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AZ ÖRÖMÜZENET MÁTÉ SZERINT 
 
3. 
Máté3.15. engedj mostan, mert így illik nekünk teljesíteni mindent, ami igazságos.  

4. 
Máté4.4. meg van írva: nem csak kenyérrel (kenyéren) él az ember, hanem minden beszéddel 
(beszéden), amely Isten szájából származik (ered). 
 
Máté4.7. az is meg van írva: ne kísértsd Uradat, Istenedet ! 
 
Máté4.10. menj el (távozz) Sátán ! Mert meg van írva, Uradat, Istenedet imádd és csak Neki adj 
Isten(nek járó) tiszteletet. 
 
Máté4.17. változtassátok meg gondolkozás(mód)otokat (térjetek észre), mert elközeledett az Egek 
(Istenének) Királysága (királyi uralma). 
 
Máté4.19. jertek utánam és emberhalászokká teszlek titeket. 

5. 
Máté5.3. Boldogok a szellemi nincstelenek (a szellem koldusai), mert övék az Egek (Istenének) 
Királysága (királyi uralma). 
 
Máté5.4. Boldogok, akik szomorkodnak (keseregnek), mert vigaszt(alást) nyernek. 
 
Máté5.5. Boldogok a szelídek, mert ők bir(tokol)ják (birtokba veszik, osztályrészül kapják) a földet. 
 
Máté.5.6 Boldogok akik éhezik és szomjazzák az igazság(osság)ot, mert megelégülnek vele. 
 
Máté5.7. Boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek. 
 
Máté5.8. Boldogok a szívben tiszták (tisztaszívűek), mert meglátják (észreveszik, felfogják) az Istent. 
 
Máté5.9. Boldogok a békességszerzők, mert őket az Isten fiainak hívják. 
 
Máté5.10. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazság(osság)ért, mert övék az Egek királysága 
(királyi uralma). 
 
Máté5.11. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak (gyaláznak) titeket és üldöznek és hazudva minden 
gonoszt mondanak rátok (én)miattam. 
 
Máté5.12. Örüljetek és örvendezzetek (ujjongjatok), mert sok lesz a jutalmatok az egekben, így 
üldözték a prófétákat is, (akik) előttetek (éltek). 
 
Máté5.13. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só ízét veszti (vesztené), mivel sózzák meg ? Semmire 
se való többé, csak arra, hogy kidobják és széttapossák az emberek. 
 
Máté5.14. Ti vagytok a világ (kozmosz) fénye. Hegyen fekvő várost nem lehet elrejteni. 
 
Máté5.15. Nem azért gyújtanak mécset, hogy a véka alá tegyék, hanem a mécstartóra, hogy 
mindazoknak, akik a házban vannak, fényt adjon. 
 
Máté5.16. Úgy világítson a ti fényetek az emberek előtt, hogy lássák a ti kitűnő /(eszményi) szép/ 
tetteiteket és dicsőítsék égi Atyátokat. 
 
Máté5.17. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a prófétákat ! Nem 
eltörölni, hanem betölteni (tartalmat adni) jöttem. 
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Máté5.18. Mert Ámen, mondom nektek, amíg az ég és a föld elmúlik, egy (görög) í betű (ióta) vagy 
(héber) vesszőcske sem múlik el a törvényből, míg minden valóra nem válik (meg nem lesz). 
 
Máté5.19. Aki tehát csak egyet is megront (felold) a legkisebb parancs(olat)ok közül és így tanítja az 
embereket, a legkisebbnek hívják az Egek (Istenének) királyságában, aki pedig meg is teszi és tanítja, 
azt nagynak mondják az Egek (Istenének) Királyságában. 
 
Máté5.20. Mert mondom nektek, ha a ti igazságosságotok nem múlja felül az írástudókét és 
farizeusokét, egyáltalán nem mentek be az Egek (Istenének) Királyságába. 
 
Máté5.21. Hallottátok, hogy a régieknek megmondták: ne gyilkolj ! Aki pedig gyilkol, méltó rá, hogy 
ítélőszék elé állítsák (kerüljön). 
 
Máté5.22. Én pedig azt mondom nektek: mindenki, aki haragot tart testvérével, ítéletet érdemel, aki 
pedig azt mondja testvérének: Ráka (hitvány), állítsák a nagytanács elé, aki pedig azt mondja: Móré 
(bolond), megérdemli a tüzes gyehennát. 
 
Máté5.23. Ha tehát ajándékodat az (áldozati) oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy testvérednek van 
valami kifogása ellened,  
 
Máté5.24. hagyd ott ajándékodat az (áldozati) oltár előtt és menj el, békülj ki előbb testvéreddel és 
(csak) azután jöjj vissza és ajánld föl(vidd fel) ajándékodat. 
 
Máté5.25. Idejében légy jóindulatú ellenfeleddel, hamar, míg az úton vagy vele, nehogy átadjon 
ellenfeled a(z ítélő)bírónak, a(z ítélő)bíró az ítéletvégrehajtónak és börtönbe vessenek. 
 
Máté5.26. Ámen, mondom neked: semmi esetre sem jössz ki onnét, míg meg nem adod (le nem 
fizeted) az utolsó fillért. 
 
Máté5.27. Hallottátok, hogy megmondták: Ne törj házasságot. 
 
Máté5.28. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki asszonyra (nőre) tekint és megkívánja, a 
szívében már házasságot tört vele (házasságtörést követett el). 
 
Máté5.29. Ha pedig a jobb szemed botlásba visz (kelepcébe csal) téged, szakítsd ki és dobd el 
magadtól, mert inkább egy tagod vesszen oda, minthogy egész testedet gyehennába dobják. 
 
Máté5.30. Ha pedig jobb kezed visz botlásba téged, (csal kelepcébe), vágd le és dobd el magadtól, 
mert inkább egy tagod vesszen oda, mintsem egész tested a gyehennába kerüljön. 
 
Máté5.31. Megmondták pedig: aki a feleségét elbocsátja, adjon neki válólevelet (okiratot). 
 
Máté5.32. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki a feleségét elbocsátja a cédaság esetét 
kivéve, házasságtörővé teszi és aki elbocsátottat (elbocsátott asszonyt ) vesz el, házasságot tör. 
 
Máté5.33. Továbbá hallottátok, hogy ki lett jelentve a régieknek: hamisan ne esküdj, hanem add meg 
az Úrnak tett esküidet. 
 
Máté5.34. Én pedig azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten 
trónja, 
 
Máté5.35. se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa, 
 
Máté5.36. a fejedre se esküdjél, mert hajad egyetlen szálát sem tudod (nem áll hatalmadban) fehérré 
vagy feketévé tenni, 
 
Máté5.37. hanem legyen szavatok az igen, igen: a nem, nem: ami ezt túlhaladja, a gonoszból van 
(ered). 
 
Máté5.38. Hallottátok, hogy ki lett jelentve: szemet szemért és fogat fogért. 
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Máté5.39. Én pedig (azt) mondom nektek: nehogy ellenálljatok a gonosznak, hanem aki jobb arcodat 
megüti, fordítsd oda neki a másikat is, 
 
Máté5.40. és aki pörölni akar veled, hogy elvegye az alsó ruhádat, engedd át neki a felső ruhádat is, 
 
Máté5.41. és aki egy mérföldre (ezer lépésre) kényszerít, menj vele kettőre. 
 
Máté5.42. Annak, aki kér tőled, adj neki és nehogy elfordulj attól, aki kölcsönt akar kérni tőled. 
 
Máté5.43. Hallottátok, hogy ki lett jelentve: szeresd ( a közeledben lévő) embertársadat és gyűlöld 
ellenségedet ! 
 
Máté5.44. Én pedig (azt) mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik 
üldöznek titeket, 
 
Máté5.45. hogy fiai legyetek égi Atyátoknak, aki a napját kelti (fölhozza) gonoszokra és jókra egyaránt, 
esőt ad igaz(ságos)aknak is, igaz(ság)talanoknak is. 
 
Máté5.46. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok ? Nemde a vámszedők is 
ugyanezt teszik ? 
 
Máté5.47. És ha csak testvéreiteket köszöntitek, milyen rendkívüli (különös) dolgot tesztek ? Nemde a 
(pogány) nemzetekből valók is ugyanezt teszik ? 
 
Máté5.48. Ti tehát tökéletesek (célba érkezők) lesztek, amint égi Atyátok tökéletes (a célban van). 

6. 
Máté6.1. Ügyeljetek arra, hogy az igaz(ságos) mivoltotokkal együttjáró dolgokat nehogy azért tegyétek 
az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem nyertek jutalmat égi Atyátoktól. 
 
Máté6.2. Amikor tehát alamizsnát adsz, nehogy kürtöltess magad előtt, mint a kétszínűek teszik (a 
színészkedők akik színészkednek) a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. 
Ámen, mondom nektek, elnyerték (megkapták) jutalmukat. 
 
Máté6.3. Te azonban mikor alamizsnát adsz ne(hogy meg)tudja a balkezed, mit csinál a jobbkezed, 
 
Máté6.4. hogy alamizsnád rejtve maradjon (titokban legyen) és Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet 
neked, 
 
Máté6.5. és amikor imádkoztok, ne legyetek kétszínűek (színészkedők), mint akiknek az a kedves, ha 
a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkoznak, hogy mutogassák magukat az embereknek. 
Ámen mondom nektek: elnyerték jutalmukat. 
 
Máté6.6. Hanem te, amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárd be az ajtódat, és imádkozzál 
titokban Atyádhoz, és Atyád, aki a rejtekben (is) lát, megfizet neked. 
 
Máté6.7. Amikor pedig imádkoztok, ne(hogy) szaporítsátok a szót, mint a (pogány) nemzetekből valók, 
akik azt hiszik (vélik) ugyanis, hogy bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. 
 
Máté6.8. Nehogy hasonlítsatok tehát hozzájuk, hisz tudja (az Isten) Atyátok, mielőtt kéritek Őt, hogy 
mire van szükségetek. 
 
Máté6.9. Tehát ti így imádkozzatok: 
Mi Atyánk, aki az egekben vagy, 
Szenteltessék meg (légyen megszentelt) a Te neved, 
 
Máté6.10. Jöjjön el a Te királyi uralmad, 
legyen meg a Te akaratod. 
Mint az égben, a földön is. 



 4 

 
Máté6.11. A mi létezéshez szükséges kenyerünket add meg nekünk ma. 
 
Máté6.12. És engedd el adósságainkat, amint mi is elengedjük a nekünk tartozóknak. 
 
Máté6.13. És ne vígy minket a kísértésbe, hanem (ragadj meg) és vonj magadhoz a gonosztól. 
 
Máté6.14. Mert ha elengeditek az embereknek bűneiket (eleséseiket), égi Atyátok nektek is elengedi, 
 
Máté6.15. de, ha netán nem engeditek el az embereknek, Atyátok sem engedi el bűneiteket 
(eleséseiteket). 
 
Máté6.16. Amikor pedig böjtöltök, nehogy komor arcot vágjatok, mint a kétszínűek (színészkedők), 
mert keserves az arcuk, hogy így feltűnjék az embereknek, hogy böjtölnek. Ámen, mondom nektek: 
elvették jutalmukat. 
 
Máté6.17. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg az arcodat,  
 
Máté6.18. hogy ne tűnjék fel az embereknek böjtölésed, hanem Atyádnak, aki a rejtekben is jelen van. 
Akkor Atyád, aki a rejtekben (is) lát, megfizet néked. 
 
Máté6.19. Nehogy kincset kincsre halmozzatok a földön, ahol a moly és rozsda megemészti 
(tönkreteszi), ahol tolvajok betörnek (kiássák) és ellopják, 
 
Máté6.20. hanem kincset kincsre az égben halmozzatok, ahol sem moly, sem rozsda nem teszi 
tönkre, ahol tolvajok nem ássák ki és nem lopják el, 
 
Máté6.21. mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. 
 
Máté6.22. A test mécse a szem. Ha tehát a szemed tiszta (egyszerű), egész tested világos (fénytelt) 
lesz. 
 
Máté6.23. De ha a szemed rossz (gonosz), egész tested sötét (beborult) lesz. Ha tehát a fény benned 
sötétség, mekkora a sötétség ! 
 
Máté6.24. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az 
egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak (a 
vagyonnak, a pénznek). 
 
Máté6.25. Ezért mondom nektek: nehogy aggódva tépelődjetek lelketek (megélhetéstek) felől, hogy 
mit esztek és mit isztok, sem testetek felől, hogy mibe öltöztök. Nem több-e a lélek az eledelnél 
(tápláléknál) és a test az öltözetnél (ruhánál) ? 
 
Máté6.26. Nézzétek az ég madarait (tekintsetek az ég madaraira), nem vetnek, nem is aratnak, 
magtárakba sem gyűjtenek és égi Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e drágábbak (különbek, többet 
érők) náluk ? 
 
Máté6.27. Ugyan hát ki adhat közületek életéhez (termetéhez) tépelődésével (aggódásával) egy 
arasznyit is ? 
 
Máté6.28. Az öltözet felől is mit aggódtok (tépelődtök) ? Tanulmányozzátok a mező (bíbor színű 
pipacs) virágait, hogyan nő(veked)nek: nem fáradoznak és nem fonnak, 
 
Máté6.29. de mondom nektek, hogy Salamon dicsősége (pompája) teljében sem volt úgy felöltözve, 
mint ezek közül egy. 
 
Máté6.30. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemence tüzébe dobják, az Isten így 
öltözteti, nem sokkal inkább titeket, kishitűek ? 
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Máté6.31. Nehogy aggódva tépelődjetek tehát és ne mondjátok: mit eszünk, vagy mit iszunk ? vagy 
mit veszünk magunkra (mibe öltözünk) ? 
 
Máté6.32. mert mindezeket a (pogány) nemzetből valók keresik: hiszen tudja égi Atyátok, hogy 
mindezekre szükségetek van, 
 
Máté6.33. hanem keressétek először az Isten királyi uralmát és igazság(osság)át és a többit mind 
ráadásul megkapjátok. 
 
Máté6.34. Nehogy aggódva tépelődjetek tehát a holnap miatt, mert a holnap aggódik majd magáért. 
Elég minden nap(pal)nak a maga baja (ami rossz benne). 

7. 
Máté7.1. Ne ítélkezzetek, nehogy elítéljenek titeket is, 
 
Máté7.2. mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek majd meg titeket és amilyen mértékkel mértek, 
olyannal mérnek majd vissza nektek. 
 
Máté7.3. Miért látod meg a fűrészporszemet a testvéred szemében, amikor a magad szemében a 
gerendát sem veszed észre ? 
 
Máté7.4. Avagy hogyan mondod testvérednek: engedd, hogy kivegyem (hadd vegyem ki) a szálkát 
(fűrészport) a szemedből, holott (lám!) a te szemedben gerenda van ? 
 
Máté7.5. Kétszínű ! (Te színészkedő!) Előbb vedd ki (vesd ki) a gerendát a saját szemedből és csak 
azután láss hozzá, hogy kivedd a fűrészporszemet a testvéred szeméből. 
 
Máté7.6. Ne(hogy oda)adjátok a szent dolgokat (ami szent) a kutyáknak, se a gyöngyeiteket ne 
dob(ál)játok a disznók elé, nehogy azokat lábukkal tapossák és megfordulva titeket tépjenek szét. 
 
Máté7.7. Kérjetek és adnak nektek (kaptok), keressetek és találtok, zörgessetek (kopogtassatok), és 
ajtót nyitnak nektek. 
 
Máté7.8. Mert mindenki, aki kér, kap és aki keres, talál és aki zörget (kopogtat), annak ajtót nyitnak 
(ajtó nyílik). 
Máté7.9. Avagy ki közületek az olyan ember, aki fiának, amikor kenyeret kér tőle (netán) követ ad ? 
 
Máté7.10. vagy ha halat kér, kígyót ad-e neki ? 
 
Máté7.11. Ha tehát ti gonosz (romlással teli) létetekre tudtok jó adományokat adni gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább ad jót égi Atyátok azoknak, akik kérik (kérnek) Tőle ? 
 
Máté7.12. Mindent tehát, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, tegyétek meg ti is nekik: 
mert ez a törvény és a próféták. 
 
Máté7.13. Menjetek be a szűk kapun ! Mert a tágas kapu és a széles út a romlásba visz, és sokan 
vannak, akik azon mennek be. 
 
Máté7.14. A szűk kapu és a keskeny út ellenben az életbe vezet, de (azt) kevesen találják meg. 
 
Máté7.15. Óvakodjatok (őrizkedjetek) az ál- (látszat, hazug) prófétáktól, akik a bárányok bőrében 
(bárány-külsőben) jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. 
 
Máté7.16. Gyümölcseikről ismertek rájuk. Szednek-e tövisbokorról szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét ? 
 
Máté7.17. Így minden jó fa (eszményi) szép gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig nyomorúságos 
gyümölcsöt terem. 
 
Máté7.18. A jó fa nem hozhat nyomorúságos gyümölcsöt, sem a romlott fa (eszményi) szép 
gyümölcsöt. 
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Máté7.19. Minden fát, amely (netán) nem terem (eszményi) szép gyümölcsöt, kivágnak és tűzbe 
dobnak (vetnek, hajítanak). 
 
Máté7.20. Tehát gyümölcseikről ismertek rájuk. 
 
Máté7.21. Nem mindenki, aki mondja nekem: Uram, Uram ! megy be az Egek (Istenének) 
Királyságába, hanem aki megteszi égi Atyám akaratát. 
 
Máté7.22. Sokan áradoznak majd azon a napon: Uram, Uram ! nem a Te nevedben prófétáltunk(e) és 
nem a Te nevedben dobtunk ki (űztünk ki) démonokat és nem a Te nevedben tettünk sok hatalmas 
dolgot ? 
 
Máté7.23. Ekkor kijelentem (megvallom) nekik: sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti 
törvénytelenség(et) művelők ! 
 
Máté7.24. Tehát mindenki, aki hallja e szavaimat és megteszi azokat (tettre váltja őket), hasonló egy 
megfontolt (meggondolt) férfiemberhez, aki a kősziklára építette a házát. 
 
Máté7.25. És zuhogott a záporeső és jött az árvíz, és fújtak a szelek és nekiestek annak a háznak, de 
nem omlott össze, mert (kő)szikla volt az alapja (kősziklára volt alapozva). 
 
Máté7.26. Aki pedig hallja e szavaimat és nem teszi meg (váltja tetté), hasonlít egy balga (bolond) 
emberhez, aki házát (parti)homokra építette. 
 
Máté7.27. És szakadt a záporeső és jött az árvíz és fújtak a szelek és nekiütköztek annak a háznak és 
összeomlott nagy zuhanással. 

8. 
Máté8.3. akarom, tisztulj meg !  
 
Máté8.4. nézd, nehogy valakinek elmondd, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak és Mózes 
parancsa szerint vidd fel nekik az áldozati ajándékot tanúbizonyságul. 
 
Máté8.7. Elmegyek és gyógyítom (gyógykezelem) majd  
 
Máté8.10. Ámen, mondom nektek, ily nagy hitet senkinél sem találtam Izraelben. 
 
Máté8.11. De mondom nektek, hogy sokan jönnek keletről és nyugatról és asztalhoz telepednek 
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal az Egek (Istenének) Királyságában,  
 
Máté8.12. a királyság fiait pedig kidobják a külső sötétségbe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. 
 
Máté8.13. eredj (menj) haza, amint hittél, úgy legyen neked 
 
Máté8.20. A rókáknak vackuk van és az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét 
lehajtania. 
 
Máté8.22. kövess engem és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat, 
 
Máté8.26. miért vagytok gyávák (mit féltek) kicsinyhitűek?  
 
Máté8.32. takarodjatok.  

9. 
Máté9.2. légy bátor gyermekem ! Bocsánatot nyertek bűneid (vétkeid) 
 
Máté9.4. miért gondoltok gonoszt szívetekben ? 
 
Máté9.5. Mert mi könnyebb, ezt mondani: bocsánatot nyernek bűneid ? vagy azt: kelj föl és járj ! 
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Máté9.6. De hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására: 
kelj föl, fogd (vedd föl) a hordágyadat és menj haza 
 
Máté9.9. kövess engem!  
 
Máté9.12. nem az erő(telje)seknek van szükségük orvosra, hanem a rosszullévőknek. 
 
Máté9.13. Menjetek csak és tanuljátok meg, hogy mit jelent: irgalma(sságo)t akarok, és nem 
áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem (hogy) a bűnösöket (vétkeseket). 
 
Máté9.15. vajon gyászolhatnak-e a lakodalmas ház fiai míg velük van a vőlegény ? De (el)jön a nap, 
amikor elviszik tőlük a vőlegényt és akkor böjtölnek majd. 
 
Máté9.16. Senki sem tesz pedig új szövetből foltot ócska ruhára, mert a folt (toldás) tovább szakítja a 
ruhát és a szakadás még nagyobb lesz. 
 
Máté9.17. Új bort nem töltenek ócska (régi) tömlőkbe - de ha netán mégis megteszik, szétszakadnak 
a tömlők, a bor kiömlik, a tömlők is tönkremennek. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, így mindkettő 
megmarad. 
 
Máté9.22. légy bátor leányom ! A hited megmentett (hűséged megtartott) téged. 
 
Máté9.24. távozzatok, mert nem halt meg a kislány, hanem alszik.  
 
Máté9.28. hiszitek-e, hogy (ezt) meg tudom tenni ?  
 
Máté9.29. legyen a hitetek szerint! 
 
Máté9.30. meglássátok, nehogy valaki megtudja, 
 
Máté9.37. az aratni való ugyan sok, de a munkás kevés. 
 
Máté9.38. Kérjétek hát az aratás Urát, hogy vessen be munkásokat aratásába, 

10. 
Máté10.5. a (pogány) nemzetekhez vivő útra ne(hogy) elmenjetek és a szamaritánusok városába 
nehogy bemenjetek, 
 
Máté10.6. hanem menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. 
 
Máté10.7. Ha pedig mentek, (hírnökként) hirdessétek, hogy elközelgett az Egek (Istenének) királyi 
uralma. 
 
Máté10.8. A gyengélkedőket (gyógy)kezeljétek, a halottakat keltsétek életre, a leprásokat tisztítsátok 
meg, a démonokat űzzétek ki. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. 
 
Máté10.9. Ne (arra törekedjetek), hogy arany, ezüst vagy rézpénzt szerezzetek övetekbe, 
 
Máté10.10. ne legyen az útra tarisznyátok, se két alsóruhátok, se sarutok, se bototok, mert méltó a 
munkás az élelemre (ellátásra). 
 
Máté10.11. Ha egy városba vagy faluba bementek, érdeklődjetek, hogy kire számíthattok és nála 
maradjatok, míg tovább (nem) mentek. 
 
Máté10.12. Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek, 
 
Máté10.13. és ha méltó rá a ház, békétek rászáll, ha pedig (netán) nem méltó, békétek visszaszáll 
rátok, 
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Máté10.14. és ha valaki (netán) nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, menjetek ki abból 
a házból, vagy városból, rázzátok le (még) a port is lábatokról. 
 
Máté10.15. Ámen, mondom nektek, elviselhetőbb (tűrhetőbb) lesz a sorsa Szodoma és Gomorra 
földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. 
 
Máté10.16. Nézzétek, én bárányként (mint juhokat) küldelek titeket farkasok közé: legyetek tehát 
meggondoltak, mint a kígyók és egyszerűek (ártatlanok) mint a galambok. 
 
Máté10.17. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben (óvakodjatok az emberektől), mert átadnak a 
bíróságnak és zsinagógáikban (összejöveteleiken) megkorbácsolnak titeket. 
 
Máté10.18. A vezető emberek és királyok elé hurcolnak titeket miattam, hogy tanú(bizony)ságot 
tegyetek nekik és a (pogány, nem zsidó) nemzeteknek, 
 
Máté10.19. de mikor bíróság elé állítanak, nehogy (aggódva) tépelődjetek, hogyan és mit szóljatok, 
mert megkapjátok (megadatik nektek) abban az órában, hogy mit szóljatok, 
 
Máté10.20. mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem Atyátoknak a bennetek szóló Szelleme. 
 
Máté10.21. Halálra ad pedig testvér testvért, és apa gyermekét és gyermek(ek) támad(nak) szülőkre 
és halálra adják őket, 
 
Máté10.22. és gyűlöletesek lesztek mindenki szemében az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az 
üdvözül. 
 
Máté10.23. Ha majd az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Ámen, mondom 
nektek, hogy nem végeztek Izrael városaival, amikor az Emberfia eljön. 
 
Máté10.24. Nem feljebbvaló (nagyobb) a tanítvány a (tanító)mesterénél, sem a rabszolga az uránál. 
 
Máté10.25. Elégedjék meg a tanítvány, ha olyan lesz mint a (tanító)mestere és a rabszolga mint az 
ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívják, mennyivel inkább a házanépét. 
 
Máté10.26. Tehát nehogy féljetek tőlük, mert nincs (nem marad) semmi elrejtve, ami ki ne derülne és 
nincs olyan titok, ami ki ne tudódnék. 
 
Máté10.27. Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el (verő)fényben és amit fületekbe súgnak 
(hírnökként) hirdessétek a háztetőkről. 
 
Máté10.28. És ne(hogy) féljetek azoktól, akik a testet megölik, hiszen a lelket nem tudják (nem 
képesek) megölni, hanem inkább féljetek attól, aki a lelket is, a testet is elpusztíthatja a gyehennában. 
 
Máté10.29. Nemde két kis verebet adnak (árusítanak) egy fillérért ? És egy sem esik közülük le 
Atyátok nélkül a földre. 
 
Máté10.30. Nektek pedig fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva (számlálva vannak). 
 
Máté10.31. Nehogy féljetek tehát, sok kis verébnél drágábbak (értékesebbek) vagytok. 
 
Máté10.32. Mindenki tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom égi Atyám előtt, 
 
Máté10.33. de aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom égi Atyám előtt. 
 
Máté10.34. Ne(hogy azt) gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre, nem békét jöttem vetni, hanem 
(harci) kardot, 
 
Máté10.35. mert azért jöttem, hogy elszakítsam (elválasszam) az embert apjától, a leányt anyjától, a 
menyet anyósától, 
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Máté10.36. és az embernek a saját házanépe is ellenségévé lesz. 
 
Máté10.37. Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki jobban 
kedveli fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. 
 
Máté10.38. Aki nem veszi föl keresztjét (kínkaróját) és nem követ engem, nem méltó hozzám. 
 
Máté10.39. Aki megtalálja lelkét, elveszti és aki elveszti lelkét miattam, megtalálja azt. 
 
Máté10.40. Aki befogad titeket, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem 
küldött. 
 
Máté10.41. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, a próféta jutalmát kapja, és aki befogadja az 
igaz(ságos)at azért, mert igaz(ságos) ember, az igaz(ságos) jutalmát nyeri el, 
 
Máté10.42. és aki a legkisebbnek is csak egy pohár friss vizet is ad, mert tanítvány, Ámen, mondom 
nektek, nem veszti el jutalmát, 

11. 
Máté11.4. menjetek, adjátok hírül (jelentsétek) Jánosnak, amit hallotok és láttok: 
 
Máté11.5. vakok újra látnak és sánták járnak, leprások megtisztulnak, és süket(némák) hallanak és 
halottak életre kelnek és koldusszegényeknek hirdetik az örömüzenetet (evangéliumot). 
 
Máté11.6. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. 
 
Máté11.7. Mit mentetek ki megnézni a pusztába ? széltől rázott nádat ? 
 
Máté11.8. De mit látni mentetek ki ? Puha (finom) ruhába öltözött embert ? Lám ! akik puha (finom) 
ruhát viselnek, a királyok palotáiban vannak, 
 
Máté11.9. de mi(ér)t mentetek ki ? prófétát látni ? Igen, mondom nektek, prófétánál is többet. 
 
Máté11.10. Ez az, akiről meg van írva: nézd, én elküldöm (hírvivő) követemet (angyalomat) előtted, 
aki előkészíti utadat. 
 
Máté11.11. Ámen, mondom nektek, nem támadt nagyobb az asszonyok szülöttei között Bemerítő 
(baptista) Jánosnál, de aki kisebb is az Egek (Istenének) Királyságában, nagyobb nála, 
 
Máté11.12. (És) Bemerítő János napjaitól fogva mostanáig az Egek (Istenének) királyi uralma 
erőszakot szenved és az erőszakosok ragadják el (azt), 
 
Máté11.13. mert minden próféta és a törvény Jánosig ezt jövendölte, 
 
Máté11.14. és ha el akarjátok fogadni: Ő maga Illés, akinek el kell jönnie. 
 
Máté11.15. Akinek füle van, hallja meg. 
 
Máté11.16. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket ? Hasonló a piactereken (vásártéren) ülő 
gyermekekhez, akik a többieknek kiáltoznak, 
 
Máté11.17. és ezt mondják: furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót (gyászdalt) énekeltünk és 
nem vertétek melleteket, 
 
Máté11.18. mert eljött János, sem nem eszik, sem nem iszik és azt mondják: démon van benne. 
 
Máté11.19. Eljött az Emberfia, aki evett is, ivott is s azt mondják: nézzétek, a falánk és iszákos ember, 
a vámszedők és bűnösök barátja ! És a bölcsességét igazolták tettei. 
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Máté11.21. Jaj neked Korazin, jaj neked Betszaida ! mert ha Tiruszban és Szidonban történtek volna a 
bennetek végbement csodák /erő(megnyilvánuláso)k/, már rég zsákban és hamuban észre tértek 
volna (gondolkozásmódot változtattak volna). 
 
Máté11.22. Sőt mondom nektek: még Tirusznak és Szidonnak is elviselhetőbb (tűrhetőbb) lesz a 
sorsa az ítélet napján, mint nektek, 
 
Máté11.23. és te Kapernaum, vajon (tán nem) (az) égig emelted-e magad ? Egészen az alvilágig 
fogsz lesüllyedni, mert ha Szodomában történtek volna a csodák, megmaradt volna a mai napig. 
 
Máté11.24. Ezen felül mondom nektek, hogy Szodoma földjének elviselhetőbb (tűrhetőbb) lesz a 
sorsa az ítélet napján, mint nektek. 
 
Máté11.25. vallást teszek Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosok elől és 
kijelentetted (leleplezted, láthatóvá tetted) (ezeket) a kisgyermekeknek. 
 
Máté11.26. Igen Atyám, mert így tetszett ez neked. 
 
Máté11.27. Mindent (át)adott nekem az én Atyám és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát 
sem ismeri senki, csak a Fiú és akinek a Fiú kijelenteni (leleplezni) szándékolja. 
 
Máté11.28. Idegyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve és én felüdítlek 
titeket. 
 
Máté11.29. Vegyétek magatokra igámat (jármomat) és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és 
alázatos szívű és megtaláljátok lelketek nyugalmát. 
 
Máté11.30. Mert az én igám (jármom) hasznos, és az én terhem könnyű. 

12. 
Máté12.3. nem olvastátok-e, (hogy) mit tett Dávid, - és akik vele voltak - amikor megéhezett ? 
 
Máté12.4. Hogy ment be az Isten házába és ette meg a (kitett) szent kenyereket, amelyet (pedig) nem 
volt szabad megennie sem neki, sem társainak, hanem csak a papoknak ? 
 
Máté12.5. avagy nem olvastátok(-e) a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomépületben 
megszegik a szombati tilalmat (előírást) és mégsem vétkeznek (követnek el vele bűnt) ? 
 
Máté12.6. Mondom pedig nektek, hogy a templomépületnél nagyobb (dologról) van itt (szó). 
 
Máté12.7. Ha pedig tudnátok, hogy mit jelent: irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem ítélnétek 
el az ártatlanokat, 
 
Máté12.8. mert ura a szombatnak az Emberfia, 
 
Máté12.11. ki közületek az az ember, akinek egy(etlen) juha van és az szombaton gödörbe esik, nem 
ragadja meg és nem emeli (húzza)-e ki ? 
 
Máté12.12. pedig hát mennyivel többet ér az ember a juhnál ! tehát szabad szombaton jót (eszményi 
szép dolgot) tenni. 
 
Máté12.13. Nyújtsd ki a kezedet!  
 
Máté12.25. minden önmagával meghasonlott királyság elpusztul (elnéptelenedik) és egy önmagával 
meghasonlott város vagy ház sem áll meg, 
 
Máté12.26. és ha a sátán a sátánt űzi ki (kihaj(í)tja), önmagával hasonlott meg, hogyan áll(hat) fenn 
(te)hát a királysága ? 
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Máté12.27. Ha én Belzebub segítségével (által) űzöm (ha(í)tom) ki a démonokat, a ti fiaitok ki(nek a 
segítségé)vel űzik ki ? Ezért ők lesznek (ítélő)bíráitok,  
 
Máté12.28. de ha én Isten Szellemével űzöm (haj(í)tom) ki a démonokat, akkor elérkezett hozzátok az 
Isten királysága. 
 
Máté12.29. Avagy hogy(an) mehet be valaki az erős(ember) házába és rabolhatja el holmiját, hacsak 
előbb meg nem kötözi az erős(ember)t ? és akkor rabolja ki a házát. 
 
Máté12.30. Aki netán nincs velem, ellenem van, aki netán nem gyűjt velem, az szétszór. 
 
Máté12.31. Ezért mondom nektek: minden bűn (vétek) és káromlás bocsánatot nyer, de a Szellem 
káromlása nem nyer bocsánatot, 
 
Máté12.32. és ha valaki az Emberfia ellen emel szót, bocsánatot nyer, de ha a Szent Szellem ellen 
szól (leszólja), nem nyer bocsánatot sem ebben, sem a jövendő (világ)korszakban. 
 
Máté12.33. Vagy (eszményi)széppé  teszitek az élő fát és gyümölcsét is (eszményi)széppé, vagy 
rothadttá (romlottá) teszitek a fát, gyümölcsét is rothadttá (romlottá), mert (hiszen) a gyümölcséről 
ismeritek meg a(z élő) fát. 
 
Máté12.34. Viperák fajzata ! Hogyan szólhat(ná)tok jót, mikor gonoszok vagytok ? Mert amivel a szív 
tele van azt szólja a száj /Mert a száj a szív (túl)teltségéből szól(al meg)/. 
 
Máté12.35. A jó ember a jó kincsek közül veszi elő (a) jó(ka)t, és a gonosz ember a gonosz kincsek 
közül veszi elő (a) gonoszt (a rosszat), 
 
Máté12.36. de mondom nektek, hogy minden haszontalan (fölösleges) beszédről, melyet szólnak az 
emberek, számot adnak majd az ítélet napján. 
 
Máté12.37. mert szavaid alapján fognak igaznak ítélni és szavaidból fognak elmarasztalni (elítélni). 
 
Máté12.39. a gonosz és házasságtörő nemzedék jelek után kutat, de nem kap mást, csak Jónás 
próféta jelét, 
 
Máté12.40. mert amint Jónás három nap és három éjjel volt a tengeri szörny gyomrában, úgy lesz az 
Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. 
 
Máté12.41. A ninivei férfiak ítéletre támadnak föl e nemzedékkel együtt és elítélik azt, mert ők 
megváltoztak Jónás igehirdetésére és lám! több van itt Jónásnál. 
 
Máté12.42. Dél királynője életre kel majd ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt és elítéli azt, mert eljött 
a föld másik oldaláról (szélső tájáról), hogy meghallgassa Salamon bölcsességét és lám! több van itt 
Salamonnál. 
 
Máté12.43. Amikor a tisztátalan szellem kimegy az embertől víztelen helyeken bolyong, nyugalmat 
keres, de nem talál,  
 
Máté12.44. ekkor mondja: visszatérek ahonnét kijöttem, (elhagyott) házamba, és amikor odaérve 
üresen, kisöpörve és feldíszítve találja, 
 
Máté12.45. akkor elmegy, maga mellé vesz hét más(fajta) szellemet, magánál gonoszabbakat és 
betérnek és ott laknak és ennek az embernek utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Így jár e 
gonosz nemzedék is. 
 
Máté12.48. ki az én anyám és kik a testvéreim ? 
 
Máté12.49. íme! anyám és testvéreim, mert aki megteszi égi Atyám akaratát, az nekem fi(test)vérem, 
nő(test)vérem, és anyám. 
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13. 
Máté13.3. lám! kiment a magvető (magot) vetni. 
 
Máté13.4. Magvetés közben némely mag az útszélre hullott és jöttek a madarak, fölették, 
 
Máté13.5. mások pedig a köves helyre estek, ahol nem volt sok földjük, mindjárt kikeltek, mert nem 
voltak mélyen a földben, 
 
Máté13.6. de a forró napsütésben elszáradtak, mivel nem volt gyökerük, 
 
Máté13.7. mások pedig a tövisek közé hullottak, a tövisek felnőttek és elfojtották. 
 
Máté13.8. Némelyik azonban kitűnő földbe esett és termést hozott, az egyik százszorosat (százszor 
annyit), a másik meg hatvanszorosat (hatvanannyit), más pedig harmincszorosat. 
 
Máté13.9. Akinek füle van hallja meg. 
 
Máté13.11. Ti megkaptátok, hogy megismerjétek az Egek Királyságának titkait, de ők nem, 
 
Máté13.12. mert akinek van, annak még adnak, és bőségben lesz (bővelkedni fog), akinek pedig 
nincs, azt is elveszik, amije van, 
 
Máté13.13. azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert néznek, de nem látnak, hallanak, de nem 
fogják fel és nem értik, 
 
Máté13.14. és beteljesül rajtuk Ézsaiás jövendölése, amely ezt mondja: hallván hallotok, és mégsem 
értetek, nézvén néztek és mégsem láttok, 
 
Máté13.15. mert megkövéredett e népnek a szíve, nehezen hallanak a fülükkel, és szemüket 
behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak és szívükkel ne értsenek, nehogy 
megtérjenek (megforduljanak) és meggyógyítsam őket. 
 
Máté13.16. Nektek azonban boldogok a szemeitek, mert látnak és a füleitek, mert hallanak, 
 
Máté13.17. mert, Ámen, mondom nektek, hogy sok próféta és igaz(ságos) ember kívánta látni, amit ti 
láttok és hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. 
 
Máté13.18. Halljátok meg ti tehát a magvető példabeszédét (példázatát): 
 
Máté13.19. mindenkihez, aki meghall(gat)ja az (Isten) királyságáról szóló igéjét, de nem érti meg, 
(ahhoz) eljő a gonosz és elragadja a szívébe hullott magot: ez az, akiknél a mag az út mellé esett 
(szélére hullott). 
 
Máté13.20. A köves helyre hullott mag pedig az, aki az Ige szavát meghall(gat)ja és mindjárt örömmel 
(be)fogadja, 
 
Máté13.21. azonban nem gyökerezik meg benne, mert csak egy időszakra szól, mert amikor jön a 
szorongatás (nyomorúság), vagy az üldözés az Ige szava miatt, azonnal megbotlik (eltántorodik). 
 
Máté13.22. A tövisek közé hullott pedig az, aki hall(gat)ja az Igét, de a világ(korszak) gondja és a 
gazdagság csábítása (csalárdsága) elfojtja az Igét és gyümölcstelen lesz. 
 
Máté13.23. A(z eszményi) kitűnő földbe hullott pedig az, aki hall(gat)ja az Ige szavát és meg is érti, 
termést is hoz az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. 
 
Máté13.24. hasonló az Egek királysága egy emberhez, aki kitűnő magot vetett a (szántó)földjébe, 
 
Máté13.25. amikor azonban az emberek pihenőre tértek, eljött ellensége és vadócot (konkolyt) vetett a 
búza közé, majd elment, 
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Máté13.26. mikor pedig szárba szökött a vetés és kalászt hozott, előtűnt a vadóc (konkoly) is. 
 
Máté13.27. A rabszolgák pedig a házigazdához jöttek, ezt mondták neki: Uram, hát nem (eszményi) 
kitűnő magot vetettél a (szántó)földedbe ? honnan van hát (a) vadóc (konkoly) benne ? 
 
Máté13.28. Az pedig így szólt nekik: Ellenséges ember tette ezt. A rabszolgák meg azt mondták neki: 
Akarod-e hát, hogy elmenjünk és összeszedjük (kigyomláljuk) őket ? 
 
Máté13.29. Ő azonban így szólt: nem, nehogy a vadóc (konkoly) összeszedésekor vele együtt a búzát 
is (gyökerestül) kiszaggassátok (kitépjétek). 
 
Máté13.30. Hagyjátok (engedjétek) mindkettőt felnőni az aratásig és az aratáskor majd szólok az 
aratóknak: szedjétek előbb össze a vadócot (konkolyt), kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát 
pedig gyűjtsétek be magtáramba. 
 
Máté13.31. Más példázatot (példabeszédet) adott elő nekik mondván: hasonló az Egek (Istenének) 
Királysága a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a (szántó)földjébe, 
 
Máté13.32. amely kisebb ugyan minden magnál, de midőn felnő, a kerti vetemények közt a 
legnagyobb és fává lesz, úgyhogy az égi madarak eljönnek és ágai közt fészket raknak. 
 
Máté13.33. hasonló az Egek (Istenének) Királysága a kovászhoz, amelyet vett az asszony és 
belekevert három mérce /mérő (véka)/ lisztbe, míg az egész megkelt. 
 
Máté13.37. Aki az (eszményi), kitűnő magot veti, az az Emberfia, 
 
Máté13.38. A szántóföld pedig a világ, a kitűnő (eszményi) mag a királyság fiai, a vadóc (konkoly) 
pedig a gonosz(ság) fiai. 
 
Máté13.39. Az ellenség pedig, aki a vadócot (konkolyt) veti, az ördög, az aratás pedig a (világ)korszak 
(be)vég(ződés)e, az aratók meg az angyalok. 
 
Máté13.40. Amint tehát összegyűjtik a vadócot (konkolyt) és tűzben elégetik, így lesz a korszak 
(be)vég(ződés)én is. 
 
Máté13.41. Az Emberfia elküldi angyalait és összegyűjtenek a királyságából minden botránkoztatót és 
törvényszegőt. 
 
Máté13.42. Ezeket tüzes kemencébe dobják, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz, 
 
Máté13.43. akkor a megigazultak ragyogni fognak mint a nap Atyjuk királyságában. Akinek füle van, 
hallja meg ! 
 
Máté13.44. Az Egek (Istenének) Királysága hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet egy 
ember megtalált s elrejtett és örömében elmegy, hogy mindenét amije van, eladja és megvásárolja azt 
a szántóföldet. 
 
Máté13.45. hasonló az Egek (Istenének) Királysága a vándorkereskedőhöz, aki pompás /(eszményi) 
szép/, gyöngyöket keres. 
 
Máté13.46. Amikor talált egy igen nagy értékűt, elment és eladta minden vagyonát, amije csak volt, és 
megvásárolta azt. 
 
Máté13.47. hasonló az Egek (Istenének) Királysága a tengerbe vetett vonóhálóhoz, amely mindenfélét 
összefog. 
 
Máté13.48. Amikor megtelik, kihúzzák a partra, leülnek melléje, a kitűnőket (cserép)edényekbe gyűjtik, 
a hitványakat (hasznavehetetlent) kidobják. 
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Máté13.49. Így lesz a (világ)korszak (be)vég(ződés)én is: eljönnek az angyalok és kiválogatják a 
gonoszokat az igaz(ságos)ak közül, 
 
Máté13.50. és tüzes kemencébe vetik (dobják) őket. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. 
 
Máté13.51. Megértettétek mindezeket ?  
 
Máté13.52. minden írástudó, aki az Egek (Istenének) Királyságában tanult, hasonló a gazdához, aki a 
kincstárából új és régi dolgot hoz elő. 
 
Máté13.57. a prófétát csak hazájában és házában nem becsülik (tisztelik). 

14. 
Máté14.16. nem szükséges hogy elmenjenek, adjatok ti nekik enni. 
 
Máté14.18. hozzátok ide nekem (azokat). 
 
Máté14.27. bátorság! én vagyok, ne(hogy) féljetek ! 
 
Máté14.29. jöjj!  
 
Máté14.31. kicsinyhitű, miért kételkedtél ? 

15. 
Máté15.3. és ti miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti hagyományotok miatt ? 
 
Máté15.4. mert az Isten megmondta: tiszteld az apádat és anyádat és aki apját vagy anyját szidja 
(rosszat mond rá), halállal lakoljon, 
 
Máté15.5. ti pedig azt mondjátok: aki azt mondja apjának vagy anyjának: áldozati adomány (ajándék) 
az, amivel segíthetnék rajtad (hasznodra lehetnék), akkor, 
 
Máté15.6. az ne is tisztelje apját vagy anyját: így hatályon kívül helyezitek (érvénytelenné teszitek) 
Isten szavát (Igéjét) hagyományotok által. 
 
Máté15.7. Kétszínű színészkedők ! Szépen prófétált felőletek Ézsaiás ezt mondva:  
 
Máté15.8. ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem, 
 
Máté15.9. pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek 
parancsolatai, 
 
Máté15.10. halljátok és értsétek meg !  
 
Máté15.11. nem az fertőzi meg az embert, ami a szájába bemegy, hanem ami kijön a szájából, az 
fertőzi meg. 
 
Máté15.13. minden növényt, amelyet nem az égi Atyám ültetett, gyökerestül ki fognak tépni. 
 
Máté15.14. Hagyjátok őket ! Vak létükre, vakokat vezetnek (vakoknak vak vezetői ők), pedig ha vak 
vezet világtalant, mindketten gödörbe esnek. 
 
Máté15.16. még ti sem értitek ? (Még ti is értetlenek vagytok ?) 
 
Máté15.17. Nem tudjátok (fogjátok fel), hogy mindaz, ami a szájba bemegy a gyomorba jut, és onnét a 
félreeső helyre (csatornába) kerül: 
 
Máté15.18. (mind) az pedig, ami a szájból jő ki, a szívből jön és ez fertőzi meg az embert. 
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Máté15.19. Mert a szívből jönnek elő a gonosz gondolatok, gyilkosságok, a házasságtörések, a 
cédaságok, lopások, hazug, (hamis) tanúskodások, a káromkodások. 
 
Máté15.20. Ezek azok, amik megfertőzik az embert, a mosatlan kézzel evés pedig nem fertőzi meg az 
embert.  
 
Máté15.24. küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. 
 
Máté15.26. nem szép ha elveszik a gyermekek kenyerét, és odadobják a kiskutyáknak, 
 
Máté15.28. ó asszony, nagy a te hited! Legyen úgy, amint akarod!  
 
Máté15.32. sajnálom a tömeget, mivel már harmadnapja, hogy (ki)tartanak mellettem és nincs mit 
egyenek és éhesen nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton, 
 
Máté15.34. hány kenyeretek van ?  

16. 
Máté16.2. mikor esteledik, azt mondjátok: jó idő lesz, mert vöröslik az ég, 
 
Máté16.3. és reggel: ma zivatar lesz, mert vörös és borult az ég: az ég arculatát tehát meg tudjátok 
ítélni, de az idő(szako)k jeleinek megítélésére nem vagytok képesek ? 
 
Máté16.4. A gonosz és házasságtörő nemzedék jelt keres, de nem kap más jelet a Jónás jelénél  
 
Máté16.6. vigyázzatok és őrizkedjetek (óvakodjatok) a farizeusok és a szadduceusok kovászától. 
 
Máté16.8. mit tanakodtok magatokban kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek ? 
 
Máté16.9. Még most sem értitek és nem emlékeztek az öt kenyérre, amelyet ötezer ember kapott és 
hogy hány málhás kosárral szedtetek össze ? 
 
Máté16.10. Sem a hét kenyérre, amelyet négyezer ember kapott, és hogy hány kosárral szedtetek 
össze? 
 
Máté16.11. Hogy(an) nem értitek, hogy nem a kenyerekről mondtam nektek, hogy óvakodjatok a 
farizeusok és szadduceusok kovászától ? 
 
Máté16.13. kinek mondják (tartják) az emberek az Emberfiát ? 
 
Máté16.15. ti pedig kinek mondotok engem, ki vagyok ? 
 
Máté16.17. boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem (hús)test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, 
hanem égi Atyám, 
 
Máté16.18. te Péter vagy és erre a kősziklára építem majd fel eklézsiámat (kihívott gyülekezet) és a 
Hádesz (alvilág) kapui nem vesznek erőt rajta. 
 
Máté16.19. Neked adom majd az Egek (Istene) Királyságának a kulcsait és amit megkötsz a földön, 
meg lesz kötve az egekben is és amit megoldasz a földön, oldva lesz az egekben is. 
 
Máté16.23. hátra tőlem (takarodj a hátam mögé), sátán, megbotránkoztatsz engem, (akadályul 
szolgálsz), mert nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekére. 
 
Máté16.24. ha valaki (én)utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye fel a keresztjét és kövessen 
(engem), 
 
Máté16.25. mert aki a lelkét meg akarja menteni (tartani), elveszti azt, aki pedig elveszti a lelkét 
énmiattam (értem), megtalálja azt, 
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Máté16.26. mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkét kár éri (lelkével 
fizet érte), avagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért ? 
 
Máté16.27. mert az Emberfia eljön Atyja dicsőségében angyalaival és akkor megfizet mindenkinek 
tevékenységéhez mérten (kinek-kinek tettei szerint). 
 
Máté16.28. Ámen, mondom nektek, hogy vannak az itt állók között egyesek, akik nem ízlelnek halált, 
míg nem látják az Emberfiát eljönni (az Emberfia eljövetelét) (a) Királyságában. 

17. 
Máté17.7. keljetek föl és ne féljetek ! 
 
Máté17.11. Illés ugyan eljön és helyreállít mindent, 
 
Máté17.12. de mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, 
amit akartak, így az Emberfia is szenvedni fog tőlük. 
 
Máté17.17. ó hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek veletek ? meddig tűrjelek (hordozzalak) 
titeket ? Hozzátok nekem őt ide. 
 
Máté17.20. Kicsinyhitűségetek miatt, mert Ámen, mondom nektek, ha annyi hitetek lesz, mint egy 
mustármag és azt mondjátok ennek a hegynek: menj innen amoda, elmegy és semmi sem lesz 
lehetetlen nektek. 
 
Máté17.21. (de ez a fajta nem megy ki, csak imádság és böjtölés által.) 
 
Máté17.22. az Emberfiát emberek kezébe adják, 
 
Máté17.23. és megölik Őt, és a harmadik napon életre kel.  
 
Máté17.25. mit gondolsz Simon, a föld királyai kitől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól vagy 
idegenektől ? 
 
Máté17.26. a fiak tehát adómentesek. 
 
Máté17.27. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerre, vess be egy horgot és a ráakadó 
első halat húzd ki, és nyisd fel a száját, egy státért találsz benne, azt vedd ki és add oda nekik értem 
és érted. 

18. 
Máté18.3. Ámen, mondom nektek, hogyha meg nem változtok (fordultok) és nem lesztek olyanok(ká) 
mint a (kis)gyermekek, (egyáltalán) nem mentek be az Egek (Istenének) a Királyságába,  
 
Máté18.4. aki tehát megalázza magát (kicsi lesz) mint ez a kisgyermek, az a nagyobb az Egek 
(Istenének) Királyságában, 
 
Máté18.5. és aki befogad egy ilyen (kis)gyermeket az én nevemben, engem fogad be, 
 
Máté18.6. aki pedig megbotránkoztat (botlásba visz) egyet e kicsinyek közül, akik bennem hisznek, 
jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a mély tengerbe süllyesztenék. 
 
Máté18.7. Jaj a világnak a botrányok (a botlásba vivő alkalmak) miatt ! mert szükséges 
(elkerülhetetlen) ugyan, hogy botrányok jöjjenek, mégis jaj annak az embernek, aki által jön a botrány. 
 
Máté18.8. Ha pedig a kezed vagy lábad megbotránkoztat (botlásba visz, kelepcébe csal) téged, vágd 
le és dobd el (magadtól), jobb neked, ha csonkán és sántán mégy be az életbe, minthogy két kézzel 
vagy két lábbal dobjanak (vessenek) az aioni /(világ)korszakig tartó/ tűzbe, 
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Máté18.9. És ha a szemed botránkoztat meg (visz botlásba, kelepcébe csal) téged, vájd ki és dobd el 
magadtól, jobb neked ha félszemmel mégy be az életre, minthogy két szemmel a gyehenna tüzébe 
dobjanak. 
 
Máté18.10. Vigyázzatok (figyeljetek), nehogy e kicsinyek közül valamelyiket kevésbe vegyetek 
(megvessetek), mert mondom nektek, hogy angyalaik az égben mindenkor látják égi Atyám arcát, 
 
Máté18.11. mert azért jött az Emberfia, hogy megmentse (megtartsa) ami elveszett ! 
 
Máté18.12. Mit gondoltok ? Ha egy embernek száz juha van, és egy közülük eltéved (elcsatangol), 
nem hagyja-e a hegyoldalon a kilencvenkilencet és elmegy, hogy megkeresse az eltévedtet ? 
 
Máté18.13. És ha (történetesen) sikerül megtalálnia, Ámen, mondom nektek, inkább (jobban) örül 
annak, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. 
 
Máté18.14. Így a ti égi Atyátok akarata sem az, hogy e kicsinyek közül egy is elvesszen. 
 
Máté18.15. Ha pedig vétkezik ellened (megbántott) testvéred, menj és győzd meg őt négyszemközt 
(tárd fel előtte). Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. 
 
Máté18.16. Ha azonban nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két társat, hogy két - vagy 
három tanú vallomásán szilárdan álljon minden beszéd. 
 
Máté18.17. Ha pedig azokra sem hallgat, mondd meg az eklézsiának (kihívott gyülekezet), ha pedig 
az eklézsiára sem hallgat, legyen számodra olyan, mint a (pogány) nemzetekből való vagy a 
vámszedő. 
 
Máté18.18. Ámen, mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz az égben (is), és amit 
feloldotok a földön, oldva lesz az égben (is). 
 
Máté18.19. Ismét mondom nektek, hogy ha ketten közületek összhangban lesznek a földön 
akármilyen dologban, és amit így kérnek, meglesz nekik az én égi Atyámnál, 
 
Máté18.20. mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. 
 
Máté18.22. nem azt mondom neked, hétszer, hanem hetvenszer hétszer. 
 
Máté18.23. Ezért hasonlít az Egek (Istenének) Királysága egy (bizonyos) királyhoz, aki számadást 
akart tartani a rabszolgáival, 
 
Máté18.24. amikor hozzákezdett (elkezdte a számadást), odahoztak (odavezettek) elébe egyet, aki 
tízezer talentummal volt adósa (tartozott neki), 
 
Máté18.25. mivel pedig nem volt neki miből megadni (visszafizetni), az úr megparancsolta, hogy adják 
el őt, feleségét és a gyermekeit és mindenét amije van és fizessenek. 
 
Máté18.26. Leborult ekkor a rabszolga, imádva (hódolattal) kérlelte, ezt mondva neki: légy hosszútűrő 
irántam és mindent megfizetek neked. 
 
Máté18.27. Megsajnálta pedig az úr a rabszolgát, elbocsátotta és az adósságát is elengedte neki. 
 
Máté18.28. Amikor pedig ez a rabszolga kiment, találkozott egyik rabszolgatársával (talált egyet 
rabszolgatársai közül), aki száz dénárral tartozott neki és megragadta, fojtogatta, ezt mondta: add 
meg, amivel tartozol, 
 
Máté18.29. leborult ekkor rabszolgatársa segítséget kérve ezt mondta: légy hosszútűrő irántam 
(hozzám) és megfizetek neked, 
 
Máté18.30. de az nem akarta, hanem elment és börtönbe vetette, míg adósságát meg nem adja (ki 
nem egyenlíti a tartozását). 
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Máté18.31. Amikor pedig rabszolgatársai látták mi történt, nagyon elszomorodtak, és elmentek 
urukhoz, jelentették neki mindazt, ami történt. 
 
Máté18.32. Akkor az ura maga elé (magához) hívatta, ezt mondta neki: gonosz rabszolga, minden 
adósságodat (tartozásodat) elengedtem neked, mivel segítségül hívtál engem (segítségemet kérted), 
 
Máté18.33. nem kellett volna neked is könyörülnöd rabszolgatársadon, mint ahogy én is 
megkönyörültem rajtad ? 
 
Máté18.34. És megharagudott az ura (haragjában) átadta őt a hóhéroknak (kínzóknak), amíg (csak) 
minden adósságát (tartozását), meg nem adja amivel tartozik neki. 
 
Máté18.35. Így tesz veletek égi Atyám is, ha valaki szívből meg nem bocsát testvérének. 

19. 
Máté19.4. nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfit és nőt alkotott? 
 
Máté19.5. emiatt a férfi elhagyja az apját és az anyját és ragaszkodik a feleségéhez és ketten lesznek 
egy (hús)testté. 
 
Máté19.6. Így már nem kettő, hanem egy (hús)test. Amit tehát az Isten egybekapcsolt (egy igába 
fogott, összeszerkesztett), ember nehogy szétválassza. 
 
Máté19.8. Mózes a keményszívűségtek miatt engedte meg (keményszívűségtekre tekintett), hogy 
elbocsássátok a feleségeteket, de kezdettől fogva nem így volt. 
 
Máté19.9. Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét (esetleges) cédaságon kívül, és 
mást vesz el, házasságot tör és aki elbocsátott nőt vesz feleségül, házasságtörő. 
 
Máté19.11. nem mindenkiben van helye ennek a szónak (az Ige szavának), nem mindenki veszi be 
(ad teret), csak akiknek adatott. 
 
Máté19.12. Mert vannak férfiatlanok, akik anyjuk méhétől (születésüktől fogva) férfiatlanok, vannak, 
akiket emberek tettek férfiatlanokká és vannak, akik azzá tették magukat az Egek (Istenének) 
Királysága miatt. Aki képes ezt felfogni, fogja fel. 
 
Máté19.14. hagyjátok (engedjétek) a (kis)gyermekeket és nehogy eltiltsátok (akadályozzátok) őket, 
hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké az Egek (Istenének) Királysága. 
 
Máté19.17. mit kérdezel engem a jóról ? Csak egy valaki a jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, 
tartsd meg a parancsolatokat, 
 
Máté19.18. ne gyilkolj, házasságot ne törj, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál !  
 
Máté19.19. Tiszteld az apádat és az anyádat és szeresd embertársadat (aki a legközelebb van 
hozzád), mint saját magadat, 
 
Máté19.21. ha tökéletes akarsz lenni (végcélba akarsz jutni), menj, add el vagyonodat és add a 
koldusszegényeknek és kincsed lesz az egekben és jer ide, kövess engem, 
 
Máté19.23. Ámen, mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be az Egek (Istenének) Királyságába. 
 
Máté19.24. könnyebb a tevének a varrótű fokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni (bemenni) az Isten 
királyságába. 
 
Máté19.26. embereknél (emberek mellé állva) ez lehetetlen, de Istennél (Isten mellé állva) mindez 
lehetséges. 
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Máté19.28. Ámen, mondom nektek, hogy ti akik követtetek engem, az újjáalakuláskor 
(újjászületéskor), amikor az Emberfia dicsősége trónjára ül, ti is tizenkét trónra ültök oda és ítélkezni 
fogtok Izrael tizenkét  törzse felett, 
 
Máté19.29. és mindenki, aki az én nevemért elhagyja házát, vagy testvéreit vagy nővéreit vagy apját 
vagy anyját vagy feleségét vagy gyermekeit vagy szántóföldjeit, százszorosát kapja vissza és aioni 
/(világ)korszakra szóló, (világ)korszakig tartó/ életet kap osztályrészül. 
 
Máté19.30. Sok első lesz utolsóvá és utolsó elsővé. 

20. 
Máté20.1. Mert hasonló az Egek (Istenének) Királysága a gazdaemberhez, aki mindjárt korán reggel 
kiment, hogy munkásokat fogadjon (bérbe) szőlőjébe, 
 
Máté20.2. és miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket szőlőjébe. 
 
Máté20.3. A harmadik óra körül kiment és más munkanélkülieket látott ácsorogni (tétlenül álldogálni) a 
piacon, 
 
Máté20.4. azoknak is szólt: menjetek ti is a szőlőmbe és ami igazságos, megadom majd nektek. 
 
Máté20.5. Ezek is elmentek: hat és kilenc óra körül ismét kiment és ugyanúgy tett. 
 
Máté20.6. Amikor pedig tizenegy körül kiment másokat talált ácsorogva és azt mondta nekik: mi(ér)t 
ácsorogtok itt egész nap tétlenül ? 
 
Máté20.7. Ezt mondták neki: mert senki sem fogadott (bérbe) fel minket. Ő ezt mondta nekik: 
menjetek el ti is a szőlőmbe. 
 
Máté20.8. Amikor este lett, a szőlő ura ezt mondta vincellérjének: hívd a munkásokat és add meg 
nekik a bért, kezdve a legutolsótól az elsőkig. 
 
Máté20.9. Jöttek pedig akik tizenegy óra körül érkeztek, kaptak egy-egy dénárt. 
 
Máté20.10. Amikor (pedig) az elsők jöttek, azt hitték (gondolták), hogy (majd) többet kapnak, de csak 
az egy-egy dénárt kapták ők is. 
 
Máté20.11. A bér felvétele után azonban zúgolódtak a (házi)gazda ellen, 
 
Máté20.12. ezt mondták: ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak és egyenlőkké tetted őket velünk, 
akik a nap(pal) terhét és hőségét viseltük, 
 
Máté20.13. (de) ő pedig egyiküknek így válaszolt: pajtásom, nem vagyok veled igazságtalan, (hát) 
nem egy dénárban egyeztél meg velem ? 
 
Máté20.14. Vedd a magadét és menj: de én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. 
 
Máté20.15. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok ? Vagy a te szemed gonosz 
talán, mert én jó vagyok ? 
 
Máté20.16. Így lesznek az utolsók elsőkké és az elsők utolsókká (mert sok a meghívott, de kevés (a) 
kiválasztott). 
 
Máté20.18. lám, felmegyünk Jeruzsálembe és az Emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak, 
halálra ítélik, 
 
Máté20.19. és átadják a (pogány) nemzetbelieknek, hogy kicsúfolják és megkorbácsolják és keresztre 
feszítsék, de harmadnapon életre kel. 
 
Máté20.21. mit akarsz ? 
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Máté20.22. nem tudjátok, mit kértek, képesek vagytok-e kiinni a poharat, amelyet én fogok inni?  
 
Máté20.23. poharamat ugyan kiisszátok (és a bemerítéssel bemerítkeztek, amellyel én 
bemerítkezem), de hogy a jobb és baloldalamra üljetek, nem az én dolgom megadni, hanem ez azoké, 
akiknek Atyám elkészítette, 
 
Máté20.25. tudjátok, hogy a nemzetek vezetői uralkodnak rajtuk és a nagyok hatalmaskodnak felettük, 
 
Máté20.26. de köztetek ne így legyen, hanem ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a (diakonus) 
szolgátok, 
 
Máté20.27. és valaki, aki közületek első akar lenni, legyen a rabszolgátok, 
 
Máté20.28. mint ahogy az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki (kiszolgálják), hanem hogy 
(diakonusként) szolgáljon és lelkét adja váltságul sokakért, 
 
Máté20.32. mit akartok, hogy tegyek veletek? 

21. 
Máté21.2. menjetek a szemben lévő faluba és mindjárt találtok egy megkötött szamarat, csikójával. 
Oldjátok el és vezessétek ide hozzám. 
 
Máté21.3. Ha valaki szól(na) valamit néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége és mindjárt 
elengedi (azokat). 
 
Máté21.13. meg van írva: a házamat imádság házának fogják hívni, ti pedig a rablók barlangjává 
teszitek, 
 
Máté21.16. igen, sohasem olvastátok, hogy a kiskorúak és csecsemők szájából készítettél dicséretet? 
 
Máté21.19. Soha ne teremjen rajtad gyümölcs ez aionban /(világ)korszakban/.  
 
Máté21.21. Ámen, mondom nektek, ha hitetek lesz és nem kételkedtek, nem csak a fügefával 
tehetitek meg, hanem ha azt mondjátok a hegynek: emelkedj (kelj) fel és vesd magad a tengerbe, az 
is megtörténik, 
 
Máté21.22. és mindazt, amit kértek az imádságban, ha hisztek, meg is kap(já)tok. 
 
Máté21.24. kérdezek tőletek én is egy szót, amit ha megmondotok, én is megmondom nektek, milyen 
hatalommal teszem ezeket. 
 
Máté21.25. A János bemerítése honnan volt: az égből vagy emberektől ?  
 
Máté21.27. én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. 
 
Máté21.28. De mit gondoltok (mi a véleményetek): egy embernek volt két fia és odament az elsőhöz, 
ezt mondta: gyermekem, menj ki dolgozzál ma a szőlőben, 
 
Máté21.29. az (pedig) így válaszolva (ezt mondta): nem akarok, de később meggondolta magát, 
elment. 
 
Máté21.30. És odament a másikhoz (és) hasonlóképpen szólt. Az pedig válaszolva ezt mondta: igen 
uram, és nem ment el. 
 
Máté21.31. A kettő közül melyik tette meg az atya akaratát ? Ámen, mondom nektek, a vámszedők és 
a céda nők megelőznek titeket az Isten Királyságában, 
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Máté21.32. mert eljött hozzátok János az igazságosság útján és nem hittetek neki, de a vámszedők 
és a céda nők pedig hittek neki, ti pedig bár láttátok ezt, nem gondoltátok (bántátok) meg utólag és 
nem hittetek neki. 
 
Máté21.33. Halljatok más példabeszédet: volt egy ember (gazda), aki szőlőt ültetett és kerítéssel 
(sövénnyel) körülkerítette és sajtót ásott le benne és tornyot épített és kiadta földmunkásoknak és 
(külföldre) elutazott. 
 
Máté21.34. Amikor pedig elközelgett a gyümölcsérés időszaka, elküldte rabszolgáit a 
földművesekhez, hogy vegyék át a termést (gyümölcsöket), 
 
Máté21.35. de a földművesek megfogták a rabszolgákat, kit megvertek, kit megöltek, kit pedig 
megköveztek, 
 
Máté21.36. ismét küldött más rabszolgákat, többet mint először, (de) ezekkel is ugyanúgy elbántak 
(tettek). 
 
Máté21.37. Utoljára pedig a fiát küldte el hozzájuk, ezt mondta: a fiamat (csak) megbecsülik, 
 
Máté21.38. de mikor a földművesek meglátták a fiát, ezt mondták maguk közt: ez a birtokos fia, jertek 
öljük meg, és miénk lesz a birtok, 
 
Máté21.39. és megfogták, kidobták a szőlőből és megölték. 
 
Máté21.40. Amikor tehát megjön (megérkezik) a szőlő ura, mit csinál azokkal a földművesekkel ? 
 
Máté21.41. Mint rosszakat, rossz sorsra juttatja és a szőlőt más földműveseknek adja ki,  akik 
megadják neki (beszolgáltatják) a termést a kellő időszakban. 
 
Máté21.42. Sohasem olvastátok az írásokban: A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett, 
az Úr tette azzá és ez csodálatos a szemeinkben ? 
 
Máté21.43. ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten Királyságát és olyan nemzetnek 
adják, amely meghozza a termését (gyümölcseit), 
 
Máté21.44. és aki erre a kőre esik, szétzúzódik rajta, akire pedig ráesik, szétzúzza azt. 

22. 
Máté22.2. hasonlít az Egek (Istenének) Királysága egy emberhez, egy királyhoz, aki menyegzőt 
csinált a fiának, 
 
Máté22.3. és elküldte a rabszolgáit, hogy hívják el a meghívottakat (hivatalosakat) a menyegzőbe, de 
azok nem akartak eljönni. 
 
Máté22.4. Ismét küldött más rabszolgákat, ezt mondta: mondjátok meg a meghívottaknak 
(hivatalosaknak): lám, az ebédemet elkészítettem, az ökreimet és hízlalt állataimat levágattam és 
minden készen van, jertek ide a menyegzőbe, 
 
Máté22.5. de ezek nem törődtek vele (és) elmentek, egyik a szántóföldjére, a másik az üzlete után. 
 
Máté22.6. A többiek pedig megragadták a rabszolgáit, bántalmazták és megölték. 
 
Máté22.7. A király pedig (mikor ezt meghallotta), megharagudott és elküldte csapatait (hadait), 
elpusztította ezeket a gyilkosokat és városukat felégette. 
 
Máté22.8. Ekkor ezt mondta rabszolgáinak: a menyegző ugyan kész, de a meghívottak (hivatalosok) 
nem méltók rá. 
 
Máté22.9. Menjetek hát a keresztutakra (az (út)kereszteződésekre) és akiket csak találtok, hívjátok be 
a lakodalomba, 



 22 

 
Máté22.10. és kimentek a rabszolgák az utakra, összeszedtek (összegyűjtöttek) mindenkit, akit csak 
találtak, gonoszokat és jókat egyaránt és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. 
 
Máté22.11. Amikor pedig bejött a király, hogy megszemlélje a vendégeket, észrevett ott egy embert, 
aki nem volt lakodalmas ruhába öltözve, 
 
Máté22.12. és ezt mondta neki: pajtásom, hogyan kerültél ide, hisz nincs lakodalmas ruhád? Az pedig 
elnémult. 
 
Máté22.13. Ekkor a király ezt mondta a szolgáknak: kötözzétek meg lábait és kezeit, dobjátok ki a 
külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, 
 
Máté22.14. mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a kiválasztottak. 
 
Máté22.18. színészkedők (kétszínűek), miért kísértetek (tesztek próbára) engem? 
 
Máté22.19. Mutassátok meg nekem az adópénzt!  
 
Máté22.20. Kié ez a kép, és ez a felírás? 
 
Máté22.21. adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és ami az Istené, Istennek. 
 
Máté22.29. tévedtek, nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát, 
 
Máté22.30. mert a feltámadáskor se nem házasodnak (nősülnek), sem férjhez nem mennek, hanem 
olyanok lesznek, mint az angyalok az égben. 
 
Máté22.31. A halottak feltámadása felől (feltámadásáról) nem olvastátok, amit az Isten beszélt, aki ezt 
mondta: 
 
Máté22.32. Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene ? Nem a holtak, hanem az 
élők Istene 
 
Máté22.37. szeresd Uradat Istenedet egész szívedben és egész lelkedben és egész elmédben 
(gondolkozásmódodban): 
 
Máté22.38. ez a nagy és első parancsolat. 
 
Máté22.39. a második hasonló hozzá: szeresd (legközelebbi) embertársadat, mint önmagadat. 
 
Máté22.40. E két parancsolaton függ az egész törvény és a próféták. 
 
Máté22.42. mit gondoltok (mi a véleményetek) a Krisztus felől: Kinek a fia ?  
 
Máté22.43. hogyan van hát, hogy Dávid szellemben Úrnak hívja Őt, amikor ezt mondja: 
 
Máté22.44. így szólott az Úr az én Uramnak: ülj a jobbomra, még ellenségeidet lábad alá vetem 
(teszem) zsámolyul? 
 
Máté22.45. ha tehát Dávid, Úrnak hívja Őt, - hogyan lehet a fia ? 

23. 
Máté23.2. a Mózes székén az írástudók és farizeusok ülnek. 
 
Máté23.3. Mindent tehát, amit mondanak nektek, tegyétek meg és tartsátok meg, de tetteik szerint 
ne(hogy) tegyetek, mert csak mondják, de nem teszik. 
 
Máté23.4. Ugyanis súlyos és elviselhetetlen (elhordozhatatlan) terheket köt(öz)nek egybe és az 
emberek vállára rakják, ők maguk azonban egy ujjukkal sem akarják azokat (meg)mozdítani. 
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Máté23.5. Minden tettüket az vezeti, hogy lássák az emberek, mert megszélesítik imaszíjukat, 
megnagyobbítják ruhabojtjukat (szegélybojtjukat), 
 
Máté23.6. kedvelik pedig az első helyeket a lakomákban (díszebédeken) és a zsinagógákban 
(gyülekezetekben) az elöl üléseket, 
 
Máté23.7. és az üdvözléseket (köszöntéseket) a (piac-, vásár-) tereken is, hogy az emberek így hívják 
őket: rabbi, 
 
Máté23.8. ti pedig ne(hogy) rabbinak hivassátok magatokat, mert egy a tanítómesteretek, ti pedig 
mind testvérek vagytok, 
 
Máté23.9. és senkit e földön nehogy atyának hívjatok, mert egy a ti Atyátok, az égi (aki az égben van), 
 
Máté23.10. nehogy vezető (tanító) mestereknek (hitoktatóknak) hivassátok magatokat, mert egy a ti 
tanító (oktató) mesteretek: a Krisztus, 
 
Máté23.11. aki nagyobb közületek, az a (diakónus) szolgátok legyen, 
 
Máté23.12. aki pedig felmagasztalja magát, megalázzák, és aki magát megalázza, felmagasztalják. 
 
Máté23.13. De jaj nektek színészkedő (kétszínű) írástudók és farizeusok, mert bezárjátok az Egek 
(Istenének) Királyságát az emberek előtt, mert ti nem mentek be, de a befelé menőket sem engeditek 
bemenni. 
 
Máté23.14. (Jaj nektek kétszínű írástudók és farizeusok, mert az özvegyek házait felemésztitek 
hosszú imádságok színlelése alatt, ezért súlyosabb ítélet alá estek.) 
 
Máté23.15. Jaj nektek kétszínű írástudók és farizeusok, mert körüljárjátok a tengert és a szárazföldet, 
hogy egy áttérőt szerezzetek és miután sikerült, a gyehenna fiaivá teszitek magatoknál kétszerte 
inkább. 
 
Máté23.16. Jaj nektek vak vezetők, akik ezt mondjátok: aki a templomra esküszik, az semmi, de aki a 
templom aranyára esküszik, az kötelezi. 
 
Máté23.17. Balgák és vakok, hát mi nagyobb, az arany, vagy a templom, amely megszenteli az 
aranyat? 
 
Máté23.18. és aki az áldozati oltárra esküszik, az semmi, de aki a rajta lévő áldozati ajándékra 
esküszik, az kötelez. 
 
Máté23.19. Balgák és vakok! hát mi nagyobb az áldozati ajándék vagy az áldozati oltár, amely 
megszenteli az ajándékot ? 
 
Máté23.20. Aki tehát az áldozati oltárra esküszik, esküszik rá, meg mindarra, ami rajta van,  
 
Máté23.21. és aki a templomra esküszik, esküszik arra, aki benne lakik 
 
Máté23.22. és aki az égre esküszik, az Isten trónjára esküszik és arra, aki rajta ül. 
 
Máté23.23. Jaj nektek kétszínű írástudók és farizeusok, mivel tizedet adtok a mentából, a kaporból és 
a köményből, de elhagyjátok azt, ami a törvényben fontosabb: az ítéletet, az irgalmat és a hithűséget, 
pedig ezeket kellene megtenni és azokat sem elhagyni. 
 
Máté23.24. Vak vezetők ! Akik kiszűritek a szúnyogot, de a tevét lenyelitek. 
 
Máté23.25. Jaj nektek, kétszínű írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, 
de belül tele van kapzsisággal (rablott holmival) és mértéktelenséggel. 
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Máté23.26. Vak farizeus ! tisztítsd meg előbb a poharad (és a tálad) belsejét, hogy külseje is tiszta 
legyen. 
 
Máté23.27. Jaj nektek, képmutató (kétszínű) írástudók és farizeusok, mert hasonlíttok a kimeszelt 
sírokhoz, amelyek kívülről szépnek (szemre valóknak) látszanak, de belül tele vannak halottak 
csontjaival és minden tisztátalansággal,  
 
Máté23.28. Így ti is kívülről ugyan az emberek előtt igazságosaknak (igazultaknak) látszotok, de belül 
tele vagytok kétszínűséggel és törvénytelenséggel. 
 
Máté23.29. Jaj nektek, kétszínű írástudók és farizeusok, mert építitek a próféták sírjait és díszítitek az 
igaz(ult)ak síremlékeit, 
 
Máté23.30. és ezt mondjátok: ha apáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a 
próféták vérében, 
 
Máté23.31. így magatok tanúskodtok arról, hogy a próféták gyilkosainak a fiai vagytok. 
 
Máté23.32. Töltsétek hát be ti is apáitok mértékét. 
Máté23.33. Kígyók, viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gyehennára ítéléstől ? 
 
Máté23.34. Ezért küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, és ezek közül egyeseket 
(némelyeket) megöltök és keresztre feszíttek és másokat megkorbácsoltok a zsinagógáitokban és 
városról-városra üldöztök, 
 
Máté23.35. úgyhogy rátok száll minden igaz(ult) vér(e), amit a földön kiontottak az igaz(ságos) Ábel 
vérétől egészen Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között 
gyilkoltatok meg. 
 
Máté23.36. Ámen, mondom nektek, mindez eljön erre a nemzedékre. 
 
Máté23.37. Jeruzsálem, Jeruzsálem, (mely) megölöd a prófétákat és megkövezed a hozzád 
küldötteket, hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, mint a madár összegyűjti fiókáit szárnyai 
alá, és nem akartátok. 
 
Máté23.38. Lám meglátjátok, elhagyatott lesz a házatok, 
 
Máté23.39. mert mondom nektek (egyáltalán) nem láttok engem mostantól fogva, amíg nem 
mondjátok: áldott, aki az Úr nevében jön ! 

24. 
Máté24.2. nem látjátok mindezeket ? Ámen, mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amelyet le nem 
rombolnának. 
 
Máté24.4. vigyázzatok (figyeljetek), nehogy valaki félrevezessen  (megtévesszen, tévútra vezessen) 
titeket, 
 
Máté24.5. mert sokan jönnek az én nevemben, ezt mondják: én vagyok a Krisztus és sokakat 
megtévesztenek. 
 
Máté24.6. Hallani fogtok pedig háborúkról és háborús hírekről, meglássátok meg ne rémüljetek 
(riadjatok), mert mindezeknek meg kell lenni, de ez még nem a vég, 
 
Máté24.7. mert nemzet támad (kel fel) nemzet ellen és királyság királyságra és lesznek éhségek, 
ragályos betegségek és helyenként földrengések, 
 
Máté24.8. mindez pedig a vajúdási fájdalmak (gyötrelmek) kezdete. 
 
Máté24.9. Ekkor majd nyomorúságra kiszolgáltatnak (átadnak) és megölnek titeket, és gyűlöletesek 
lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt (nevemért), 
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Máté24.10. és akkor sokan elbotlanak (eltántorodnak) és egymást elárulják (kiszolgáltatják) és 
gyűlölik, 
 
Máté24.11. és sok hazug (ál) próféta lép fel, és sokakat megtévesztenek, 
 
Máté24.12. és a törvénytelenség növekedésével sokakban kihűl a szeretet. 
 
Máté24.13. Aki azonban a végsőkig kitart, megmenekül (meg lesz mentve, meg lesz tartva, üdvözül), 
 
Máté24.14. és Isten Királyságának ezt az evangéliumát (örömhírét) hírnökök fogják hirdetni az egész 
lakott földkerekségen tanúbizonyságul minden nemzetnek és akkor jön el a vég. 
 
Máté24.15. Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztítás iszonyatossága, amelyről Dániel próféta 
beszélt, a szent helyen áll - aki olvassa, értse meg -  
 
Máté24.16. akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyek közé, 
 
Máté24.17. aki a tetőn van, nehogy leszálljon, hogy házából valamit kivigyen, 
 
Máté24.18. és aki a mezőn van, nehogy visszaforduljon (hazamenjen) felsőruhájáért. 
 
Máté24.19. Jaj pedig a várandós és a szoptatós asszonyoknak azokban a napokban. 
 
Máté24.20. Imádkozzatok, hogy meneküléstek ne télen legyen, vagy szombaton, 
 
Máté24.21. mert nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig és 
nem is lesz, 
 
Máté24.22. és ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egy lény /(hús)test/ 
sem, de a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok. 
 
Máté24.23. Akkor ha valaki azt mondja nektek: nézzétek, itt van a Krisztus, vagy ott, nehogy 
elhiggyétek, 
 
Máté24.24. mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak (lépnek föl) és nagy jeleket és 
csodákat visznek végbe (mutogatnak), hogy tévútra vezessék, ha lehet, még a kiválasztottakat is. 
 
Máté24.25. Lám, előre megmondtam nektek, 
 
Máté24.26. ha tehát azt mondják nektek: nézzétek, a pusztában van, nehogy kimenjetek! nézzétek: a 
kamrákban, ne higgyétek. 
 
Máté24.27. Mert miképp a villámlás napkeleten támad és napnyugatig ellátszik, úgy lesz az 
Emberfiának megjelenése (visszajövetele) is. 
 
Máté24.28. Mert ahol hulla van, odagyűl(ekez)nek a keselyűk. 
 
Máté24.29. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, a hold nem ad 
világosságot, és a csillagok lehullanak az égről és az egek hatalmasságai (erői) megrendülnek. 
 
Máté24.30. Ekkor feltűnik (megjelenik) az égen az Emberfiának a jele, és akkor jajveszékel (mellét 
veri) majd a föld minden népe (törzse, nemzetsége) és meglátják, amint eljön az Emberfia az ég 
felhőin, hatalommal és nagy dicsőséggel 
 
Máté24.31. és elküldi az angyalait harsonazengéssel (kürtszóval) és összegyűjtik a választottait a 
négy égtáj felől minden irányából az ég egyik szélétől a másikig. 
 
Máté24.32. A fügefától tanuljátok meg a példázatot: amikor ága már zsenge és levelei kihajtottak, 
tudjátok, hogy közel van a nyár. 
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Máté24.33. Így ti is, amikor mindezeket látjátok, vegyétek tudomásul, hogy (Ő) közel van: a küszöbön. 
 
Máté24.34. Ámen, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. 
 
Máté24.35. Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim (Igéim) semmiképpen el nem múlnak. 
 
Máté24.36. Azt a napot és órát azonban senki sem tudja, még az ég angyalai sem, csak egyedül az 
Atya, 
 
Máté24.37. mert mint a Noé napjai, úgy lesz az Emberfiának visszajövetele is, 
 
Máté24.38. mert ahogyan az özönvíz előtti napokban volt, hogy ettek és ittak, házasodtak és férjhez 
mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, 
 
Máté24.39. és semmit sem tudtak, amíg (nem) jött az özönvíz és el nem sodort mindent, így lesz majd 
az Emberfiának a visszajövetele (megjelenése) is. 
 
Máté24.40. Akkor (ha) ketten lesznek a mezőn, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. 
 
Máté24.41. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. 
 
Máté24.42. Legyetek hát éberek (virrasszatok) mert nem tudjátok, melyik órában érkezik Uratok. 
 
Máté24.43. Ezt pedig értsétek meg: hogyha a házigazda tudná, melyik őrváltáskor (éjjeli órában) jön a 
tolvaj, bizonyára vigyázna és nem engedné, hogy betörjön a házába. 
 
Máté24.44. Ezért ti is legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia. 
 
Máté24.45. Ki tehát a hű és értelmes rabszolga, akit ura házanépe fölé állított, hogy kellő időszakban 
kiadja azok táplálékát (eledelét) ?  
 
Máté24.46. Boldog az a rabszolga, akit visszatérő (hazatérő) ura ebben a tevékenységben talál. 
 
Máté24.47. Ámen, mondom nektek, hogy minden vagyona fölé állítja őt, 
 
Máté24.48. ha azonban a rabszolga hitvány és szívében (magában) ezt mondja: késik (elidőzik) az 
uram, 
 
Máté24.49. és a rabszolgatársait verni kezdi, együtt eszik és iszik a részegesekkel, 
 
Máté24.50. megérkezik majd ennek a rabszolgának az ura egy napon, amikor nem várja és abban az 
órában, amelyben nem is gondolja (sejti), 
 
Máté24.51. és kettévágja őt és sorsrészét a kétszínűek közé helyezi, lesz ott sírás és fogcsikorgatás. 

25. 
Máté25.1. Akkor hasonló lesz majd az Egek (Istenének) Királysága tíz szűzhöz, akik fogták (elővették) 
lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé találkozóra. 
 
Máté25.2. Öt pedig balga volt közülük és öt okos (meggondolt, értelmes), 
 
Máté25.3. mert a balgák amikor kézbe fogták (vették) lámpá(sa)ikat nem vittek magukkal olajat. 
 
Máté25.4. Az okosak pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek (magukkal) a korsókban. 
 
Máté25.5. A vőlegény pedig késett (elidőzött), elálmosodtak mind(nyájan) és elszunnyadtak. 
 
Máté25.6. Éjfélkor azonban kiáltás hallatszott: lám! itt a vőlegény, jöjjetek elébe! 
 
Máté25.7. Ekkor a szüzek mind felkeltek és rendbehozták lámpá(sa)ikat. 
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Máté25.8. A balgák pedig ezt mondták az okosaknak: adjatok nekünk olajatokból, mert a mi 
lámpá(sa)ink kialusznak. 
 
Máté25.9. Az okosak pedig ezt válaszolták: nem lehet, hisz akkor nem lesz elég sem nekünk, sem 
nektek: menjetek inkább a kereskedőkhöz és vegyetek magatoknak. 
 
Máté25.10. Amíg pedig vásárolni voltak, megérkezett a vőlegény és akik készen voltak, bementek 
vele a lakodalomba és bezárták az ajtót. 
 
Máté25.11. Később pedig megérkezett a többi szűz is és ezt mondták: uram, uram, nyiss ajtót nekünk! 
 
Máté25.12. De az így válaszolt: Ámen, mondom nektek, nem ismerlek titeket. 
 
Máté25.13. Legyetek hát éberek (virrasszatok), mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, 
(amelyen az Emberfia eljön). 
 
Máté25.14. Mert úgy van ez, mint amikor egy ember, aki külföldre utazott, maga elé (magához) hívta 
rabszolgáit és átadta nekik vagyonát, 
 
Máté25.15. és (az) egyiknek öt talentumot adott és a másiknak kettőt, harmadiknak pedig egyet, 
mindegyiknek képessége szerint, és elutazott külföldre. 
 
Máté25.16. Aki öt talentumot kapott, kiment, forgatta (dolgozott vele) és még ötöt szerzett. 
 
Máté25.17. Hasonlóképpen, aki kettőt kapott, más kettőt szerzett. 
 
Máté25.18. Aki pedig az egyet kapta, elment, földbe ásta és elrejtette ura pénzét. 
 
Máté25.19. Sok idő múlva pedig megérkezett azoknak a rabszolgáknak ura és számadást tartott 
velük, 
 
Máté25.20. és (oda)jött az, aki az öt talentumot kapta, másik öt talentumot hozott és ezt mondta: 
uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd másik öt talentumot szereztem hozzá (nyertem rajta). 
 
Máté25.21. (Ezt) mondta neki az ura: jól van jó és hűséges rabszolgám, kevesen hű voltál, sokat 
bízok rád: menj be urad örömébe, 
 
Máté25.22. odajött az is, aki a két talentumot kapta, ezt mondta: uram, két talentumot adtál át nekem: 
nézd, másik két talentumot szereztem hozzá (nyertem rajta). 
 
Máté25.23. Ura ezt mondta neki: jól van, jó és (hit)hű rabszolgám, kevésen (hit)hű voltál, sokat bízok 
rád: menj be urad örömébe, 
 
Máté25.24. odajött pedig az is, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta: uram, tudom (ismerlek 
téged), hogy kemény ember vagy: aratsz ott, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahová magot nem 
szórtál. 
 
Máté25.25. És ezért féltem, elmentem és elástam (elrejtettem) a földbe a talentumodat, nézd, itt van, 
ami a tied. 
 
Máté25.26. Az úr azonban így válaszolt neki: gonosz és lusta rabszolga, tudtad, hogy aratok, ahol 
nem vetettem és gyűjtök, ahova nem szórtam, 
 
Máté25.27. tehát ezüstpénzemet pénzváltókhoz kellett volna vinned, hogy amikor megérkezem, 
kamatostul kapjam meg azt, ami az enyém. 
 
Máté25.28. Vegyétek el tehát tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. 
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Máté25.29. mert mindenkinek adnak, akinek van, kap és bővölködni fog, akinek pedig nincs, még azt 
is elveszik tőle, amije van, 
 
Máté25.30. és a semmirekellő (hasznavehetetlen) rabszolgát pedig dobjátok ki a külső sötétségbe. Ott 
lesz sírás és fogcsikorgatás. 
 
Máté25.31. Amikor pedig eljön az Emberfia dicsőségében, és vele angyalai mind, akkor helyet foglal 
dicsőségének trónján, 
 
Máté25.32. és összegyűjtenek elébe minden nemzetet és elválasztják őket egymástól, mint a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktől, 
 
Máté25.33. és a juhokat jobb keze felől állítja, és a kecskéket pedig baloldalára. 
 
Máté25.34. Ekkor ezt mondja a Király a jobb oldalán állóknak: jertek ide, Atyám áldottai, vegyétek 
birtokba a világ levetése (alapítása)óta nektek készített királyságot, 
 
Máté25.35. mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen vendég voltam és 
befogadtatok, 
 
Máté25.36. mezítelen (voltam) és felruháztatok, beteg (gyengélkedő) voltam és meglátogattatok 
(felkerestetek) engem, börtönben voltam és eljöttetek hozzám, 
 
Máté25.37. ekkor így válaszolnak majd az igaz(ságos)ak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy 
tápláltunk volna, vagy szomjazni, hogy megitattunk volna téged ? 
 
Máté25.38. mikor láttunk téged mint idegent, hogy befogadtunk volna, vagy mint mezítelent, hogy 
felruháztunk volna,  
 
Máté25.39. mikor láttunk téged mint beteget vagy mint börtönlakót, hogy hozzád mentünk volna ? 
 
Máté25.40. és így válaszolt a Király nekik: Ámen, mondom nektek, hogy amit eggyel e legkisebb 
testvéreim közül tettetek, velem tettétek. 
 
Máté25.41. Ekkor a bal keze felől állóknak is szól majd: menjetek el tőlem átkozottak az aioni 
/(világ)korszakig tartó/ tűzbe, amely az ördög és angyalai számára készült, 
 
Máté25.42. mert éheztem és nem adtatok enni, szomjaztam és nem itattatok, 
 
Máté25.43. idegen voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, 
beteg (gyengélkedő) voltam és börtönlakó voltam és nem látogattatok meg (engem), 
 
Máté25.44. akkor azok is válaszolnak (majd) néki (és ezt mondják): Uram, mikor láttunk téged éhezni, 
vagy szomjazni, vagy idegennek vagy mezítelennek, vagy betegnek vagy börtönben levőnek és 
(diakónusként) nem szolgáltunk néked ? 
 
Máté25.45. Ekkor így válaszol nekik: Ámen, mondom nektek, ezeket, amit eggyel a kisebbek közül 
nem tettetek, velem nem tettétek meg. 
 
Máté25.46. és ezek majd elmennek az aioni /(világ)korszakig tartó/ büntetésre, az igaz(ságos)ak 
pedig az aioni /(világ)korszakig tartó/ életbe, 

26. 
Máté26.2. tudjátok, hogy két nap múlva páska(húsvét) lesz és az Emberfiát átadják, hogy keresztre 
feszítsék. 
 
Máté26.10. mit bántjátok ezt az asszonyt? hiszen szép dolgot művelt velem, 
 
Máté26.11. mert koldusszegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek veletek mindig, 
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Máté26.12. amikor ezt az illatos olajat testemre öntötte, a temetésemre (nézve) tette. 
 
Máté26.13. Ámen, mondom nektek, bárhol az egész világon ahol csak hirdetik majd az evangéliumot, 
az ő tettéről is megemlékeznek. 
 
Máté26.18. menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez és mondjátok neki: a tanítómester ezt 
üzeni: az én időm közel van, nálad fogyasztom el a húsvéti vacsorámat (tartom meg a páskát) 
tanítványaimmal, 
 
Máté26.21. Ámen, mondom nektek, egy közületek elárul (átad) engem, 
 
Máté26.23. aki kezét velem együtt mártja a tálba, az árul el engem. 
 
Máté26.24. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az 
Emberfiát elárulja. Jobb volna neki, ha meg sem született volna (létre sem jött volna). 
 
Máté26.25. te mondtad. 
 
Máté26.26. vegyétek, egyétek, ez az én testem, 
 
Máté26.27. igyatok ebből mindnyájan, 
 
Máté26.28. mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára. 
 
Máté26.29. Mondom pedig nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőnek ebből a terméséből addig a 
napig, amikor majd azt az újat iszom veletek az Atyám királyságában, 
 
Máté26.31. ti mindnyájan megbotránkoztok bennem ma éjszaka, mert meg van írva: megverem a 
pásztort és szétszóródnak a nyáj juhai, 
 
Máté26.32. de azután, hogy feltámadtam, előttetek megyek Galileába, 
 
Máté26.34. Ámen, mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor 
megtagadsz engem. 
 
Máté26.36. üljetek le itt, amíg elmegyek és amott imádkozom. 
 
Máté26.38. halálos szomorúság fogta el a lelkemet, maradjatok itt és virrasszatok velem, 
 
Máté26.39. Atyám, ha lehetséges, múljék el e pohár tőlem, mégis ne úgy legyen, amint én akarom, 
hanem amint Te. 
 
Máté26.40. ennyire nem bírtok egy órát sem virrasztani (ébren lenni) velem ? 
 
Máté26.41. Virrasszatok (legyetek ébren) és imádkozzatok, nehogy kísértésbe (megpróbáltatásba) 
essetek (kerüljetek) (mert) a szellem ugyan kész, de a (hús)test gyönge. 
 
Máté26.42. Atyám, ha nem múlhatik el ez a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a Te akaratod. 
 
Máté26.45. szunnyadjatok tovább most már és pihenjetek, lám! közel van az óra és az Emberfiát a 
bűnösök kezébe adják. 
 
Máté26.46. Ébredjetek, induljunk (keljetek fel, menjünk). Lám! közeledik, aki elárul engem. 
 
Máté26.50. barátom, ezért jöttél!  
 
Máté26.52. tedd vissza a helyére harcikardodat, mert mindenki aki harcikardot ragad, harcikard által 
pusztul el. 
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Máté26.53. Vagy azt gondolod (úgy véled), nem kérhetném Atyámat és most mellém állítana több 
mint tizenkét sereg angyalt?  
 
Máté26.54. de akkor hogyan teljesednének be az Írások, mivel hogy ennek így kell lenni ? 
 
Máté26.55. mint egy rablóra úgy jöttetek ki harcikardokkal és dorongokkal hogy elfogjatok? Naponként 
a templomépületben ültem, tanítottam és nem fogtatok el. 
 
Máté26.56. De mindez azért lett, hogy betelje(sedje)nek a próféták írásai.  
 
Máté26.64. te mondtad, sőt többet mondok nektek, mostantól fogva meglátjátok majd az Emberfiát, 
amint a Mindenható (Hatalmas) jobbján ül és az ég felhőin eljön. 

27. 
Máté27.11. te mondod, 
 
Máté27.46. Éli, Éli, lama sabaktáni ? azaz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem ? 

28. 
Máté28.9. örömöt kívánok nektek (örüljetek).  
 
Máté28.10. nehogy féljetek! menjetek el, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába és ott 
meglátnak engem. 
 
Máté28.18. én kaptam meg minden hatalmat az égben és a földön. 
 
Máté28.19. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá (tanítsatok) minden nemzetet, merítsétek be őket 
az Atya és a Fiú és a Szent Szellem nevében, 
 
Máté28.20. tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek: és íme! én veletek 
vagyok minden nap a világkorszak bevégződéséig. 
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