
krivnei hJmevran par! hJmevran, o}" de; krivnei 
pa'san hJmevran: e{kasto" ejn tw'/ ijdivw/ noì 
plhroforeivsqw. 6 oJ fronw'n th;n hJmevran 

kurivw/ fronei': kai; oJ ejsqivwn kurivw/ ejsqivei, 
eujcaristei' ga;r tw'/ qew'/: kai; oJ mh; ejsqivwn 

kurivw/ oujk ejsqivei, kai; eujcaristei' tw'/ qew'/. 
7 oujdei;" ga;r hJmw'n eJautw'/ zh'/, kai; oujdei;" 

eJautw'/ ajpoqnhv/skei: 8 ejavn te ga;r zw'men, tw'/ 
kurivw/ zw'men, ejavn te ajpoqnhv/skwmen, tw'/ 
kurivw/ ajpoqnhv/skomen. ejavn te ou\n zw'men ejavn

szeretet. 
11 Annál is inkább, mivel ismeritek az időt, hogy 

itt az óra, amikor fel kell kelnünk az álomból. Most 
ugyanis az üdvösség közelebb van már hozzánk, 
mint amikor hívők lettünk. 12 Az éjszaka előrehaladt, 
a nappal pedig elközelgett. Vessük el tehát a sötétség 
cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegy-
vereit. 13 Mint nappal, járjunk tisztességesen; nem 
tobzódásban és részegeskedésben, nem bujálkodás-
ban és kicsapongásban, nem civódásban és versen-
gésben, 14 hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus 
Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket az érzéki 
vágyakban! 

14 »Erősek« és »gyengék« a közösségben 
1 Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, 
de anélkül, hogy vitatkoznátok az eltérő felfogások-
ról. 2 Van, aki hiszi, hogy mindent szabad ennie; aki 
pedig gyönge, az növényekkel táplálkozik. 3 Aki 
eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem 
eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Hiszen Isten ma-
gáévá fogadta őt. 4 Ki vagy te, hogy kárhoztasd más 
szolgáját? Urának áll vagy bukik; bizonyára állni 
fog, mert Istennek van hatalma, hogy fenntartsa. 

5 Van, aki különbséget tesz nap és nap között, 
más meg egyformán ítél meg minden napot: kövesse 
mindenki a maga meggyőződését. 6 Aki megtartja a 
napot, az Úrért tartja meg; s aki eszik, az Úrra való 
tekintettel eszik, mert hálát ad Istennek; és aki nem 
eszik, az Úrra való tekintetből nem eszik – s ő is há-
lát ad Istennek. 7 Hiszen egyikünk sem él önmagá-
nak, és egyikünk sem hal meg önmagának; 8 amíg 
élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak 
halunk meg. Akár élünk tehát, akár halunk, az Úré 
vagyunk. 9 Krisztus ugyanis azért halt meg és kelt 
életre, hogy a holtaknak is, az élőknek is Ura legyen. 

10 Miért ítéled meg hát testvéredet? És te miért 
veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk 
majd Krisztus ítélőszéke elé. 11 Mert írva van: 

»Életemre mondom – mondja az Úr –, 
minden térd meghajlik előttem,  
és minden nyelv magasztalja Istent« {Iz 49,18; 

45,23}. 
12 Így tehát mindegyikünk magáról ad majd 

számot Istennek. 13 Ezért ne ítéljük el többé egymást, 
hanem inkább arra határozzátok el magatokat, hogy 
ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy meg-
botránkozást! 

14 Tudom, és meggyőződésem az Úr Jézusban, 
hogy semmi sem tisztátalan önmagában; csak annak 
tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. 15 De ha a testvé-
red elszomorodik az ételed miatt, akkor már nem a 
szeretetnek megfelelően jársz el. Ne veszítsd el éte-
leddel azt, akiért Krisztus meghalt! 16 Ne káromolják 

jó l b é ül k! 17 I á



te ajpoqnhv/skwmen, tou' kurivou ejsmevn. 9 eij"
tou'to ga;r Cristo;" ajpevqanen kai; e[zhsen i{na 

kai; nekrw'n kai; zwvntwn kurieuvsh/. 10 su; de; tiv 
krivnei" to;n ajdelfovn sou_ h] kai; su; tiv 
ejxouqenei'" to;n ajdelfovn sou_ pavnte" ga;r 

parasthsovmeqa tw'/ bhvmati tou' qeou': 
11 gevgraptai gavr, Zw' ejgwv, levgei kuvrio", o{ti 
ejmoi; kavmyei pa'n govnu, kai; pa'sa glw'ssa 

ejxomologhvsetai tw'/ qew'/. 12 a[ra »ou\n¼ 
e{kasto" hJmw'n peri; eJautou' lovgon dwvsei »tw'/ 
qew'/¼. 13 Mhkevti ou\n ajllhvlou" krivnwmen: 
ajlla; tou'to krivnate ma'llon, to; mh; tiqevnai 
provskomma tw'/ ajdelfw'/ h] skavndalon. 14 oi\da 

kai; pevpeismai ejn kurivw/ !Ihsou' o{ti oujde;n 

koino;n di! eJautou': eij mh; tw'/ logizomevnw/ ti 
koino;n ei\nai, ejkeivnw/ koinovn. 15 eij ga;r dia; 
brw'ma oJ ajdelfov" sou lupei'tai, oujkevti kata; 
ajgavphn peripatei'". mh; tw'/ brwvmativ sou 

ejkei'non ajpovllue uJpe;r ou| Cristo;" ajpevqanen. 
16 mh; blasfhmeivsqw ou\n uJmw'n to; ajgaqovn. 
17 ouj gavr ejstin hJ basileiva tou' qeou' brw'si" 

kai; povsi", ajlla; dikaiosuvnh kai; eijrhvnh kai; 
cara; ejn pneuvmati aJgivw/: 18 oJ ga;r ejn touvtw/ 
douleuvwn tw'/ Cristw'/ eujavresto" tw'/ qew'/ kai; 
dovkimo" toi'" ajnqrwvpoi". 19 a[ra ou\n ta; th'" 

eijrhvnh" diwvkwmen kai; ta; th'" oijkodomh'" th'" 

eij" ajllhvlou": 20 mh; e{neken brwvmato" 

katavlue to; e[rgon tou' qeou'. pavnta me;n 

kaqarav, ajlla; kako;n tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ dia; 
proskovmmato" ejsqivonti. 21 kalo;n to; mh; 
fagei'n kreva mhde; piei'n oi\non mhde; ejn w|/ oJ 
ajdelfov" sou proskovptei. 22 su; pivstin »h}n¼ 
e[cei" kata; seauto;n e[ce ejnwvpion tou' qeou'. 
makavrio" oJ mh; krivnwn eJauto;n ejn w|/ 
dokimavzei: 23 oJ de; diakrinovmeno" eja;n favgh/ 
katakevkritai, o{ti oujk ejk pivstew": pa'n de; o} 
oujk ejk pivstew" aJmartiva ejstivn. 

 

 

 

 

 

 

 

§15 1 !Ofeivlomen de; hJmei'" oiJ dunatoi; 
ta; ajsqenhvmata tw'n ajdunavtwn bastavzein, 
kai; mh; eJautoi'" ajrevskein. 2 e{kasto" hJmw'n tw'/ 
plhsivon ajreskevtw eij" to; ajgaqo;n pro;" 

oijkodomhvn: 3 kai; ga;r oJ Cristo;" oujc eJautw'/ 
h[resen: ajlla; kaqw;" gevgraptai, OiJ 
ojneidismoi; tw'n ojneidizovntwn se ejpevpesan 

ejp! ejmev. 4 o{sa ga;r proegravfh, eij" th;n 

hJmetevran didaskalivan ejgravfh, i{na dia; th'" 

uJpomonh'" kai; dia; th'" paraklhvsew" tw'n 

grafw'n th;n ejlpivda e[cwmen. 5 oJ de; qeo;" th'" 

uJpomonh'" kai; th'" paraklhvsew" dwv/h uJmi'n to; 
aujto; fronei'n ejn ajllhvloi" kata; Cristo;n 

!I ' 6 { J q d ; j J ; v

azt a jót, amelyben részesültetek! 17 Isten országa 
ugyanis nem étel és nem ital dolga, hanem igazsá-
gosság, béke és öröm a Szentlélekben. 18 Aki ebben 
szolgál Krisztusnak, kedves az Isten előtt, és dicsére-
tes az emberek előtt. 19 Azért tehát arra törekedjünk, 
ami békességre és egymás épülésére szolgál. 20 Ne 
rontsd le az étel miatt Isten művét! Minden tiszta 
ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki 
botránkozást okozva eszi. 21 Jobb, ha nem eszel húst 
és nem iszol bort, sem egyebet nem teszel, ami miatt 
testvéred megütközik. 

22 A hitből eredő meggyőződésed maradjon a ti-
ed Isten előtt! Boldog, aki nem ítéli el magát azzal, 
amire elhatározza magát. 23 Akinek azonban kétségei 
vannak, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert 
cselekvése nem származik meggyőződésből. Bűn 
tehát mindaz, ami nem történik hitből eredő meg-
győződésből. 

15 Felhívás az egyetértésre a közösségben 
1 Nekünk azonban, akik erősek vagyunk, kötelessé-
günk, hogy elviseljük az erőtlenek gyengeségeit, és 
ne a magunk kedvét keressük. 2 Mindegyiktek igye-
kezzen keresni felebarátjának kedvét, javát és épülé-
sét! 3 Hiszen Krisztus sem kereste a maga kedvét, 
hanem amint meg van írva: »Szidalmazóid szidalmai 
rám hullottak« {Zsolt 69,10}. 4 Márpedig minden régi 
Írást a mi okulásunkra írtak meg, hogy reménysé-
günk legyen az Írásokból származó béketűrés és vi-
gasztalás által. 5 A béketűrés és a vigasztalás Istene 
pedig adja meg nektek, hogy Jézus akarata szerint 
egyetértés legyen köztetek, 6 hogy egy lélekkel és 
egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi 
Urunknak Istenét és Atyját! 

7 Fogadjátok el tehát egymást, ahogyan Krisztus 
is elfogadott titeket Isten dicsőségére! 8 Azt mondom 
ugyanis, hogy Krisztus Jézus a körülmetéltek szolgá-
ja lett, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, meg-
valósítva az atyáknak tett ígéreteket; 9 a nemzetek 
azonban irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint meg 
van írva: 

»Ezért magasztallak, Uram, a nemzetek között,  
és zengek dalt nevednek« {Zsolt 18,50}. 
10 Azt mondja továbbá: 
»Nemzetek, örvendezzetek az ő népével 
együtt« {MTörv 32,43 G}. 
11 Majd pedig: 
»Nemzetek, dicsérjétek mindnyájan az Urat!  
Magasztalja őt minden nép!«  {Zsolt 117,1} 
12 Izajás továbbá azt mondja: 
»Jesszének sarja lesz,  
aki felkel, hogy uralkodjék a népeken,  
benne reménykednek a nemzetek« {Iz 11,1.10 G}. 
13 A reménység Istene töltsön el titeket a hit tel-



!Ihsou'n, 6 i{na oJmoqumado;n ejn eJni; stovmati
doxavzhte to;n qeo;n kai; patevra tou' kurivou 

hJmw'n !Ihsou' Cristou'. 7 Dio; proslambavnesqe 

ajllhvlou", kaqw;" kai; oJ Cristo;" proselavbeto 

uJma'", eij" dovxan tou' qeou'. 8 levgw ga;r 

Cristo;n diavkonon gegenh'sqai peritomh'" 

uJpe;r ajlhqeiva" qeou', eij" to; bebaiw'sai ta;" 

ejpaggeliva" tw'n patevrwn, 9 ta; de; e[qnh uJpe;r 

ejlevou" doxavsai to;n qeovn: kaqw;" gevgraptai, 
Dia; tou'to ejxomologhvsomaiv soi ejn e[qnesin, 
kai; tw'/ ojnomativ sou yalw'. 10 kai; pavlin 

levgei, Eujfravnqhte, e[qnh, meta; tou' laou' 
aujtou'. 11 kai; pavlin, Aijnei'te, pavnta ta; e[qnh, 
to;n kuvrion, kai; ejpainesavtwsan aujto;n 

pavnte" oiJ laoiv. 12 kai; pavlin !Hsai?a" levgei, 
!vEstai hJ rJivza tou' !Iessaiv, kai; oJ 
ajnistavmeno" a[rcein ejqnw'n: ejp! aujtw'/ e[qnh 

ejlpiou'sin. 13 oJ de; qeo;" th'" ejlpivdo" 

plhrwvsai uJma'" pavsh" cara'" kai; eijrhvnh" ejn 

tw'/ pisteuvein, eij" to; perisseuvein uJma'" ejn 

th'/ ejlpivdi ejn dunavmei pneuvmato" aJgivou. 
14 Pevpeismai dev, ajdelfoiv mou, kai; aujto;" 

ejgw; peri; uJmw'n, o{ti kai; aujtoi; mestoiv ejste 

ajgaqwsuvnh", peplhrwmevnoi pavsh" »th'"¼ 
gnwvsew", dunavmenoi kai; ajllhvlou" nouqetei'n. 
15 tolmhrovteron de; e[graya uJmi'n ajpo; 
mevrou", wJ" ejpanamimnhv/skwn uJma'" dia; th;n 

cavrin th;n doqei'savn moi uJpo; tou' qeou' 16 eij" 

to; ei\naiv me leitourgo;n Cristou' !Ihsou' eij" 

ta; e[qnh, iJerourgou'nta to; eujaggevlion tou' 
qeou', i{na gevnhtai hJ prosfora; tw'n ejqnw'n 

eujprovsdekto", hJgiasmevnh ejn pneuvmati 
aJgivw/. 17 e[cw ou\n »th;n¼ kauvchsin ejn Cristw'/ 
!Ihsou' ta; pro;" to;n qeovn: 18 ouj ga;r tolmhvsw 

ti lalei'n w|n ouj kateirgavsato Cristo;" di! 
ejmou' eij" uJpakoh;n ejqnw'n, lovgw/ kai; e[rgw/, 
19 ejn dunavmei shmeivwn kai; teravtwn, ejn 

dunavmei pneuvmato" »qeou'¼: w{ste me ajpo; 
!Ierousalh;m kai; kuvklw/ mevcri tou' !Illurikou' 
peplhrwkevnai to; eujaggevlion tou' Cristou', 
20 ou{tw" de; filotimouvmenon eujaggelivzesqai 
oujc o{pou wjnomavsqh Cristov", i{na mh; ejp! 
ajllovtrion qemevlion oijkodomw', 21 ajlla; kaqw;" 

gevgraptai, Oi|" oujk ajnhggevlh peri; aujtou' 
o[yontai, kai; oi} oujk ajkhkovasin sunhvsousin. 
22 Dio; kai; ejnekoptovmhn ta; polla; tou' ejlqei'n 

pro;" uJma'": 23 nuni; de; mhkevti tovpon e[cwn ejn 

toi'" klivmasi touvtoi", ejpipoqivan de; e[cwn 

tou' ejlqei'n pro;" uJma'" ajpo; pollw'n ejtw'n, 
24 wJ" a]n poreuvwmai eij" th;n Spanivan: ejlpivzw 

ga;r diaporeuovmeno" qeavsasqai uJma'" kai; uJf! 
uJmw'n propemfqh'nai ejkei' eja;n uJmw'n prw'ton 

ajpo; mevrou" ejmplhsqw'. 25 nuni; de; poreuvomai 
eij" !Ierousalh;m diakonw'n toi'" aJgivoi". 
26 eujdovkhsan ga;r Makedoniva kai; !Acai?a 

koinwnivan tina; poihvsasqai eij" tou;" 

ptwcou;" tw'n aJgivwn tw'n ejn !Ierousalhvm. 
27 eujdovkhsan gavr, kai; ojfeilevtai eijsi;n 

aujtw'n: eij ga;r toi'" pneumatikoi'" aujtw'n 

ejkoinwvnhsan ta; e[qnh, ojfeivlousin kai; ejn

jes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben 
legyen bennetek a Szentlélek erejéből! 

Befejezés: 15,14-16,27 

Pál útitervei 14 Testvérek, veletek kapcsolatban 
meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok 
jósággal, bővében vagytok minden ismeretnek, és 
képesek vagytok figyelmeztetni egymást. 15 Itt-ott 
merészebben írtam nektek, testvérek, hogy emlékez-
tesselek titeket bizonyos dolgokra. Annak a kegye-
lemnek erejében tettem ezt, amit Isten adott nekem, 
16 hogy Krisztus Jézus szolgája legyek a nemzetek 
között, és Isten evangéliumának szent szolgálatát 
végezzem, s így a nemzetek kedves, és a Szentlélek 
által megszentelt áldozattá legyenek. 17 Van tehát 
mivel dicsekednem Krisztus Jézusban Isten előtt. 
18 Természetesen csak arról merek beszélni, amit 
Krisztus vitt általam végbe a nemzetek megtérítésére 
szóval és tettel: 19 a jelek és csodák erejével, a Lélek 
erejével, amíg Jeruzsálemtől messze körbejárva Illí-
riáig teljesítettem Krisztus evangéliumának hirdeté-
sét. 20 Így tehát becsületbeli dolognak tartottam hir-
detni az evangéliumot, de nem ott, ahol Krisztus ne-
ve már ismert volt, nehogy más által rakott alapra 
építsek, 21 hanem amint meg van írva: 

»Akiknek nem hirdették, meglátják,  
s akik nem hallották, megértik« {Iz 52,15}. 
22 Ez akadályozott meg igen sokszor abban, 

hogy hozzátok menjek. 23 Mivel azonban most már 
nincs helyem ezeken a tájakon, s már sok év óta vá-
gyódom hozzátok menni, 24 amikor majd útra kelek 
Hispániába, remélem, hogy átmenőben meglátlak 
titeket, s ti elkísértek majd oda, miután körötökben 
kissé felüdültem. 

25 Most azonban Jeruzsálembe indulok a szentek 
szolgálatában. 26 Makedónia és Akhája ugyanis jónak 
látták, hogy némi gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi 
szentek szegényei számára. 27 Jónak látták, de tartoz-
nak is nekik. Mert ha a nemzetek részesei lettek az ő 
lelki javaiknak, kötelességük anyagiakkal nekik 
szolgálni. 28 Amikor tehát ezt elvégeztem és kezükbe 
tettem ennek a gyűjtésnek a gyümölcsét, utamba 
ejtve titeket, elmegyek Hispániába. 29 Tudom, hogy 
amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának bősé-
gével megyek. 

Az apostol imát kér 30 Kérlek tehát titeket, test-
vérek, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szentlélek 
szeretetére, segítsetek engem imádságaitokban. Kér-
jétek Istent értem, 31 hogy megmeneküljek a hitetle-
nektől, akik Júdeában vannak, és Jeruzsálem érdeké-
ben való szolgálatom kedves legyen a szenteknek, 
32 s így azután Isten akaratából örömmel menjek 
hozzátok, és megpihenhessek nálatok. 33 A békesség 
I t l l t k i d áj t kk l! Á



toi'" sarkikoi'" leitourgh'sai aujtoi'".
28 tou'to ou\n ejpitelevsa", kai; 
sfragisavmeno" aujtoi'" to;n karpo;n tou'ton, 
ajpeleuvsomai di! uJmw'n eij" Spanivan: 29 oi\da 

de; o{ti ejrcovmeno" pro;" uJma'" ejn plhrwvmati 
eujlogiva" Cristou' ejleuvsomai. 30 Parakalw' 
de; uJma'" », ajdelfoiv,¼ dia; tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' Cristou' kai; dia; th'" ajgavph" tou' 
pneuvmato", sunagwnivsasqaiv moi ejn tai'" 

proseucai'" uJpe;r ejmou' pro;" to;n qeovn, 31 i{na 

rJusqw' ajpo; tw'n ajpeiqouvntwn ejn th'/ !Ioudaiva/ 
kai; hJ diakoniva mou hJ eij" !Ierousalh;m 

eujprovsdekto" toi'" aJgivoi" gevnhtai, 32 i{na ejn 

cara'/ ejlqw;n pro;" uJma'" dia; qelhvmato" qeou' 
sunanapauvswmai uJmi'n. 33 oJ de; qeo;" th'" 

eijrhvnh" meta; pavntwn uJmw'n: ajmhvn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§16 1 Sunivsthmi de; uJmi'n Foivbhn th;n 

ajdelfh;n hJmw'n, ou\san »kai;¼ diavkonon th'" 

ejkklhsiva" th'" ejn Kegcreai'", 2 i{na aujth;n 

prosdevxhsqe ejn kurivw/ ajxivw" tw'n aJgivwn, kai; 
parasth'te aujth'/ ejn w|/ a]n uJmw'n crhv/zh/ 
pravgmati, kai; ga;r aujth; prostavti" pollw'n 

ejgenhvqh kai; ejmou' aujtou'. 3 !Aspavsasqe 

Privskan kai; !Akuvlan tou;" sunergouv" mou ejn 

Cristw'/ !Ihsou', 4 oi{tine" uJpe;r th'" yuch'" 

mou to;n eJautw'n travchlon uJpevqhkan, oi|" oujk 

ejgw; movno" eujcaristw' ajlla; kai; pa'sai aiJ 
ejkklhsivai tw'n ejqnw'n, 5 kai; th;n kat! oi\kon 

aujtw'n ejkklhsivan. ajspavsasqe !Epaivneton 

to;n ajgaphtovn mou, o{" ejstin ajparch; th'" 

!Asiva" eij" Cristovn. 6 ajspavsasqe Marivan, 
h{ti" polla; ejkopivasen eij" uJma'". 
7 ajspavsasqe !Androvnikon kai; !Iounia'n tou;" 

suggenei'" mou kai; sunaicmalwvtou" mou, 
oi{tinev" eijsin ejpivshmoi ejn toi'" ajpostovloi", 
oi} kai; pro; ejmou' gevgonan ejn Cristw'/. 
8 ajspavsasqe !Amplia'ton to;n ajgaphtovn mou 

ejn kurivw/. 9 ajspavsasqe Oujrbano;n to;n 

sunergo;n hJmw'n ejn Cristw'/ kai; Stavcun to;n 

ajgaphtovn mou. 10 ajspavsasqe !Apellh'n to;n 

dovkimon ejn Cristw'/. ajspavsasqe tou;" ejk tw'n 

!Aristobouvlou. 11 ajspavsasqe @Hrw/divwna to;n 

suggenh' mou. ajspavsasqe tou;" ejk tw'n 

Narkivssou tou;" o[nta" ejn kurivw/. 
12 ajspavsasqe Truvfainan kai; Trufw'san ta;"

Istene legyen veletek, mindnyájatokkal! Ámen. 

16 Üdvözlések és intelmek 1 Ajánlom nektek 
Főbe nővérünket, aki a kenkreai egyház szolgálatá-
ban áll. 2 Fogadjátok őt az Úrban, ahogyan a szen-
tekhez illik! Legyetek segítségére, bármiben van is 
szüksége rátok, mert ő is sokaknak segítségére volt, 
nekem magamnak is. 

3 Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, munkatársa-
imat Krisztus Jézusban! 4 Ők életüket kockáztatták 
az én életemért; nemcsak én vagyok hálás nekik, 
hanem a nemzetek minden egyháza is. 
5 Köszöntsétek a házukban levő közösséget is! 

Köszöntsétek az én kedves Epenétuszomat, aki 
Ázsiának zsengéje Krisztusban! 6 Köszöntsétek Má-
riát, aki sokat fáradozott értetek! 7 Köszöntsétek 
Andronikoszt és Júniászt, rokonaimat és fogolytársa-
imat, akiket az apostolok körében nagyra becsülnek, 
s akik előbb lettek Krisztusban hívők, mint én. 
8 Köszöntsétek Ampliátuszt, aki nekem igen kedves 
az Úrban! 9 Köszöntsétek Urbánuszt, munkatársunkat 
Krisztusban, és az én kedves Sztakhiszomat! 
10 Köszöntsétek Apellészt, aki helytállt Krisztusért! 
Köszöntsétek az Arisztobulosz házához tartozókat! 
11 Köszöntsétek rokonomat, Heródiont! Köszöntsé-
tek a Narcisszusz házához tartozókat, akik hisznek az 
Úrban! 12 Köszöntsétek Trifénát és Trifózát, akik 
munkálkodnak az Úrban! Köszöntsétek a szeretett 
Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban! 
13 Köszöntsétek Rúfuszt, a kiválasztottat az Úrban, 
valamint anyját, aki nekem is az! 14 Köszöntsétek 
Aszinkritoszt, Flegont, Hermészt, Patrobászt, 
Hermászt és a testvéreket, akik velük vannak! 
15 Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és 
nővérét, meg Olimpászt, valamint az összes szentet, 
akik velük vannak! 16 Köszöntsétek egymást szent 
csókkal! Krisztus minden egyháza köszönt titeket. 

17 Kérlek azonban titeket, testvérek, tartsátok 
szemmel azokat, akik egyenetlenséget és botránko-
zást okoznak – ellentétben azzal a tanítással, melyet 
tanultatok. Kerüljétek őket! 18 Az ilyenek ugyanis 
nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuk-
nak. Szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal 
megtévesztik az ártatlanok szívét. 

19 A ti engedelmességetek híre ugyanis minden-
hová eljutott; örömem is telik bennetek. Akarom 
azonban, hogy bölcsek legyetek a jóra és együgyűek 
a rosszra. 20 A békesség Istene hamarosan össze fog-
ja tiporni lábatok alatt a sátánt! 

Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak kegyelme le-
gyen veletek! 

21 Köszönt titeket Timóteus, a munkatársam, to-
vábbá Lúciusz, Jázon, Szoszipatrosz, a rokonaim. 
22 Köszöntelek titeket én, Terciusz is, aki írtam a 



kopiwvsa" ejn kurivw/. ajspavsasqe Persivda th;n
ajgaphthvn, h{ti" polla; ejkopivasen ejn kurivw/. 
13 ajspavsasqe @Rou'fon to;n ejklekto;n ejn 

kurivw/ kai; th;n mhtevra aujtou' kai; ejmou'. 
14 ajspavsasqe !Asuvgkriton, Flevgonta, 
@Ermh'n, Patroba'n, @Erma'n, kai; tou;" su;n 

aujtoi'" ajdelfouv". 15 ajspavsasqe Filovlogon 

kai; !Ioulivan, Nhreva kai; th;n ajdelfh;n aujtou', 
kai; !Olumpa'n, kai; tou;" su;n aujtoi'" pavnta" 

aJgivou". 16 !Aspavsasqe ajllhvlou" ejn 

filhvmati aJgivw/. !Aspavzontai uJma'" aiJ 
ejkklhsivai pa'sai tou' Cristou'. 17 Parakalw' 
de; uJma'", ajdelfoiv, skopei'n tou;" ta;" 

dicostasiva" kai; ta; skavndala para; th;n 

didach;n h}n uJmei'" ejmavqete poiou'nta", kai; 
ejkklivnete ajp! aujtw'n: 18 oiJ ga;r toiou'toi tw'/ 
kurivw/ hJmw'n Cristw'/ ouj douleuvousin ajlla; th'/ 
eJautw'n koiliva/, kai; dia; th'" crhstologiva" 

kai; eujlogiva" ejxapatw'sin ta;" kardiva" tw'n 

ajkavkwn. 19 hJ ga;r uJmw'n uJpakoh; eij" pavnta" 

ajfivketo: ejf! uJmi'n ou\n caivrw, qevlw de; uJma'" 

sofou;" ei\nai eij" to; ajgaqovn, ajkeraivou" de; 
eij" to; kakovn. 20 oJ de; qeo;" th'" eijrhvnh" 

suntrivyei to;n Satana'n uJpo; tou;" povda" 

uJmw'n ejn tavcei. hJ cavri" tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' meq! uJmw'n. 21 !Aspavzetai uJma'" 

Timovqeo" oJ sunergov" mou, kai; Louvkio" kai; 
!Iavswn kai; Swsivpatro" oiJ suggenei'" mou. 
22 ajspavzomai uJma'" ejgw; Tevrtio" oJ gravya" 

th;n ejpistolh;n ejn kurivw/. 23 ajspavzetai uJma'" 

Gavi>o" oJ xevno" mou kai; o{lh" th'" ejkklhsiva". 
ajspavzetai uJma'" !vErasto" oJ oijkonovmo" th'" 

povlew" kai; Kouvarto" oJ ajdelfov". 24  25 »Tw'/ 
de; dunamevnw/ uJma'" sthrivxai kata; to; 
eujaggevliovn mou kai; to; khvrugma !Ihsou' 
Cristou', kata; ajpokavluyin musthrivou 

crovnoi" aijwnivoi" sesighmevnou 

26 fanerwqevnto" de; nu'n diav te grafw'n 

profhtikw'n kat! ejpitagh;n tou' aijwnivou qeou' 
eij" uJpakoh;n pivstew" eij" pavnta ta; e[qnh 

gnwrisqevnto", 27 movnw/ sofw'/ qew'/ dia; !Ihsou' 
Cristou' w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na": ajmhvn.¼  

 

 

 

 

 

&A Korintusiaknak írt első levél 

 

§1 1 Pau'lo" klhto;" ajpovstolo" 

Cristou' !Ihsou' dia; qelhvmato" qeou', kai; 
Swsqevnh" oJ ajdelfov", 2 th'/ ejkklhsiva/ tou' qeou' 
th'/ ou[sh/ ejn Korivnqw/, hJgiasmevnoi" ejn Cristw'/ 
!Ihsou', klhtoi'" aJgivoi", su;n pa'sin toi'" 

ejpikaloumevnoi" to; o[noma tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' Cristou' ejn panti; tovpw/, aujtw'n kai; 
hJmw'n: 3 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' 
patro;" hJmw'n kai; kurivou !Ihsou' Cristou'. 

levelet az Úrban. 23 Köszönt titeket Gájusz, aki házi-
gazdám nekem és az egész egyháznak. Köszönt tite-
ket Erasztusz, a város vagyonkezelője és Kvartusz 
testvér. 

Istendicsőítés 25 Annak pedig, akinek van ha-
talma arra, hogy megerősítsen titeket evangéliu-
momban és a Jézus Krisztusról szóló tanításban, s 
annak a titoknak a kinyilatkoztatásában, amelyre az 
örök idők során hallgatás borult, 26 de amely most 
nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten parancsára a pró-
féták iratai által a hitnek való engedelmesség végett 
minden nemzetnek tudtul adatott, 27 az egyedül bölcs 
Istennek, Jézus Krisztus által, tisztelet és dicsőség 
örökkön-örökké. Ámen. 

 
 

&A Korintusiaknak írt első levél 

 

1 1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meg-
hívott apostola, és Szosztenész testvér, 2 Isten 
korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszen-
telteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal e-
gyütt, akik segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisz-
tus nevét, minden helyen, náluk és nálunk. 
3 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 

Hálaadás: 1,4-9 

4 Szüntelenül hálát adok Istenemnek értetek Is-
ten kegyelméért, amely megadatott nektek Krisztus 
Jézusban, 5 hogy mindenben gazdagok lettetek őben-
ne, minden igében és minden ismeretben. 6 Mert 
Krisztus tanúbizonysága megerősödött bennetek, 
7 úgyhogy semmiféle kegyelmi adománynak sem 
vagytok híjával, miközben a mi Urunk Jézus Krisz-
tus megjelenését várjátok. 8 Ő meg is erősít majd 
titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi 
Urunk Jézus Krisztus napján. 9 Hűséges az Isten, aki 
által meghívást nyertetek Fiának, Jézus Krisztusnak, 
a mi Urunknak közösségébe. 

Pártoskodás a közösségben: 1,10-4,21 

Intés az egységre 10 Kérlek titeket, testvérek, a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan 
ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek pártosko-
dás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a 
lelkületben és ugyanabban a felfogásban. 11 Azt a hírt 
kaptam ugyanis felőletek, testvéreim, Klóé 
házanépétől, hogy viszálykodások vannak köztetek. 
12 Arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket 
mond: »Én Pálé vagyok«, »Én Apollóé«, »Én 
Kéfásé«, »Én pedig Krisztusé«. 

13 Talán részekre oszlott Krisztus? Vajon Pált 



4 Eujcaristw' tw'/ qew'/ mou pavntote peri; uJmw'n
ejpi; th'/ cavriti tou' qeou' th'/ doqeivsh/ uJmi'n ejn 

Cristw'/ !Ihsou', 5 o{ti ejn panti; ejploutivsqhte 

ejn aujtw'/, ejn panti; lovgw/ kai; pavsh/ gnwvsei, 
6 kaqw;" to; martuvrion tou' Cristou' 
ejbebaiwvqh ejn uJmi'n, 7 w{ste uJma'" mh; 
uJsterei'sqai ejn mhdeni; carivsmati, 
ajpekdecomevnou" th;n ajpokavluyin tou' kurivou 

hJmw'n !Ihsou' Cristou': 8 o}" kai; bebaiwvsei 
uJma'" e{w" tevlou" ajnegklhvtou" ejn th'/ hJmevra/ 
tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' »Cristou'¼. 9 pisto;" 

oJ qeo;" di! ou| ejklhvqhte eij" koinwnivan tou' 
uiJou' aujtou' !Ihsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n. 
10 Parakalw' de; uJma'", ajdelfoiv, dia; tou' 
ojnovmato" tou' kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou', 
i{na to; aujto; levghte pavnte", kai; mh; h\/ ejn uJmi'n 

scivsmata, h\te de; kathrtismevnoi ejn tw'/ aujtw'/ 
noi` kai; ejn th'/ aujth'/ gnwvmh/. 11 ejdhlwvqh gavr 

moi peri; uJmw'n, ajdelfoiv mou, uJpo; tw'n Clovh" 

o{ti e[ride" ejn uJmi'n eijsin. 12 levgw de; tou'to, 
o{ti e{kasto" uJmw'n levgei, !Egw; mevn eijmi 
Pauvlou, !Egw; de; !Apollw', !Egw; de; Khfa', 
!Egw; de; Cristou'. 13 memevristai oJ Cristov"_ 
mh; Pau'lo" ejstaurwvqh uJpe;r uJmw'n, h] eij" to; 
o[noma Pauvlou ejbaptivsqhte_ 14 eujcaristw' 
»tw'/ qew'/¼ o{ti oujdevna uJmw'n ejbavptisa eij mh; 
Krivspon kai; Gavi>on, 15 i{na mhv ti" ei[ph/ o{ti 
eij" to; ejmo;n o[noma ejbaptivsqhte. 16 ejbavptisa 

de; kai; to;n Stefana' oi\kon: loipo;n oujk oi\da 

ei[ tina a[llon ejbavptisa. 17 ouj ga;r 

ajpevsteilevn me Cristo;" baptivzein ajlla; 
eujaggelivzesqai, oujk ejn sofiva/ lovgou, i{na mh; 
kenwqh'/ oJ stauro;" tou' Cristou'. 18 @O lovgo" 

ga;r oJ tou' staurou' toi'" me;n ajpollumevnoi" 

mwriva ejstivn, toi'" de; sw/zomevnoi" hJmi'n 

duvnami" qeou' ejstin. 19 gevgraptai gavr, 
!Apolw' th;n sofivan tw'n sofw'n, kai; th;n 

suvnesin tw'n sunetw'n ajqethvsw. 20 pou' 
sofov"_ pou' grammateuv"_ pou' suzhthth;" tou' 
aijw'no" touvtou_ oujci; ejmwvranen oJ qeo;" th;n 

sofivan tou' kovsmou_ 21 ejpeidh; ga;r ejn th'/ 
sofiva/ tou' qeou' oujk e[gnw oJ kovsmo" dia; th'" 

sofiva" to;n qeovn, eujdovkhsen oJ qeo;" dia; th'" 

mwriva" tou' khruvgmato" sw'sai tou;" 

pisteuvonta". 22 ejpeidh; kai; !Ioudai'oi shmei'a 

aijtou'sin kai; @vEllhne" sofivan zhtou'sin, 
23 hJmei'" de; khruvssomen Cristo;n 

ejstaurwmevnon, !Ioudaivoi" me;n skavndalon 

e[qnesin de; mwrivan, 24 aujtoi'" de; toi'" 

klhtoi'", !Ioudaivoi" te kai; @vEllhsin, Cristo;n 

qeou' duvnamin kai; qeou' sofivan: 25 o{ti to; 
mwro;n tou' qeou' sofwvteron tw'n ajnqrwvpwn 

ejstivn, kai; to; ajsqene;" tou' qeou' ijscurovteron 

tw'n ajnqrwvpwn. 26 Blevpete ga;r th;n klh'sin 

uJmw'n, ajdelfoiv, o{ti ouj polloi; sofoi; kata; 
savrka, ouj polloi; dunatoiv, ouj polloi; 
eujgenei'": 27 ajlla; ta; mwra; tou' kovsmou 

ejxelevxato oJ qeo;" i{na kataiscuvnh/ tou;" 

sofouv", kai; ta; ajsqenh' tou' kovsmou 

ejxelevxato oJ qeo;" i{na kataiscuvnh/ ta; ijscurav,

feszítették meg értetek, vagy Pál nevében vagytok 
megkeresztelve? 14 Hálát adok Istennek, hogy senkit 
sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és 
Gájuszt, 15 nehogy valaki azt mondhassa, hogy az én 
nevemben vagytok megkeresztelve. 16 Még 
Sztefanász házanépét is megkereszteltem; ezenkívül 
nem tudom, hogy másvalakit megkereszteltem volna. 
17 Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy ke-
reszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, 
nem szavak bölcsességével, hogy Krisztus keresztje 
erejét ne veszítse. 

A kereszt örömhíre 18 Mert a kereszt igéje azok-
nak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, 
akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje. 19 Mert 
írva van: »Elpusztítom a bölcsek bölcsességét, és az 
okosak okosságát megsemmisítem« {Iz 29,14}. 

20 Hol van a bölcs? Hol az írástudó? Hol e vi-
lágnak kutatója? Nemde oktalansággá tette Isten a 
világ bölcsességét? 21 Mivel ugyanis a világ Isten 
bölcsessége révén nem ismerte meg bölcsességgel az 
Istent, úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés ok-
talansága által üdvözítse a hívőket. 22 Mert a zsidók 
csodajeleket kívánnak, a görögök pedig bölcsességet 
keresnek, 23 mi azonban a keresztrefeszített Krisztust 
hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogá-
nyoknak pedig oktalanság; 24 maguknak a meghívot-
taknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, 
Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége, 25 Isten ok-
talansága ugyanis bölcsebb az embereknél, és Isten 
gyöngesége erősebb az embereknél. 

26 Mert nézzétek csak meghívásotokat, testvé-
rek: nem sok köztetek a bölcs az emberek megítélése 
szerint, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő; 
27 hanem azt, ami a világ szerint oktalan, azt válasz-
totta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és 
ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, 
hogy megszégyenítse az erőseket. 28 Ami a világ 
szerint alacsonyrendű és megvetett, azt választotta ki 
Isten: azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, meg-
semmisítse, 29 hogy egy ember se dicsekedhessék 
Isten színe előtt. 30 Általa vagytok ti Krisztus Jézus-
ban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunk-
ká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett, 
31 hogy amint írva van: 

»Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék« {Jer 9,22k}.
2 Pál, az isteni bölcsesség hirdetője 1 Én is, 

amikor hozzátok mentem, testvérek, nem a beszéd 
vagy a bölcsesség fölényével mentem, hogy hirdes-
sem nektek Isten titkát. 2 Mert nem akartam másról 
tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a 
megfeszítettről. 3 Gyöngeségben, félelemben és nagy 
rettegésben voltam nálatok. 4 Beszédem és igehirde-
tésem nem a bölcsesség meggyőző szavaiból állt, 
h Lél k é ő bi á ából 5 h hit



28 kai; ta; ajgenh' tou' kovsmou kai; ta;
ejxouqenhmevna ejxelevxato oJ qeov", ta; mh; o[nta, 
i{na ta; o[nta katarghvsh/, 29 o{pw" mh; 
kauchvshtai pa'sa sa;rx ejnwvpion tou' qeou'. 
30 ejx aujtou' de; uJmei'" ejste ejn Cristw'/ !Ihsou', 
o}" ejgenhvqh sofiva hJmi'n ajpo; qeou', dikaiosuvnh 

te kai; aJgiasmo;" kai; ajpoluvtrwsi", 31 i{na 

kaqw;" gevgraptai, @O kaucwvmeno" ejn kurivw/ 
kaucavsqw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 1 Kajgw; ejlqw;n pro;" uJma'", ajdelfoiv, 
h\lqon ouj kaq! uJperoch;n lovgou h] sofiva" 

kataggevllwn uJmi'n to; musthvrion tou' qeou'. 
2 ouj ga;r e[krinav ti eijdevnai ejn uJmi'n eij mh; 
!Ihsou'n Cristo;n kai; tou'ton ejstaurwmevnon. 
3 kajgw; ejn ajsqeneiva/ kai; ejn fovbw/ kai; ejn 

trovmw/ pollw'/ ejgenovmhn pro;" uJma'", 4 kai; oJ 
lovgo" mou kai; to; khvrugmav mou oujk ejn 

peiqoi'»"¼ sofiva" »lovgoi"¼ ajll! ejn ajpodeivxei 
pneuvmato" kai; dunavmew", 5 i{na hJ pivsti" 

uJmw'n mh; h\/ ejn sofiva/ ajnqrwvpwn ajll! ejn 

dunavmei qeou'. 6 Sofivan de; lalou'men ejn toi'" 

teleivoi", sofivan de; ouj tou' aijw'no" touvtou 

oujde; tw'n ajrcovntwn tou' aijw'no" touvtou tw'n 

katargoumevnwn: 7 ajlla; lalou'men qeou' 
sofivan ejn musthrivw/, th;n ajpokekrummevnhn, 
h}n prowvrisen oJ qeo;" pro; tw'n aijwvnwn eij" 

dovxan hJmw'n: 8 h}n oujdei;" tw'n ajrcovntwn tou' 
aijw'no" touvtou e[gnwken, eij ga;r e[gnwsan, oujk 

a]n to;n kuvrion th'" dovxh" ejstauvrwsan. 9 ajlla; 
kaqw;" gevgraptai, @;A ojfqalmo;" oujk ei\den 

kai; ou\" oujk h[kousen kai; ejpi; kardivan 

ajnqrwvpou oujk ajnevbh, a} hJtoivmasen oJ qeo;" 

toi'" ajgapw'sin aujtovn. 10 hJmi'n de; 
ajpekavluyen oJ qeo;" dia; tou' pneuvmato": to; 
ga;r pneu'ma pavnta ejrauna'/, kai; ta; bavqh tou' 
qeou'. 11 tiv" ga;r oi\den ajnqrwvpwn ta; tou' 
ajnqrwvpou eij mh; to; pneu'ma tou' ajnqrwvpou to; 
ejn aujtw'/_ ou{tw" kai; ta; tou' qeou' oujdei;" 

e[gnwken eij mh; to; pneu'ma tou' qeou'. 12 hJmei'" 

de; ouj to; pneu'ma tou' kovsmou ejlavbomen ajlla; 
to; pneu'ma to; ejk tou' qeou', i{na eijdw'men ta; 
uJpo; tou' qeou' carisqevnta hJmi'n: 13 a} kai;

hanem a Lélek és az erő bizonyságából, 5 hogy hite-
tek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején 
nyugodjék. 

6 Bölcsességet pedig a tökéletesek közt hirde-
tünk, de nem ennek a világnak bölcsességét, sem 
ennek a világnak pusztulásra ítélt fejedelmeiét; 
7 hanem Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét 
hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva előre elrendelt 
a mi dicsőségünkre. 8 Ezt senki sem ismerte fel en-
nek a világnak a fejedelmei közül, mert ha felismer-
ték volna, sohasem feszítették volna keresztre a di-
csőség Urát. 9 Hanem amint írva van: »Amit szem 
nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl 
nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik 
őt« {Iz 64,3}. 

10 Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lé-
lek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten 
mélységeit is. 11 Mert ki ismeri az emberek közül az 
ember benső dolgait, ha nem az ember bensejében 
levő lelke? Éppúgy Isten benső dolgait sem ismeri 
senki, csak Isten Lelke. 12 Mi azonban nem a világ 
lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, 
hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. 
13 Ezt hirdetjük is, de nem az emberi bölcsesség tu-
dós szavaival, hanem a Lélek által tanított szavakkal, 
lelkiekhez lelkieket mérve. 14 Az érzéki ember azon-
ban nem fogja fel, ami az Isten Lelkéé, mert oktalan-
ság az számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki 
módon kell azt megítélni. 15 A lelki ember pedig 
mindent megítél, őt azonban senki sem ítéli meg. 

16 Mert ki ismeri az Úr gondolatait,  
hogy oktathatná őt?  {Iz 40,13} 
Bennünk pedig Krisztus gondolatai vannak.  
3 Az evangélium hirdetőinek feladata 1 Én azon-

ban, testvérek, nem beszélhettem nektek mint lelki-
eknek, hanem mint testieknek, mint kisdedeknek 
Krisztusban. 2 Tejet adtam nektek inni, nem szilárd 
eledelt, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még 
most sem bírjátok el, 3 mert még testiek vagytok. 
Mert amikor köztetek féltékenység és viszály van, 
nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e emberi 
módon? 

4 Amikor ugyanis azt mondja az egyik: »Én Pálé 
vagyok«, a másik pedig: »Én Apollóé«, vajon nem 
vagytok-e emberiek? 5 Vajon mi Apolló? Mi Pál? 
Szolgák, akik hitre vezettek titeket, mégpedig min-
degyik úgy, ahogy az Úr megadta nekik. 6 Én ültet-
tem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. 
7 Tehát sem az nem számít, aki ültet, sem az, aki ön-
töz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. 8 Aki 
ültet, és aki öntöz, mind egy; mindegyikük a saját 
jutalmát nyeri majd el munkája szerint. 9 Mert Isten 
munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, 
Isten épülete vagytok



lalou'men oujk ejn didaktoi'" ajnqrwpivnh"
sofiva" lovgoi" ajll! ejn didaktoi'" pneuvmato", 
pneumatikoi'" pneumatika; sugkrivnonte". 
14 yuciko;" de; a[nqrwpo" ouj devcetai ta; tou' 
pneuvmato" tou' qeou', mwriva ga;r aujtw'/ ejstin, 
kai; ouj duvnatai gnw'nai, o{ti pneumatikw'" 

ajnakrivnetai: 15 oJ de; pneumatiko;" ajnakrivnei 
»ta;¼ pavnta, aujto;" de; uJp! oujdeno;" 

ajnakrivnetai. 16 tiv" ga;r e[gnw nou'n kurivou, o}" 

sumbibavsei aujtovn_ hJmei'" de; nou'n Cristou' 
e[comen.  

 

 

 

§3 1 Kajgwv, ajdelfoiv, oujk hjdunhvqhn 

lalh'sai uJmi'n wJ" pneumatikoi'" ajll! wJ" 

sarkivnoi", wJ" nhpivoi" ejn Cristw'/. 2 gavla 

uJma'" ejpovtisa, ouj brw'ma, ou[pw ga;r 

ejduvnasqe. ajll! oujde; e[ti nu'n duvnasqe, 3 e[ti 
ga;r sarkikoiv ejste. o{pou ga;r ejn uJmi'n zh'lo" 

kai; e[ri", oujci; sarkikoiv ejste kai; kata; 
a[nqrwpon peripatei'te_ 4 o{tan ga;r levgh/ ti", 
!Egw; mevn eijmi Pauvlou, e{tero" dev, !Egw; 
!Apollw', oujk a[nqrwpoiv ejste_ 5 tiv ou\n ejstin 

!Apollw'"_ tiv dev ejstin Pau'lo"_ diavkonoi di! 
w|n ejpisteuvsate, kai; eJkavstw/ wJ" oJ kuvrio" 

e[dwken. 6 ejgw; ejfuvteusa, !Apollw'" 

ejpovtisen, ajlla; oJ qeo;" hu[xanen: 7 w{ste ou[te 

oJ futeuvwn ejstivn ti ou[te oJ potivzwn, ajll! oJ 
aujxavnwn qeov". 8 oJ futeuvwn de; kai; oJ potivzwn 

e{n eijsin, e{kasto" de; to;n i[dion misqo;n 

lhvmyetai kata; to;n i[dion kovpon. 9 qeou' gavr 

ejsmen sunergoiv: qeou' gewvrgion, qeou' 
oijkodomhv ejste. 10 Kata; th;n cavrin tou' qeou' 
th;n doqei'savn moi wJ" sofo;" ajrcitevktwn 

qemevlion e[qhka, a[llo" de; ejpoikodomei'. 
e{kasto" de; blepevtw pw'" ejpoikodomei': 
11 qemevlion ga;r a[llon oujdei;" duvnatai qei'nai 
para; to;n keivmenon, o{" ejstin !Ihsou'" 

Cristov". 12 eij dev ti" ejpoikodomei' ejpi; to;n 

qemevlion crusovn, a[rguron, livqou" timivou", 
xuvla, covrton, kalavmhn, 13 eJkavstou to; e[rgon 

fanero;n genhvsetai, hJ ga;r hJmevra dhlwvsei: 
o{ti ejn puri; ajpokaluvptetai, kai; eJkavstou to; 
e[rgon oJpoi'ovn ejstin to; pu'r »aujto;¼ dokimavsei. 
14 ei[ tino" to; e[rgon menei' o} ejpoikodovmhsen, 
misqo;n lhvmyetai: 15 ei[ tino" to; e[rgon 

katakahvsetai, zhmiwqhvsetai, aujto;" de; 
swqhvsetai, ou{tw" de; wJ" dia; purov". 16 oujk 

oi[date o{ti nao;" qeou' ejste kai; to; pneu'ma 

tou' qeou' oijkei' ejn uJmi'n_ 17 ei[ ti" to;n nao;n 

tou' qeou' fqeivrei, fqerei' tou'ton oJ qeov": oJ 
ga;r nao;" tou' qeou' a{giov" ejstin, oi{tinev" ejste 

uJmei'". 18 Mhdei;" eJauto;n ejxapatavtw: ei[ ti" 

dokei' sofo;" ei\nai ejn uJmi'n ejn tw'/ aijw'ni 
touvtw/, mwro;" genevsqw, i{na gevnhtai sofov". 
19 hJ ga;r sofiva tou' kovsmou touvtou mwriva 

para; tw'/ qew'/ ejstin: gevgraptai gavr, @O 

drassovmeno" tou;" sofou;" ejn th'/ panourgiva/

Isten épülete vagytok. 
10 Isten nekem adott kegyelme szerint, mint 

bölcs építőmester, alapot vetettem; más pedig arra 
épít. De mindenki ügyeljen, hogyan épít rá. 11 Mert a 
lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más ala-
pot senki sem rakhat. 12 Ha pedig valaki az alapra 
aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, szalmát 
épít, 13 mindegyiknek a munkája nyilvánvaló lesz; 
ugyanis az a nap megmutatja, mivel az tűzben fog 
megnyilvánulni, s a tűz majd kipróbálja, hogy kinek-
kinek milyen a munkája. 14 Az, akinek megmarad a 
munkája, amelyet ráépített, jutalmat nyer. 15 Az, aki-
nek munkája elég, kárt vall; ő maga ugyan megme-
nekül, de csak mintegy tűz által. 16 Nem tudjátok, 
hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik 
bennetek? 17 Azt pedig, aki Isten templomát lerom-
bolja, lerombolja az Isten. Mert Isten temploma 
szent, s ti vagytok az. 

18 Senki se ámítsa önmagát. Aki közületek 
bölcsnek véli magát ezen a világon, legyen oktalan-
ná, hogy bölcs lehessen. 19 Mert e világ bölcsessége 
oktalanság Isten előtt. Írva van ugyanis: 

»Megfogja a bölcseket ravaszságukban« {Jób 

5,13}. 
20 Továbbá:  
»Az Úr tudja a bölcsek gondolatairól,  
hogy hiábavalók« {Zsolt 94,11}. 
21 Senki se dicsekedjék tehát emberekkel. Mert 

minden a tietek, 22 akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, 
akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenva-
lók, akár a jövendők: minden a tietek, 23 ti pedig 
Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. 

4 1 Úgy tekintsen ránk minden ember, mint 
Krisztus szolgáira, és Isten titkainak intézőire. 
2 Márpedig az intézőtől azt kívánják, hogy hűséges 
legyen. 3 Nekem azonban az a legkisebb gondom, 
hogy ti mondjatok rólam ítéletet, vagy más emberi 
fórum, sőt magam sem ítélem meg magamat. 
4 Semmiben sem érzem ugyan magamat bűnösnek, 
de ez még nem tesz engem igazzá. Az Úr az, aki 
megítél engem. 5 Tehát ne mondjatok ítéletet idő 
előtt, amíg el nem jön az Úr, aki a sötétség titkait 
megvilágítja, és a szívek szándékait is nyilvánosság-
ra hozza. Akkor majd mindenki megkapja a dicsére-
tet Istentől. 

6 Ezt pedig, testvérek, értetek alkalmaztam ma-
gamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg: »Ne 
többet annál, ami írva van!« Senki se fuvalkodjék fel 
kérkedve az egyikükkel a másikkal szemben. 7 Mert 
ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? 
Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kap-
tad volna? 

8 Már jóllaktatok, már gazdagok lettetek. Nélkü-
lünk uralomra jutottatok; bárcsak valóban uralomra



aujtw'n: 20 kai; pavlin, Kuvrio" ginwvskei tou;"
dialogismou;" tw'n sofw'n o{ti eijsi;n mavtaioi. 
21 w{ste mhdei;" kaucavsqw ejn ajnqrwvpoi": 
pavnta ga;r uJmw'n ejstin, 22 ei[te Pau'lo" ei[te 

!Apollw'" ei[te Khfa'" ei[te kovsmo" ei[te zwh; 
ei[te qavnato" ei[te ejnestw'ta ei[te mevllonta, 
pavnta uJmw'n, 23 uJmei'" de; Cristou', Cristo;" 

de; qeou'.  

 

 

 

 

§4 1 Ou{tw" hJma'" logizevsqw a[nqrwpo" 

wJ" uJphrevta" Cristou' kai; oijkonovmou" 

musthrivwn qeou'. 2 w|de loipo;n zhtei'tai ejn 

toi'" oijkonovmoi" i{na pistov" ti" euJreqh'/. 
3 ejmoi; de; eij" ejlavcistovn ejstin i{na uJf! uJmw'n 

ajnakriqw' h] uJpo; ajnqrwpivnh" hJmevra": ajll! 
oujde; ejmauto;n ajnakrivnw: 4 oujde;n ga;r ejmautw'/ 
suvnoida, ajll! oujk ejn touvtw/ dedikaivwmai, oJ 
de; ajnakrivnwn me kuvriov" ejstin. 5 w{ste mh; 
pro; kairou' ti krivnete, e{w" a]n e[lqh/ oJ kuvrio", 
o}" kai; fwtivsei ta; krupta; tou' skovtou" kai; 
fanerwvsei ta;" boula;" tw'n kardiw'n: kai; 
tovte oJ e[paino" genhvsetai eJkavstw/ ajpo; tou' 
qeou'. 6 Tau'ta dev, ajdelfoiv, meteschmavtisa 

eij" ejmauto;n kai; !Apollw'n di! uJma'", i{na ejn 

hJmi'n mavqhte to; Mh; uJpe;r a} gevgraptai, i{na 

mh; ei|" uJpe;r tou' eJno;" fusiou'sqe kata; tou' 
eJtevrou. 7 tiv" gavr se diakrivnei_ tiv de; e[cei" o} 
oujk e[labe"_ eij de; kai; e[labe", tiv kauca'sai 
wJ" mh; labwvn_ 8 h[dh kekoresmevnoi ejstev: h[dh 

ejplouthvsate: cwri;" hJmw'n ejbasileuvsate: 
kai; o[felovn ge ejbasileuvsate, i{na kai; hJmei'" 

uJmi'n sumbasileuvswmen. 9 dokw' gavr, oJ qeo;" 

hJma'" tou;" ajpostovlou" ejscavtou" ajpevdeixen 

wJ" ejpiqanativou", o{ti qevatron ejgenhvqhmen 

tw'/ kovsmw/ kai; ajggevloi" kai; ajnqrwvpoi". 
10 hJmei'" mwroi; dia; Cristovn, uJmei'" de; 
frovnimoi ejn Cristw'/: hJmei'" ajsqenei'", uJmei'" 

de; ijscuroiv: uJmei'" e[ndoxoi, hJmei'" de; a[timoi. 
11 a[cri th'" a[rti w{ra" kai; peinw'men kai; 
diyw'men kai; gumniteuvomen kai; 
kolafizovmeqa kai; ajstatou'men 

12 kai; 
kopiw'men ejrgazovmenoi tai'" ijdivai" cersivn: 
loidorouvmenoi eujlogou'men, diwkovmenoi 
ajnecovmeqa, 13 dusfhmouvmenoi 
parakalou'men: wJ" perikaqavrmata tou' 
kovsmou ejgenhvqhmen, pavntwn perivyhma, e{w" 

a[rti. 14 Oujk ejntrevpwn uJma'" gravfw tau'ta, 
ajll! wJ" tevkna mou ajgaphta; nouqetw'»n¼: 
15 eja;n ga;r murivou" paidagwgou;" e[chte ejn 

Cristw'/, ajll! ouj pollou;" patevra", ejn ga;r 

Cristw'/ !Ihsou' dia; tou' eujaggelivou ejgw; uJma'" 

ejgevnnhsa. 16 parakalw' ou\n uJma'", mimhtaiv 
mou givnesqe. 17 dia; tou'to e[pemya uJmi'n 

Timovqeon, o{" ejstivn mou tevknon ajgaphto;n 

kai; pisto;n ejn kurivw/, o}" uJma'" ajnamnhvsei ta;" 

oJdouv" mou ta;" ejn Cristw'/ »jIhsou'¼, kaqw;"

lünk uralomra jutottatok; bárcsak valóban uralomra 
jutottatok volna, hogy mi is uralkodhatnánk veletek 
együtt! 9 Mert úgy gondolom, hogy Isten minket 
apostolokat az utolsó helyre állított, mint halálra 
szántakat, mert látványossága lettünk a világnak, az 
angyaloknak is, s az embereknek is. 10 Mi oktalanok 
vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak Krisztusban; mi 
gyöngék, ti pedig erősek; ti megbecsültek, mi pedig 
megvetettek. 11 Mind ez óráig éhezünk és szomja-
zunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk, nincs ott-
honunk, 12 és saját kezünkkel dolgozva fáradozunk. 
Ha átkoznak minket, mi áldást mondunk; ha üldözést 
szenvedünk, mi eltűrjük; 13 ha gyaláznak minket, mi 
jó szóval felelünk; szinte salakja lettünk a világnak, 
mindennek a söpredékévé mind ez ideig. 

14 Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítse-
lek titeket, hanem azért, hogy mint kedves fiaimat 
intselek. 15 Mert ha tízezer tanítótok is volna Krisz-
tusban, atyátok nincs sok, hiszen Krisztus Jézusban 
az evangélium által én adtam nektek életet. 16 Kérlek 
tehát titeket: kövessétek példámat! 

Egy közelgő látogatás hírüladása 17 Ezért küld-
tem hozzátok Timóteust, aki kedves és hűséges fiam 
az Úrban; ő majd eszetekbe juttatja útmutatásomat 
Krisztusban, úgy, ahogy mindenütt, minden egyház-
ban tanítok. 

18 Némelyek úgy felfuvalkodtak, mintha nem 
készülnék hozzátok. 19 Pedig elmegyek hozzátok 
hamarosan, ha az Úr akarja; s akkor megismerem 
majd a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem 
az erejét. 20 Mert nem beszédből áll az Isten országa, 
hanem erőből. 21 Mit akartok? Vesszővel menjek 
hozzátok, vagy szeretettel és a szelídség lelkületével?

Visszaélések a közösségben: 5,1-6,20 

5 A vérfertőzés esete 1 Az a hír járja felőletek, 
hogy paráznaság van köztetek, és pedig olyan paráz-
naság, amilyen még a nemzetek közt sincs, hogy 
tudniillik valaki az apjának feleségével él. 2 És ti még 
fel vagytok fuvalkodva, ahelyett, hogy inkább szo-
morkodnátok, és eltávolítanátok magatok közül azt, 
aki ezt a dolgot tette. 3 Én, aki ugyan test szerint tá-
vol, de lélek szerint jelen vagyok, már ítéletet mond-
tam mint jelenlevő arról, aki így tett. 4 A mi Urunk 
Jézus nevében fonódjék egybe a ti lelketek és az 
enyém, és a mi Urunk Jézus hatalmával 5 adjuk át az 
ilyet a sátánnak, testének vesztére, hogy a lélek üd-
vözüljön az Úr napján. 

6 Dicsekvéstek nem helyes. Nem tudjátok, hogy 
egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? 7 El a 
régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, hisz való-
jában kovásztalanok vagytok! Mert a mi Pászkánkat, 
Krisztust feláldozták. 8 Üljünk tehát ünnepet, de ne a 
régi kovásszal, sem a rosszaság és a gonoszság ková-



pantacou' ejn pavsh/ ejkklhsiva/ didavskw. 18 wJ"
mh; ejrcomevnou dev mou pro;" uJma'" 

ejfusiwvqhsavn tine": 19 ejleuvsomai de; tacevw" 

pro;" uJma'", eja;n oJ kuvrio" qelhvsh/, kai; 
gnwvsomai ouj to;n lovgon tw'n pefusiwmevnwn 

ajlla; th;n duvnamin, 20 ouj ga;r ejn lovgw/ hJ 
basileiva tou' qeou' ajll! ejn dunavmei. 21 tiv 
qevlete_ ejn rJavbdw/ e[lqw pro;" uJma'", h] ejn 

ajgavph/ pneuvmativ te prau?thto"_  

 

 

 

 

 

 

 

§5 1 @vOlw" ajkouvetai ejn uJmi'n porneiva, 
kai; toiauvth porneiva h{ti" oujde; ejn toi'" 

e[qnesin, w{ste gunai'kav tina tou' patro;" 

e[cein. 2 kai; uJmei'" pefusiwmevnoi ejstev, kai; 
oujci; ma'llon ejpenqhvsate, i{na ajrqh'/ ejk mevsou 

uJmw'n oJ to; e[rgon tou'to pravxa"_ 3 ejgw; me;n 

gavr, ajpw;n tw'/ swvmati parw;n de; tw'/ 
pneuvmati, h[dh kevkrika wJ" parw;n to;n ou{tw" 

tou'to katergasavmenon 

4 ejn tw'/ ojnovmati tou' 
kurivou »hJmw'n¼ !Ihsou', sunacqevntwn uJmw'n kai; 
tou' ejmou' pneuvmato" su;n th'/ dunavmei tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou', 5 paradou'nai to;n 

toiou'ton tw'/ Satana'/ eij" o[leqron th'" 

sarkov", i{na to; pneu'ma swqh'/ ejn th'/ hJmevra/ 
tou' kurivou. 6 Ouj kalo;n to; kauvchma uJmw'n. 
oujk oi[date o{ti mikra; zuvmh o{lon to; fuvrama 

zumoi'_ 7 ejkkaqavrate th;n palaia;n zuvmhn, i{na 

h\te nevon fuvrama, kaqwv" ejste a[zumoi. kai; 
ga;r to; pavsca hJmw'n ejtuvqh Cristov": 8 w{ste 

eJortavzwmen, mh; ejn zuvmh/ palaia'/ mhde; ejn 

zuvmh/ kakiva" kai; ponhriva", ajll! ejn ajzuvmoi" 

eijlikrineiva" kai; ajlhqeiva". 9 !vEgraya uJmi'n 

ejn th'/ ejpistolh'/ mh; sunanamivgnusqai 
povrnoi", 10 ouj pavntw" toi'" povrnoi" tou' 
kovsmou touvtou h] toi'" pleonevktai" kai; 
a{rpaxin h] eijdwlolavtrai", ejpei; wjfeivlete 

a[ra ejk tou' kovsmou ejxelqei'n. 11 nu'n de; 
e[graya uJmi'n mh; sunanamivgnusqai ejavn ti" 

ajdelfo;" ojnomazovmeno" h\/ povrno" h] 
pleonevkth" h] eijdwlolavtrh" h] loivdoro" h] 
mevquso" h] a{rpax, tw'/ toiouvtw/ mhde; 
sunesqivein. 12 tiv gavr moi tou;" e[xw krivnein_ 
oujci; tou;" e[sw uJmei'" krivnete_ 13 tou;" de; e[xw 

oJ qeo;" krinei'. ejxavrate to;n ponhro;n ejx uJmw'n 

aujtw'n.  

 

 

§6 1 Tolma'/ ti" uJmw'n pra'gma e[cwn 

pro;" to;n e{teron krivnesqai ejpi; tw'n ajdivkwn, 
kai; oujci; ejpi; tw'n aJgivwn_ 2 h] oujk oi[date o{ti oiJ 
a{gioi to;n kovsmon krinou'sin_ kai; eij ejn uJmi'n

régi kovásszal, sem a rosszaság és a gonoszság ková-
szával, hanem az egyeneslelkűség és az igazság ko-
vásztalanságával. 

9 Levelemben azt írtam nektek, hogy ne érint-
kezzetek a paráznákkal. 10 Nem általában ennek a 
világnak paráznáival vagy kapzsijaival, rablóival 
vagy bálványimádóival; mert akkor ki kellene men-
netek a világból. 11 Valójában azt írtam nektek, hogy 
ne érintkezzetek azzal, akit testvérnek neveznek, de 
parázna vagy kapzsi, bálványimádó vagy átkozódó, 
részeges vagy rabló; az ilyennel még csak ne is ét-
kezzetek együtt. 12 Mert talán rám tartozik, hogy a 
kívüllevők felett ítélkezem? Nem azok fölött ítélkez-
tek-e ti is, akik belül vannak? 13 A kívüllevőket pedig 
Isten fogja megítélni. Vessétek ki a gonoszt magatok 
közül!  {MTörv 17,7} 

6 Peres ügyek a testvérek között 1 Hogyan me-
részeli közületek valaki, akinek peres ügye van a 
másikkal szemben, a hitetleneknél keresni igazságot 
és nem a szenteknél? 2 Vagy nem tudjátok, hogy a 
szentek fogják a világot megítélni? Ha pedig ti fogjá-
tok megítélni a világot, talán méltatlanok vagytok 
arra, hogy jelentéktelen dolgokban ítélkezzetek? 
3 Nem tudjátok, hogy angyalok fölött fogunk ítélkez-
ni? Mennyivel inkább világi dolgok fölött! 

4 Amikor tehát világi dolgokban pereskedtek, 
azokat teszitek meg bírónak, akik az egyházban 
semmit sem számítanak? 5 Azért mondom ezt, hogy 
szégyelljétek magatokat! Ennyire nincs köztetek 
egyetlen bölcs ember sem, aki ítéletet tudna mondani 
testvérei ügyében? 6 Testvér a testvérével pereskedik, 
és pedig hitetlenek előtt? 7 Egyáltalában már az is 
hiba nálatok, hogy peres ügyeitek vannak egymással. 
Miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot? 
Miért nem tűritek el inkább a károsodást? 8 E helyett 
ti követtek el igazságtalanságot és okoztok kárt, 
mégpedig testvéreknek! 9 Vagy nem tudjátok, hogy a 
gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne 
ámítsátok magatokat: sem paráznák, sem bálvány-
imádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem fér-
fiakkal paráználkodó férfiak, 10 sem tolvajok, sem 
kapzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók 
nem részesülnek Isten országában. 

11 Bizony, ilyenek voltatok néhányan; de meg 
lettetek mosva, megszentelést nyertetek, és megiga-
zultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk 
Lelke által. 

Az erkölcstelenségek és a keresztény szabadság 
12 »Minden szabad nekem!« Csakhogy nem minden 
használ. »Minden szabad nekem!« Csakhogy én ne 
legyek semminek a rabszolgája. 13 »Az étel a gyomo-
rért van, s a gyomor az ételért!« De Isten ezt is, azt is 
megsemmisíti. A test azonban nem a paráznaságért 
van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. 14 Isten 



a{gioi to;n kovsmon krinou'sin_ kai; eij ejn uJmi'n 

krivnetai oJ kovsmo", ajnavxioiv ejste krithrivwn 

ejlacivstwn_ 3 oujk oi[date o{ti ajggevlou" 

krinou'men, mhvtige biwtikav_ 4 biwtika; me;n 

ou\n krithvria eja;n e[chte, tou;" 

ejxouqenhmevnou" ejn th'/ ejkklhsiva/ touvtou" 

kaqivzete_ 5 pro;" ejntroph;n uJmi'n levgw. ou{tw" 

oujk e[ni ejn uJmi'n oujdei;" sofo;" o}" dunhvsetai 
diakri'nai ajna; mevson tou' ajdelfou' aujtou'_ 
6 ajlla; ajdelfo;" meta; ajdelfou' krivnetai, kai; 
tou'to ejpi; ajpivstwn_ 7 h[dh me;n »ou\n¼ o{lw" 

h{tthma uJmi'n ejstin o{ti krivmata e[cete meq! 
eJautw'n: dia; tiv oujci; ma'llon ajdikei'sqe_ dia; tiv 
oujci; ma'llon ajposterei'sqe_ 8 ajlla; uJmei'" 

ajdikei'te kai; ajposterei'te, kai; tou'to 

ajdelfouv". 9 h] oujk oi[date o{ti a[dikoi qeou' 
basileivan ouj klhronomhvsousin_ mh; 
plana'sqe: ou[te povrnoi ou[te eijdwlolavtrai 
ou[te moicoi; ou[te malakoi; ou[te ajrsenokoi'tai 
10 ou[te klevptai ou[te pleonevktai, ouj 
mevqusoi, ouj loivdoroi, oujc a{rpage" basileivan 

qeou' klhronomhvsousin. 11 kai; tau'tav tine" 

h\te: ajlla; ajpelouvsasqe, ajlla; hJgiavsqhte, 
ajlla; ejdikaiwvqhte ejn tw'/ ojnovmati tou' kurivou 

!Ihsou' Cristou' kai; ejn tw'/ pneuvmati tou' qeou' 
hJmw'n. 12 Pavnta moi e[xestin, ajll! ouj pavnta 

sumfevrei. pavnta moi e[xestin, ajll! oujk ejgw; 
ejxousiasqhvsomai uJpov tino". 13 ta; brwvmata 

th'/ koiliva/, kai; hJ koiliva toi'" brwvmasin: oJ de; 
qeo;" kai; tauvthn kai; tau'ta katarghvsei. to; 
de; sw'ma ouj th'/ porneiva/ ajlla; tw'/ kurivw/, kai; oJ 
kuvrio" tw'/ swvmati: 14 oJ de; qeo;" kai; to;n 

kuvrion h[geiren kai; hJma'" ejxegerei' dia; th'" 

dunavmew" aujtou'. 15 oujk oi[date o{ti ta; 
swvmata uJmw'n mevlh Cristou' ejstin_ a[ra" ou\n 

ta; mevlh tou' Cristou' poihvsw povrnh" mevlh_ 
mh; gevnoito. 16 »h]¼ oujk oi[date o{ti oJ 
kollwvmeno" th'/ povrnh/ e}n sw'mav ejstin_ 
!vEsontai gavr, fhsivn, oiJ duvo eij" savrka mivan. 
17 oJ de; kollwvmeno" tw'/ kurivw/ e}n pneu'mav 
ejstin. 18 feuvgete th;n porneivan: pa'n 

aJmavrthma o} eja;n poihvsh/ a[nqrwpo" ejkto;" tou' 
swvmatov" ejstin, oJ de; porneuvwn eij" to; i[dion 

sw'ma aJmartavnei. 19 h] oujk oi[date o{ti to; 
sw'ma uJmw'n nao;" tou' ejn uJmi'n aJgivou 

pneuvmatov" ejstin, ou| e[cete ajpo; qeou', kai; 
oujk ejste; eJautw'n_ 20 hjgoravsqhte ga;r timh'": 
doxavsate dh; to;n qeo;n ejn tw'/ swvmati uJmw'n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugyanis feltámasztotta az Urat, és minket is fel fog 
támasztani hatalmával. 

15 Nem tudjátok, hogy a testetek Krisztus tagja? 
Elszakítsam tehát Krisztus tagját, és parázna nő tag-
jává tegyem? Semmi esetre sem! 16 Vagy nem tudjá-
tok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz 
vele? Mert – amint az Írás mondja –»ketten egy testté 
lesznek« {Ter 2,24}. 17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy 
Lélek ővele. 18 Kerüljétek a paráznaságot! Minden 
bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van; 
aki azonban paráználkodik, az a saját teste ellen vét-
kezik. 19 Vagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlé-
lek temploma, aki bennetek van, s akit Istentől kapta-
tok, tehát nem vagytok a magatokéi? 20 Mert nagy 
árat fizettek értetek! Dicsőítsétek meg tehát Istent 
testetekben. 

A házasságra vonatkozó kérdések: 7,1-40 

7 A házasélet 1 Ami pedig azt illeti, amiről írta-
tok nekem, azt felelem: jó az embernek asszonyt nem 
illetni. 2 A paráznaság veszélye miatt azonban min-
den férfinak legyen meg a maga felesége, és minden 
asszonynak legyen meg a maga férje. 

3 A férj adja meg a feleségnek amivel tartozik, 
hasonlóképpen a feleség is férjének. 4 A feleségnek 
nincs hatalma teste fölött, hanem a férjének; hason-
lóképpen a férjnek sincs hatalma teste fölött, hanem 
az feleségének. 5 Ne tartózkodjatok egymástól, leg-
feljebb közös akaratból egy időre, hogy az imádság-
nak szenteljétek magatokat; azután legyetek ismét 
együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel 
nem tudtok önmegtartóztatásban élni. 6 Ezt pedig úgy 
mondom, mint engedményt, nem mint parancsot. 
7 Mert azt szeretném, ha mindenki olyan lenne, mint 
én magam, de mindenkinek saját ajándéka van Isten-
től: az egyiknek ilyen, a másiknak meg olyan. 

Nőtlenség, házasság, válás 8 A nem házasoknak 
és az özvegyeknek pedig ezt mondom: Jó nekik, ha 
úgy maradnak, mint én is. 9 De ha meg nem tartóztat-
ják magukat, lépjenek házasságra; mert jobb dolog 
megházasodni, mint égni. 

10 Azoknak pedig, akik házasságban élnek, nem 
én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a férjé-
től el ne váljon 11 – ha pedig elválik, maradjon házas-
ság nélkül, vagy béküljön ki férjével –, és a férfi se 
bocsássa el a feleségét. 

12 A többieknek viszont én mondom, nem az Úr: 
Ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, és az 
kész vele lakni, ne bocsássa el; 13 és ha valamelyik 
asszonynak hitetlen férje van, és az kész vele lakni, 
ne hagyja el a férjét. 14 Mert a hitetlen férj megszen-
telődik a felesége által, és a hitetlen asszony meg-
szentelődik a férje által. Különben fiaitok tisztátala-
nok volnának pedig szentek 15 Ha azonban a hitet



§7 1 Peri; de; w|n ejgravyate, kalo;n 

ajnqrwvpw/ gunaiko;" mh; a{ptesqai: 2 dia; de; 
ta;" porneiva" e{kasto" th;n eJautou' gunai'ka 

ejcevtw, kai; eJkavsth to;n i[dion a[ndra ejcevtw. 
3 th'/ gunaiki; oJ ajnh;r th;n ojfeilh;n ajpodidovtw, 
oJmoivw" de; kai; hJ gunh; tw'/ ajndriv. 4 hJ gunh; tou' 
ijdivou swvmato" oujk ejxousiavzei ajlla; oJ ajnhvr: 
oJmoivw" de; kai; oJ ajnh;r tou' ijdivou swvmato" oujk 

ejxousiavzei ajlla; hJ gunhv. 5 mh; ajposterei'te 

ajllhvlou", eij mhvti a]n ejk sumfwvnou pro;" 

kairo;n i{na scolavshte th'/ proseuch'/ kai; 
pavlin ejpi; to; aujto; h\te, i{na mh; peiravzh/ uJma'" 

oJ Satana'" dia; th;n ajkrasivan uJmw'n. 6 tou'to 

de; levgw kata; suggnwvmhn, ouj kat! ejpitaghvn. 
7 qevlw de; pavnta" ajnqrwvpou" ei\nai wJ" kai; 
ejmautovn: ajlla; e{kasto" i[dion e[cei cavrisma 

ejk qeou', oJ me;n ou{tw", oJ de; ou{tw". 8 Levgw de; 
toi'" ajgavmoi" kai; tai'" chvrai", kalo;n aujtoi'" 

eja;n meivnwsin wJ" kajgwv: 9 eij de; oujk 

ejgkrateuvontai gamhsavtwsan, krei'tton gavr 

ejstin gamh'sai h] purou'sqai. 10 toi'" de; 
gegamhkovsin paraggevllw, oujk ejgw; ajlla; oJ 
kuvrio", gunai'ka ajpo; ajndro;" mh; cwrisqh'nai 
11 --eja;n de; kai; cwrisqh'/, menevtw a[gamo" h] 
tw'/ ajndri; katallaghvtw--kai; a[ndra gunai'ka 

mh; ajfievnai. 12 Toi'" de; loipoi'" levgw ejgwv, 
oujc oJ kuvrio": ei[ ti" ajdelfo;" gunai'ka e[cei 
a[piston, kai; au{th suneudokei' oijkei'n met! 
aujtou', mh; ajfievtw aujthvn: 13 kai; gunh; ei[ ti" 

e[cei a[ndra a[piston, kai; ou|to" suneudokei' 
oijkei'n met! aujth'", mh; ajfievtw to;n a[ndra. 
14 hJgivastai ga;r oJ ajnh;r oJ a[pisto" ejn th'/ 
gunaikiv, kai; hJgivastai hJ gunh; hJ a[pisto" ejn 

tw'/ ajdelfw'/: ejpei; a[ra ta; tevkna uJmw'n 

ajkavqartav ejstin, nu'n de; a{giav ejstin. 15 eij de; 
oJ a[pisto" cwrivzetai, cwrizevsqw: ouj 
dedouvlwtai oJ ajdelfo;" h] hJ ajdelfh; ejn toi'" 

toiouvtoi": ejn de; eijrhvnh/ kevklhken uJma'" oJ 
qeov". 16 tiv ga;r oi\da", guvnai, eij to;n a[ndra 

swvsei"_ h] tiv oi\da", a[ner, eij th;n gunai'ka 

swvsei"_ 17 Eij mh; eJkavstw/ wJ" ejmevrisen oJ 
kuvrio", e{kaston wJ" kevklhken oJ qeov", ou{tw" 

peripateivtw: kai; ou{tw" ejn tai'" ejkklhsivai" 

pavsai" diatavssomai. 18 peritetmhmevno" ti" 

ejklhvqh_ mh; ejpispavsqw. ejn ajkrobustiva/ 
kevklhtaiv ti"_ mh; peritemnevsqw. 19 hJ 
peritomh; oujdevn ejstin, kai; hJ ajkrobustiva 

oujdevn ejstin, ajlla; thvrhsi" ejntolw'n qeou'. 
20 e{kasto" ejn th'/ klhvsei h|/ ejklhvqh ejn tauvth/ 
menevtw. 21 dou'lo" ejklhvqh"_ mhv soi melevtw: 
ajll! eij kai; duvnasai ejleuvqero" genevsqai, 
ma'llon crh'sai. 22 oJ ga;r ejn kurivw/ klhqei;" 

dou'lo" ajpeleuvqero" kurivou ejstivn: oJmoivw" oJ 
ejleuvqero" klhqei;" dou'lov" ejstin Cristou'. 
23 timh'" hjgoravsqhte: mh; givnesqe dou'loi 
ajnqrwvpwn. 24 e{kasto" ejn w|/ ejklhvqh, ajdelfoiv, 
ejn touvtw/ menevtw para; qew'/. 25 Peri; de; tw'n 

parqevnwn ejpitagh;n kurivou oujk e[cw, gnwvmhn 

de; divdwmi wJ" hjlehmevno" uJpo; kurivou pisto;" 

ei\nai. 26 Nomivzw ou\n tou'to kalo;n uJpavrcein

nok volnának, pedig szentek. 15 Ha azonban a hitet-
len fél elválik, váljék csak el. Mert a testvér vagy a 
nővér ilyen esetben nincs szolgaságra kötelezve, hi-
szen békességre hívott meg minket az Isten. 16 Mert 
honnan tudod, te asszony, hogy megmentheted a 
férjedet? Vagy honnan tudod, te férfi, hogy meg-
mentheted a feleségedet? 

Maradjon meg mindenki saját életállapotában 
17 Egyébként éljen mindenki úgy, ahogy az Úr meg-
adta neki, amint Isten meghívta. Ezt tanítom minden 
egyházban. 18 Mint körülmetélt kapta valaki a meg-
hívást? Ne tüntesse el körülmetéltségét! Körülmeté-
letlenül kapta valaki a meghívást? Ne metéltesse 
magát körül! 19 A körülmetéltség semmi, és a 
körülmetéletlenség is semmi, egyedül csak Isten pa-
rancsainak megtartása fontos. 20 Mindenki maradjon 
meg ugyanabban a hivatásban, amelyben meghívást 
kapott. 21 Mint rabszolga kaptad a meghívást? Ne 
törődj vele; és ha szabaddá is válhatnál, inkább ezt 
használd fel. 22 Mert aki mint rabszolga kapott hiva-
tást az Úrban, az az Úr szabadosa; hasonlóképpen, 
aki mint szabad ember kapott hivatást, az Krisztus 
rabszolgája. 23 Nagy árat fizettek értetek! Ne legye-
tek emberek szolgái! 24 Mindenki maradjon meg ab-
ban a hivatásban Isten előtt, amelyben meghívást 
kapott. 

Nőtlenek és özvegyek 25 A szüzekre nézve nincs 
parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint aki 
irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelt érdemel-
jek. 26 Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló nehéz 
idők miatt, hogy jó az embernek így maradnia. 
27 Feleséghez vagy kötve? Ne keresd az elválást. 
Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. 28 De ha 
feleséget veszel, nem vétkeztél; és ha a szűz férjhez 
megy, nem vétkezett. Az ilyeneknek azonban testi 
gyötrelmük lesz, én pedig meg akarlak kímélni ben-
neteket. 29 Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rö-
vid. Ezután azok is, akiknek feleségük van, legyenek 
olyanok, mintha nem volna, 30 és akik sírnak, mintha 
nem sírnának, akik örvendeznek, mintha nem örven-
deznének, akik vásárolnak, mintha nem volna tulaj-
donuk, 31 és akik élnek ezzel a világgal, mintha nem 
élnének vele; mert elmúlik ennek a világnak a formá-
ja. 32 Én pedig azt szeretném, ha gond nélkül lenné-
tek. Akinek nincs felesége, arra gondol, ami az Úré, 
hogy hogyan tetsszék az Úrnak. 33 Akinek pedig fe-
lesége van, arra gondol, ami a világé, hogy hogyan 
tetsszék feleségének, 34 tehát meg van osztva. A férj 
nélküli asszony is, meg a szűz is arra gondol, ami az 
Úré, hogy testben és lélekben szent legyen; aki azon-
ban férjnél van, arra gondol, ami a világé, hogy ho-
gyan tetsszék a férjének. 35 Ezt pedig a ti érdeketek-
ben mondom, nem azért, hogy csapdát állítsak nek-
tek, hanem hogy tisztességesen éljetek, és osztatlan 
szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz



dia; th;n ejnestw'san ajnavgkhn, o{ti kalo;n 

ajnqrwvpw/ to; ou{tw" ei\nai. 27 devdesai gunaikiv_ 
mh; zhvtei luvsin: levlusai ajpo; gunaikov"_ mh; 
zhvtei gunai'ka. 28 eja;n de; kai; gamhvsh/", oujc 

h{marte": kai; eja;n ghvmh/ hJ parqevno", oujc 

h{marten. qli'yin de; th'/ sarki; e{xousin oiJ 
toiou'toi, ejgw; de; uJmw'n feivdomai. 29 tou'to dev 
fhmi, ajdelfoiv, oJ kairo;" sunestalmevno" 

ejstivn: to; loipo;n i{na kai; oiJ e[conte" 

gunai'ka" wJ" mh; e[conte" w\sin, 30 kai; oiJ 
klaivonte" wJ" mh; klaivonte", kai; oiJ 
caivronte" wJ" mh; caivronte", kai; oiJ 
ajgoravzonte" wJ" mh; katevconte", 31 kai; oiJ 
crwvmenoi to;n kovsmon wJ" mh; katacrwvmenoi: 
paravgei ga;r to; sch'ma tou' kovsmou touvtou. 
32 qevlw de; uJma'" ajmerivmnou" ei\nai. oJ a[gamo" 

merimna'/ ta; tou' kurivou, pw'" ajrevsh/ tw'/ kurivw/: 
33 oJ de; gamhvsa" merimna'/ ta; tou' kovsmou, 
pw'" ajrevsh/ th'/ gunaikiv, 34 kai; memevristai. 
kai; hJ gunh; hJ a[gamo" kai; hJ parqevno" 

merimna'/ ta; tou' kurivou, i{na h\/ aJgiva kai; tw'/ 
swvmati kai; tw'/ pneuvmati: hJ de; gamhvsasa 

merimna'/ ta; tou' kovsmou, pw'" ajrevsh/ tw'/ 
ajndriv. 35 tou'to de; pro;" to; uJmw'n aujtw'n 

suvmforon levgw, oujc i{na brovcon uJmi'n 

ejpibavlw, ajlla; pro;" to; eu[schmon kai; 
eujpavredron tw'/ kurivw/ ajperispavstw". 36 Eij 
dev ti" ajschmonei'n ejpi; th;n parqevnon aujtou' 
nomivzei eja;n h\/ uJpevrakmo", kai; ou{tw" ojfeivlei 
givnesqai, o} qevlei poieivtw: oujc aJmartavnei: 
gameivtwsan. 37 o}" de; e{sthken ejn th'/ kardiva/ 
aujtou' eJdrai'o", mh; e[cwn ajnavgkhn, ejxousivan 

de; e[cei peri; tou' ijdivou qelhvmato", kai; tou'to 

kevkriken ejn th'/ ijdiva/ kardiva/, threi'n th;n 

eJautou' parqevnon, kalw'" poihvsei: 38 w{ste 

kai; oJ gamivzwn th;n eJautou' parqevnon kalw'" 

poiei', kai; oJ mh; gamivzwn krei'sson poihvsei. 
39 Gunh; devdetai ejf! o{son crovnon zh'/ oJ ajnh;r 

aujth'": eja;n de; koimhqh'/ oJ ajnhvr, ejleuqevra 

ejsti;n w|/ qevlei gamhqh'nai, movnon ejn kurivw/. 
40 makariwtevra dev ejstin eja;n ou{tw" meivnh/, 
kata; th;n ejmh;n gnwvmhn, dokw' de; kajgw; 
pneu'ma qeou' e[cein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. 
36 Ha pedig valaki úgy gondolja, hogy nem tud 

tartózkodni szűz jegyesétől, és hogy történjenek meg 
a dolgok a maguk módján, kövesse akaratát. Nem 
vétkezik: házasodjanak meg. 37 De ha valaki erősen 
elhatározta szívében, s minden kényszer nélkül, aka-
ratának teljes birtokában azt tette fel szívében, hogy 
tartózkodik jegyesétől, jól teszi. 38 Tehát az, aki fele-
ségül veszi jegyesét, az is jól cselekszik. De aki nem 
veszi feleségül jegyesét, az még jobban teszi. 

39 Az asszony le van kötve, amíg férje él; de ha 
a férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, 
de csak az Úrban. 40 Véleményem szerint azonban 
boldogabb lesz, ha magában marad. Hiszem pedig, 
hogy bennem is Isten Lelke van. 

Pogány áldozatok és az Úrvacsora: 8,1-11,34 

8 Szabadság és szeretet 1 Ami pedig a bálvá-
nyoknak áldozott húst illeti, tudjuk, hogy mindnyá-
junknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá 
tesz, a szeretet pedig épít. 2 Ha valaki úgy véli, hogy 
valamilyen ismeretre tett szert, még nem ismerte fel, 
hogyan kell megismernie. 3 De ha valaki szereti Is-
tent, azt már megismerte Isten. 4 Ami tehát a bálvá-
nyoknak áldozott hús fogyasztását illeti, tudjuk, hogy 
nincs bálvány a világon, és hogy nincs más Isten, 
csak egy. 5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek, 
akár az égben, akár a földön, amint sok isten van és 
sok úr, 6 nekünk mégis egy Istenünk van, az Atya, 
akitől minden van, s akiért vagyunk; és egy Urunk 
van, Jézus Krisztus, aki által minden van, s aki által 
mi is vagyunk. 

7 De nem mindenkinek van ismerete; egyesek 
mindmáig bálványokhoz szokva, a húst, mint bál-
ványáldozatot eszik, és lelkiismeretük, mivel gyön-
ge, beszennyeződik. 8 Pedig az étel nem tesz minket 
kedvesebbé Isten előtt; ha nem eszünk, nem fogunk 
hiányt szenvedni, s ha eszünk, nem fogunk bővel-
kedni. 9 Vigyázzatok azonban, hogy a ti szabadságo-
tok ne legyen valamiképpen a gyengék botránkozá-
sára. 10 Mert ha valaki azt, akinek ismerete van, a 
bálványtemplomban látja az asztalnál, annak a lelki-
ismerete, mert gyönge, felbátorodik a bálványhús 
evésére. 11 Így a te ismereted miatt elvész gyönge 
testvéred, akiért Krisztus meghalt! 12 Amikor azon-
ban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek 
az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkez-
tek. 13 Ezért ha étel botránkoztatja meg testvéremet, 
inkább nem eszem húst sohasem, hogy testvéremet 
meg ne botránkoztassam. 

9 Pál példája 1 Nem vagyok-e szabad? Nem va-
gyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? 
Nem az én művem vagytok-e ti az Úrban? 2 Ha má-
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§8 1 Peri; de; tw'n eijdwloquvtwn, oi[damen 

o{ti pavnte" gnw'sin e[comen. hJ gnw'si" fusioi', 
hJ de; ajgavph oijkodomei'. 2 ei[ ti" dokei' 
ejgnwkevnai ti, ou[pw e[gnw kaqw;" dei' gnw'nai: 
3 eij dev ti" ajgapa'/ to;n qeovn, ou|to" e[gnwstai 
uJp! aujtou'. 4 Peri; th'" brwvsew" ou\n tw'n 

eijdwloquvtwn oi[damen o{ti oujde;n ei[dwlon ejn 

kovsmw/, kai; o{ti oujdei;" qeo;" eij mh; ei|". 5 kai; 
ga;r ei[per eijsi;n legovmenoi qeoi; ei[te ejn 

oujranw'/ ei[te ejpi; gh'", w{sper eijsi;n qeoi; 
polloi; kai; kuvrioi polloiv, 6 ajll! hJmi'n ei|" 

qeo;" oJ pathvr, ejx ou| ta; pavnta kai; hJmei'" eij" 

aujtovn, kai; ei|" kuvrio" !Ihsou'" Cristov", di! ou| 
ta; pavnta kai; hJmei'" di! aujtou'. 7 !All! oujk ejn 

pa'sin hJ gnw'si": tine;" de; th'/ sunhqeiva/ e{w" 

a[rti tou' eijdwvlou wJ" eijdwlovquton ejsqivousin, 
kai; hJ suneivdhsi" aujtw'n ajsqenh;" ou\sa 

moluvnetai. 8 brw'ma de; hJma'" ouj parasthvsei 
tw'/ qew'/: ou[te eja;n mh; favgwmen uJsterouvmeqa, 
ou[te eja;n favgwmen perisseuvomen. 9 blevpete 

de; mhv pw" hJ ejxousiva uJmw'n au{th provskomma 

gevnhtai toi'" ajsqenevsin. 10 eja;n gavr ti" i[dh/ 
se; to;n e[conta gnw'sin ejn eijdwleivw/ 
katakeivmenon, oujci; hJ suneivdhsi" aujtou' 
ajsqenou'" o[nto" oijkodomhqhvsetai eij" to; ta; 
eijdwlovquta ejsqivein_ 11 ajpovllutai ga;r oJ 
ajsqenw'n ejn th'/ sh'/ gnwvsei, oJ ajdelfo;" di! o}n 

Cristo;" ajpevqanen. 12 ou{tw" de; 
aJmartavnonte" eij" tou;" ajdelfou;" kai; 
tuvptonte" aujtw'n th;n suneivdhsin 

ajsqenou'san eij" Cristo;n aJmartavnete. 
13 diovper eij brw'ma skandalivzei to;n ajdelfovn 

mou, ouj mh; favgw kreva eij" to;n aijw'na, i{na mh; 
to;n ajdelfovn mou skandalivsw.  

 

 

§9 1 Oujk eijmi; ejleuvqero"_ oujk eijmi; 
ajpovstolo"_ oujci; !Ihsou'n to;n kuvrion hJmw'n 

eJwvraka_ ouj to; e[rgon mou uJmei'" ejste ejn 

kurivw/_ 2 eij a[lloi" oujk eijmi; ajpovstolo", ajllav 
ge uJmi'n eijmi: hJ ga;r sfragiv" mou th'" 

ajpostolh'" uJmei'" ejste ejn kurivw/. 3 @H ejmh; 
ajpologiva toi'" ejme; ajnakrivnousivn ejstin au{th. 
4 mh; oujk e[comen ejxousivan fagei'n kai; pei'n_ 
5 mh; oujk e[comen ejxousivan ajdelfh;n gunai'ka 

periavgein, wJ" kai; oiJ loipoi; ajpovstoloi kai; oiJ 
ajdelfoi; tou' kurivou kai; Khfa'"_ 6 h] movno" 

ejgw; kai; Barnaba'" oujk e[comen ejxousivan mh; 
ejrgavzesqai_ 7 tiv" strateuvetai ijdivoi" 

ojywnivoi" potev_ tiv" futeuvei ajmpelw'na kai; 
to;n karpo;n aujtou' oujk ejsqivei_ h] tiv" 

poimaivnei poivmnhn kai; ejk tou' gavlakto" th'" 

poivmnh" oujk ejsqivei_ 8 Mh; kata; a[nqrwpon 

tau'ta lalw', h] kai; oJ novmo" tau'ta ouj levgei_ 
9 ejn ga;r tw'/ Mwu>sevw" novmw/ gevgraptai, Ouj 
khmwvsei" bou'n ajlow'nta. mh; tw'n bow'n mevlei 
tw'/ qew'/_ 10 h] di! hJma'" pavntw" levgei_ di! hJma'" 

ga;r ejgravfh, o{ti ojfeivlei ejp! ejlpivdi oJ 
ajrotriw'n ajrotria'n kai; oJ ajlow'n ejp! ejlpivdi

soknak nem is volnék apostola, nektek bizony az 
vagyok; mert az én apostolságom pecsétje ti vagytok 
az Úrban. 3 Ez az én védekezésem azok előtt, akik 
kérdőre vonnak engem. 4 Vajon nincs jogunk enni és 
inni? 5 Vajon nincs jogunk asszonytestvért magunk-
kal vinni, mint a többi apostol, az Úr testvérei és 
Kéfás? 6 Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs 
jogunk arra, hogy ne dolgozzunk? 

7 Ki katonáskodik a saját zsoldján? Ki ültet sző-
lőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy ki le-
geltet nyájat, és nem élvezi a nyáj tejét? 8 Vajon em-
beri módon mondom ezeket? Nem ugyanezt mondja 
a törvény is? 9 Mert írva van Mózes törvényében: 
»Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!«  {MTörv 25,4} 
Vajon az ökrökre van gondja Istennek? 10 Nem in-
kább miértünk mondja ezt? Bizony, értünk írták meg 
ezt, hogy aki szánt, reménységben szántson, és aki 
csépel, abban a reményben csépeljen, hogy része lesz 
a termésben. 11 Ha mi lelki javakat vetettünk nektek, 
nagy dolog-e, ha anyagi javaitokat aratjuk? 12 Ha 
mások részesülnek a ti javaitokból, miért nem sokkal 
inkább mi? De nem éltünk ezzel a hatalommal, ha-
nem mindent eltűrünk, hogy akadályt ne állítsunk 
Krisztus evangéliuma elé. 13 Nem tudjátok, hogy 
akik a templomi szolgálatokat végzik, a szentélyből 
származó dolgokat eszik? És akik az oltárnál szol-
gálnak, az oltárról részesednek? 14 Éppen így rendel-
te az Úr is azok számára, akik az evangéliumot hir-
detik, hogy az evangéliumból éljenek. 

15 Én azonban ezek közül semmivel sem éltem. 
De nem azért írtam le mindezt, hogy a jövőben így 
bánjatok velem! Inkább meghalnék! Senki sem fogja 
semmissé tenni ezt az én dicsekvésemet! 16 Mert ha 
hirdetem az evangéliumot, nincs miért dicsekednem, 
hiszen kényszer alatt vagyok. Jaj nekem ugyanis, ha 
nem hirdetem az evangéliumot! 17 Mert ha a magam 
akaratából tenném ezt, fizetségre tarthatnék igényt. 
De ha nem a magam akaratából teszem, akkor sáfár-
sággal vagyok megbízva. 18 Mi tehát az én fizetsé-
gem? Az, hogy az evangélium hirdetésekor ingyen 
adom az evangéliumot, és nem élek vissza az evan-
géliumból eredő hatalmammal. 

19 Mert én, bár mindenkitől független voltam, 
mindenki szolgájává tettem magam, hogy minél töb-
beket nyerjek meg. 20 A zsidóknak olyan lettem, mint 
zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény alatt 
levőknek, mintha a törvény alatt volnék – bár én ma-
gam nem vagyok a törvény alatt –, hogy a törvény 
alatt levőket megnyerjem; 21 a törvény nélkül levők-
nek, mintha a törvény nélkül volnék – bár nem va-
gyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye 
alatt élek –, hogy megnyerjem a törvény nélkül levő-
ket. 22 A gyöngéknek gyönge lettem, hogy megnyer-
jem a gyöngéket; mindenkinek mindene lettem, hogy 



ajrotriw'n ajrotria'n, kai; oJ ajlow'n ejp! ejlpivdi 
tou' metevcein. 11 eij hJmei'" uJmi'n ta; 
pneumatika; ejspeivramen, mevga eij hJmei'" 

uJmw'n ta; sarkika; qerivsomen_ 12 eij a[lloi th'" 

uJmw'n ejxousiva" metevcousin, ouj ma'llon 

hJmei'"_ !All! oujk ejcrhsavmeqa th'/ ejxousiva/ 
tauvth/, ajlla; pavnta stevgomen i{na mhv tina 

ejgkoph;n dw'men tw'/ eujaggelivw/ tou' Cristou'. 
13 oujk oi[date o{ti oiJ ta; iJera; ejrgazovmenoi 
»ta;¼ ejk tou' iJerou' ejsqivousin, oiJ tw'/ 
qusiasthrivw/ paredreuvonte" tw'/ qusiasthrivw/ 
summerivzontai_ 14 ou{tw" kai; oJ kuvrio" 

dievtaxen toi'" to; eujaggevlion 

kataggevllousin ejk tou' eujaggelivou zh'n. 
15 ejgw; de; ouj kevcrhmai oujdeni; touvtwn. oujk 

e[graya de; tau'ta i{na ou{tw" gevnhtai ejn 

ejmoiv, kalo;n gavr moi ma'llon ajpoqanei'n h[--to; 
kauvchmav mou oujdei;" kenwvsei. 16 eja;n ga;r 

eujaggelivzwmai, oujk e[stin moi kauvchma: 
ajnavgkh gavr moi ejpivkeitai: oujai; gavr moiv 
ejstin eja;n mh; eujaggelivswmai. 17 eij ga;r eJkw;n 

tou'to pravssw, misqo;n e[cw: eij de; a[kwn, 
oijkonomivan pepivsteumai. 18 tiv" ou\n mouv 
ejstin oJ misqov"_ i{na eujaggelizovmeno" 

ajdavpanon qhvsw to; eujaggevlion, eij" to; mh; 
katacrhvsasqai th'/ ejxousiva/ mou ejn tw'/ 
eujaggelivw/. 19 !Eleuvqero" ga;r w]n ejk pavntwn 

pa'sin ejmauto;n ejdouvlwsa, i{na tou;" pleivona" 

kerdhvsw: 20 kai; ejgenovmhn toi'" !Ioudaivoi" wJ" 

!Ioudai'o", i{na !Ioudaivou" kerdhvsw: toi'" uJpo; 
novmon wJ" uJpo; novmon, mh; w]n aujto;" uJpo; novmon, 
i{na tou;" uJpo; novmon kerdhvsw: 21 toi'" 

ajnovmoi" wJ" a[nomo", mh; w]n a[nomo" qeou' ajll! 
e[nnomo" Cristou', i{na kerdavnw tou;" 

ajnovmou": 22 ejgenovmhn toi'" ajsqenevsin 

ajsqenhv", i{na tou;" ajsqenei'" kerdhvsw: toi'" 

pa'sin gevgona pavnta, i{na pavntw" tina;" 

swvsw. 23 pavnta de; poiw' dia; to; eujaggevlion, 
i{na sugkoinwno;" aujtou' gevnwmai. 24 Oujk 

oi[date o{ti oiJ ejn stadivw/ trevconte" pavnte" 

me;n trevcousin, ei|" de; lambavnei to; brabei'on_ 
ou{tw" trevcete i{na katalavbhte. 25 pa'" de; oJ 
ajgwnizovmeno" pavnta ejgkrateuvetai, ejkei'noi 
me;n ou\n i{na fqarto;n stevfanon lavbwsin, 
hJmei'" de; a[fqarton. 26 ejgw; toivnun ou{tw" 

trevcw wJ" oujk ajdhvlw", ou{tw" pukteuvw wJ" 

oujk ajevra devrwn: 27 ajlla; uJpwpiavzw mou to; 
sw'ma kai; doulagwgw', mhv pw" a[lloi" 

khruvxa" aujto;" ajdovkimo" gevnwmai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyeseket megmentsek. 23 Mindent az evangéliumért 
teszek, hogy nekem is részem legyen benne. 24 Nem 
tudjátok, hogy akik a versenypályán futnak, mind-
nyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a díjat? 
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! 25 Az pedig, aki 
részt vesz a versenyben, mindentől tartózkodik: ők 
azért, hogy hervatag koszorút nyerjenek, mi pedig, 
hogy hervadhatatlant. 26 Futok tehát, és nem csak 
vaktában; mérem az ökölcsapásokat, s nem csak úgy, 
a levegőbe csapkodva; 27 hanem sanyargatom a tes-
temet és szolgaságba vetem, nehogy, míg másokat 
tanítok, magam elvetésre méltó legyek. 

 

10 A sivatagi vándorlás, mint figyelmeztetés 
1 Nem akarom, hogy figyelmen kívül hagyjátok, 
testvérek, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt vol-
tak, és mindnyájan átvonultak a tengeren, 2 és mind-
nyájan megkeresztelkedtek Mózes által a felhőben és 
a tengerben. 3 Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt 
ették, 4 és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, 
ittak ugyanis az őket követő lelki sziklából: a szikla 
pedig Krisztus volt. 5 De legtöbbjükben nem telt 
kedve Istennek, hiszen elpusztultak a pusztában {Szám 

14,16}. 
6 Ez pedig számunkra előképként történt, hogy 

mi ne kívánjuk meg a rosszat, mint ahogy ők megkí-
vánták. 7 Se bálványimádók ne legyetek, mint egye-
sek azok közül, amint írva van: »Leült a nép enni és 
inni, és fölkeltek játszani« {Kiv 32,6}. 8 És ne paráznál-
kodjunk, ahogy egyesek paráználkodtak azok közül, 
és egy nap huszonháromezren pusztultak el {Szám 

25,1.9}. 9 Krisztust se kísértsük, mint egyesek azok 
közül kísértették, és elvesztek a kígyók által {Szám 

21,5}. 10 Zúgolódni se zúgolódjatok, mint egyesek 
zúgolódtak azok közül, és elvesztek a pusztító ál-
tal {Szám 14,2.36}. 11 Mindezek előképként történtek 
velük, és azért írták le, hogy okuljunk belőlük mi, 
akikhez az idők vége elközelgett. 12 Aki tehát azt 
hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. 
13 Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért tite-
ket. Isten pedig hűséges, és nem engedi meg, hogy 
erőtökön felül szenvedjetek kísértést, hanem a kísér-
téssel együtt a szabadulást is megadja, hogy elvisel-
hessétek. 

Pogány áldozati lakomák, részesedés az Úr asz-
taláról 14 Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimá-
dást. 15 Úgy szólok hozzátok, mint értelmes embe-
rekhez; ítéljétek meg ti magatok, amit mondok: 16 Az 
áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem Krisztus vé-
rében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtö-
rünk, nem Krisztus testében való részesedés? 17 Mert 
egy a kenyér, s egy test vagyunk sokan, hiszen 
mindnyájan egy kenyérből részesülünk. 
18 Tekintsétek a test szerint való Izraelt: akik az áldo-



§10 1 Ouj qevlw ga;r uJma'" ajgnoei'n, 
ajdelfoiv, o{ti oiJ patevre" hJmw'n pavnte" uJpo; 
th;n nefevlhn h\san kai; pavnte" dia; th'" 

qalavssh" dih'lqon, 2 kai; pavnte" eij" to;n 

Mwu>sh'n ejbaptivsqhsan ejn th'/ nefevlh/ kai; ejn 

th'/ qalavssh/, 3 kai; pavnte" to; aujto; 
pneumatiko;n brw'ma e[fagon, 4 kai; pavnte" to; 
aujto; pneumatiko;n e[pion povma: e[pinon ga;r 

ejk pneumatikh'" ajkolouqouvsh" pevtra": hJ 
pevtra de; h\n oJ Cristov". 5 ajll! oujk ejn toi'" 

pleivosin aujtw'n eujdovkhsen oJ qeov", 
katestrwvqhsan ga;r ejn th'/ ejrhvmw/. 6 tau'ta de; 
tuvpoi hJmw'n ejgenhvqhsan, eij" to; mh; ei\nai 
hJma'" ejpiqumhta;" kakw'n, kaqw;" kajkei'noi 
ejpequvmhsan. 7 mhde; eijdwlolavtrai givnesqe, 
kaqwv" tine" aujtw'n: w{sper gevgraptai, 
!Ekavqisen oJ lao;" fagei'n kai; pei'n, kai; 
ajnevsthsan paivzein. 8 mhde; porneuvwmen, 
kaqwv" tine" aujtw'n ejpovrneusan, kai; e[pesan 

mia'/ hJmevra/ ei[kosi trei'" ciliavde". 9 mhde; 
ejkpeiravzwmen to;n Cristovn, kaqwv" tine" 

aujtw'n ejpeivrasan, kai; uJpo; tw'n o[fewn 

ajpwvllunto. 10 mhde; gogguvzete, kaqavper 

tine;" aujtw'n ejgovggusan, kai; ajpwvlonto uJpo; 
tou' ojloqreutou'. 11 tau'ta de; tupikw'" 

sunevbainen ejkeivnoi", ejgravfh de; pro;" 

nouqesivan hJmw'n, eij" ou}" ta; tevlh tw'n aijwvnwn 

kathvnthken. 12 w{ste oJ dokw'n eJstavnai 
blepevtw mh; pevsh/. 13 peirasmo;" uJma'" oujk 

ei[lhfen eij mh; ajnqrwvpino": pisto;" de; oJ qeov", 
o}" oujk ejavsei uJma'" peirasqh'nai uJpe;r o} 
duvnasqe, ajlla; poihvsei su;n tw'/ peirasmw'/ kai; 
th;n e[kbasin tou' duvnasqai uJpenegkei'n. 
14 Diovper, ajgaphtoiv mou, feuvgete ajpo; th'" 

eijdwlolatriva". 15 wJ" fronivmoi" levgw: 
krivnate uJmei'" o{ fhmi. 16 to; pothvrion th'" 

eujlogiva" o} eujlogou'men, oujci; koinwniva ejsti;n 

tou' ai{mato" tou' Cristou'_ to;n a[rton o}n 

klw'men, oujci; koinwniva tou' swvmato" tou' 
Cristou' ejstin_ 17 o{ti ei|" a[rto", e}n sw'ma oiJ 
polloiv ejsmen, oiJ ga;r pavnte" ejk tou' eJno;" 

a[rtou metevcomen. 18 blevpete to;n !Israh;l 

kata; savrka: oujc oiJ ejsqivonte" ta;" qusiva" 

koinwnoi; tou' qusiasthrivou eijsivn_ 19 tiv ou\n 

fhmi_ o{ti eijdwlovqutovn tiv ejstin_ h] o{ti 
ei[dwlovn tiv ejstin_ 20 ajll! o{ti a} quvousin, 
daimonivoi" kai; ouj qew'/ »quvousin¼, ouj qevlw de; 
uJma'" koinwnou;" tw'n daimonivwn givnesqai. 
21 ouj duvnasqe pothvrion kurivou pivnein kai; 
pothvrion daimonivwn: ouj duvnasqe trapevzh" 

kurivou metevcein kai; trapevzh" daimonivwn. 
22 h] parazhlou'men to;n kuvrion_ mh; 
ijscurovteroi aujtou' ejsmen_ 23 Pavnta e[xestin, 
ajll! ouj pavnta sumfevrei. pavnta e[xestin, 
ajll! ouj pavnta oijkodomei'. 24 mhdei;" to; 
eJautou' zhteivtw ajlla; to; tou' eJtevrou. 25 Pa'n 

to; ejn makevllw/ pwlouvmenon ejsqivete mhde;n 

ajnakrivnonte" dia; th;n suneivdhsin, 26 tou' 
kurivou ga;r hJ gh' kai; to; plhvrwma aujth'". 27 ei[ 

l ' J ' ' j v ; q vl

zatokat eszik, ugye közösségben vannak az oltárral? 
19 Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy a 

bálványoknak áldozott hús vagy a bálvány valóban 
valami? 20 Dehogy! De amit a nemzetek áldoznak, 
azt az ördögöknek áldozzák és nem Istennek {Zsolt 

106,37}. Nem akarom, hogy ördögökkel legyetek kö-
zösségben. 21 Nem ihatjátok az Úr kelyhét és az ör-
dögök kelyhét. Nem lehettek részesei az Úr asztalá-
nak és az ördögök asztalának. 22 Ingereljük talán fél-
tékenységre az Urat? {Mal 1,7; MTörv 32,21} Talán erő-
sebbek vagyunk nála? 

23 »Minden szabad«, de nem minden használ. 
»Minden szabad«, de nem minden szolgál épülésre. 
24 Senki se keresse a maga javát, hanem a másikét. 
25 Mindent, ami a húspiacon eladásra kerül, egyetek 
meg, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kér-
deznétek. 26 Mert az Úré a föld és annak teljessé-
ge {Zsolt 24,1}. 

27 Ha valaki a hitetlenek közül meghív titeket és 
el akartok menni, mindent egyetek meg, amit elétek 
tesznek, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit 
kérdeznétek. 28 De ha valaki azt mondja nektek: »Ez 
a bálványok áldozatából való«, ne egyétek meg ami-
att, aki szóvá tette, és a lelkiismeret miatt; 29 nem a te 
lelkiismeretedet értem ezen, hanem a másikét. Miért 
ítélje meg az én szabadságomat másnak a lelkiisme-
rete? 30 Ha én hálaadással étkezem, miért káromoljon 
engem valaki azért, amiért hálát adok? 

31 Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi mást 
tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. 32 Ne 
adjatok okot a botránkozásra se zsidóknak, se görö-
göknek, se Isten egyházának, 33 mint ahogy én is 
mindenben mindenkinek kedvében járok, nem azt 
keresve, ami nekem hasznos, hanem ami a többiek-
nek, hogy üdvözüljenek. 

11 Asszonyok az istentiszteleten 1 Kövessétek 
példámat, ahogy én Krisztus példáját követem!. 

2 Dicsérlek titeket, hogy mindenben megemlé-
keztek rólam, és megtartjátok a hagyományokat, úgy, 
ahogy átadtam nektek. 3 Szeretném azonban, ha tud-
nátok, hogy minden férfinek feje Krisztus, az asz-
szonynak a feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten. 
4 Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy pró-
fétál, szégyent hoz a fejére; 5 viszont minden asz-
szony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, 
szégyent hoz a fejére: mert ez ugyanaz, mintha meg-
nyírták volna. 6 Ha az asszony nem fedi be a fejét, 
vágassa le a haját; ha viszont szégyenletes dolog az 
asszonynak, hogy a haját levágassa vagy leborotvál-
tassa, fedje csak be fejét. 

7 A férfinak nem kell befednie fejét, mert ő Isten 
képmása és dicsősége, az asszony azonban a férfi 
dicsősége. 8 Mert nem a férfi van az asszonyból, ha-



ti" kalei' uJma'" tw'n ajpivstwn kai; qevlete
poreuvesqai, pa'n to; paratiqevmenon uJmi'n 

ejsqivete mhde;n ajnakrivnonte" dia; th;n 

suneivdhsin. 28 eja;n dev ti" uJmi'n ei[ph/, Tou'to 

iJerovqutovn ejstin, mh; ejsqivete di! ejkei'non to;n 

mhnuvsanta kai; th;n suneivdhsin: 
29 suneivdhsin de; levgw oujci; th;n eJautou' ajlla; 
th;n tou' eJtevrou. iJnativ ga;r hJ ejleuqeriva mou 

krivnetai uJpo; a[llh" suneidhvsew"_ 30 eij ejgw; 
cavriti metevcw, tiv blasfhmou'mai uJpe;r ou| 
ejgw; eujcaristw'_ 31 ei[te ou\n ejsqivete ei[te 

pivnete ei[te ti poiei'te, pavnta eij" dovxan 

qeou' poiei'te. 32 ajprovskopoi kai; !Ioudaivoi" 

givnesqe kai; @vEllhsin kai; th'/ ejkklhsiva/ tou' 
qeou', 33 kaqw;" kajgw; pavnta pa'sin ajrevskw, 
mh; zhtw'n to; ejmautou' suvmforon ajlla; to; tw'n 

pollw'n, i{na swqw'sin.  

 

 

 

 

 

 

 

§11 1 mimhtaiv mou givnesqe, kaqw;" 

kajgw; Cristou'. 2 !Epainw' de; uJma'" o{ti pavnta 

mou mevmnhsqe kai; kaqw;" parevdwka uJmi'n ta;" 

paradovsei" katevcete. 3 qevlw de; uJma'" 

eijdevnai o{ti panto;" ajndro;" hJ kefalh; oJ 
Cristov" ejstin, kefalh; de; gunaiko;" oJ ajnhvr, 
kefalh; de; tou' Cristou' oJ qeov". 4 pa'" ajnh;r 

proseucovmeno" h] profhteuvwn kata; kefalh'" 

e[cwn kataiscuvnei th;n kefalh;n aujtou': 
5 pa'sa de; gunh; proseucomevnh h] 
profhteuvousa ajkatakaluvptw/ th'/ kefalh'/ 
kataiscuvnei th;n kefalh;n aujth'": e}n gavr 

ejstin kai; to; aujto; th'/ ejxurhmevnh/. 6 eij ga;r ouj 
katakaluvptetai gunhv, kai; keiravsqw: eij de; 
aijscro;n gunaiki; to; keivrasqai h] xura'sqai, 
katakaluptevsqw. 7 ajnh;r me;n ga;r oujk 

ojfeivlei katakaluvptesqai th;n kefalhvn, 
eijkw;n kai; dovxa qeou' uJpavrcwn: hJ gunh; de; 
dovxa ajndrov" ejstin. 8 ouj gavr ejstin ajnh;r ejk 

gunaikov", ajlla; gunh; ejx ajndrov": 9 kai; ga;r 

oujk ejktivsqh ajnh;r dia; th;n gunai'ka, ajlla; 
gunh; dia; to;n a[ndra. 10 dia; tou'to ojfeivlei hJ 
gunh; ejxousivan e[cein ejpi; th'" kefalh'" dia; 
tou;" ajggevlou". 11 plh;n ou[te gunh; cwri;" 

ajndro;" ou[te ajnh;r cwri;" gunaiko;" ejn kurivw/: 
12 w{sper ga;r hJ gunh; ejk tou' ajndrov", ou{tw" 

kai; oJ ajnh;r dia; th'" gunaikov": ta; de; pavnta ejk 

tou' qeou'. 13 ejn uJmi'n aujtoi'" krivnate: prevpon 

ejsti;n gunai'ka ajkatakavlupton tw'/ qew'/ 
proseuvcesqai_ 14 oujde; hJ fuvsi" aujth; 
didavskei uJma'" o{ti ajnh;r me;n eja;n koma'/ ajtimiva 

aujtw'/ ejstin, 15 gunh; de; eja;n koma'/ dovxa aujth'/ 
ejstin_ o{ti hJ kovmh ajnti; peribolaivou devdotai 
»aujth'/¼. 16 Eij dev ti" dokei' filovneiko" ei\nai,

nem az asszony a férfiból {Ter 2,22}; 9 és nem a férfit 
teremtették az asszonyért, hanem az asszonyt a férfi-
ért. 10 Ezért az asszonynak viselnie kell a fején az 
alárendeltség jelét az angyalok miatt. 11 Igaz azon-
ban, hogy az Úrban sem asszony nincs férfi nélkül, 
sem férfi asszony nélkül. 12 Mert amint az asszony a 
férfiból lett, úgy a férfi is az asszony által születik – 
és minden Istentől. 13 Ítéljétek meg ti magatok: illik-
e asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez? 
14 Nem tanít-e titeket maga a természet is arra, hogy 
ha a férfi hosszú hajat növeszt, szégyenére válik, 
15 ha pedig az asszony növeszt hosszú hajat, dicsősé-
gére szolgál? Mert a haj fátyol gyanánt adatott neki. 
16 Ha pedig valaki erről tovább akar vitatkozni, tudja 
meg, hogy sem nálunk, sem Isten egyházainál nincs 
ilyen szokás. 

Az Úr vacsorájának helyes megünneplése 17 Ez a 
parancsom, s emellett nem dicsérhetem, hogy nem 
javatokra, hanem károtokra gyűltök össze. 18 Mert 
először is úgy hallom, hogy amikor közösségbe gyűl-
tök, szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is 
hiszem. 19 Mert szükséges, hogy megosztottság is 
legyen köztetek, hogy azok, akit a próbát kiállják, 
nyilvánvalókká legyenek. 20 Mikor tehát egybegyűl-
tök, az már nem az Úr vacsorájának elköltése, 21 mert 
étkezés közben mindenki a saját vacsoráját veszi elő, 
és az egyik éhezik, a másik pedig dőzsöl. 22 Vajon 
nincsen házatok az evésre és ivásra? Vagy megveti-
tek Isten egyházát, és megszégyenítitek azokat, akik-
nek semmijük nincsen? Mit mondjak nektek? Dicsér-
jelek titeket? Ebben nem dicsérlek! 

23 Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, 
hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárul-
ták, fogta a kenyeret, 24 hálát adott, megtörte, és így 
szólt: »Ez az én testem, amely értetek van. Ezt tegyé-
tek az én emlékezetemre!« 25 A vacsora után ugya-
nígy fogta a kelyhet is, és így szólt: »Ez a kehely az 
új szövetség {Jer 31,31} az én véremben. Tegyétek ezt, 
ahányszor csak isszátok, az én emlékezetemre!« 
26 Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet 
isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. 
27 Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az 
Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 
28 Vizsgálja meg tehát az ember önmagát, és úgy 
egyék e kenyérből és igyék a kehelyből, 29 mert aki 
úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a 
testet, saját ítéletét eszi és issza. 30 Ezért van köztetek 
sok beteg és gyengélkedő, és sokan meghaltak. 31 Ha 
ellenben megítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet 
alá. 32 Amikor pedig ítélet alá esünk, az Úr fenyít 
meg minket, hogy ne kárhozzunk el ezzel a világgal. 

33 Ezért, testvéreim, amikor egybegyűltök az ét-
kezésre, várjátok meg egymást. 34 Ha valaki éhes, 
egyen odahaza, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A 
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hJmei'" toiauvthn sunhvqeian oujk e[comen, oujde;
aiJ ejkklhsivai tou' qeou'. 17 Tou'to de; 
paraggevllwn oujk ejpainw' o{ti oujk eij" to; 
krei'sson ajlla; eij" to; h|sson sunevrcesqe. 
18 prw'ton me;n ga;r sunercomevnwn uJmw'n ejn 

ejkklhsiva/ ajkouvw scivsmata ejn uJmi'n uJpavrcein, 
kai; mevro" ti pisteuvw. 19 dei' ga;r kai; 
aiJrevsei" ejn uJmi'n ei\nai, i{na »kai;¼ oiJ dovkimoi 
faneroi; gevnwntai ejn uJmi'n. 20 Sunercomevnwn 

ou\n uJmw'n ejpi; to; aujto; oujk e[stin kuriako;n 

dei'pnon fagei'n, 21 e{kasto" ga;r to; i[dion 

dei'pnon prolambavnei ejn tw'/ fagei'n, kai; o}" 

me;n peina'/, o}" de; mequvei. 22 mh; ga;r oijkiva" 

oujk e[cete eij" to; ejsqivein kai; pivnein_ h] th'" 

ejkklhsiva" tou' qeou' katafronei'te, kai; 
kataiscuvnete tou;" mh; e[conta"_ tiv ei[pw 

uJmi'n_ ejpainevsw uJma'"_ ejn touvtw/ oujk ejpainw'. 
23 !Egw; ga;r parevlabon ajpo; tou' kurivou, o} kai; 
parevdwka uJmi'n, o{ti oJ kuvrio" !Ihsou'" ejn th'/ 
nukti; h|/ paredivdeto e[laben a[rton 

24 kai; 
eujcaristhvsa" e[klasen kai; ei\pen, Tou'tov mouv 
ejstin to; sw'ma to; uJpe;r uJmw'n: tou'to poiei'te 

eij" th;n ejmh;n ajnavmnhsin. 25 wJsauvtw" kai; to; 
pothvrion meta; to; deipnh'sai, levgwn, Tou'to 

to; pothvrion hJ kainh; diaqhvkh ejsti;n ejn tw'/ 
ejmw'/ ai{mati: tou'to poiei'te, oJsavki" eja;n 

pivnhte, eij" th;n ejmh;n ajnavmnhsin. 26 oJsavki" 

ga;r eja;n ejsqivhte to;n a[rton tou'ton kai; to; 
pothvrion pivnhte, to;n qavnaton tou' kurivou 

kataggevllete, a[cri" ou| e[lqh/. 27 @vWste o}" a]n 

ejsqivh/ to;n a[rton h] pivnh/ to; pothvrion tou' 
kurivou ajnaxivw", e[noco" e[stai tou' swvmato" 

kai; tou' ai{mato" tou' kurivou. 28 dokimazevtw 

de; a[nqrwpo" eJautovn, kai; ou{tw" ejk tou' a[rtou 

ejsqievtw kai; ejk tou' pothrivou pinevtw: 29 oJ 
ga;r ejsqivwn kai; pivnwn krivma eJautw'/ ejsqivei 
kai; pivnei mh; diakrivnwn to; sw'ma. 30 dia; 
tou'to ejn uJmi'n polloi; ajsqenei'" kai; a[rrwstoi 
kai; koimw'ntai iJkanoiv. 31 eij de; eJautou;" 

diekrivnomen, oujk a]n ejkrinovmeqa: 
32 krinovmenoi de; uJpo; »tou'¼ kurivou 

paideuovmeqa, i{na mh; su;n tw'/ kovsmw/ 
katakriqw'men. 33 w{ste, ajdelfoiv mou, 
sunercovmenoi eij" to; fagei'n ajllhvlou" 

ejkdevcesqe. 34 ei[ ti" peina'/, ejn oi[kw/ ejsqievtw, 
i{na mh; eij" krivma sunevrchsqe. Ta; de; loipa; 
wJ" a]n e[lqw diatavxomai.  

 

 

 

 

 

§12 1 Peri; de; tw'n pneumatikw'n, 
ajdelfoiv, ouj qevlw uJma'" ajgnoei'n. 2 Oi[date o{ti 
o{te e[qnh h\te pro;" ta; ei[dwla ta; a[fwna wJ" 

a]n h[gesqe ajpagovmenoi. 3 dio; gnwrivzw uJmi'n 

o{ti oujdei;" ejn pneuvmati qeou' lalw'n levgei, 
!Anavqema !Ihsou'", kai; oujdei;" duvnatai 
eijpei'n Kuvrio" !Ihsou'" eij mh; ejn pneuvmati

többit pedig majd akkor rendezem el, ha odamegyek. 

A Lélek adományai és a keresztények élete: 
12,1-14,40 

12 Egy a Lélek – sokféle az adomány 1 A lelki 
adományokra nézve pedig, testvérek, nem akarom, 
hogy tudatlanok legyetek. 2 Tudjátok, hogy amikor 
pogányok voltatok, a néma bálványokhoz vonzódta-
tok. 3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki, aki Isten 
Lelke által szól, nem mondja: »Átkozott legyen Jé-
zus!«, és senki sem mondhatja: »Jézus az Úr«, csakis 
a Szentlélek által. 

4 A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a 
Lélek ugyanaz. 5 A szolgálatok is különfélék, de az 
Úr ugyanaz. 6 És az erőmegnyilvánulások is különfé-
lék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, 
ugyanaz. 7 A Lélek megnyilvánulásait mindenki 
azért kapja, hogy használjon vele. 8 Egyik a bölcses-
ség szavait kapja a Lélek által, a másik a tudományét 
ugyanattól a Lélektől. 9 Más valaki a hitet kapja 
ugyanabban a Lélekben, ismét más a gyógyítások 
adományát az egy Lélek által, 10 vagy csodatévő ha-
talmat, prófétálást, a szellemek megkülönböztetését, 
a nyelveken való beszédet vagy a nyelveken való 
beszéd értelmezését. 11 Ezt mind egy és ugyanaz a 
Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. 

Egy a Test – sok a tagja 12 Mert amint a test egy, 
bár sok tagja van, a testnek pedig minden tagja, bár 
sok, mégis egy test, úgy Krisztus is. 13 Mi ugyanis 
mindnyájan egy Lélekben egy testté keresztelked-
tünk, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár 
szabadok; és mindnyájunkat egy Lélek itatott át. 
14 Mert a test sem egy tag, hanem sok. 15 Ha azt 
mondaná a láb: »Nem vagyok kéz, nem vagyok a test 
része«, vajon akkor nem lenne a test része? 16 És ha 
azt mondaná a fül: »Nem vagyok szem, nem vagyok 
a test része», vajon akkor nem lenne a test része? 
17 Ha az egész test szem volna, hol lenne a hallás? 
Ha az egész test hallás volna, hol lenne a szaglás? 
18 Már pedig Isten helyezte el a tagokat a testben, 
egyenként mindegyiket, amint akarta. 19 Ha vala-
mennyi egy tag volna, hol volna a test? 20 Márpedig 
sok ugyan a tag, de a test egy. 21 Nem mondhatja a 
szem a kéznek: »Nincs rád szükségem!«, sem a fej a 
lábaknak: »Nincs rátok szükségem!« 22 Sőt a test 
gyöngébbnek látszó tagjai sokkal inkább szüksége-
sek, 23 és a test kevésbé nemesnek tartott tagjait na-
gyobb tisztességgel vesszük körül. Tisztességtelen 
tagjainknak nagyobb tisztességük van, 24 tisztességes 
tagjainknak viszont nincs erre szükségük. De Isten 
azért alkotta úgy a testet, hogy amelyik tagnak nem 
volt, annak nagyobb tisztességet adott, 25 hogy ne 
legyen meghasonlás a testben, hanem a tagok egy-
másért kölcsönösen szorgoskodjanak. 26 Ha tehát az 



eijpei'n, Kuvrio" !Ihsou'", eij mh; ejn pneuvmati
aJgivw/. 4 Diairevsei" de; carismavtwn eijsivn, to; 
de; aujto; pneu'ma: 5 kai; diairevsei" diakoniw'n 

eijsin, kai; oJ aujto;" kuvrio": 6 kai; diairevsei" 

ejnerghmavtwn eijsivn, oJ de; aujto;" qeov", oJ 
ejnergw'n ta; pavnta ejn pa'sin. 7 eJkavstw/ de; 
divdotai hJ fanevrwsi" tou' pneuvmato" pro;" to; 
sumfevron. 8 w|/ me;n ga;r dia; tou' pneuvmato" 

divdotai lovgo" sofiva", a[llw/ de; lovgo" 

gnwvsew" kata; to; aujto; pneu'ma, 9 eJtevrw/ 
pivsti" ejn tw'/ aujtw'/ pneuvmati, a[llw/ de; 
carivsmata ijamavtwn ejn tw'/ eJni; pneuvmati, 
10 a[llw/ de; ejnerghvmata dunavmewn, a[llw/ »de;¼ 
profhteiva, a[llw/ »de;¼ diakrivsei" pneumavtwn, 
eJtevrw/ gevnh glwssw'n, a[llw/ de; eJrmhneiva 

glwssw'n: 11 pavnta de; tau'ta ejnergei' to; e}n 

kai; to; aujto; pneu'ma, diairou'n ijdiva/ eJkavstw/ 
kaqw;" bouvletai. 12 Kaqavper ga;r to; sw'ma e{n 

ejstin kai; mevlh polla; e[cei, pavnta de; ta; 
mevlh tou' swvmato" polla; o[nta e{n ejstin 

sw'ma, ou{tw" kai; oJ Cristov": 13 kai; ga;r ejn 

eJni; pneuvmati hJmei'" pavnte" eij" e}n sw'ma 

ejbaptivsqhmen, ei[te !Ioudai'oi ei[te @vEllhne", 
ei[te dou'loi ei[te ejleuvqeroi, kai; pavnte" e}n 

pneu'ma ejpotivsqhmen. 14 kai; ga;r to; sw'ma 

oujk e[stin e}n mevlo" ajlla; pollav. 15 eja;n ei[ph/ 
oJ pouv", @vOti oujk eijmi; ceivr, oujk eijmi; ejk tou' 
swvmato", ouj para; tou'to oujk e[stin ejk tou' 
swvmato": 16 kai; eja;n ei[ph/ to; ou\", @vOti oujk 

eijmi; ojfqalmov", oujk eijmi; ejk tou' swvmato", ouj 
para; tou'to oujk e[stin ejk tou' swvmato": 17 eij 
o{lon to; sw'ma ojfqalmov", pou' hJ ajkohv_ eij o{lon 

ajkohv, pou' hJ o[sfrhsi"_ 18 nuni; de; oJ qeo;" 

e[qeto ta; mevlh, e}n e{kaston aujtw'n, ejn tw'/ 
swvmati kaqw;" hjqevlhsen. 19 eij de; h\n ta; 
pavnta e}n mevlo", pou' to; sw'ma_ 20 nu'n de; 
polla; me;n mevlh, e}n de; sw'ma. 21 ouj duvnatai 
de; oJ ojfqalmo;" eijpei'n th'/ ceiriv, Creivan sou 

oujk e[cw, h] pavlin hJ kefalh; toi'" posivn, 
Creivan uJmw'n oujk e[cw: 22 ajlla; pollw'/ ma'llon 

ta; dokou'nta mevlh tou' swvmato" 

ajsqenevstera uJpavrcein ajnagkai'av ejstin, 
23 kai; a} dokou'men ajtimovtera ei\nai tou' 
swvmato", touvtoi" timh;n perissotevran 

peritivqemen, kai; ta; ajschvmona hJmw'n 

eujschmosuvnhn perissotevran e[cei, 24 ta; de; 
eujschvmona hJmw'n ouj creivan e[cei. ajlla; oJ qeo;" 

sunekevrasen to; sw'ma, tw'/ uJsteroumevnw/ 
perissotevran dou;" timhvn, 25 i{na mh; h\/ 
scivsma ejn tw'/ swvmati, ajlla; to; aujto; uJpe;r 

ajllhvlwn merimnw'sin ta; mevlh. 26 kai; ei[te 

pavscei e}n mevlo", sumpavscei pavnta ta; 
mevlh: ei[te doxavzetai »e}n¼ mevlo", sugcaivrei 
pavnta ta; mevlh. 27 @Umei'" dev ejste sw'ma 

Cristou' kai; mevlh ejk mevrou". 28 kai; ou}" me;n 

e[qeto oJ qeo;" ejn th'/ ejkklhsiva/ prw'ton 

ajpostovlou", deuvteron profhvta", trivton 

didaskavlou", e[peita dunavmei", e[peita 

carivsmata ijamavtwn, ajntilhvmyei", 
kubernhvsei", gevnh glwssw'n. 29 mh; pavnte" 
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egyik tag szenved, vele együtt szenved valamennyi 
tag; vagy ha az egyik tag tiszteletben részesül, együtt 
örvendezik vele valamennyi tag. 27 Ti pedig Krisztus 
teste vagytok, és egyenként tagjai. 

28 Az egyházban Isten egyeseket először is apos-
tolokká tett, másodszor prófétákká, harmadszor taní-
tókká; másoknak csodatevő erőt adott, vagy a gyó-
gyítás, segélynyújtás, kormányzás és a nyelveken 
való szólás adományát. 29 Vajon mindnyájan aposto-
lok? Vajon mindnyájan próféták? Vajon mindnyájan 
tanítók? Vajon mindnyájan csodatevők? 30 Vajon 
mindnyájuknak megvan a gyógyítás adománya? Va-
jon mindnyájan szólnak nyelveken? Vajon mindnyá-
jan értelmezik azt? 31 Ti azonban törekedjetek a na-
gyobb adományokra! Ezen felül egy mindennél kivá-
lóbb utat mutatok nektek. 

13 A legkiválóbb út: a szeretet 1 Szóljak bár az 
emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs 
bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő 
cimbalom. 

2 Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem 
akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen 
bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyez-
zem: ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. 
3 Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és 
adjam át testemet, hogy dicsekedjek: ha szeretet 
nincs bennem, semmit sem használ nekem. 

4 A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem 
féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, 5 nem 
tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, 
nem feltételezi a rosszat, 6 nem örül a gonoszságnak, 
de együtt örül az igazsággal; 7 mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 

8 A szeretet soha meg nem szűnik. A prófétálá-
sok véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány 
elenyészik. 9 Mert töredékes a megismerésünk, és 
töredékes a prófétálásunk; 10 amikor pedig eljön 
majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. 
11 Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a 
gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondol-
koztam, mint a gyermek; amikor pedig férfivá let-
tem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek 
gyermekhez valók. 12 Most ugyanis tükör által, ho-
mályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. 
Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok 
ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. 

13 Most tehát megmarad a hit, a remény, a szere-
tet, ez a három; de ezek közül legnagyobb a szeretet. 

14 A prófétálás és a nyelveken szólás adomá-

nya 1 Törekedjetek a szeretetre, keressétek buzgón a 
lelki adományokat, különösen pedig azt, hogy prófé-
tálhassatok. 2 Aki ugyanis nyelveken szól, nem em-
bereknek beszél, hanem Istennek; senki sem érti, 



ajpovstoloi_ mh; pavnte" profh'tai_ mh; pavnte"
didavskaloi_ mh; pavnte" dunavmei"_ 30 mh; 
pavnte" carivsmata e[cousin ijamavtwn_ mh; 
pavnte" glwvssai" lalou'sin_ mh; pavnte" 

diermhneuvousin_ 31 zhlou'te de; ta; 
carivsmata ta; meivzona. Kai; e[ti kaq! 
uJperbolh;n oJdo;n uJmi'n deivknumi.  

 

§13 1 !Ea;n tai'" glwvssai" tw'n 

ajnqrwvpwn lalw' kai; tw'n ajggevlwn, ajgavphn de; 
mh; e[cw, gevgona calko;" hjcw'n h] kuvmbalon 

ajlalavzon. 2 kai; eja;n e[cw profhteivan kai; 
eijdw' ta; musthvria pavnta kai; pa'san th;n 

gnw'sin, kai; eja;n e[cw pa'san th;n pivstin w{ste 

o[rh meqistavnai, ajgavphn de; mh; e[cw, oujqevn 

eijmi. 3 ka]n ywmivsw pavnta ta; uJpavrcontav 
mou, kai; eja;n paradw' to; sw'mav mou i{na 

kauchvswmai, ajgavphn de; mh; e[cw, oujde;n 

wjfelou'mai. 4 @H ajgavph makroqumei', 
crhsteuvetai hJ ajgavph, ouj zhloi', »hJ ajgavph¼ 
ouj perpereuvetai, ouj fusiou'tai, 5 oujk 

ajschmonei', ouj zhtei' ta; eJauth'", ouj 
paroxuvnetai, ouj logivzetai to; kakovn, 6 ouj 
caivrei ejpi; th'/ ajdikiva/, sugcaivrei de; th'/ 
ajlhqeiva/: 7 pavnta stevgei, pavnta pisteuvei, 
pavnta ejlpivzei, pavnta uJpomevnei. 8 @H ajgavph 

oujdevpote pivptei. ei[te de; profhtei'ai, 
katarghqhvsontai: ei[te glw'ssai, 
pauvsontai: ei[te gnw'si", katarghqhvsetai. 
9 ejk mevrou" ga;r ginwvskomen kai; ejk mevrou" 

profhteuvomen: 10 o{tan de; e[lqh/ to; tevleion, 
to; ejk mevrou" katarghqhvsetai. 11 o{te h[mhn 

nhvpio", ejlavloun wJ" nhvpio", ejfrovnoun wJ" 

nhvpio", ejlogizovmhn wJ" nhvpio": o{te gevgona 

ajnhvr, kathvrghka ta; tou' nhpivou. 12 blevpomen 

ga;r a[rti di! ejsovptrou ejn aijnivgmati, tovte de; 
provswpon pro;" provswpon: a[rti ginwvskw ejk 

mevrou", tovte de; ejpignwvsomai kaqw;" kai; 
ejpegnwvsqhn. 13 nuni; de; mevnei pivsti", ejlpiv", 
ajgavph, ta; triva tau'ta: meivzwn de; touvtwn hJ 
ajgavph.  

 

 

 

 

 

§14 1 Diwvkete th;n ajgavphn, zhlou'te 

de; ta; pneumatikav, ma'llon de; i{na 

profhteuvhte. 2 oJ ga;r lalw'n glwvssh/ oujk 

ajnqrwvpoi" lalei' ajlla; qew'/, oujdei;" ga;r 

ajkouvei, pneuvmati de; lalei' musthvria: 3 oJ de; 
profhteuvwn ajnqrwvpoi" lalei' oijkodomh;n kai; 
paravklhsin kai; paramuqivan. 4 oJ lalw'n 

glwvssh/ eJauto;n oijkodomei': oJ de; profhteuvwn 

ejkklhsivan oijkodomei'. 5 qevlw de; pavnta" uJma'" 

lalei'n glwvssai", ma'llon de; i{na 

profhteuvhte: meivzwn de; oJ profhteuvwn h] oJ 
lalw'n glwvssai" ejkto;" eij mh; diermhneuvh

hanem a Lélek által beszél titkos dolgokat. 3 Aki pe-
dig prófétál, embereknek beszél, az ő épülésükre, 
buzdításukra és vigasztalásukra. 4 Aki nyelveken 
szól, önmaga épülésére szolgál; aki azonban prófétál, 
az egyházat építi. 5 Szeretném ugyan, ha mindnyájan 
szólnátok nyelveken, de még inkább azt, hogy prófé-
táljatok, mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki 
nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy 
az egyház épüljön. 

6 Így tehát, testvérek, ha hozzátok érkezve nyel-
veken szólnék, mit használnék nektek, ha nem szól-
nék hozzátok kinyilatkoztatással vagy ismerettel, 
prófétálással vagy tanítással? 7 Hiszen az élettelen 
hangszerek is, mint a fuvola vagy a citera, ha nem 
adnak különböző hangokat, hogyan lehet felismerni a 
fuvolázást vagy a citerázást? 8 És ha a trombita bi-
zonytalan hangot ad, ki fog harcra készülődni? 9 Így 
ti is, ha a nyelveken való szólás során világos beszé-
det nem mondotok, hogyan fogják megérteni, hogy 
mit beszéltek? Csak a levegőbe beszéltek. 10 Olyan 
sokféle nyelv van ezen a világon, és egy sem érthe-
tetlen. 11 Ha tehát nem ismerem a szónak a jelentését, 
idegen leszek annak, aki beszél, és a beszélő is ide-
gen lesz számomra. 

12 Így ti is, mivel lelki adományokra törekedtek, 
azon legyetek, hogy az egyház épülésére gazdagodja-
tok. 13 Éppen ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék, 
hogy meg is magyarázza. 14 Mert ha nyelveken 
imádkozom, a lelkem imádkozik, az értelmem vi-
szont gyümölcstelen. 15 Mi következik ebből? Imád-
kozzam lélekben, de imádkozzam értelemmel is; 
énekeljek lélekben, de énekeljek értelemmel is. 
16 Különben, ha csak lélekben mondasz hálaadást, az 
ott levő avatatlan miképpen mondja rá hálaadásodra 
az »Ámen«-t, ha nem tudja, hogy mit beszélsz? 
17 Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem 
épül rajta. 18 Hálát adok Istennek, hogy mindnyája-
toknál jobban szólok nyelveken; 19 de az egyházban 
inkább akarok öt szót mondani értelmesen, hogy 
másokat is oktassak, mint tízezer szót nyelveken. 

20 Testvérek, értelem dolgában ne legyetek 
gyermekek, legyetek inkább a gonoszságban kisde-
dek; értelem dolgában viszont legyetek érettek. 

21 Írva van a törvényben: 
»Idegen nyelveken és idegenek ajkával 
szólok majd ehhez a néphez,  
de még így sem hallgatnak rám« {Iz 28,11k} – 
mondja az Úr.  
22 Tehát a nyelveken való szólás nem a hívek 

számára szolgál jelül, hanem a hitetleneknek; a pró-
fétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívők-
nek. 23 Ha tehát összegyűlik az egész egyház, és 
mindnyájan nyelveken szólnak, ha avatatlanok vagy 
hitetlenek lépnek be, vajon nem azt mondják-e, hogy 



lalw'n glwvssai", ejkto;" eij mh; diermhneuvh/,
i{na hJ ejkklhsiva oijkodomh;n lavbh/. 6 Nu'n dev, 
ajdelfoiv, eja;n e[lqw pro;" uJma'" glwvssai" 

lalw'n, tiv uJma'" wjfelhvsw, eja;n mh; uJmi'n 

lalhvsw h] ejn ajpokaluvyei h] ejn gnwvsei h] ejn 

profhteiva/ h] »ejn¼ didach'/_ 7 o{mw" ta; a[yuca 

fwnh;n didovnta, ei[te aujlo;" ei[te kiqavra, eja;n 

diastolh;n toi'" fqovggoi" mh; dw'/, pw'" 

gnwsqhvsetai to; aujlouvmenon h] to; 
kiqarizovmenon_ 8 kai; ga;r eja;n a[dhlon 

savlpigx fwnh;n dw'/, tiv" paraskeuavsetai eij" 

povlemon_ 9 ou{tw" kai; uJmei'" dia; th'" 

glwvssh" eja;n mh; eu[shmon lovgon dw'te, pw'" 

gnwsqhvsetai to; lalouvmenon_ e[sesqe ga;r eij" 

ajevra lalou'nte". 10 tosau'ta eij tuvcoi gevnh 

fwnw'n eijsin ejn kovsmw/, kai; oujde;n a[fwnon: 
11 eja;n ou\n mh; eijdw' th;n duvnamin th'" fwnh'", 
e[somai tw'/ lalou'nti bavrbaro" kai; oJ lalw'n 

ejn ejmoi; bavrbaro". 12 ou{tw" kai; uJmei'", ejpei; 
zhlwtaiv ejste pneumavtwn, pro;" th;n 

oijkodomh;n th'" ejkklhsiva" zhtei'te i{na 

perisseuvhte. 13 dio; oJ lalw'n glwvssh/ 
proseucevsqw i{na diermhneuvh/. 14 eja;n »ga;r¼ 
proseuvcwmai glwvssh/, to; pneu'mav mou 

proseuvcetai, oJ de; nou'" mou a[karpov" ejstin. 
15 tiv ou\n ejstin_ proseuvxomai tw'/ pneuvmati, 
proseuvxomai de; kai; tw'/ noi?: yalw' tw'/ 
pneuvmati, yalw' de; kai; tw'/ noi?. 16 ejpei; eja;n 

eujlogh'/" »ejn¼ pneuvmati, oJ ajnaplhrw'n to;n 

tovpon tou' ijdiwvtou pw'" ejrei' to; !Amhvn ejpi; th'/ 
sh'/ eujcaristiva/, ejpeidh; tiv levgei" oujk oi\den_ 
17 su; me;n ga;r kalw'" eujcaristei'", ajll! oJ 
e{tero" oujk oijkodomei'tai. 18 eujcaristw' tw'/ 
qew'/, pavntwn uJmw'n ma'llon glwvssai" lalw': 
19 ajlla; ejn ejkklhsiva/ qevlw pevnte lovgou" tw'/ 
noi? mou lalh'sai, i{na kai; a[llou" kathchvsw, 
h] murivou" lovgou" ejn glwvssh/. 20 !Adelfoiv, 
mh; paidiva givnesqe tai'" fresivn, ajlla; th'/ 
kakiva/ nhpiavzete, tai'" de; fresi;n tevleioi 
givnesqe. 21 ejn tw'/ novmw/ gevgraptai o{ti !En 

eJteroglwvssoi" kai; ejn ceivlesin eJtevrwn 

lalhvsw tw'/ law'/ touvtw/, kai; oujd! ou{tw" 

eijsakouvsontaiv mou, levgei kuvrio". 22 w{ste aiJ 
glw'ssai eij" shmei'ovn eijsin ouj toi'" 

pisteuvousin ajlla; toi'" ajpivstoi", hJ de; 
profhteiva ouj toi'" ajpivstoi" ajlla; toi'" 

pisteuvousin. 23 !Ea;n ou\n sunevlqh/ hJ ejkklhsiva 

o{lh ejpi; to; aujto; kai; pavnte" lalw'sin 

glwvssai", eijsevlqwsin de; ijdiw'tai h] a[pistoi, 
oujk ejrou'sin o{ti maivnesqe_ 24 eja;n de; pavnte" 

profhteuvwsin, eijsevlqh/ dev ti" a[pisto" h] 
ijdiwvth", ejlevgcetai uJpo; pavntwn, 
ajnakrivnetai uJpo; pavntwn, 25 ta; krupta; th'" 

kardiva" aujtou' fanera; givnetai, kai; ou{tw" 

pesw;n ejpi; provswpon proskunhvsei tw'/ qew'/, 
ajpaggevllwn o{ti !vOntw" oJ qeo;" ejn uJmi'n 

ejstin. 26 Tiv ou\n ejstin, ajdelfoiv_ o{tan 

sunevrchsqe, e{kasto" yalmo;n e[cei, didach;n 

e[cei, ajpokavluyin e[cei, glw'ssan e[cei, 
eJrmhneivan e[cei: pavnta pro;" oijkodomh;n 

ginevsqw. 27 ei[te glwvssh ti" lalei', kata; duvo

őrjöngtök? 24 Ha azonban valamennyien prófétálnak, 
és belép egy hitetlen vagy avatatlan, annak mindenki 
a lelkére beszél, azt mindenki megítéli, 25 szívének 
titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva 
imádja Istent, és megvallja: »Valóban közöttetek van 
Isten« {Iz 45,14; Zak 8,23}. 

Az istentisztelet rendje 26 Mi következik tehát 
ebből, testvérek? Amikor egybegyűltök, és minde-
gyiktek énekelhet egy zsoltárt, mondhat valami taní-
tást, közölhet egy kinyilatkoztatást, beszélhet nyel-
veken vagy értelmezheti azokat: minden az épülésre 
szolgáljon. 27 Ha nyelveken szól valaki, kettő vagy 
legfeljebb három szóljon, mégpedig egymás után, 
egy pedig értelmezze. 28 Ha nincs, aki értelmez, ak-
kor hallgasson a közösségben: szóljon önmagának és 
Istennek. 29 A próféták pedig ketten vagy hárman 
beszéljenek, a többiek pedig ítéljék meg. 30 Mikor 
pedig valaki más ottlévő nyer kinyilatkoztatást, az 
előbbi hallgasson el. 31 Mert egymás után mindnyá-
jan prófétálhattok, hogy mindnyájan tanuljanak, és 
mindnyájan buzdítást nyerjenek. 32 A prófétaság lel-
ke alá van vetve a prófétáknak. 33 Mert Isten nem a 
zűrzavar Istene, hanem a békességé. 

Miként a szentek összes egyházában, 34 az asz-
szonyok hallgassanak az összejöveteleken, mert nem 
szabad nekik szólniuk; hanem legyenek engedelme-
sek, amint a törvény is mondja. 35 Ha pedig tanulni 
akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüket; 
mert nem illik asszonynak a közösségben beszélni. 

36 Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy 
egyedül hozzátok jutott el? 37 Aki prófétának vagy 
lelki embernek tartja magát, értse meg, hogy amit 
nektek írok, az az Úr parancsa. 38 Ha pedig valaki 
nem ismeri el, akkor őt sem fogják elismerni. 39 Ezért 
tehát, testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, és ne 
akadályozzátok meg a nyelveken való szólást sem. 
40 De minden tisztességesen és rendben történjék. 

Krisztus feltámadása és a mi feltámadásaunk: 
15,1-58 

15 Krisztus feltámadása és az üdvösség 
1 Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, 
amelyet hirdettem nektek, amelyet el is fogadtatok, 
és amelyben álltok. 2 Általa üdvözülni is fogtok, ha 
megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, különben 
hiába lettetek volna hívőkké. 3 Mert mindenekelőtt 
azt adtam át nektek, amit én is kaptam: hogy Krisz-
tus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, 
4 eltemették, és harmadnapon feltámadt, az Írások 
szerint. 5 Megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 
6 Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egy-
szerre, akik közül a legtöbben még élnek, egyesek 
pedig elszenderültek. 7 Azután megjelent Jakabnak, 
majd valamennyi apostolnak. 8 Mindnyájuk után 



ginevsqw. 27 ei[te glwvssh/ ti" lalei', kata; duvo
h] to; plei'ston trei'", kai; ajna; mevro", kai; ei|" 

diermhneuevtw: 28 eja;n de; mh; h\/ diermhneuthv", 
sigavtw ejn ejkklhsiva/, eJautw'/ de; laleivtw kai; 
tw'/ qew'/. 29 profh'tai de; duvo h] trei'" 

laleivtwsan, kai; oiJ a[lloi diakrinevtwsan: 
30 eja;n de; a[llw/ ajpokalufqh'/ kaqhmevnw/, oJ 
prw'to" sigavtw. 31 duvnasqe ga;r kaq! e{na 

pavnte" profhteuvein, i{na pavnte" 

manqavnwsin kai; pavnte" parakalw'ntai, 
32 kai; pneuvmata profhtw'n profhvtai" 

uJpotavssetai: 33 ouj gavr ejstin 

ajkatastasiva" oJ qeo;" ajlla; eijrhvnh". @W" ejn 

pavsai" tai'" ejkklhsivai" tw'n aJgivwn, 34 aiJ 
gunai'ke" ejn tai'" ejkklhsivai" sigavtwsan, ouj 
ga;r ejpitrevpetai aujtai'" lalei'n: ajlla; 
uJpotassevsqwsan, kaqw;" kai; oJ novmo" levgei. 
35 eij dev ti maqei'n qevlousin, ejn oi[kw/ tou;" 

ijdivou" a[ndra" ejperwtavtwsan, aijscro;n gavr 

ejstin gunaiki; lalei'n ejn ejkklhsiva/. 36 h] ajf! 
uJmw'n oJ lovgo" tou' qeou' ejxh'lqen, h] eij" uJma'" 

movnou" kathvnthsen_ 37 Ei[ ti" dokei' 
profhvth" ei\nai h] pneumatikov", 
ejpiginwskevtw a} gravfw uJmi'n o{ti kurivou 

ejsti;n ejntolhv: 38 eij dev ti" ajgnoei', ajgnoei'tai. 
39 w{ste, ajdelfoiv »mou¼, zhlou'te to; 
profhteuvein, kai; to; lalei'n mh; kwluvete 

glwvssai": 40 pavnta de; eujschmovnw" kai; 
kata; tavxin ginevsqw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§15 1 Gnwrivzw de; uJmi'n, ajdelfoiv, to; 
eujaggevlion o} eujhggelisavmhn uJmi'n, o} kai; 
parelavbete, ejn w|/ kai; eJsthvkate, 2 di! ou| kai; 
swv/zesqe, tivni lovgw/ eujhggelisavmhn uJmi'n eij 
katevcete, ejkto;" eij mh; eijkh'/ ejpisteuvsate. 
3 parevdwka ga;r uJmi'n ejn prwvtoi", o} kai; 
parevlabon, o{ti Cristo;" ajpevqanen uJpe;r tw'n 

aJmartiw'n hJmw'n kata; ta;" grafav", 4 kai; o{ti 
ejtavfh, kai; o{ti ejghvgertai th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ 
kata; ta;" grafav", 5 kai; o{ti w[fqh Khfa'/, ei\ta 

toi'" dwvdeka: 6 e[peita w[fqh ejpavnw 

pentakosivoi" ajdelfoi'" ejfavpax, ejx w|n oiJ 
pleivone" mevnousin e{w" a[rti, tine;" de; 
ejkoimhvqhsan: 7 e[peita w[fqh !Iakwvbw/, ei\ta 

toi'" ajpostovloi" pa'sin: 8 e[scaton de; 
pavntwn wJsperei; tw'/ ejktrwvmati w[fqh kajmoiv. 
9 !Egw; gavr eijmi oJ ejlavcisto" tw'n ajpostovlwn

pedig mint koraszülöttnek, megjelent nekem is. 
9 Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, 
arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, 
mert üldöztem Isten egyházát. 10 De Isten kegyelmé-
ből vagyok az, ami vagyok, és nekem juttatott ke-
gyelme nem volt hiábavaló. Sőt, valamennyiüknél 
többet munkálkodtam, bár nem én, hanem Isten ke-
gyelme velem együtt. 11 Tehát akár én, akár ők, így 
hirdetjük, és ti így lettetek hívőkké. 

12 Ha tehát Krisztusról az hirdetjük, hogy a ha-
lottak közül feltámadt, hogyan mondják egyesek 
közületek, hogy nincs halottak feltámadása? 13 Mert 
ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem 
támadt fel! 14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, ak-
kor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti 
hitetek is. 15 Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyu-
lunk, mert tanúságot tettünk Isten ellen, hogy feltá-
masztotta Krisztust, pedig nem is támasztotta fel, ha 
a halottak valóban nem támadnak fel. 16 Mert ha a 
halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. 
17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti 
hitetek, és még mindig bűneitekben vagytok. 18 Sőt, 
akkor azok is, akik Krisztusban elszenderültek, el-
vesztek. 19 Ha csak ebben az életben reménykedünk 
Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más 
embernél. 

20 Krisztus azonban feltámadt a halottak közül, 
mint az elszenderültek zsengéje. 21 Mert amint egy 
ember által lett a halál, úgy egy ember által lett a 
halottak feltámadása is. 22 Amint ugyanis Ádámban 
mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan 
életre fognak kelni. 23 Mindenki a maga rendje sze-
rint: elsőként Krisztus; azután azok, akik Krisztuséi, 
az ő eljövetelekor. 24 Azután jön a vég, amikor majd 
átadja az uralmat az Atyaistennek, miután megsem-
misített minden fejedelemséget, minden hatalmassá-
got és erőt. 25 Mert addig kell neki uralkodnia, amíg 
ellenségeit mind a lába alá nem veti {Zsolt 110,1}. 
26 Mint utolsó ellenséget, a halált semmisíti meg, 
27 mert mindent lába alá vetett. Amikor azonban ezt 
mondja: »Minden alá van vetve« {Zsolt 8,7}, kétségte-
lenül kivétel az, aki mindent alávetett neki. 28 Mikor 
pedig minden alá lesz vetve neki, akkor a Fiú maga 
is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, 
hogy Isten legyen minden mindenben. 

29 Hisz különben mit csinálnak azok, akik meg-
keresztelkednek a halottakért? Ha a halottak egyálta-
lán nem támadnak fel, miért keresztelkednének meg 
értük? 30 Miért tesszük ki mi is magunkat veszélynek 
minden órában? 31 Nap mint nap meghalok, olyan 
igaz ez, testvérek, mint a veletek való dicsekvésem 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 32 Ha – emberileg 
szólva – vadállatokkal küzdöttem Efezusban, mit 
használ nekem? Ha a halottak nem támadnak fel, 



9 !Egw; gavr eijmi oJ ejlavcisto" tw'n ajpostovlwn,
o}" oujk eijmi; iJkano;" kalei'sqai ajpovstolo", 
diovti ejdivwxa th;n ejkklhsivan tou' qeou': 
10 cavriti de; qeou' eijmi o{ eijmi, kai; hJ cavri" 

aujtou' hJ eij" ejme; ouj kenh; ejgenhvqh, ajlla; 
perissovteron aujtw'n pavntwn ejkopivasa, oujk 

ejgw; de; ajlla; hJ cavri" tou' qeou' »hJ¼ su;n ejmoiv. 
11 ei[te ou\n ejgw; ei[te ejkei'noi, ou{tw" 

khruvssomen kai; ou{tw" ejpisteuvsate. 12 Eij 
de; Cristo;" khruvssetai o{ti ejk nekrw'n 

ejghvgertai, pw'" levgousin ejn uJmi'n tine" o{ti 
ajnavstasi" nekrw'n oujk e[stin_ 13 eij de; 
ajnavstasi" nekrw'n oujk e[stin, oujde; Cristo;" 

ejghvgertai: 14 eij de; Cristo;" oujk ejghvgertai, 
keno;n a[ra »kai;¼ to; khvrugma hJmw'n, kenh; kai; 
hJ pivsti" uJmw'n, 15 euJriskovmeqa de; kai; 
yeudomavrture" tou' qeou', o{ti 
ejmarturhvsamen kata; tou' qeou' o{ti h[geiren 

to;n Cristovn, o}n oujk h[geiren ei[per a[ra 

nekroi; oujk ejgeivrontai. 16 eij ga;r nekroi; oujk 

ejgeivrontai, oujde; Cristo;" ejghvgertai: 17 eij 
de; Cristo;" oujk ejghvgertai, mataiva hJ pivsti" 

uJmw'n, e[ti ejste; ejn tai'" aJmartivai" uJmw'n. 
18 a[ra kai; oiJ koimhqevnte" ejn Cristw'/ 
ajpwvlonto. 19 eij ejn th'/ zwh'/ tauvth/ ejn Cristw'/ 
hjlpikovte" ejsme;n movnon, ejleeinovteroi 
pavntwn ajnqrwvpwn ejsmevn. 20 Nuni; de; Cristo;" 

ejghvgertai ejk nekrw'n, ajparch; tw'n 

kekoimhmevnwn. 21 ejpeidh; ga;r di! ajnqrwvpou 

qavnato", kai; di! ajnqrwvpou ajnavstasi" 

nekrw'n: 22 w{sper ga;r ejn tw'/ !Ada;m pavnte" 

ajpoqnhv/skousin, ou{tw" kai; ejn tw'/ Cristw'/ 
pavnte" zw/opoihqhvsontai. 23 e{kasto" de; ejn 

tw'/ ijdivw/ tavgmati: ajparch; Cristov", e[peita 

oiJ tou' Cristou' ejn th'/ parousiva/ aujtou': 
24 ei\ta to; tevlo", o{tan paradidw'/ th;n 

basileivan tw'/ qew'/ kai; patriv, o{tan 

katarghvsh/ pa'san ajrch;n kai; pa'san 

ejxousivan kai; duvnamin. 25 dei' ga;r aujto;n 

basileuvein a[cri ou| qh'/ pavnta" tou;" ejcqrou;" 

uJpo; tou;" povda" aujtou'. 26 e[scato" ejcqro;" 

katargei'tai oJ qavnato": 27 pavnta ga;r 

uJpevtaxen uJpo; tou;" povda" aujtou'. o{tan de; 
ei[ph/ o{ti pavnta uJpotevtaktai, dh'lon o{ti 
ejkto;" tou' uJpotavxanto" aujtw'/ ta; pavnta. 
28 o{tan de; uJpotagh'/ aujtw'/ ta; pavnta, tovte 

»kai;¼ aujto;" oJ uiJo;" uJpotaghvsetai tw'/ 
uJpotavxanti aujtw'/ ta; pavnta, i{na h\/ oJ qeo;" 

»ta;¼ pavnta ejn pa'sin. 29 !Epei; tiv poihvsousin 

oiJ baptizovmenoi uJpe;r tw'n nekrw'n_ eij o{lw" 

nekroi; oujk ejgeivrontai, tiv kai; baptivzontai 
uJpe;r aujtw'n_ 30 tiv kai; hJmei'" kinduneuvomen 

pa'san w{ran_ 31 kaq! hJmevran ajpoqnhv/skw, nh; 
th;n uJmetevran kauvchsin, »ajdelfoiv,¼ h}n e[cw 

ejn Cristw'/ !Ihsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n. 32 eij kata; 
a[nqrwpon ejqhriomavchsa ejn !Efevsw/, tiv moi 
to; o[felo"_ eij nekroi; oujk ejgeivrontai, 
Favgwmen kai; pivwmen, au[rion ga;r 

ajpoqnhv/skomen. 33 mh; plana'sqe: Fqeivrousin 

h[qh crhsta; oJmilivai kakaiv. 34 ejknhvyate 

d v ; ; J v j v ;

akkor csak »együnk és igyunk, mert holnap megha-
lunk« {Iz 22,13}. 33 Ne engedjétek magatokat félreve-
zetni: »A gonosz társaság megrontja a jó erkölcsöt.« 
34 Józanodjatok ki teljesen, és ne vétkezzetek! Néme-
lyek ugyanis nem ismerik Istent. Azért mondom ezt, 
hogy szégyelljétek magatokat! 

Az üdvösség beteljesedése a feltámadásban 
35 Azt mondhatná azonban valaki: »Hogyan támad-
nak fel a halottak? Milyen testtel jönnek majd elő?« 
36 Balga! Amit vetsz, nem kel életre, ha előbb meg 
nem hal. 37 És amikor vetsz, nem a leendő növényt 
veted el, hanem a puszta magot, például a búzáét 
vagy másét. 38 Isten pedig alakot ad annak, amint 
akarja, mégpedig minden egyes magnak saját alakot. 
39 Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az 
embereké, és más az állatoké, más a madaraké, és 
más a halaké. 40 És vannak égi testek és földi testek, 
de más az égiek fényessége, és más a földieké. 
41 Más a fényessége a napnak, más a fényessége a 
holdnak, és más a fényessége a csillagoknak. Minde-
gyik csillag különbözik fényességben a másik csil-
lagtól. 42 Így van a halottak feltámadása is: romlandó 
testet vetnek el, és romolhatatlan test támad fel; 
43 szégyenben vetik el, és dicsőségben támad fel; 
gyöngeségben vetik el, s erőben támad fel; 44 érzéki 
testet vetnek el, és lelki test támad fel. 

Ha van érzéki test, van lelki test is. 45 Ezt mond-
ja az Írás is: »Ádám, az első ember élő lénnyé 
lett« {Ter 2,7}, az utolsó Ádám pedig éltető Lélekké. 
46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, csak azu-
tán a lelki. 47 Az első ember a földből való, földi {Ter 

2,7}, a második ember a mennyből való. 48 Amilyen a 
földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, 
olyanok a mennyeiek is. 49 És amint hordtuk a földi 
ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét 
is. 50 Mondom pedig, testvérek, hogy test és vér nem 
örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem 
fogja örökölni a romolhatatlanságot. 

51 Íme, titkot mondok nektek: Nem fogunk 
ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fo-
gunk változni: 52 hirtelen, egy szempillantás alatt, a 
végső harsonaszóra, mert megszólal a harsona, és a 
halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi 
pedig elváltozunk. 53 Mert ennek a romlandó testnek 
romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó 
testnek halhatatlanságba kell öltöznie. 54 Amikor 
pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, 
és ez a halandó halhatatlanságba, akkor beteljesedik 
az ige, amely írva van: 

»Elnyelte a halált a diadal {Iz 25,8}. 
55 Halál, hol a te győzelmed?  
Halál, hol a te fullánkod?« {Óz 13,14} 
56 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a 

törvény. 57 De hála Istennek, aki megadta nekünk a 



dikaivw" kai; mh; aJmartavnete, ajgnwsivan ga;r 

qeou' tine" e[cousin: pro;" ejntroph;n uJmi'n 

lalw'. 35 !Alla; ejrei' ti", Pw'" ejgeivrontai oiJ 
nekroiv_ poivw/ de; swvmati e[rcontai_ 36 a[frwn, 
su; o} speivrei" ouj zw/opoiei'tai eja;n mh; 
ajpoqavnh/: 37 kai; o} speivrei", ouj to; sw'ma to; 
genhsovmenon speivrei" ajlla; gumno;n kovkkon 

eij tuvcoi sivtou h[ tino" tw'n loipw'n: 38 oJ de; 
qeo;" divdwsin aujtw'/ sw'ma kaqw;" hjqevlhsen, 
kai; eJkavstw/ tw'n spermavtwn i[dion sw'ma. 
39 ouj pa'sa sa;rx hJ aujth; savrx, ajlla; a[llh me;n 

ajnqrwvpwn, a[llh de; sa;rx kthnw'n, a[llh de; 
sa;rx pthnw'n, a[llh de; ijcquvwn. 40 kai; swvmata 

ejpouravnia, kai; swvmata ejpivgeia: ajlla; eJtevra 

me;n hJ tw'n ejpouranivwn dovxa, eJtevra de; hJ tw'n 

ejpigeivwn. 41 a[llh dovxa hJlivou, kai; a[llh dovxa 

selhvnh", kai; a[llh dovxa ajstevrwn: ajsth;r ga;r 

ajstevro" diafevrei ejn dovxh/. 42 Ou{tw" kai; hJ 
ajnavstasi" tw'n nekrw'n. speivretai ejn fqora'/, 
ejgeivretai ejn ajfqarsiva/: 43 speivretai ejn 

ajtimiva/, ejgeivretai ejn dovxh/: speivretai ejn 

ajsqeneiva/, ejgeivretai ejn dunavmei: 
44 speivretai sw'ma yucikovn, ejgeivretai sw'ma 

pneumatikovn. eij e[stin sw'ma yucikovn, e[stin 

kai; pneumatikovn. 45 ou{tw" kai; gevgraptai, 
!Egevneto oJ prw'to" a[nqrwpo" !Ada;m eij" 

yuch;n zw'san: oJ e[scato" !Ada;m eij" pneu'ma 

zw/opoiou'n. 46 ajll! ouj prw'ton to; 
pneumatiko;n ajlla; to; yucikovn, e[peita to; 
pneumatikovn. 47 oJ prw'to" a[nqrwpo" ejk gh'" 

coi>kov", oJ deuvtero" a[nqrwpo" ejx oujranou'. 
48 oi|o" oJ coi>kov", toiou'toi kai; oiJ coi>koiv, kai; 
oi|o" oJ ejpouravnio", toiou'toi kai; oiJ 
ejpouravnioi: 49 kai; kaqw;" ejforevsamen th;n 

eijkovna tou' coi>kou', forevsomen kai; th;n 

eijkovna tou' ejpouranivou. 50 Tou'to dev fhmi, 
ajdelfoiv, o{ti sa;rx kai; ai|ma basileivan qeou' 
klhronomh'sai ouj duvnatai, oujde; hJ fqora; th;n 

ajfqarsivan klhronomei'. 51 ijdou; musthvrion 

uJmi'n levgw: pavnte" ouj koimhqhsovmeqa, 
pavnte" de; ajllaghsovmeqa, 52 ejn ajtovmw/, ejn 

rJiph'/ ojfqalmou', ejn th'/ ejscavth/ savlpiggi: 
salpivsei gavr, kai; oiJ nekroi; ejgerqhvsontai 
a[fqartoi, kai; hJmei'" ajllaghsovmeqa. 53 dei' 
ga;r to; fqarto;n tou'to ejnduvsasqai 
ajfqarsivan kai; to; qnhto;n tou'to ejnduvsasqai 
ajqanasivan. 54 o{tan de; to; fqarto;n tou'to 

ejnduvshtai ajfqarsivan kai; to; qnhto;n tou'to 

ejnduvshtai ajqanasivan, tovte genhvsetai oJ 
lovgo" oJ gegrammevno", Katepovqh oJ qavnato" 

eij" ni'ko". 55 pou' sou, qavnate, to; ni'ko"_ pou' 
sou, qavnate, to; kevntron_ 56 to; de; kevntron 

tou' qanavtou hJ aJmartiva, hJ de; duvnami" th'" 

aJmartiva" oJ novmo": 57 tw'/ de; qew'/ cavri" tw'/ 
didovnti hJmi'n to; ni'ko" dia; tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' Cristou'. 58 @vWste, ajdelfoiv mou 

ajgaphtoiv, eJdrai'oi givnesqe, ajmetakivnhtoi, 
perisseuvonte" ejn tw'/ e[rgw/ tou' kurivou 

pavntote, eijdovte" o{ti oJ kovpo" uJmw'n oujk 

e[stin keno;" ejn kurivw/.  

győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus által. 58 Tehát, 
szeretett testvéreim, legyetek állhatatosak, rendíthe-
tetlenek, tegyetek mindig többet az Úrért, hiszen 
tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban. 

Befejezés: 16,1-24 

16 Gyűjtés a jeruzsálemi hívek számára 1 Ami 
pedig a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy 
tegyetek, amint azt Galácia egyházainak elrendeltem. 
2 A hét első napján mindegyiktek tegyen félre és 
gyűjtsön annyit, amennyi neki tetszik, hogy ne akkor 
történjék a gyűjtés, amikor megérkezem. 3 Amikor 
aztán ott leszek, azokat, akiket ajánlani fogtok, majd 
elküldöm levéllel, hogy szeretetadományotokat elvi-
gyék Jeruzsálembe. 4 Ha pedig érdemes lesz, hogy én 
is elmenjek, velem fognak jönni. 

Pál tervei 5 Hozzátok pedig akkor megyek, ha 
már bejártam Makedóniát, mert Makedónián keresz-
tül utazom. 6 Talán ott is maradok nálatok, vagy a 
telet is ott töltöm, hogy ti adjatok nekem kíséretet, 
bármerre is megyek majd. 7 Mert nem akarlak titeket 
most csak úgy átmenőben látni, remélem ugyanis, 
hogy egy ideig nálatok maradok, ha az Úr megenge-
di. 8 Efezusban pedig pünkösdig maradok. 9 Nagy és 
tágas kapu nyílt meg ugyanis előttem, de sok az el-
lenség is. 10 Amikor odaérkezik Timóteus, legyetek 
azon, hogy félelem nélkül legyen nálatok, mert az Úr 
dolgában munkálkodik, amint én is. 11 Tehát senki se 
vesse meg őt, hanem kísérjétek el őt békével, hogy 
hozzám jöjjön, mert várom őt a testvérekkel együtt. 
12 Ami pedig Apolló testvért illeti, nagyon kértem őt, 
hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de 
semmiképp sem akart most elmenni; el fog azonban 
menni, mihelyt ideje lesz. 

Végső intelmek és köszöntések 13 Vigyázzatok, 
legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfia-
san és legyetek erősek {Józs 1,7}. 14 Minden, amit tesz-
tek, szeretetben történjék. 15 Kérlek titeket, testvérek: 
ismeritek Sztefanász házanépét, hogy ők Achájának 
zsengéi, és hogy magukat a szentek szolgálatára 
szentelték; 16 ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, 
és mindenkinek, aki velük együtt munkálkodik és 
fárad. 17 Örülök Sztefanász, Fortunátusz és 
Achaikusz ittlétének, mert távollétetekben ők pótol-
tak titeket, 18 hiszen felüdítették mind az én lelkemet, 
mind a tieteket. Tartsátok tehát az ilyeneket tisztelet-
ben. 

19 Köszöntenek titeket Ázsia egyházai. Sokszor 
köszöntenek benneteket az Úrban Akvila és 
Priszcilla a házukban lévő közösséggel együtt. 
20 Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Kö-
szöntsétek egymást szent csókkal. 

21 Én, Pál, sajátkezűleg írom a köszöntést. 22 Aki 
ti U t l ki t tt! M th !



 

 

 

 

 

 

 

 

§16 1 Peri; de; th'" logeiva" th'" eij" 

tou;" aJgivou", w{sper dievtaxa tai'" 

ejkklhsivai" th'" Galativa", ou{tw" kai; uJmei'" 

poihvsate. 2 kata; mivan sabbavtou e{kasto" 

uJmw'n par! eJautw'/ tiqevtw qhsaurivzwn o{ ti 
eja;n eujodw'tai, i{na mh; o{tan e[lqw tovte 

logei'ai givnwntai. 3 o{tan de; paragevnwmai, 
ou}" eja;n dokimavshte, di! ejpistolw'n touvtou" 

pevmyw ajpenegkei'n th;n cavrin uJmw'n eij" 

!Ierousalhvm: 4 eja;n de; a[xion h\/ tou' kajme; 
poreuvesqai, su;n ejmoi; poreuvsontai. 
5 !Eleuvsomai de; pro;" uJma'" o{tan Makedonivan 

dievlqw, Makedonivan ga;r dievrcomai: 6 pro;" 

uJma'" de; tuco;n paramenw' h] kai; 
paraceimavsw, i{na uJmei'" me propevmyhte ou| 
eja;n poreuvwmai. 7 ouj qevlw ga;r uJma'" a[rti ejn 

parovdw/ ijdei'n, ejlpivzw ga;r crovnon tina; 
ejpimei'nai pro;" uJma'", eja;n oJ kuvrio" 

ejpitrevyh/. 8 ejpimenw' de; ejn !Efevsw/ e{w" th'" 

penthkosth'": 9 quvra gavr moi ajnevw/gen 

megavlh kai; ejnerghv", kai; ajntikeivmenoi 
polloiv. 10 !Ea;n de; e[lqh/ Timovqeo", blevpete 

i{na ajfovbw" gevnhtai pro;" uJma'", to; ga;r 

e[rgon kurivou ejrgavzetai wJ" kajgwv: 11 mhv ti" 

ou\n aujto;n ejxouqenhvsh/. propevmyate de; 
aujto;n ejn eijrhvnh/, i{na e[lqh/ prov" me, 
ejkdevcomai ga;r aujto;n meta; tw'n ajdelfw'n. 
12 Peri; de; !Apollw' tou' ajdelfou', polla; 
parekavlesa aujto;n i{na e[lqh/ pro;" uJma'" meta; 
tw'n ajdelfw'n: kai; pavntw" oujk h\n qevlhma i{na 

nu'n e[lqh/, ejleuvsetai de; o{tan eujkairhvsh/. 
13 Grhgorei'te, sthvkete ejn th'/ pivstei, 
ajndrivzesqe, krataiou'sqe: 14 pavnta uJmw'n ejn 

ajgavph/ ginevsqw. 15 Parakalw' de; uJma'", 
ajdelfoiv: oi[date th;n oijkivan Stefana', o{ti 
ejsti;n ajparch; th'" !Acai?a" kai; eij" 

diakonivan toi'" aJgivoi" e[taxan eJautouv": 
16 i{na kai; uJmei'" uJpotavsshsqe toi'" 

toiouvtoi" kai; panti; tw'/ sunergou'nti kai; 
kopiw'nti. 17 caivrw de; ejpi; th'/ parousiva/ 
Stefana' kai; Fortounavtou kai; !Acai>kou', o{ti 
to; uJmevteron uJstevrhma ou|toi ajneplhvrwsan, 
18 ajnevpausan ga;r to; ejmo;n pneu'ma kai; to; 
uJmw'n. ejpiginwvskete ou\n tou;" toiouvtou". 
19 !Aspavzontai uJma'" aiJ ejkklhsivai th'" 

!Asiva". ajspavzetai uJma'" ejn kurivw/ polla; 
!Akuvla" kai; Privska su;n th'/ kat! oi\kon 

aujtw'n ejkklhsiva/. 20 ajspavzontai uJma'" oiJ 
ajdelfoi; pavnte". !Aspavsasqe ajllhvlou" ejn 

filhvmati aJgivw/. 21 @O ajspasmo;" th'/ ejmh'/ ceiri;

nem szereti az Urat, legyen kivetett! Marana tha! 
23 Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek! 

24 Szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézusban. 
 

 

&A Korintusiaknak írt második levél 

 

1 1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, 
és Timóteus testvér, Isten korintusi egyházának, va-
lamint az összes szenteknek, akik egész Achájában 
vannak. 2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! 

Pál szenvedése és vigasztalása: 1,3-11 

3 Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, 
4 aki megvigasztal minket minden szorongattatá-
sunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik 
bármiféle szorongattatásban vannak, azzal a vigasz-
talással, amellyel Isten minket is megvigasztal. 
5 Mert amint bőven van részünk Krisztus szenvedé-
seiben, úgy bőven van részünk Krisztus által a vi-
gasztalásban is. 6 Ha szorongatást szenvedünk, az a ti 
vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha pedig 
vigasztalásban van részünk, az is a ti megvigasztalá-
sotokért van, amely erőt ad ugyanazoknak a szenve-
déseknek az elviselésére, amelyeket mi is elszenve-
dünk. 7 Szilárd a reménységünk titeket illetően, mert 
tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedések-
ben, úgy társaink lesztek a vigasztalásban is. 

8 Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok, testvérek, 
a mi szorongattatásunkról, amelyben Ázsiában volt 
részünk. Módfelett, erőnkön felül próbára tettek 
minket, úgyhogy még az életünk felől is kétségeink 
voltak. 9 Sőt magunkban már a halálos ítéletet is el-
fogadtuk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Is-
tenben, aki feltámasztja a halottakat. 10 Ő megszaba-
dított minket ekkora halálos veszedelemből, és meg 
is fog szabadítani. Őbenne bízunk, hogy ezután is 
megszabadít, 11 ha ti is segítségünkre lesztek értünk 
mondott imáitokkal, hogy a kegyelmi adományokért, 
amelyeket sokan eszközöltek ki számunkra, sokan 
adjanak hálát értünk. 

A félreértések tisztázása: 1,12-2,11 

Pál őszintesége 12 Mert ez a mi dicsekvésünk: 
lelkiismeretünknek az a bizonysága, hogy egyszerű 
módon és istenfélő őszinteséggel, nem emberi böl-
csesség szerint, hanem Isten kegyelmével jártunk a 
világon, kiváltképpen nálatok. 13 Hiszen nem írunk 
nektek mást, mint amit olvastok és meg is értetek – 
remélem, hogy teljesen meg fogjátok érteni, 14 mint 
ahogy részben már meg is értettetek minket –, hogy 



Pauvlou. 22 ei[ ti" ouj filei' to;n kuvrion, h[tw
ajnavqema. Marana qa. 23 hJ cavri" tou' kurivou 

!Ihsou' meq! uJmw'n. 24 hJ ajgavph mou meta; 
pavntwn uJmw'n ejn Cristw'/ !Ihsou'.  

 

 

 

 

 

&A Korintusiaknak írt 2. levél 

 

§1 1 Pau'lo" ajpovstolo" Cristou' 
!Ihsou' dia; qelhvmato" qeou', kai; Timovqeo" oJ 
ajdelfov", th'/ ejkklhsiva/ tou' qeou' th'/ ou[sh/ ejn 

Korivnqw/, su;n toi'" aJgivoi" pa'sin toi'" ou\sin 

ejn o{lh/ th'/ !Acai?a/: 2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh 

ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou !Ihsou' 
Cristou'. 3 Eujloghto;" oJ qeo;" kai; path;r tou' 
kurivou hJmw'n !Ihsou' Cristou', oJ path;r tw'n 

oijktirmw'n kai; qeo;" pavsh" paraklhvsew", 4 oJ 
parakalw'n hJma'" ejpi; pavsh/ th'/ qlivyei hJmw'n, 
eij" to; duvnasqai hJma'" parakalei'n tou;" ejn 

pavsh/ qlivyei dia; th'" paraklhvsew" h|" 

parakalouvmeqa aujtoi; uJpo; tou' qeou': 5 o{ti 
kaqw;" perisseuvei ta; paqhvmata tou' Cristou' 
eij" hJma'", ou{tw" dia; tou' Cristou' perisseuvei 
kai; hJ paravklhsi" hJmw'n. 6 ei[te de; qlibovmeqa, 
uJpe;r th'" uJmw'n paraklhvsew" kai; swthriva": 
ei[te parakalouvmeqa, uJpe;r th'" uJmw'n 

paraklhvsew" th'" ejnergoumevnh" ejn uJpomonh'/ 
tw'n aujtw'n paqhmavtwn w|n kai; hJmei'" 

pavscomen. 7 kai; hJ ejlpi;" hJmw'n bebaiva uJpe;r 

uJmw'n, eijdovte" o{ti wJ" koinwnoiv ejste tw'n 

paqhmavtwn, ou{tw" kai; th'" paraklhvsew". 
8 Ouj ga;r qevlomen uJma'" ajgnoei'n, ajdelfoiv, 
uJpe;r th'" qlivyew" hJmw'n th'" genomevnh" ejn 

th'/ !Asiva/, o{ti kaq! uJperbolh;n uJpe;r duvnamin 

ejbarhvqhmen, w{ste ejxaporhqh'nai hJma'" kai; 
tou' zh'n: 9 ajlla; aujtoi; ejn eJautoi'" to; 
ajpovkrima tou' qanavtou ejschvkamen, i{na mh; 
pepoiqovte" w\men ejf! eJautoi'" ajll! ejpi; tw'/ 
qew'/ tw'/ ejgeivronti tou;" nekrouv": 10 o}" ejk 

thlikouvtou qanavtou ejrruvsato hJma'" kai; 
rJuvsetai, eij" o}n hjlpivkamen »o{ti¼ kai; e[ti 
rJuvsetai, 11 sunupourgouvntwn kai; uJmw'n uJpe;r 

hJmw'n th'/ dehvsei, i{na ejk pollw'n proswvpwn to; 
eij" hJma'" cavrisma dia; pollw'n eujcaristhqh'/ 
uJpe;r hJmw'n. 12 @H ga;r kauvchsi" hJmw'n au{th 

ejstivn, to; martuvrion th'" suneidhvsew" hJmw'n, 
o{ti ejn aJplovthti kai; eijlikrineiva/ tou' qeou', 
»kai;¼ oujk ejn sofiva/ sarkikh'/ ajll! ejn cavriti 
qeou', ajnestravfhmen ejn tw'/ kovsmw/, 
perissotevrw" de; pro;" uJma'". 13 ouj ga;r a[lla 

gravfomen uJmi'n ajll! h] a} ajnaginwvskete h] kai; 
ejpiginwvskete, ejlpivzw de; o{ti e{w" tevlou" 

ejpignwvsesqe, 14 kaqw;" kai; ejpevgnwte hJma'" 

ajpo; mevrou", o{ti kauvchma uJmw'n ejsmen 

kaqavper kai; uJmei'" hJmw'n ejn th'/ hJmevra/ tou'

mi a ti dicsekvésetek vagyunk, ugyanúgy, ahogy ti is 
a miénk, a mi Urunk Jézus napján. 

Az útitervek megváltozása 15 Ezzel a bizalommal 
akartam hozzátok menni a múltkor, hogy másodíz-
ben legyen részetek a kegyelemben, 16 és aztán tőle-
tek átmenni Makedóniába, és Makedóniából ismét 
visszatérni hozzátok, hogy ti kísérjetek el Júdeába. 
17 Amikor tehát ezt akartam, vajon könnyelmű vol-
tam? Vagy amit tervezek, azt emberi módon terve-
zem, úgyhogy nálam az »igen, igen« egyben »nem, 
nem« is? 18 Isten hűségére mondom, hogy hozzátok 
intézett beszédünkben nincs: »igen« is meg »nem« 
is. 19 Mert Isten Fia, Jézus Krisztus, akit köztetek 
hirdettünk, én, Szilvánusz és Timóteus, nem volt 
»igen« is meg »nem« is, hanem az »igen« valósult 
meg benne. 20 Mert ahány ígérete csak van Istennek, 
mind »igen» lett őbenne. Ezért az »ámen« is általa 
hangzik fel tőlünk Isten dicsőségére. 21 Aki pedig 
megerősít minket veletek együtt Krisztusban, és aki 
felkent minket, az Isten, 22 és ő az, aki pecsétjével 
megjelölt minket, s foglalóként a Lelket adta szí-
vünkbe. 

23 Istent hívom tanúnak magam mellett, hogy 
irántatok való kíméletből nem mentem el eddig 
Korintusba. Mert nem uralkodni akarunk hiteteken, 
hanem örömötök segítői vagyunk, hiszen a hitben 
erősen álltok. 

2 1 Azt tettem fel magamban, hogy nem megyek 
ismét szomorúsággal hozzátok. 2 Mert ha én meg-
szomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megörvendeztet 
engem, ha az nem, akit én megszomorítok? 3 És arról 
a dologról is azért írtam nektek, hogy amikor majd 
odamegyek, ne érjen engem szomorúság azok miatt, 
akiknek örülnöm kellene, mert meggyőződésem 
mindnyájatokról, hogy az én örömöm mindnyájatok 
öröme. 4 Hiszen szívemnek nagy szorongattatásából 
és aggodalmából írtam nektek sok könnyhullatás 
közepette, nem azért, hogy szomorúságot okozzak 
nektek, hanem hogy megismerjétek, milyen szeretet-
tel vagyok elsősorban irántatok. 

Buzdítás a megbocsátásra 5 Ha nekem valaki 
szomorúságot okozott, nem engem szomorított meg, 
hanem részben, hogy ne túlozzak, mindnyájatokat. 
6 Elég az ilyennek az a büntetés, amely a többség 
részéről érte. 7 Most pedig, éppen ellenkezőleg, in-
kább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, 
hogy a nagyon mély bánat valamiképpen el ne 
eméssze őt. 8 Éppen ezért kérlek titeket, tanúsítsatok 
iránta szeretetet. 9 Hiszen azért is írtam, hogy próbára 
tegyelek titeket, és megtudjam, vajon mindenben 
engedelmesek vagytok-e? 10 Akinek pedig ti megbo-
csátotok valamit, annak én is megbocsátok; mert én 
is, amikor megbocsátottam, ha volt mit megbocsáta-
nom, azt értetek tettem Krisztus színe előtt, 11 hogy



kurivou »hJmw'n¼ !Ihsou'. 15 Kai; tauvth/ th'/
pepoiqhvsei ejboulovmhn provteron pro;" uJma'" 

ejlqei'n, i{na deutevran cavrin sch'te, 16 kai; di! 
uJmw'n dielqei'n eij" Makedonivan, kai; pavlin 

ajpo; Makedoniva" ejlqei'n pro;" uJma'" kai; uJf! 
uJmw'n propemfqh'nai eij" th;n !Ioudaivan. 
17 tou'to ou\n boulovmeno" mhvti a[ra th'/ 
ejlafriva/ ejcrhsavmhn_ h] a} bouleuvomai kata; 
savrka bouleuvomai, i{na h\/ par! ejmoi; to; Nai; 
nai; kai; to; Ou] ou[_ 18 pisto;" de; oJ qeo;" o{ti oJ 
lovgo" hJmw'n oJ pro;" uJma'" oujk e[stin Nai; kai; 
Ou[. 19 oJ tou' qeou' ga;r uiJo;" !Ihsou'" Cristo;" oJ 
ejn uJmi'n di! hJmw'n khrucqeiv", di! ejmou' kai; 
Silouanou' kai; Timoqevou, oujk ejgevneto Nai; 
kai; Ou[, ajlla; Nai; ejn aujtw'/ gevgonen. 20 o{sai 
ga;r ejpaggelivai qeou', ejn aujtw'/ to; Naiv: dio; 
kai; di! aujtou' to; !Amh;n tw'/ qew'/ pro;" dovxan 

di! hJmw'n. 21 oJ de; bebaiw'n hJma'" su;n uJmi'n eij" 

Cristo;n kai; crivsa" hJma'" qeov", 22 oJ kai; 
sfragisavmeno" hJma'" kai; dou;" to;n 

ajrrabw'na tou' pneuvmato" ejn tai'" kardivai" 

hJmw'n. 23 !Egw; de; mavrtura to;n qeo;n 

ejpikalou'mai ejpi; th;n ejmh;n yuchvn, o{ti 
feidovmeno" uJmw'n oujkevti h\lqon eij" Kovrinqon. 
24 oujc o{ti kurieuvomen uJmw'n th'" pivstew", 
ajlla; sunergoiv ejsmen th'" cara'" uJmw'n, th'/ 
ga;r pivstei eJsthvkate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 1 e[krina ga;r ejmautw'/ tou'to, to; mh; 
pavlin ejn luvph/ pro;" uJma'" ejlqei'n: 2 eij ga;r 

ejgw; lupw' uJma'", kai; tiv" oJ eujfraivnwn me eij 
mh; oJ lupouvmeno" ejx ejmou'_ 3 kai; e[graya 

tou'to aujto; i{na mh; ejlqw;n luvphn scw' ajf! w|n 

e[dei me caivrein, pepoiqw;" ejpi; pavnta" uJma'" 

o{ti hJ ejmh; cara; pavntwn uJmw'n ejstin. 4 ejk ga;r 

pollh'" qlivyew" kai; sunoch'" kardiva" 

e[graya uJmi'n dia; pollw'n dakruvwn, oujc i{na 

luphqh'te ajlla; th;n ajgavphn i{na gnw'te h}n 

e[cw perissotevrw" eij" uJma'". 5 Eij dev ti" 

leluvphken, oujk ejme; leluvphken, ajlla; ajpo; 
mevrou", i{na mh; ejpibarw', pavnta" uJma'". 
6 iJkano;n tw'/ toiouvtw/ hJ ejpitimiva au{th hJ uJpo; 
tw'n pleiovnwn, 7 w{ste toujnantivon ma'llon 

uJma'" carivsasqai kai; parakalevsai, mhv pw" 

th'/ perissotevra/ luvph/ katapoqh'/ oJ toiou'to". 
8 dio; parakalw' uJma'" kurw'sai eij" aujto;n 

ajgavphn: 9 eij" tou'to ga;r kai; e[graya i{na gnw' 
th;n dokimh;n uJmw'n, eij eij" pavnta uJphvkooiv 
ejste. 10 w|/ dev ti carivzesqe, kajgwv: kai; ga;r

nom, azt értetek tettem Krisztus színe előtt, 11 hogy 
be ne hálózzon minket a sátán, mert nem ismeretle-
nek előttünk az ő szándékai. 

Az apostoli szolgálat dicsősége és szükségsze-
rűsége: 2,12-5,10 

Pál Krisztus jó illata 12 Amikor Troászba érkez-
tem Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár a kapu 
nyitva volt előttem az Úrban, 13 nem volt nyugalma 
lelkemnek, mert nem találtam ott Títusz testvéremet, 
azért búcsút vettem tőlük, és Makedóniába mentem. 
14 De hála legyen Istennek, aki mindig diadalra segít 
minket Krisztusban, és az ő ismeretének jó illatát 
minden helyen elterjeszti általunk! 15 Mert Krisztus 
jó illata vagyunk az Istenért azok közt, akik üdvözül-
nek, és azok közt is, akik elvesznek. 16 Ezeknek ha-
lált hozó halotti szag, azoknak pedig az élet éltető 
illata. De ki alkalmas erre? 17 Mert mi nem vagyunk 
olyanok, mint igen sokan, akik meghamisítják Isten 
igéjét, hanem őszintén, mintegy Istenből beszélünk, 
Isten előtt, Krisztusban. 

3 Az új szövetség szolgálata 1 S most kezdjük-e 
újra ajánlani magunkat? Talán nekünk is szükségünk 
van, mint egyeseknek, hozzátok szóló vagy tőletek 
való ajánló levelekre? 2 A mi levelünk ti vagytok, 
beírva a szívünkbe, ismeri és olvassa azt minden 
ember. 3 Mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, 
hogy Krisztus levele vagytok, amely a mi szolgála-
tunk által készült, nem tintával, hanem az élő Isten 
Lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív húsból 
való tábláira {Kiv 24,12; Ez 11,19}. 

4 Isten iránt ilyen bizalmunk Krisztus által van. 
5 Nem mintha magunktól, mintegy saját erőnkből 
képesek lennénk bármit is kigondolni, ellenkezőleg: 
a mi képességünk Istentől van. 6 Ő tett minket alkal-
massá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, 
nem a betűé, hanem a Léleké: mert a betű öl, a Lélek 
pedig éltet. 

7 Ha már a halálnak a betűkkel, kövekre írt szol-
gálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem néz-
hettek Mózes arcára arcának mulandó dicsősége mi-
att, 8 hogyne lenne még dicsőségesebb a Lélek szol-
gálata? 9 Mert ha már a kárhoztatás szolgálata dicső-
séges, sokkal dicsőségesebb a megigazulás szolgála-
ta. 10 Sőt, ami ott dicsőséges volt, ezen túláradó di-
csőség miatt már nem is dicsőséges. 11 Mert ha a 
mulandó dicsőséges, sokkal dicsőségesebb a mara-
dandó. 

12 Mivel tehát ilyen reménységünk van, nagy 
nyíltsággal beszélünk, 13 s nem úgy viselkedünk, 
mint Mózes, aki leplet helyezett arcára {Kiv 34,33.35}, 
hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulan-
dó. 14 De értelmük eltompult. Hisz mind a mai napig, 
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ejgw; o} kecavrismai, ei[ ti kecavrismai, di!
uJma'" ejn proswvpw/ Cristou', 11 i{na mh; 
pleonekthqw'men uJpo; tou' Satana', ouj ga;r 

aujtou' ta; nohvmata ajgnoou'men. 12 !Elqw;n de; 
eij" th;n Trw/avda eij" to; eujaggevlion tou' 
Cristou', kai; quvra" moi ajnew/gmevnh" ejn 

kurivw/, 13 oujk e[schka a[nesin tw'/ pneuvmativ 
mou tw'/ mh; euJrei'n me Tivton to;n ajdelfovn mou, 
ajlla; ajpotaxavmeno" aujtoi'" ejxh'lqon eij" 

Makedonivan. 14 Tw'/ de; qew'/ cavri" tw'/ pavntote 

qriambeuvonti hJma'" ejn tw'/ Cristw'/ kai; th;n 

ojsmh;n th'" gnwvsew" aujtou' fanerou'nti di! 
hJmw'n ejn panti; tovpw/: 15 o{ti Cristou' eujwdiva 

ejsme;n tw'/ qew'/ ejn toi'" sw/zomevnoi" kai; ejn 

toi'" ajpollumevnoi", 16 oi|" me;n ojsmh; ejk 

qanavtou eij" qavnaton, oi|" de; ojsmh; ejk zwh'" 

eij" zwhvn. kai; pro;" tau'ta tiv" iJkanov"_ 17 ouj 
gavr ejsmen wJ" oiJ polloi; kaphleuvonte" to;n 

lovgon tou' qeou', ajll! wJ" ejx eijlikrineiva", ajll! 
wJ" ejk qeou' katevnanti qeou' ejn Cristw'/ 
lalou'men.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 1 !Arcovmeqa pavlin eJautou;" 

sunistavnein_ h] mh; crhv/zomen w{" tine" 

sustatikw'n ejpistolw'n pro;" uJma'" h] ejx 

uJmw'n_ 2 hJ ejpistolh; hJmw'n uJmei'" ejste, 
ejggegrammevnh ejn tai'" kardivai" hJmw'n, 
ginwskomevnh kai; ajnaginwskomevnh uJpo; 
pavntwn ajnqrwvpwn: 3 fanerouvmenoi o{ti ejste; 
ejpistolh; Cristou' diakonhqei'sa uJf! hJmw'n, 
ejggegrammevnh ouj mevlani ajlla; pneuvmati 
qeou' zw'nto", oujk ejn plaxi;n liqivnai" ajll! ejn 

plaxi;n kardivai" sarkivnai". 4 Pepoivqhsin de; 
toiauvthn e[comen dia; tou' Cristou' pro;" to;n 

qeovn. 5 oujc o{ti ajf! eJautw'n iJkanoiv ejsmen 

logivsasqaiv ti wJ" ejx eJautw'n, ajll! hJ 
iJkanovth" hJmw'n ejk tou' qeou', 6 o}" kai; 
iJkavnwsen hJma'" diakovnou" kainh'" diaqhvkh", 
ouj gravmmato" ajlla; pneuvmato": to; ga;r 

gravmma ajpoktevnnei, to; de; pneu'ma zw/opoiei'. 
7 Eij de; hJ diakoniva tou' qanavtou ejn 

gravmmasin ejntetupwmevnh livqoi" ejgenhvqh ejn 

dovxh/, w{ste mh; duvnasqai ajtenivsai tou;" uiJou;" 

!Israh;l eij" to; provswpon Mwu>sevw" dia; th;n 

dovxan tou' proswvpou aujtou' th;n 

katargoumevnhn, 8 pw'" oujci; ma'llon hJ 
diakoniva tou' pneuvmato" e[stai ejn dovxh/_ 9 eij 
ga;r th'/ diakoniva/ th'" katakrivsew" dovxa,

amikor az Ószövetséget olvassák, ott van ugyanaz a 
lepel, nincs levéve, mert az csak Krisztusban tűnik 
el. 15 Sőt, mind a mai napig, mikor Mózest olvassák, 
lepel takarja szívüket. 16 De amikor az Úrhoz fordul, 
elvétetik a lepel {Kiv 34,34}. 17 Mert az Úr Lélek, s ahol 
az Úr Lelke, ott a szabadság. 18 Mi pedig mindnyá-
jan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr di-
csőségét {Kiv 16,7}, ugyanarra a képmásra változunk át 
dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által. 

 
 
 

4 1 Mivel tehát ilyen szolgálatunk van, miután 
irgalmasságot nyertünk, nem csüggedünk el, 2 hanem 
lemondunk a gyalázatos alattomosságról, nem járunk 
álnokságban, és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, 
hanem az igazság hirdetésével ajánljuk magunkat 
minden ember lelkiismeretének Isten előtt. 

3 Ha a mi evangéliumunk mégis el van takarva, 
azok előtt van eltakarva, akik elvesznek, 4 akikben 
ennek a világnak az istene elvakította a hitetlen ér-
telmet, hogy az Isten képmásának, Krisztusnak di-
csőségéről szóló evangélium fénye ne ragyogjon fel 
számukra. 5 Mi ugyanis nem önmagunkat hirdetjük, 
hanem Jézus Krisztust, az Urat; önmagunkat pedig 
mint a ti szolgátokat Jézusért. 6 Mert Isten, aki azt 
mondta: »A sötétségből világosság ragyogjon fel«, 
maga támasztott világosságot szívünkben, hogy fel-
ragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisz-
tus arcán. 

Szenvedni és megdicsőülni Krisztussal 7 Ez a 
kincsünk pedig cserépedényben van, hogy a rendkí-
vüli erőt Istennek tulajdonítsuk és ne önmagunknak. 
8 Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem 
nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk 
kétségbe; 9 üldözést szenvedünk, de elhagyatottak 
nem vagyunk; földre terítenek, de el nem veszünk; 
10 állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, 
hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. 
11 Mert minket, élőket, szüntelenül halálra adnak 
Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen ha-
landó testünkön. 12 Bennünk tehát a halál munkálko-
dik, bennetek pedig az élet. 

13 Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van 
bennünk, mint amiről írva van: »Hittem, azért szól-
tam« {Zsolt 116,10G}, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. 
14 Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztot-
ta, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek 
együtt elébe állít. 15 Mert minden értetek van, hogy a 
kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen ad-
janak hálát Isten dicsőségére. 16 Éppen ezért nem 
csüggedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk 
romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról 



pollw'/ ma'llon perisseuvei hJ diakoniva th'"
dikaiosuvnh" dovxh/. 10 kai; ga;r ouj dedovxastai 
to; dedoxasmevnon ejn touvtw/ tw'/ mevrei ei{neken 

th'" uJperballouvsh" dovxh": 11 eij ga;r to; 
katargouvmenon dia; dovxh", pollw'/ ma'llon to; 
mevnon ejn dovxh/. 12 !vEconte" ou\n toiauvthn 

ejlpivda pollh'/ parrhsiva/ crwvmeqa, 13 kai; ouj 
kaqavper Mwu>sh'" ejtivqei kavlumma ejpi; to; 
provswpon aujtou', pro;" to; mh; ajtenivsai tou;" 

uiJou;" !Israh;l eij" to; tevlo" tou' 
katargoumevnou. 14 ajlla; ejpwrwvqh ta; 
nohvmata aujtw'n. a[cri ga;r th'" shvmeron 

hJmevra" to; aujto; kavlumma ejpi; th'/ ajnagnwvsei 
th'" palaia'" diaqhvkh" mevnei mh; 
ajnakaluptovmenon, o{ti ejn Cristw'/ 
katargei'tai: 15 ajll! e{w" shvmeron hJnivka a]n 

ajnaginwvskhtai Mwu>sh'" kavlumma ejpi; th;n 

kardivan aujtw'n kei'tai: 16 hJnivka de; eja;n 

ejpistrevyh/ pro;" kuvrion, periairei'tai to; 
kavlumma. 17 oJ de; kuvrio" to; pneu'mav ejstin: ou| 
de; to; pneu'ma kurivou, ejleuqeriva. 18 hJmei'" de; 
pavnte" ajnakekalummevnw/ proswvpw/ th;n 

dovxan kurivou katoptrizovmenoi th;n aujth;n 

eijkovna metamorfouvmeqa ajpo; dovxh" eij" 

dovxan, kaqavper ajpo; kurivou pneuvmato".  

§4 1 Dia; tou'to, e[conte" th;n diakonivan 

tauvthn, kaqw;" hjlehvqhmen, oujk ejgkakou'men, 
2 ajlla; ajpeipavmeqa ta; krupta; th'" aijscuvnh", 
mh; peripatou'nte" ejn panourgiva/ mhde; 
dolou'nte" to;n lovgon tou' qeou', ajlla; th'/ 
fanerwvsei th'" ajlhqeiva" sunistavnonte" 

eJautou;" pro;" pa'san suneivdhsin ajnqrwvpwn 

ejnwvpion tou' qeou'. 3 eij de; kai; e[stin 

kekalummevnon to; eujaggevlion hJmw'n, ejn toi'" 

ajpollumevnoi" ejsti;n kekalummevnon, 4 ejn oi|" 

oJ qeo;" tou' aijw'no" touvtou ejtuvflwsen ta; 
nohvmata tw'n ajpivstwn eij" to; mh; aujgavsai 
to;n fwtismo;n tou' eujaggelivou th'" dovxh" tou' 
Cristou', o{" ejstin eijkw;n tou' qeou'. 5 ouj ga;r 

eJautou;" khruvssomen ajlla; !Ihsou'n Cristo;n 

kuvrion, eJautou;" de; douvlou" uJmw'n dia; 
!Ihsou'n. 6 o{ti oJ qeo;" oJ eijpwvn, !Ek skovtou" 

fw'" lavmyei, o}" e[lamyen ejn tai'" kardivai" 

hJmw'n pro;" fwtismo;n th'" gnwvsew" th'" 

dovxh" tou' qeou' ejn proswvpw/ »jIhsou'¼ Cristou'. 
7 !vEcomen de; to;n qhsauro;n tou'ton ejn 

ojstrakivnoi" skeuvesin, i{na hJ uJperbolh; th'" 

dunavmew" h\/ tou' qeou' kai; mh; ejx hJmw'n: 8 ejn 

panti; qlibovmenoi ajll! ouj stenocwrouvmenoi, 
ajporouvmenoi ajll! oujk ejxaporouvmenoi, 
9 diwkovmenoi ajll! oujk ejgkataleipovmenoi, 
kataballovmenoi ajll! oujk ajpolluvmenoi, 
10 pavntote th;n nevkrwsin tou' !Ihsou' ejn tw'/ 
swvmati perifevronte", i{na kai; hJ zwh; tou' 
!Ihsou' ejn tw'/ swvmati hJmw'n fanerwqh'/. 11 ajei; 
ga;r hJmei'" oiJ zw'nte" eij" qavnaton 

paradidovmeqa dia; !Ihsou'n, i{na kai; hJ zwh; tou' 
!Ihsou' fanerwqh'/ ejn th'/ qnhth'/ sarki; hJmw'n. 
12 w{ste oJ qavnato" ejn hJmi'n ejnergei'tai, hJ de; 
zwh; ejn uJmi'n. 13 e[conte" de; to; aujto; pneu'ma

napra megújul. 17 Ez a mi mostani, könnyű szenve-
désünk ugyanis a dicsőségnek igen nagy, örök mér-
tékét szerzi meg nekünk. 18 Ha nem a látható dolgok-
ra figyelünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a látható: 
ideigvaló, a láthatatlan pedig örökkévaló. 

5 Reménység 1 Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a mi 
földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk hajlékot, nem 
kézzel alkotott, örök házat az égben. 2 Azért is sóhaj-
tozunk ebben a testben, mert vágyakozunk felölteni 
rá égi hajlékunkat, 3 hogy ha le is kell vetkőznünk, 
mezítelennek ne bizonyuljunk. 4 Mert amíg ebben a 
sátorban vagyunk, roskadozva sóhajtozunk, mivel 
nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy 
felöltöztessenek, s így azt, ami halandó, elnyelje az 
élet. 5 Aki pedig felkészített erre bennünket, Isten az, 
aki foglalóként a Lelket adta nekünk. 

6 Ezért mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy 
amíg a testben élünk, távol járunk az Úrtól, 7 mert 
hitben járunk, és nem szemlélésben. 8 De bizako-
dunk, s jobban szeretnénk kiköltözni a testből, és 
elérkezni az Úrhoz. 9 Ezért igyekszünk is neki tet-
szeni, akár nála vagyunk, akár távol élünk tőle. 
10 Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus 
ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye a bérét, asze-
rint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett testében. 

Pál szolgálata: 5,11-6,10 

A kiengesztelődés szolgálata 11 Mivel tehát is-
merjük az Úr félelmét, az embereket igyekszünk 
meggyőzni, Isten előtt azonban nyíltan állunk. Re-
mélem pedig, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíl-
tan állunk. 12 Nem ajánljuk magunkat nektek újra, 
hanem alkalmat adunk nektek, hogy velünk dicse-
kedjetek azokkal szemben, akik a külső szerint di-
csekszenek, és nem a szív szerint. 13 Mert ha magun-
kon kívül vagyunk, az az Istenért történik; ha 
eszünknél vagyunk, az pedig értetek van. 

14 Krisztus szeretete ugyanis sürget minket. 
Mert azt gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenki-
ért, akkor valamennyien meghaltak; 15 és azért halt 
meg mindenkiért, hogy akik élnek, már ne önmaguk-
nak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és fel-
támadt. 16 Mi tehát mostantól fogva senkit sem isme-
rünk emberi módon. És ha Krisztust emberi módon 
ismertük is, most már nem úgy ismerjük. 17 Ezért aki 
Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s 
íme, újak keletkeztek. 

18 Mindez pedig Istentől van, aki Krisztus által 
megbékéltetett minket önmagával, és nekünk adta a 
megbékélés szolgálatát. 19 Mert Isten volt az, aki 
Krisztusban megbékéltette magával a világot, úgy, 
hogy nem számította be bűneinket, és ránk bízta a 
békéltetés igéjét. 20 Mi tehát Krisztus követségében 
járunk, s maga Isten buzdít általunk. Krisztusért ké-



th'" pivstew", kata; to; gegrammevnon,
!Epivsteusa, dio; ejlavlhsa, kai; hJmei'" 

pisteuvomen, dio; kai; lalou'men, 14 eijdovte" o{ti 
oJ ejgeivra" to;n kuvrion !Ihsou'n kai; hJma'" su;n 

!Ihsou' ejgerei' kai; parasthvsei su;n uJmi'n. 
15 ta; ga;r pavnta di! uJma'", i{na hJ cavri" 

pleonavsasa dia; tw'n pleiovnwn th;n 

eujcaristivan perisseuvsh/ eij" th;n dovxan tou' 
qeou'. 16 Dio; oujk ejgkakou'men, ajll! eij kai; oJ 
e[xw hJmw'n a[nqrwpo" diafqeivretai, ajll! oJ 
e[sw hJmw'n ajnakainou'tai hJmevra/ kai; hJmevra/. 
17 to; ga;r parautivka ejlafro;n th'" qlivyew" 

hJmw'n kaq! uJperbolh;n eij" uJperbolh;n aijwvnion 

bavro" dovxh" katergavzetai hJmi'n, 18 mh; 
skopouvntwn hJmw'n ta; blepovmena ajlla; ta; mh; 
blepovmena: ta; ga;r blepovmena provskaira, 
ta; de; mh; blepovmena aijwvnia.  

 

§5 1 Oi[damen ga;r o{ti eja;n hJ ejpivgeio" 

hJmw'n oijkiva tou' skhvnou" kataluqh'/, 
oijkodomh;n ejk qeou' e[comen oijkivan 

ajceiropoivhton aijwvnion ejn toi'" oujranoi'". 
2 kai; ga;r ejn touvtw/ stenavzomen, to; 
oijkhthvrion hJmw'n to; ejx oujranou' 
ejpenduvsasqai ejpipoqou'nte", 3 ei[ ge kai; 
ejndusavmenoi ouj gumnoi; euJreqhsovmeqa. 4 kai; 
ga;r oiJ o[nte" ejn tw'/ skhvnei stenavzomen 

barouvmenoi, ejf! w|/ ouj qevlomen ejkduvsasqai 
ajll! ejpenduvsasqai, i{na katapoqh'/ to; qnhto;n 

uJpo; th'" zwh'". 5 oJ de; katergasavmeno" hJma'" 

eij" aujto; tou'to qeov", oJ dou;" hJmi'n to;n 

ajrrabw'na tou' pneuvmato". 6 Qarrou'nte" ou\n 

pavntote kai; eijdovte" o{ti ejndhmou'nte" ejn tw'/ 
swvmati ejkdhmou'men ajpo; tou' kurivou, 7 dia; 
pivstew" ga;r peripatou'men ouj dia; ei[dou": 
8 qarrou'men de; kai; eujdokou'men ma'llon 

ejkdhmh'sai ejk tou' swvmato" kai; ejndhmh'sai 
pro;" to;n kuvrion. 9 dio; kai; filotimouvmeqa, 
ei[te ejndhmou'nte" ei[te ejkdhmou'nte", 
eujavrestoi aujtw'/ ei\nai. 10 tou;" ga;r pavnta" 

hJma'" fanerwqh'nai dei' e[mprosqen tou' 
bhvmato" tou' Cristou', i{na komivshtai 
e{kasto" ta; dia; tou' swvmato" pro;" a} 
e[praxen, ei[te ajgaqo;n ei[te fau'lon. 
11 Eijdovte" ou\n to;n fovbon tou' kurivou 

ajnqrwvpou" peivqomen, qew'/ de; pefanerwvmeqa: 
ejlpivzw de; kai; ejn tai'" suneidhvsesin uJmw'n 

pefanerw'sqai. 12 ouj pavlin eJautou;" 

sunistavnomen uJmi'n, ajlla; ajformh;n didovnte" 

uJmi'n kauchvmato" uJpe;r hJmw'n, i{na e[chte 

pro;" tou;" ejn proswvpw/ kaucwmevnou" kai; mh; 
ejn kardiva/. 13 ei[te ga;r ejxevsthmen, qew'/: ei[te 

swfronou'men, uJmi'n. 14 hJ ga;r ajgavph tou' 
Cristou' sunevcei hJma'", krivnanta" tou'to, o{ti 
ei|" uJpe;r pavntwn ajpevqanen: a[ra oiJ pavnte" 

ajpevqanon: 15 kai; uJpe;r pavntwn ajpevqanen i{na 

oiJ zw'nte" mhkevti eJautoi'" zw'sin ajlla; tw'/ 
uJpe;r aujtw'n ajpoqanovnti kai; ejgerqevnti. 
16 @vWste hJmei'" ajpo; tou' nu'n oujdevna oi[damen 

kata; savrka: eij kai; ejgnwvkamen kata; savrka

járunk, s maga Isten buzdít általunk. Krisztusért ké-
rünk tehát benneteket, béküljetek meg Istennel! 21 Ő 
azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi 
Isten igazságossága legyünk őáltala. 

6 Pál magatartása 1 Mint munkatársak pedig in-
tünk titeket, ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. 
2 Mert ő mondja: 

»A nekem tetsző időben meghallgattalak,  
és az üdvösség napján megsegítettelek téged« {Iz 

49,8}. 
Íme, most van a kellő idő, íme, most van az üd-

vösség napja! 3 Senkinek sem okozunk semmiféle 
botrányt, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, 
4 hanem mindenben Isten szolgáiként viselkedünk: 
sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szoron-
gatásban, 5 verésben, börtönben, zendülés közepette, 
fáradságban, virrasztásban, böjtölésben, 
6 tisztaságban, tudásban, béketűrésben, kedvesség-
ben, a Szentlélekben, nem színlelt szeretetben, 7 az 
igazság igéjében, Isten erejében; jobbról és balról az 
igazság fegyverzetében, 8 dicsőségben és becstelen-
ségben, gyalázatban és jó hírnévben; mint csábítók 
és mégis igazmondók; 9 mint ismeretlenek és mégis 
ismertek; mint halálra váltak, és íme, mégis élünk; 
mint megvertek, de meg nem öltek; 10 mint szomor-
kodók, és mégis mindig örvendezők; mint szűkölkö-
dők, és mégis sokakat gazdagítók; mint akiknek 
semmijük sincsen, és mindenük megvan. 

Kibékülés a korintusiakkal: 6,11-7,16 

Buzdítás és figyelmeztetés 11 A szánk megnyílt 
felétek, korintusiak, s a szívünk kitárult. 12 Nem ben-
nünk van szűk hely számotokra, hanem a ti szívetek-
ben szűk a hely. 13 Hogy pedig ezt viszonozzátok, 
mint gyermekeimnek mondom, tárjátok ki ti is szíve-
teket! 

14 Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mert mi 
köze az igazvoltnak a gonoszsághoz? Vagy milyen 
közösség van a világosság és a sötétség között? 
15 Hogyan egyezne ki Krisztus Béliállal? Vagy mi 
köze a hívőnek a hitetlenhez? 16 Hogyan fér össze 
Isten temploma a bálványokkal? Hisz ti az élő Isten 
temploma vagytok, amint Isten mondja: 

»Köztük fogok lakni és közöttük járni,  
az ő Istenük leszek, és ők az én népem lesz-
nek {Lev 26,11k}. 
17 Menjetek ki tehát közülük,  
váljatok külön – mondja az Úr –, 
s ne érintsetek tisztátalant!  {Iz 52,11} 
Akkor magamhoz fogadlak majd titeket,  
18 és én atyátok leszek,  
ti pedig az én fiaim és leányaim lesztek {Szof 

3,20G; Jer 31,9; Iz 43,6}, 
mondja a mindenható Úr« {Ám 3,13G; 2Makk 1,24}. 



kata; savrka: eij kai; ejgnwvkamen kata; savrka
Cristovn, ajlla; nu'n oujkevti ginwvskomen. 
17 w{ste ei[ ti" ejn Cristw'/, kainh; ktivsi": ta; 
ajrcai'a parh'lqen, ijdou; gevgonen kainav: 18 ta; 
de; pavnta ejk tou' qeou' tou' katallavxanto" 

hJma'" eJautw'/ dia; Cristou' kai; dovnto" hJmi'n 

th;n diakonivan th'" katallagh'", 19 wJ" o{ti 
qeo;" h\n ejn Cristw'/ kovsmon katallavsswn 

eJautw'/, mh; logizovmeno" aujtoi'" ta; 
paraptwvmata aujtw'n, kai; qevmeno" ejn hJmi'n 

to;n lovgon th'" katallagh'". 20 uJpe;r Cristou' 
ou\n presbeuvomen wJ" tou' qeou' 
parakalou'nto" di! hJmw'n: deovmeqa uJpe;r 

Cristou', katallavghte tw'/ qew'/. 21 to;n mh; 
gnovnta aJmartivan uJpe;r hJmw'n aJmartivan 

ejpoivhsen, i{na hJmei'" genwvmeqa dikaiosuvnh 

qeou' ejn aujtw'/.  

 

 

§6 1 Sunergou'nte" de; kai; 
parakalou'men mh; eij" keno;n th;n cavrin tou' 
qeou' devxasqai uJma'": 2 levgei gavr, Kairw'/ 
dektw'/ ejphvkousav sou kai; ejn hJmevra/ swthriva" 

ejbohvqhsav soi: ijdou; nu'n kairo;" 

eujprovsdekto", ijdou; nu'n hJmevra swthriva": 
3 mhdemivan ejn mhdeni; didovnte" proskophvn, 
i{na mh; mwmhqh'/ hJ diakoniva, 4 ajll! ejn panti; 
sunivstante" eJautou;" wJ" qeou' diavkonoi, ejn 

uJpomonh'/ pollh'/, ejn qlivyesin, ejn ajnavgkai", ejn 

stenocwrivai", 5 ejn plhgai'", ejn fulakai'", ejn 

ajkatastasivai", ejn kovpoi", ejn ajgrupnivai", 
ejn nhsteivai", 6 ejn aJgnovthti, ejn gnwvsei, ejn 

makroqumiva/, ejn crhstovthti, ejn pneuvmati 
aJgivw/, ejn ajgavph/ ajnupokrivtw/, 7 ejn lovgw/ 
ajlhqeiva", ejn dunavmei qeou': dia; tw'n o{plwn 

th'" dikaiosuvnh" tw'n dexiw'n kai; ajristerw'n, 
8 dia; dovxh" kai; ajtimiva", dia; dusfhmiva" kai; 
eujfhmiva": wJ" plavnoi kai; ajlhqei'", 9 wJ" 

ajgnoouvmenoi kai; ejpiginwskovmenoi, wJ" 

ajpoqnhv/skonte" kai; ijdou; zw'men, wJ" 

paideuovmenoi kai; mh; qanatouvmenoi, 10 wJ" 

lupouvmenoi ajei; de; caivronte", wJ" ptwcoi; 
pollou;" de; ploutivzonte", wJ" mhde;n e[conte" 

kai; pavnta katevconte". 11 To; stovma hJmw'n 

ajnevw/gen pro;" uJma'", Korivnqioi, hJ kardiva 

hJmw'n peplavtuntai: 12 ouj stenocwrei'sqe ejn 

hJmi'n, stenocwrei'sqe de; ejn toi'" splavgcnoi" 

uJmw'n: 13 th;n de; aujth;n ajntimisqivan, wJ" 

tevknoi" levgw, platuvnqhte kai; uJmei'". 14 Mh; 
givnesqe eJterozugou'nte" ajpivstoi": tiv" ga;r 

metoch; dikaiosuvnh/ kai; ajnomiva/_ h] tiv" 

koinwniva fwti; pro;" skovto"_ 15 tiv" de; 
sumfwvnhsi" Cristou' pro;" Beliavr, h] tiv" 

meri;" pistw'/ meta; ajpivstou_ 16 tiv" de; 
sugkatavqesi" naw'/ qeou' meta; eijdwvlwn_ hJmei'" 

ga;r nao;" qeou' ejsmen zw'nto": kaqw;" ei\pen oJ 
qeo;" o{ti !Enoikhvsw ejn aujtoi'" kai; 
ejmperipathvsw, kai; e[somai aujtw'n qeov", kai; 
aujtoi; e[sontaiv mou laov". 17 dio; ejxevlqate ejk

7 1 Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeret-
teim, tisztítsuk meg magunkat a test és a lélek min-
den szennyétől, és tegyük teljessé megszentelődé-
sünket Isten félelmében. 

2 Fogadjatok be minket szívetekbe! Senkit nem 
bántottunk meg, senkit nem döntöttünk romlásba, 
senkit nem csaltunk meg. 3 Nem kárhoztatásotokra 
mondom ezt; hiszen az előbb mondtam, hogy életre-
halálra a szívünkben vagytok. 4 Nagy a bizalmam 
bennetek, nagyon dicsekszem veletek; telve vagyok 
vigasztalással, nagyon bőséges az én örömöm min-
den szorongatásunk mellett. 

Títusz küldetése 5 Mert amikor Makedóniába 
érkeztünk, semmi nyugalma sem volt testünknek, 
hanem mindenféle szorongatást szenvedtünk: kívül 
harcok, belül félelem. 

6 De Isten, aki megvigasztalja a megalázottakat, 
megvigasztalt minket Títusz megérkezésével; 7 sőt 
nemcsak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasz-
talással is, amellyel megvigasztalódott köztetek, mert 
elbeszélte nekünk vágyódásotokat, sírásotokat, buz-
gólkodásotokat érettem, úgyhogy még jobban meg-
örültem. 

8 Mert ha meg is szomorítottalak titeket leve-
lemmel, nem bánom; de ha meg is bántam volna – 
mivel látom, hogy az a levél, bár ideig-óráig, meg-
szomorított titeket –, 9 most örülök, nem azért, mert 
megszomorodtatok, hanem azért, mert megtérésre 
szolgált a szomorúságotok. Isten szerint szomorodta-
tok meg, úgyhogy semmiben se szenvedtetek kárt 
miattunk. 10 Mert az Isten szerint való szomorúság 
állhatatos megtérést szerez az üdvösségre; a világ 
szomorúsága azonban halált szerez. 11 S íme, éppen 
ez a ti Isten szerint való szomorúságotok milyen 
nagy buzgóságot ébresztett bennetek, sőt mentegető-
zést, méltatlankodást, félelmet, vágyódást, buzgól-
kodást és a vétkes megbüntetését! Mindenben meg-
mutattátok, hogy ti ártatlanok vagytok a dologban. 
12 Tehát, ha írtam is nektek, nem a sértő miatt tettem, 
és nem is a sértett miatt, hanem hogy nyilvánvalóvá 
tegyem nektek Isten színe előtt buzgóságtokat, ame-
lyet irányunkban tanúsítotok. 13 Ezért vigasztalód-
tunk meg. 

De vigasztalódásunkban még jobban megörül-
tünk Títusz öröme miatt, hogy lelkét mindnyájan 
felüdítettétek, 14 és ha valamivel dicsekedtem neki 
veletek kapcsolatban, nem vallottam szégyent, ha-
nem ahogyan nektek mindent az igazság szerint 
mondtunk, úgy a mi Títusz előtt való dicsekvésünk is 
igaznak bizonyult. 15 És ő még jobb szívvel van irán-
tatok, amikor megemlékezik mindnyájatok engedel-
mességéről, ahogyan félelemmel és rettegéssel fo-
gadtátok őt. 16 Örülök, hogy mindenben bizalommal 
l h t k h át k



mevsou aujtw'n kai; ajforivsqhte, levgei kuvrio",
kai; ajkaqavrtou mh; a{ptesqe: kajgw; 
eijsdevxomai uJma'", 18 kai; e[somai uJmi'n eij" 

patevra, kai; uJmei'" e[sesqev moi eij" uiJou;" kai; 
qugatevra", levgei kuvrio" pantokravtwr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 1 tauvta" ou\n e[conte" ta;" 

ejpaggeliva", ajgaphtoiv, kaqarivswmen 

eJautou;" ajpo; panto;" molusmou' sarko;" kai; 
pneuvmato", ejpitelou'nte" aJgiwsuvnhn ejn 

fovbw/ qeou'. 2 Cwrhvsate hJma'": oujdevna 

hjdikhvsamen, oujdevna ejfqeivramen, oujdevna 

ejpleonekthvsamen. 3 pro;" katavkrisin ouj 
levgw, proeivrhka ga;r o{ti ejn tai'" kardivai" 

hJmw'n ejste eij" to; sunapoqanei'n kai; suzh'n. 
4 pollhv moi parrhsiva pro;" uJma'", pollhv moi 
kauvchsi" uJpe;r uJmw'n: peplhvrwmai th'/ 
paraklhvsei, uJperperisseuvomai th'/ cara'/ ejpi; 
pavsh/ th'/ qlivyei hJmw'n. 5 Kai; ga;r ejlqovntwn 

hJmw'n eij" Makedonivan oujdemivan e[schken 

a[nesin hJ sa;rx hJmw'n, ajll! ejn panti; 
qlibovmenoi: e[xwqen mavcai, e[swqen fovboi. 
6 ajll! oJ parakalw'n tou;" tapeinou;" 

parekavlesen hJma'" oJ qeo;" ejn th'/ parousiva/ 
Tivtou: 7 ouj movnon de; ejn th'/ parousiva/ aujtou' 
ajlla; kai; ejn th'/ paraklhvsei h|/ pareklhvqh ejf! 
uJmi'n, ajnaggevllwn hJmi'n th;n uJmw'n 

ejpipovqhsin, to;n uJmw'n ojdurmovn, to;n uJmw'n 

zh'lon uJpe;r ejmou', w{ste me ma'llon carh'nai. 
8 o{ti eij kai; ejluvphsa uJma'" ejn th'/ ejpistolh'/, 
ouj metamevlomai: eij kai; metemelovmhn »blevpw 

»ga;r¼ o{ti hJ ejpistolh; ejkeivnh eij kai; pro;" 

w{ran ejluvphsen uJma'"¼, 9 nu'n caivrw, oujc o{ti 
ejluphvqhte, ajll! o{ti ejluphvqhte eij" 

metavnoian: ejluphvqhte ga;r kata; qeovn, i{na ejn 

mhdeni; zhmiwqh'te ejx hJmw'n. 10 hJ ga;r kata; 
qeo;n luvph metavnoian eij" swthrivan 

ajmetamevlhton ejrgavzetai: hJ de; tou' kovsmou 

luvph qavnaton katergavzetai. 11 ijdou; ga;r 

aujto; tou'to to; kata; qeo;n luphqh'nai povshn 

kateirgavsato uJmi'n spoudhvn, ajlla; 
ajpologivan, ajlla; ajganavkthsin, ajlla; fovbon, 
ajlla; ejpipovqhsin, ajlla; zh'lon, ajlla; 
ejkdivkhsin: ejn panti; sunesthvsate eJautou;" 

aJgnou;" ei\nai tw'/ pravgmati. 12 a[ra eij kai; 
e[graya uJmi'n, oujc e{neken tou' ajdikhvsanto", 
oujde; e{neken tou' ajdikhqevnto", ajll! e{neken 

tou' fanerwqh'nai th;n spoudh;n uJmw'n th;n

lehetek hozzátok. 

Felhívás az adakozásra: 8,1-24 

8 A makedóniai keresztények példája 
1 Tudtotokra adjuk, testvérek, Isten kegyelmét, ame-
lyet Makedónia egyházai kaptak, 2 hogy a nyomorú-
ság sok megpróbáltatása között bőséges lett az örö-
mük, és igen nagy szegénységükből megszületett 
jószívűségük túláradó gazdagsága. 3 Mert tanúsko-
dom róla, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is 
önként adakoztak, 4 és kérvén-kérve igyekeztek 
meggyőzni minket, hogy részük lehessen a jótékony-
ságban és a szentek javára végzett szolgálatban. 5 És 
reményünket felülmúlva önmagukat adták oda elő-
ször az Úrnak, aztán pedig nekünk, Isten akarata 
szerint. 

A gyűjtés befejezése Korintusban 6 Ezért arra 
kértük Títuszt, hogy amint már megkezdte, fejezze is 
be nálatok ezt a jótékonyságot. 

7 Ezért, mint ahogy mindenben kitűntök: hitben, 
szóban, ismeretben, minden buzgóságban és a tőlünk 
kapott szeretetben, úgy tűnjetek ki ebben a jótékony-
ságban is. 8 Nem parancsképpen mondom ezt, hanem 
hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek őszinte-
ségét is próbára tegyem. 9 Hiszen ismeritek a mi 
Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: ő értetek szegénnyé 
lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti 
gazdagok legyetek. 10 Tanácsot viszont adok ebben 
az ügyben, mert ez hasznotokra van nektek, akik 
tavaly óta elkezdtetek cselekedni, méghozzá saját 
akaratotokból. 11 Most tehát a cselekvést is hajtsátok 
végre, hogy amilyen készséges az akarat, olyan le-
gyen a végrehajtás is abból, amitek van. 12 Mert ha 
az akarat készséges, aszerint kedves az, amije vala-
kinek van, nem aszerint, amije nincs. 13 Nem úgy, 
hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek pedig 
nyomorúságtok, hanem az egyenlőség szerint: 
14 most a ti bőségetek pótolja azoknak szűkölködését, 
hogy az ő bőségük is pótolja majd a ti szűkölködése-
teket; hogy egyenlőség legyen, ahogy írva van: 
15 »Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, és aki keve-
set, nem szűkölködött« {Kiv 16,18}. 

A munkatársak buzgalma és önzetlensége 
16 Hála legyen Istennek, aki ugyanezt a buzgóságot 
adta értetek Títusz szívébe, 17 mert elfogadta a felké-
rést, sőt, mivel buzgósága nagy volt, önszántából 
ment el hozzátok. 18 Vele küldtük azt a testvért is, aki 
az evangélium hirdetéséért minden egyházban elis-
merésnek örvend, 19 sőt mi több, akit az egyházak 
kísérőnkké is rendeltek ebben a jótékonyságban, me-
lyet az Úr dicsőségére és elszántságunk megmutatá-
sára szolgálunk. 20 Így kívánjuk elkerülni azt, hogy 
valaki megrágalmazhasson minket ezen bőséges 
adomány miatt, amely gondunkra van bízva, 21 mert 



tou' fanerwqh'nai th;n spoudh;n uJmw'n th;n
uJpe;r hJmw'n pro;" uJma'" ejnwvpion tou' qeou'. 
13 dia; tou'to parakeklhvmeqa. !Epi; de; th'/ 
paraklhvsei hJmw'n perissotevrw" ma'llon 

ejcavrhmen ejpi; th'/ cara'/ Tivtou, o{ti 
ajnapevpautai to; pneu'ma aujtou' ajpo; pavntwn 

uJmw'n: 14 o{ti ei[ ti aujtw'/ uJpe;r uJmw'n 

kekauvchmai ouj kath/scuvnqhn, ajll! wJ" pavnta 

ejn ajlhqeiva/ ejlalhvsamen uJmi'n, ou{tw" kai; hJ 
kauvchsi" hJmw'n hJ ejpi; Tivtou ajlhvqeia 

ejgenhvqh. 15 kai; ta; splavgcna aujtou' 
perissotevrw" eij" uJma'" ejstin 

ajnamimnh/skomevnou th;n pavntwn uJmw'n 

uJpakohvn, wJ" meta; fovbou kai; trovmou 

ejdevxasqe aujtovn. 16 caivrw o{ti ejn panti; 
qarrw' ejn uJmi'n.  

 

 

 

 

§8 1 Gnwrivzomen de; uJmi'n, ajdelfoiv, th;n 

cavrin tou' qeou' th;n dedomevnhn ejn tai'" 

ejkklhsivai" th'" Makedoniva", 2 o{ti ejn pollh'/ 
dokimh'/ qlivyew" hJ perisseiva th'" cara'" 

aujtw'n kai; hJ kata; bavqou" ptwceiva aujtw'n 

ejperivsseusen eij" to; plou'to" th'" 

aJplovthto" aujtw'n: 3 o{ti kata; duvnamin, 
marturw', kai; para; duvnamin, aujqaivretoi 
4 meta; pollh'" paraklhvsew" deovmenoi hJmw'n 

th;n cavrin kai; th;n koinwnivan th'" diakoniva" 

th'" eij" tou;" aJgivou", 5 kai; ouj kaqw;" 

hjlpivsamen ajll! eJautou;" e[dwkan prw'ton tw'/ 
kurivw/ kai; hJmi'n dia; qelhvmato" qeou', 6 eij" to; 
parakalevsai hJma'" Tivton i{na kaqw;" 

proenhvrxato ou{tw" kai; ejpitelevsh/ eij" uJma'" 

kai; th;n cavrin tauvthn. 7 ajll! w{sper ejn panti; 
perisseuvete, pivstei kai; lovgw/ kai; gnwvsei 
kai; pavsh/ spoudh'/ kai; th'/ ejx hJmw'n ejn uJmi'n 

ajgavph/, i{na kai; ejn tauvth/ th'/ cavriti 
perisseuvhte. 8 Ouj kat! ejpitagh;n levgw, ajlla; 
dia; th'" eJtevrwn spoudh'" kai; to; th'" 

uJmetevra" ajgavph" gnhvsion dokimavzwn: 
9 ginwvskete ga;r th;n cavrin tou' kurivou hJmw'n 

!Ihsou' Cristou', o{ti di! uJma'" ejptwvceusen 

plouvsio" w[n, i{na uJmei'" th'/ ejkeivnou ptwceiva/ 
plouthvshte. 10 kai; gnwvmhn ejn touvtw/ divdwmi: 
tou'to ga;r uJmi'n sumfevrei, oi{tine" ouj movnon 

to; poih'sai ajlla; kai; to; qevlein proenhvrxasqe 

ajpo; pevrusi: 11 nuni; de; kai; to; poih'sai 
ejpitelevsate, o{pw" kaqavper hJ proqumiva tou' 
qevlein ou{tw" kai; to; ejpitelevsai ejk tou' 
e[cein. 12 eij ga;r hJ proqumiva provkeitai, kaqo; 
eja;n e[ch/ eujprovsdekto", ouj kaqo; oujk e[cei. 
13 ouj ga;r i{na a[lloi" a[nesi", uJmi'n qli'yi": 
ajll! ejx ijsovthto" 

14 ejn tw'/ nu'n kairw'/ to; uJmw'n 

perivsseuma eij" to; ejkeivnwn uJstevrhma, i{na 

kai; to; ejkeivnwn perivsseuma gevnhtai eij" to; 
uJmw'n uJstevrhma, o{pw" gevnhtai ijsovth": 
15 kaqw;" gevgraptai, @O to; polu; oujk 

gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, ha-
nem az emberek előtt is {Péld 3,4G}. 22 Velük együtt 
elküldtük azt a testvérünket is, akinek buzgó voltát 
sok dologban gyakran kipróbáltuk, most pedig még 
sokkal buzgóbb, irántatok való nagy bizalommal. 

23 Ami Títuszt illeti: ő az én társam és segítőm 
közöttetek, a testvéreink pedig az egyházak küldöt-
tei, Krisztus dicsősége. 24 Mutassátok meg tehát irán-
tuk szereteteteknek és rólatok való dicsekvésünknek 
bizonyságát az egyházak színe előtt. 

Újabb felhívás az adakozásra: 9,1-15 

9 A megbízottak ajánlása 1 A szentek javára való 
szolgálatról fölösleges nektek írnom; 2 hiszen isme-
rem készségeteket, amelyért dicsekszem is veletek a 
makedónok előtt, hogy Achája készen áll a múlt esz-
tendő óta, és a ti buzgóságotok igen sokakat föllelke-
sített. 3 Mindamellett elküldtem a testvéreket, nehogy 
a veletek való dicsekvésünk ebben az ügyben alapta-
lannak bizonyuljon, hanem, amint mondtam, készen 
legyetek. 4 És ha a makedónok eljönnek velem, és 
titeket készületlenül találnak, szégyent ne valljunk 
mi – hogy ne is mondjam: ti – ebben a dologban. 
5 Azért szükségesnek tartottam megkérni a testvére-
ket, hogy menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a 
megígért adományt, hogy az úgy legyen készen, mint 
bő áldás, nem mint szűk alamizsna. 

Az adakozók dicsérete 6 Azt mondom: Aki szű-
ken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is 
arat. 7 Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívé-
ben, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert 
Isten a jókedvű adakozót szereti {Péld 22,8G}. 8 Isten 
pedig elég hatalmas, hogy minden kegyelmét bőven 
árassza rátok, hogy mindig, mindennel teljesen el 
legyetek látva, és bőven teljék minden jótéteményre, 
9 amint írva van: 

»Bőven adott a szegényeknek;  
igazságossága fennmarad örökkön-
örökké« {Zsolt 112,9}. 
10 Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenye-

ret nyújt eledelül {Iz 55,10}, megsokasítja majd a ti ve-
téseteket is, és megszaporítja igazvoltotok gyümöl-
csét {Óz 10,12G}. 11 Így mindenben gazdagok lesztek 
minden jószívűségre, amely általunk hálaadást ered-
ményez Isten iránt. 12 Mert ennek a szolgálatnak a 
teljesítése nemcsak azt adja meg, amire a szenteknek 
szükségük van, hanem sokakat hálaadásra is késztet 
Isten iránt. 13 Ennek a szolgálatnak a próbája folytán 
ugyanis dicsőítik majd Istent azért az engedelmessé-
gért, amellyel Krisztus evangéliumát valljátok, és 
azért az őszinte közösségvállalásért, amelyet irántuk 
és mindenki iránt tanúsítotok. 14 Imádkoznak is érte-
tek és vágyódnak utánatok, mivel Isten kegyelme 
bőségesen áradt ki rátok. 15 Hála legyen Istennek 



ejpleovnasen, kai; oJ to; ojlivgon oujk
hjlattovnhsen. 16 Cavri" de; tw'/ qew'/ tw'/ dovnti 
th;n aujth;n spoudh;n uJpe;r uJmw'n ejn th'/ kardiva/ 
Tivtou, 17 o{ti th;n me;n paravklhsin ejdevxato, 
spoudaiovtero" de; uJpavrcwn aujqaivreto" 

ejxh'lqen pro;" uJma'". 18 sunepevmyamen de; 
met! aujtou' to;n ajdelfo;n ou| oJ e[paino" ejn tw'/ 
eujaggelivw/ dia; pasw'n tw'n ejkklhsiw'n, 19 ouj 
movnon de; ajlla; kai; ceirotonhqei;" uJpo; tw'n 

ejkklhsiw'n sunevkdhmo" hJmw'n su;n th'/ cavriti 
tauvth/ th'/ diakonoumevnh/ uJf! hJmw'n pro;" th;n 

»aujtou'¼ tou' kurivou dovxan kai; proqumivan 

hJmw'n, 20 stellovmenoi tou'to mhv ti" hJma'" 

mwmhvshtai ejn th'/ aJdrovthti tauvth/ th'/ 
diakonoumevnh/ uJf! hJmw'n: 21 pronoou'men ga;r 

kala; ouj movnon ejnwvpion kurivou ajlla; kai; 
ejnwvpion ajnqrwvpwn. 22 sunepevmyamen de; 
aujtoi'" to;n ajdelfo;n hJmw'n o}n ejdokimavsamen 

ejn polloi'" pollavki" spoudai'on o[nta, nuni; 
de; polu; spoudaiovteron pepoiqhvsei pollh'/ th'/ 
eij" uJma'". 23 ei[te uJpe;r Tivtou, koinwno;" ejmo;" 

kai; eij" uJma'" sunergov": ei[te ajdelfoi; hJmw'n, 
ajpovstoloi ejkklhsiw'n, dovxa Cristou'. 24 th;n 

ou\n e[ndeixin th'" ajgavph" uJmw'n kai; hJmw'n 

kauchvsew" uJpe;r uJmw'n eij" aujtou;" 

ejndeiknuvmenoi eij" provswpon tw'n ejkklhsiw'n. 

 

 

 

 

 

 

 

§9 1 Peri; me;n ga;r th'" diakoniva" th'" 

eij" tou;" aJgivou" perissovn moiv ejstin to; 
gravfein uJmi'n, 2 oi\da ga;r th;n proqumivan 

uJmw'n h}n uJpe;r uJmw'n kaucw'mai Makedovsin o{ti 
!Acai?a pareskeuvastai ajpo; pevrusi, kai; to; 
uJmw'n zh'lo" hjrevqisen tou;" pleivona". 
3 e[pemya de; tou;" ajdelfouv", i{na mh; to; 
kauvchma hJmw'n to; uJpe;r uJmw'n kenwqh'/ ejn tw'/ 
mevrei touvtw/, i{na kaqw;" e[legon 

pareskeuasmevnoi h\te, 4 mhv pw" eja;n e[lqwsin 

su;n ejmoi; Makedovne" kai; eu{rwsin uJma'" 

ajparaskeuavstou" kataiscunqw'men hJmei'", 
i{na mh; levgw uJmei'", ejn th'/ uJpostavsei tauvth/. 
5 ajnagkai'on ou\n hJghsavmhn parakalevsai 
tou;" ajdelfou;" i{na proevlqwsin eij" uJma'" kai; 
prokatartivswsin th;n proephggelmevnhn 

eujlogivan uJmw'n, tauvthn eJtoivmhn ei\nai ou{tw" 

wJ" eujlogivan kai; mh; wJ" pleonexivan. 6 Tou'to 

dev, oJ speivrwn feidomevnw" feidomevnw" kai; 
qerivsei, kai; oJ speivrwn ejp! eujlogivai" ejp! 
eujlogivai" kai; qerivsei. 7 e{kasto" kaqw;" 

prohv/rhtai th'/ kardiva/, mh; ejk luvph" h] ejx 

ajnavgkh", iJlaro;n ga;r dovthn ajgapa'/ oJ qeov". 
8 dunatei' de; oJ qeo;" pa'san cavrin 

perisseu'sai eij" uJma'", i{na ejn panti; pavntote

kimondhatatlan ajándékáért! 

A támadások visszautasítása: 10,1-18 

10 Az ellenfelek vádjai 1 Krisztus szelídségére és 
szerénységére kérlek titeket, én Pál, aki szemtől 
szemben ugyan alázatos vagyok köztetek, távollé-
temben azonban bátor vagyok veletek szemben: 
2 kérlek benneteket, hogy amikor majd nálatok le-
szek, ne kelljen bátornak lennem, olyan határozott-
sággal, amellyel, úgy gondolom, bátor lehetek egye-
sekkel szemben, akik úgy vélekednek rólunk, mintha 
mi az emberek módjára viselkednénk. 3 Mert bár 
emberek vagyunk, nem emberek módjára harcolunk. 
4 Harci fegyvereink ugyanis nem embertől származ-
nak, hanem Isten által erősek az erősségek lerombo-
lására. Harcunkkal leromboljuk a terveket, 5 és min-
den magasságot, amely Isten ismerete ellen ágasko-
dik, és fogságba ejtünk minden értelmet, Krisztus 
iránt való engedelmességre. 6 Készek vagyunk meg-
büntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz 
a ti engedelmességetek. 

7 Nézzetek szembe a valósággal! Ha valaki azzal 
biztatja magát, hogy Krisztusé, gondolja meg magá-
ban azt is, hogy amint ő Krisztusé, úgy mi is. 8 Mert 
még ha kissé többet is találnék dicsekedni hatal-
munkkal, amelyet az Úr a ti építésetekre, s nem rom-
lásotokra adott, nem vallanék szégyent. 9 De nem 
akarom azt a látszatot kelteni, hogy csak rémisztget-
lek titeket a levelekkel. 10 Mert »a levelek ugyan – 
mondják – súlyosak és erősek, a testi megjelenése 
azonban erőtlen, és a beszéde gyarló.« 11 Gondoljon 
az ilyen arra, hogy amilyenek távollétünkben va-
gyunk leveleinkben, szóval, olyanok leszünk ottlé-
tünkkor is, tettel. 

Pál munkája 12 Mert mi nem merjük magunkat 
azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat 
ajánlják; de oktalanul viselkednek, hiszen önmaguk-
hoz mérik és önmagukhoz hasonlítják magukat. 
13 Mi azonban nem dicsekszünk mértéktelenül, ha-
nem annak a munkának a mértéke szerint, melyet 
Isten jelölt ki számunkra, hogy hozzátok is eljussunk. 
14 Mert mi nem terjeszkedünk ki rátok, mintha nem 
jutottunk volna el hozzátok, hiszen hozzátok is elju-
tottunk Krisztus evangéliumával. 15 Nem dicsek-
szünk mértéktelenül mások munkájával, de megvan a 
reményünk, hogy ha hitetek növekedni fog, bőséges 
megbecsülésben lesz részünk köztetek saját munka-
körünkben. 16 Akkor a rajtatok túl levő területeken is 
hirdetni fogjuk az evangéliumot, anélkül, hogy a 
mások által már elvégzett munkával dicsekednénk. 

17 Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicseked-
jék {Jer 9,22k}; 18 mert nem az érdemel hitelt, aki ön-
magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. 



pa'san aujtavrkeian e[conte" perisseuvhte eij"
pa'n e[rgon ajgaqovn, 9 kaqw;" gevgraptai, 
!Eskovrpisen, e[dwken toi'" pevnhsin, hJ 
dikaiosuvnh aujtou' mevnei eij" to;n aijw'na. 10 oJ 
de; ejpicorhgw'n spovron tw'/ speivronti kai; 
a[rton eij" brw'sin corhghvsei kai; plhqunei' 
to;n spovron uJmw'n kai; aujxhvsei ta; genhvmata 

th'" dikaiosuvnh" uJmw'n: 11 ejn panti; 
ploutizovmenoi eij" pa'san aJplovthta, h{ti" 

katergavzetai di! hJmw'n eujcaristivan tw'/ qew'/: 
12 o{ti hJ diakoniva th'" leitourgiva" tauvth" ouj 
movnon ejsti;n prosanaplhrou'sa ta; 
uJsterhvmata tw'n aJgivwn, ajlla; kai; 
perisseuvousa dia; pollw'n eujcaristiw'n tw'/ 
qew'/: 13 dia; th'" dokimh'" th'" diakoniva" 

tauvth" doxavzonte" to;n qeo;n ejpi; th'/ 
uJpotagh'/ th'" oJmologiva" uJmw'n eij" to; 
eujaggevlion tou' Cristou' kai; aJplovthti th'" 

koinwniva" eij" aujtou;" kai; eij" pavnta", 14 kai; 
aujtw'n dehvsei uJpe;r uJmw'n ejpipoqouvntwn uJma'" 

dia; th;n uJperbavllousan cavrin tou' qeou' ejf! 
uJmi'n. 15 cavri" tw'/ qew'/ ejpi; th'/ ajnekdihghvtw/ 
aujtou' dwrea'/.  

 

 

 

 

§10 1 Aujto;" de; ejgw; Pau'lo" parakalw' 
uJma'" dia; th'" prau?thto" kai; ejpieikeiva" tou' 
Cristou', o}" kata; provswpon me;n tapeino;" ejn 

uJmi'n, ajpw;n de; qarrw' eij" uJma'": 2 devomai de; 
to; mh; parw;n qarrh'sai th'/ pepoiqhvsei h|/ 
logivzomai tolmh'sai ejpiv tina" tou;" 

logizomevnou" hJma'" wJ" kata; savrka 

peripatou'nta". 3 ejn sarki; ga;r 

peripatou'nte" ouj kata; savrka 

strateuovmeqa, 4 ta; ga;r o{pla th'" strateiva" 

hJmw'n ouj sarkika; ajlla; dunata; tw'/ qew'/ pro;" 

kaqaivresin ojcurwmavtwn, logismou;" 

kaqairou'nte" 

5 kai; pa'n u{ywma ejpairovmenon 

kata; th'" gnwvsew" tou' qeou', kai; 
aijcmalwtivzonte" pa'n novhma eij" th;n 

uJpakoh;n tou' Cristou', 6 kai; ejn eJtoivmw/ 
e[conte" ejkdikh'sai pa'san parakohvn, o{tan 

plhrwqh'/ uJmw'n hJ uJpakohv. 7 Ta; kata; 
provswpon blevpete. ei[ ti" pevpoiqen eJautw'/ 
Cristou' ei\nai, tou'to logizevsqw pavlin ejf! 
eJautou' o{ti kaqw;" aujto;" Cristou' ou{tw" kai; 
hJmei'". 8 ejavn »te¼ ga;r perissovterovn ti 
kauchvswmai peri; th'" ejxousiva" hJmw'n, h|" 

e[dwken oJ kuvrio" eij" oijkodomh;n kai; oujk eij" 

kaqaivresin uJmw'n, oujk aijscunqhvsomai, 9 i{na 

mh; dovxw wJ" a]n ejkfobei'n uJma'" dia; tw'n 

ejpistolw'n: 10 o{ti, AiJ ejpistolai; mevn, fhsivn, 
barei'ai kai; ijscuraiv, hJ de; parousiva tou' 
swvmato" ajsqenh;" kai; oJ lovgo" 

ejxouqenhmevno". 11 tou'to logizevsqw oJ 
toiou'to", o{ti oi|oiv ejsmen tw'/ lovgw/ di! 
ejpistolw'n ajpovnte", toiou'toi kai; parovnte"

Pál önigazolása: 11,1-12,13 

11 Az apostol önigazolása 1 Bárcsak eltűrnétek 
tőlem egy kis ostobaságot! Kérlek, viseljetek el! 
2 Mert Isten féltékenységével vagyok féltékeny rátok. 
Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfival, hogy mint 
tiszta szüzet vezesselek Krisztushoz. 3 De félek, hogy 
amint a kígyó félrevezette Évát álnokságával, úgy a 
ti értelmetek is elfordul a Krisztus iránti őszinte és 
tiszta odaadástól. 4 Mert ha valaki jön, és más Krisz-
tust hirdet, mint akit mi hirdettünk, vagy más Lelket 
fogadtok be, mint amit kaptatok, vagy más evangéli-
umot, mint amit elfogadtatok, azt igen jól eltűritek. 
5 Pedig azt hiszem, semmivel sem tettem kevesebbet 
a fő-fő apostoloknál, 6 mert ha járatlan vagyok is a 
beszédben, az ismeretben nem, hiszen azt mindenben 
és minden tekintetben megmutattam nektek. 

7 Vagy talán bűnt követtem el akkor, amikor 
önmagamat megaláztam, hogy titeket fölmagasztalja-
lak, mikor Isten evangéliumát ingyen hirdettem nek-
tek? 8 Más egyházakat fosztottam ki, támogatást fo-
gadtam el tőlük, hogy titeket szolgálhassalak. 
9 Amikor nálatok voltam és szükséget szenvedtem, 
senkinek sem voltam a terhére, mert amiben hiányt 
szenvedtem, azt pótolták a Makedóniából jött testvé-
rek, és mindenben vigyáztam, hogy terhetekre ne 
legyek, és vigyázni is fogok. 10 Krisztus bennem levő 
igazságára mondom, hogy ezen a dicsőségemen ezu-
tán sem engedek csorbát ejteni Achája vidékein. 

11 Miért? Azért, mert nem szeretlek titeket? Is-
ten a tudója! 12 De amit teszek, tenni is fogom, hogy 
elvegyem az alkalmat azoktól, akik alkalmat keres-
nek, hogy olyanokkal dicsekedjenek, mint mi. 
13 Mert az ilyenek álapostolok, álnok munkások, akik 
Krisztus apostolainak tettetik magukat. 14 S ez nem is 
csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalá-
nak tetteti magát. 15 Nem nagy dolog tehát, ha az ő 
szolgái is az igazságosság szolgáinak tettetik magu-
kat. Végük megfelel majd a cselekedeteiknek. 

Pál fáradalmai 16 Újra mondom tehát, ne tartson 
senki ostobának. Vagy fogadjatok el engem akár 
ostobának, hadd dicsekedjem én is egy kissé. 17 Amit 
mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mintegy 
ostobaságból, mert van alapja dicsekvésemnek. 
18 Mivel sokan dicsekszenek emberi előnyeikkel, 
most én is dicsekedni fogok. 19 Ti ugyanis örömest 
eltűritek az ostobákat, hiszen bölcsek vagytok. 
20 Mert elviselitek, ha valaki szolgaságra vet benne-
teket, ha valaki elnyel, ha valaki hatalmába kerít, ha 
valaki felfuvalkodik, ha valaki arcul ver. 

21 Szégyenkezve mondom, hisz mintha mi 
gyöngék lettünk volna ebben a tekintetben. De azzal, 
amivel valaki dicsekedni mer – ostobaságból mon-
dom –, én is merek. 22 Zsidók ők? Én is! Izraeliták



tw'/ e[rgw/. 12 Ouj ga;r tolmw'men ejgkri'nai h]
sugkri'nai eJautouv" tisin tw'n eJautou;" 

sunistanovntwn: ajlla; aujtoi; ejn eJautoi'" 

eJautou;" metrou'nte" kai; sugkrivnonte" 

eJautou;" eJautoi'" ouj sunia'sin. 13 hJmei'" de; 
oujk eij" ta; a[metra kauchsovmeqa, ajlla; kata; 
to; mevtron tou' kanovno" ou| ejmevrisen hJmi'n oJ 
qeo;" mevtrou, ejfikevsqai a[cri kai; uJmw'n. 14 ouj 
ga;r wJ" mh; ejfiknouvmenoi eij" uJma'" 

uJperekteivnomen eJautouv", a[cri ga;r kai; uJmw'n 

ejfqavsamen ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' Cristou': 
15 oujk eij" ta; a[metra kaucwvmenoi ejn 

ajllotrivoi" kovpoi", ejlpivda de; e[conte" 

aujxanomevnh" th'" pivstew" uJmw'n ejn uJmi'n 

megalunqh'nai kata; to;n kanovna hJmw'n eij" 

perisseivan, 16 eij" ta; uJperevkeina uJmw'n 

eujaggelivsasqai, oujk ejn ajllotrivw/ kanovni eij" 

ta; e{toima kauchvsasqai. 17 @O de; 
kaucwvmeno" ejn kurivw/ kaucavsqw: 18 ouj ga;r oJ 
eJauto;n sunistavnwn, ejkei'nov" ejstin dovkimo", 
ajlla; o}n oJ kuvrio" sunivsthsin.  

 

 

 

 

§11 1 !vOfelon ajneivcesqev mou mikrovn 

ti ajfrosuvnh": ajlla; kai; ajnevcesqev mou. 
2 zhlw' ga;r uJma'" qeou' zhvlw/, hJrmosavmhn ga;r 

uJma'" eJni; ajndri; parqevnon aJgnh;n parasth'sai 
tw'/ Cristw'/: 3 fobou'mai de; mhv pw", wJ" oJ o[fi" 

ejxhpavthsen Eu{an ejn th'/ panourgiva/ aujtou', 
fqarh'/ ta; nohvmata uJmw'n ajpo; th'" aJplovthto" 

»kai; th'" aJgnovthto"¼ th'" eij" to;n Cristovn. 
4 eij me;n ga;r oJ ejrcovmeno" a[llon !Ihsou'n 

khruvssei o}n oujk ejkhruvxamen, h] pneu'ma 

e{teron lambavnete o} oujk ejlavbete, h] 
eujaggevlion e{teron o} oujk ejdevxasqe, kalw'" 

ajnevcesqe. 5 logivzomai ga;r mhde;n 

uJsterhkevnai tw'n uJperlivan ajpostovlwn: 6 eij 
de; kai; ijdiwvth" tw'/ lovgw/, ajll! ouj th'/ gnwvsei, 
ajll! ejn panti; fanerwvsante" ejn pa'sin eij" 

uJma'". 7 !;H aJmartivan ejpoivhsa ejmauto;n 

tapeinw'n i{na uJmei'" uJywqh'te, o{ti dwrea;n to; 
tou' qeou' eujaggevlion eujhggelisavmhn uJmi'n_ 
8 a[lla" ejkklhsiva" ejsuvlhsa labw;n ojywvnion 

pro;" th;n uJmw'n diakonivan, 9 kai; parw;n pro;" 

uJma'" kai; uJsterhqei;" ouj katenavrkhsa 

oujqenov": to; ga;r uJstevrhmav mou 

prosaneplhvrwsan oiJ ajdelfoi; ejlqovnte" ajpo; 
Makedoniva": kai; ejn panti; ajbarh' ejmauto;n 

uJmi'n ejthvrhsa kai; thrhvsw. 10 e[stin ajlhvqeia 

Cristou' ejn ejmoi; o{ti hJ kauvchsi" au{th ouj 
fraghvsetai eij" ejme; ejn toi'" klivmasin th'" 

!Acai?a". 11 dia; tiv_ o{ti oujk ajgapw' uJma'"_ oJ 
qeo;" oi\den. 12 @;O de; poiw' kai; poihvsw, i{na 

ejkkovyw th;n ajformh;n tw'n qelovntwn ajformhvn, 
i{na ejn w|/ kaucw'ntai euJreqw'sin kaqw;" kai; 
hJmei'". 13 oiJ ga;r toiou'toi yeudapovstoloi, 
ejrgavtai dovlioi, metaschmatizovmenoi eij"

dom –, én is merek. 22 Zsidók ők? Én is! Izraeliták 
ők? Én is! Ábrahám ivadékai ők? Én is! 23 Krisztus 
szolgái ők? Mint oktalan mondom, én még inkább: 
számtalan fáradság, igen sokszor fogság, módfelett 
való verések, gyakori halálveszély közepette. 24 A 
zsidóktól öt ízben kaptam egy híján negyven ütést. 
25 Háromszor szenvedtem megvesszőzést, egyszer 
megkövezést, háromszor hajótörést, egy nap és egy 
éjjel a mély tengeren hányódtam. 26 Gyakran voltam 
úton, veszélyben folyóvizeken, veszélyben rablók 
között, veszélyben saját népem körében, veszélyben 
a nemzetek között, veszélyben városban, veszélyben 
pusztaságban, veszélyben tengeren, veszélyben ha-
mis testvérek között, 27 fáradságban és nyomorúság-
ban, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjúság-
ban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenség-
ben. 28 Ezek mellett ott van még mindennapi nyugta-
lanságom: valamennyi egyház gondja. 29 Ki erőtlen, 
hogy én ne lennék erőtlen? Ki botránkozik meg, 
hogy én ne égnék? 

30 Ha dicsekedni kell, gyöngeségemmel dicsek-
szem. 31 Isten, a mi Urunk Jézus Atyja, aki áldott 
mindörökké, tudja, hogy nem hazudom. 
32 Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette 
a damaszkusziak városát, hogy engem elfogjon, 33 és 
az ablakon keresztül, kosárban bocsátottak le a falon, 
így menekültem meg a kezéből. 

12 Pál gyöngeségével dicsekszik 1 Ha már di-
csekednem kell – bár semmit sem használ – áttérek a 
látomásokra és az Úr kinyilatkoztatásaira. 2 Ismerek 
egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt 
– testben-e, nem tudom, vagy testen kívül, nem tu-
dom, Isten tudja – elragadtatott a harmadik égig. 3 S 
tudom, hogy ugyanez az ember – testben-e, vagy 
testen kívül, nem tudom, Isten tudja – 4 elragadtatott 
a paradicsomba, és titkos igéket hallott, amelyeket 
embernek nem szabad kimondania. 5 Ezzel az ember-
rel dicsekszem, önmagammal viszont nem dicsek-
szem, csak gyöngeségeimmel. 6 Pedig ha dicsekedni 
akarnék, akkor sem lennék ostoba, hiszen igazságot 
mondanék, de tartózkodom ettől, nehogy valaki 
többre becsüljön annál, amit bennem lát vagy amit 
tőlem hall 7 a kinyilatkoztatások nagysága miatt. 
Ezért, hogy el ne bízzam magam, tövist kaptam tes-
tembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen. 
8 Háromszor kértem emiatt az Urat, hogy távozzék az 
tőlem; 9 de ő azt mondta nekem: »Elég neked az én 
kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljes-
sé.« Legszívesebben tehát gyöngeségeimmel dicsek-
szem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 10 Ezért 
telik kedvem a Krisztusért való erőtlenségben, bán-
talmazásban, szükségben, üldöztetésben és szoron-
gattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor va-
gyok erős. 



ajpostovlou" Cristou'. 14 kai; ouj qau'ma, aujto;" 

ga;r oJ Satana'" metaschmativzetai eij" 

a[ggelon fwtov": 15 ouj mevga ou\n eij kai; oiJ 
diavkonoi aujtou' metaschmativzontai wJ" 

diavkonoi dikaiosuvnh", w|n to; tevlo" e[stai 
kata; ta; e[rga aujtw'n. 16 Pavlin levgw, mhv tiv" 

me dovxh/ a[frona ei\nai: eij de; mhv ge, ka]n wJ" 

a[frona devxasqev me, i{na kajgw; mikrovn ti 
kauchvswmai. 17 o} lalw' ouj kata; kuvrion lalw', 
ajll! wJ" ejn ajfrosuvnh/, ejn tauvth/ th'/ 
uJpostavsei th'" kauchvsew". 18 ejpei; polloi; 
kaucw'ntai kata; savrka, kajgw; kauchvsomai. 
19 hJdevw" ga;r ajnevcesqe tw'n ajfrovnwn 

frovnimoi o[nte": 20 ajnevcesqe ga;r ei[ ti" uJma'" 

katadouloi', ei[ ti" katesqivei, ei[ ti" 

lambavnei, ei[ ti" ejpaivretai, ei[ ti" eij" 

provswpon uJma'" devrei. 21 kata; ajtimivan levgw, 
wJ" o{ti hJmei'" hjsqenhvkamen: ejn w|/ d! a[n ti" 

tolma'/, ejn ajfrosuvnh/ levgw, tolmw' kajgwv. 
22 @Ebrai'oiv eijsin_ kajgwv. !Israhli'taiv eijsin_ 
kajgwv. spevrma !Abraavm eijsin_ kajgwv. 
23 diavkonoi Cristou' eijsin_ parafronw'n 

lalw', uJpe;r ejgwv: ejn kovpoi" perissotevrw", ejn 

fulakai'" perissotevrw", ejn plhgai'" 

uJperballovntw", ejn qanavtoi" pollavki": 
24 uJpo; !Ioudaivwn pentavki" tesseravkonta 

para; mivan e[labon, 25 tri;" ejrabdivsqhn, a{pax 

ejliqavsqhn, tri;" ejnauavghsa, nucqhvmeron ejn 

tw'/ buqw'/ pepoivhka: 26 oJdoiporivai" pollavki", 
kinduvnoi" potamw'n, kinduvnoi" lh/stw'n, 
kinduvnoi" ejk gevnou", kinduvnoi" ejx ejqnw'n, 
kinduvnoi" ejn povlei, kinduvnoi" ejn ejrhmiva/, 
kinduvnoi" ejn qalavssh/, kinduvnoi" ejn 

yeudadevlfoi", 27 kovpw/ kai; movcqw/, ejn 

ajgrupnivai" pollavki", ejn limw'/ kai; divyei, ejn 

nhsteivai" pollavki", ejn yuvcei kai; 
gumnovthti: 28 cwri;" tw'n parekto;" hJ 
ejpivstasiv" moi hJ kaq! hJmevran, hJ mevrimna 

pasw'n tw'n ejkklhsiw'n. 29 tiv" ajsqenei', kai; 
oujk ajsqenw'_ tiv" skandalivzetai, kai; oujk ejgw; 
purou'mai_ 30 Eij kauca'sqai dei', ta; th'" 

ajsqeneiva" mou kauchvsomai. 31 oJ qeo;" kai; 
path;r tou' kurivou !Ihsou' oi\den, oJ w]n 

eujloghto;" eij" tou;" aijw'na", o{ti ouj 
yeuvdomai. 32 ejn Damaskw'/ oJ ejqnavrch" 

@Arevta tou' basilevw" ejfrouvrei th;n povlin 

Damaskhnw'n piavsai me, 33 kai; dia; qurivdo" 

ejn sargavnh/ ejcalavsqhn dia; tou' teivcou" kai; 
ejxevfugon ta;" cei'ra" aujtou'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ostobává lettem, ti kényszerítettetek rá. Mert 
nektek kellett volna engem ajánlanotok, semmivel 
sem voltam ugyanis kisebb azoknál, akik fölötte 
nagy apostolok – bár semmi sem vagyok; 12 de az én 
apostoli mivoltom jelei a végtelen türelemben, jelek-
ben, csodákban és hatalmi tettekben nyilvánultak 
meg közöttetek. 13 Mert miben kaptatok kevesebbet a 
többi egyházaknál, hacsak nem abban, hogy én ma-
gam nem voltam a terhetekre? Bocsássátok meg ne-
kem ezt az igazságtalanságot! 

Pál látogatásának hírüladása: 12,14-13,10 

Gondok 14 Íme, most harmadszor készülök hoz-
zátok menni, de nem leszek a terhetekre. Mert nem 
azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, hiszen nem 
a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülők-
nek, hanem a szülők a gyermekeknek. 15 Én pedig 
igen szívesen áldozok, sőt magam is áldozattá leszek 
a ti lelketekért. Ha én ennyire szeretlek titeket, keve-
sebb szeretetre találnék nálatok? 

16 Ám legyen, én nem voltam terhetekre, mivel 
azonban ravasz vagyok, csellel fogtalak meg titeket. 
17 Behálóztalak-e titeket küldötteim bármelyike által? 
18 Megkértem Títuszt, és vele elküldtem azt a test-
vért. Behálózott-e titeket Títusz? Nem jártunk-e 
ugyanazon lélek szerint? S nem ugyanazon az úton? 

19 Régóta azt gondoljátok már, hogy mentegető-
zünk előttetek? Isten előtt, Krisztusban beszélünk. 
Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál. 
20 Mert félek, hogy amikor majd odaérkezem, nem 
olyanoknak talállak titeket, amilyeneknek szeretné-
lek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek 
nem szeretnétek. Félek, hogy versengés, irigység, 
indulatosság, egyenetlenkedés, rágalom, fondorko-
dás, felfuvalkodottság, pártoskodás lesz köztetek, 
21 úgyhogy amikor odaérkezem, az én Istenem ismét 
megaláz engem nálatok, és meg kell majd siratnom 
sokakat azok közül, akik régebben vétkeztek, és nem 
tértek meg a tisztátalanságból, paráznaságból és 
szemérmetlenségből, amelyet elkövettek. 

13 Végső intelmek 1 Íme, ezúttal harmadszor 
megyek hozzátok: »Két vagy három tanú vallomása 
döntsön el minden ügyet« {MTörv 19,15}. 2 Előre meg-
mondtam, és most előre kijelentem, ahogy második 
ottlétemkor, most a távollétemben is azoknak, akik 
régebben vétkeztek, és a többieknek is, hogy ha is-
mét odamegyek, nem fogok kegyelmezni. 3 Hiszen 
annak bizonyítékát keresitek, hogy belőlem Krisztus 
szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem erős 
köztetek. 4 Mert bár gyöngeségében megfeszítették, 
Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de 
élni fogunk vele együtt Isten erejéből értetek. 

5 Önmagatokat vizsgáljátok meg, vajon a hitben 



§12 1 Kauca'sqai dei': ouj sumfevron 

mevn, ejleuvsomai de; eij" ojptasiva" kai; 
ajpokaluvyei" kurivou. 2 oi\da a[nqrwpon ejn 

Cristw'/ pro; ejtw'n dekatessavrwn, ei[te ejn 

swvmati oujk oi\da, ei[te ejkto;" tou' swvmato" 

oujk oi\da, oJ qeo;" oi\den, aJrpagevnta to;n 

toiou'ton e{w" trivtou oujranou'. 3 kai; oi\da to;n 

toiou'ton a[nqrwpon, ei[te ejn swvmati ei[te 

cwri;" tou' swvmato" oujk oi\da, oJ qeo;" oi\den, 
4 o{ti hJrpavgh eij" to;n paravdeison kai; 
h[kousen a[rrhta rJhvmata a} oujk ejxo;n ajnqrwvpw/ 
lalh'sai. 5 uJpe;r tou' toiouvtou kauchvsomai, 
uJpe;r de; ejmautou' ouj kauchvsomai eij mh; ejn 

tai'" ajsqeneivai". 6 eja;n ga;r qelhvsw 

kauchvsasqai, oujk e[somai a[frwn, ajlhvqeian 

ga;r ejrw': feivdomai dev, mhv ti" eij" ejme; 
logivshtai uJpe;r o} blevpei me h] ajkouvei »ti¼ ejx 

ejmou' 7 kai; th'/ uJperbolh'/ tw'n ajpokaluvyewn. 
diov, i{na mh; uJperaivrwmai, ejdovqh moi skovloy 

th'/ sarkiv, a[ggelo" Satana', i{na me kolafivzh/, 
i{na mh; uJperaivrwmai. 8 uJpe;r touvtou tri;" to;n 

kuvrion parekavlesa i{na ajposth'/ ajp! ejmou': 
9 kai; ei[rhkevn moi, !Arkei' soi hJ cavri" mou: hJ 
ga;r duvnami" ejn ajsqeneiva/ telei'tai. h{dista 

ou\n ma'llon kauchvsomai ejn tai'" ajsqeneivai" 

mou, i{na ejpiskhnwvsh/ ejp! ejme; hJ duvnami" tou' 
Cristou'. 10 dio; eujdokw' ejn ajsqeneivai", ejn 

u{bresin, ejn ajnavgkai", ejn diwgmoi'" kai; 
stenocwrivai", uJpe;r Cristou': o{tan ga;r 

ajsqenw', tovte dunatov" eijmi. 11 Gevgona 

a[frwn: uJmei'" me hjnagkavsate: ejgw; ga;r 

w[feilon uJf! uJmw'n sunivstasqai. oujde;n ga;r 

uJstevrhsa tw'n uJperlivan ajpostovlwn, eij kai; 
oujdevn eijmi: 12 ta; me;n shmei'a tou' ajpostovlou 

kateirgavsqh ejn uJmi'n ejn pavsh/ uJpomonh'/, 
shmeivoi" te kai; tevrasin kai; dunavmesin. 
13 tiv gavr ejstin o} hJsswvqhte uJpe;r ta;" loipa;" 

ejkklhsiva", eij mh; o{ti aujto;" ejgw; ouj 
katenavrkhsa uJmw'n_ carivsasqev moi th;n 

ajdikivan tauvthn. 14 !Idou; trivton tou'to 

eJtoivmw" e[cw ejlqei'n pro;" uJma'", kai; ouj 
katanarkhvsw: ouj ga;r zhtw' ta; uJmw'n ajlla; 
uJma'", ouj ga;r ojfeivlei ta; tevkna toi'" 

goneu'sin qhsaurivzein, ajlla; oiJ gonei'" toi'" 

tevknoi". 15 ejgw; de; h{dista dapanhvsw kai; 
ejkdapanhqhvsomai uJpe;r tw'n yucw'n uJmw'n. eij 
perissotevrw" uJma'" ajgapw'»n¼, h|sson 

ajgapw'mai_ 16 e[stw dev, ejgw; ouj katebavrhsa 

uJma'": ajlla; uJpavrcwn panou'rgo" dovlw/ uJma'" 

e[labon. 17 mhv tina w|n ajpevstalka pro;" uJma'", 
di! aujtou' ejpleonevkthsa uJma'"_ 
18 parekavlesa Tivton kai; sunapevsteila to;n 

ajdelfovn: mhvti ejpleonevkthsen uJma'" Tivto"_ 
ouj tw'/ aujtw'/ pneuvmati periepathvsamen_ ouj 
toi'" aujtoi'" i[cnesin_ 19 Pavlai dokei'te o{ti 
uJmi'n ajpologouvmeqa_ katevnanti qeou' ejn 

Cristw'/ lalou'men: ta; de; pavnta, ajgaphtoiv, 
uJpe;r th'" uJmw'n oijkodomh'". 20 fobou'mai ga;r 

mhv pw" ejlqw;n oujc oi{ou" qevlw eu{rw uJma'", 
kajgw; euJreqw' uJmi'n oi|on ouj qevlete, mhv pw"

vagytok-e; önmagatokat tegyétek próbára. Vagy nem 
ismeritek fel önmagatokon, hogy Jézus Krisztus ben-
netek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. 
6 Azt azonban remélem felismeritek, hogy mi kiáll-
tuk a próbát. 7 Kérjük Istent, hogy semmi gonoszat 
ne tegyetek, nem azért, hogy mi próbát kiálltaknak 
látsszunk, hanem azért, hogy ti megtegyétek a jót, 
nekünk pedig ne kelljen kiállnunk a próbát. 8 Mert 
semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az 
igazságért. 9 Sőt örülünk, amikor mi gyöngék va-
gyunk, ti pedig erősek vagytok; könyörgünk is a ti 
tökéletességetekért. 10 Azért írom mindezt távollé-
temben, hogy ha jelen leszek, ne járjak el keményen 
azzal a hatalommal, melyet az Úr nekem építésre 
adott, és nem rombolásra. 

Zárszó és áldás: 13,11-13 

11 Egyébként, testvérek, örüljetek, legyetek 
tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek 
egyetértők, éljetek békességben, s a szeretet és 
békesség Istene veletek lesz. 12 Köszöntsétek 
egymást szent csókkal. Üdvözölnek titeket a szentek 
mindnyájan. 13 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és 
a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! 



e[ri", zh'lo", qumoiv, ejriqeivai, katalaliaiv, 
yiqurismoiv, fusiwvsei", ajkatastasivai: 21 mh; 
pavlin ejlqovnto" mou tapeinwvsh/ me oJ qeov" 

mou pro;" uJma'", kai; penqhvsw pollou;" tw'n 

prohmarthkovtwn kai; mh; metanohsavntwn ejpi; 
th'/ ajkaqarsiva/ kai; porneiva/ kai; ajselgeiva/ h|/ 
e[praxan.  

 

 

 

 

 

 

 

§13 1 Trivton tou'to e[rcomai pro;" 

uJma'": ejpi; stovmato" duvo martuvrwn kai; triw'n 

staqhvsetai pa'n rJh'ma. 2 proeivrhka kai; 
prolevgw wJ" parw;n to; deuvteron kai; ajpw;n 

nu'n toi'" prohmarthkovsin kai; toi'" loipoi'" 

pa'sin, o{ti eja;n e[lqw eij" to; pavlin ouj 
feivsomai, 3 ejpei; dokimh;n zhtei'te tou' ejn 

ejmoi; lalou'nto" Cristou': o}" eij" uJma'" oujk 

ajsqenei' ajlla; dunatei' ejn uJmi'n. 4 kai; ga;r 

ejstaurwvqh ejx ajsqeneiva", ajlla; zh'/ ejk 

dunavmew" qeou'. kai; ga;r hJmei'" ajsqenou'men 

ejn aujtw'/, ajlla; zhvsomen su;n aujtw'/ ejk 

dunavmew" qeou' eij" uJma'". 5 @Eautou;" 

peiravzete eij ejste; ejn th'/ pivstei, eJautou;" 

dokimavzete: h] oujk ejpiginwvskete eJautou;" 

o{ti !Ihsou'" Cristo;" ejn uJmi'n_ eij mhvti 
ajdovkimoiv ejste. 6 ejlpivzw de; o{ti gnwvsesqe o{ti 
hJmei'" oujk ejsme;n ajdovkimoi. 7 eujcovmeqa de; 
pro;" to;n qeo;n mh; poih'sai uJma'" kako;n 

mhdevn, oujc i{na hJmei'" dovkimoi fanw'men, ajll! 
i{na uJmei'" to; kalo;n poih'te, hJmei'" de; wJ" 

ajdovkimoi w\men. 8 ouj ga;r dunavmeqav ti kata; 
th'" ajlhqeiva", ajlla; uJpe;r th'" ajlhqeiva". 
9 caivromen ga;r o{tan hJmei'" ajsqenw'men, 
uJmei'" de; dunatoi; h\te: tou'to kai; eujcovmeqa, 
th;n uJmw'n katavrtisin. 10 dia; tou'to tau'ta 

ajpw;n gravfw, i{na parw;n mh; ajpotovmw" 

crhvswmai kata; th;n ejxousivan h}n oJ kuvrio" 

e[dwkevn moi, eij" oijkodomh;n kai; oujk eij" 

kaqaivresin. 11 Loipovn, ajdelfoiv, caivrete, 
katartivzesqe, parakalei'sqe, to; aujto; 
fronei'te, eijrhneuvete, kai; oJ qeo;" th'" 

ajgavph" kai; eijrhvnh" e[stai meq! uJmw'n. 
12 ajspavsasqe ajllhvlou" ejn aJgivw/ filhvmati. 
ajspavzontai uJma'" oiJ a{gioi pavnte". 13 @H 

cavri" tou' kurivou !Ihsou' Cristou' kai; hJ 
ajgavph tou' qeou' kai; hJ koinwniva tou' aJgivou 

pneuvmato" meta; pavntwn uJmw'n. 
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