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MÁTÉ 27
31 Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, 
és elvitték, hogy keresztre feszítsék. 32 Kifelé menet találkoztak egy cirénei 
emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a 
keresztet. 

33 Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek 
neveznek, 34 epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem 
volt hajlandó meginni. 

35 Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; 36 azután 
leültek ott, és őrizték. 

37 Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A 
ZSIDÓK KIRÁLYA.



MÁTÉ 27
38 Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a 
bal keze felől. 39 Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, 

40 és ezt mondták: "Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt 
felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!" 

41 Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel 
együtt: 

42 "Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, 
szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! 

43 Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha akarja; hiszen azt mondta: 
Isten Fia vagyok.” 44 A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták.
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1MÓZES 39
7 Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt 
mondta: Hálj velem! 

8 Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének: Nézd, az én uramnak 
semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. 

9 Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, 
csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy 
gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?!



ZSOLTÁROK 51
51 A karmesternek: Dávid zsoltára, 2 abból az időből, mikor nála járt Nátán 
próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. 

3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy 
irgalmaddal! 

4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 

5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 

6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad 
van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.
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3 De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. 

4 Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el… 

10 az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által 
egyszer s mindenkorra. 

11 Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be 
ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. 

12 Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az 
Isten jobbjára ült, 

13 és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá.

ZSIDÓK 10



Ő FIZETETT ÉRTEM!
MINDEN BŰN A TÖKÉLETES ISTEN ELLEN ELKÖVETETT BŰN!



MÁTÉ 28
28 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária 
és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2 És íme, nagy földrengés volt, az Úr 
angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. 3 
Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4 Az őrök a 
tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. 

5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: "Ti ne féljetek! Mert 
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6 Nincsen itt, mert feltámadt, 
amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 

7 És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a 
halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, 
megmondtam nektek!"



MÁTÉ 28

7 És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a 
tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és 
előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, 
megmondtam nektek!"



Menjetek el gyorsan, és mondjátok el mindenkinek, 
hogy feltámadt a halottak közül, és ő előttetek megy 

majd, és veletek lesz minden napon a világ végezetéig!


