Jézus mondásai az evangéliumban
1. Bízzál, megbocsátanak bűneid.
Máté 16,27
2. Az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy Istentől jöttem.
János 16,27
3. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és
megnyugvást adok nektek.
Máté 11,26
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4. Istennél minden lehetséges.
Máté 19,26
5. Az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem, hogy ő szolgáljon és életét
adja váltságul sokakért.
Máté 20,28
6. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.
Lukács 10,20
7. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek,
ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!
János 14,27
8. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
János 20,29
9. …jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból
való, hallgat az én szavamra.
János 18,37
10. Kövess engem!
Máté 8,22
11. Térjetek meg, mert egészen közel van már a mennyek országa.
Máté 4,17
12. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Máté 5,16
13. Aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.
Máté 5,22
14. Szeressétek ellenségiteket.
Máté 5,44
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15. Aki mindvégig kitart, üdvözül.
Máté 10,22
16. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei
Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom
mennyei Atyám előtt.
Máté 10,32-33
17. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű megnyugvást találtok
lelketeknek.
Máté 11,29
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18. Békességben éljetek egymással!
Máté 9,50
19. Higgyetek Istenben!
Márk 11,22
20. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy
mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.
Márk 11,25
21. Legyetek irgalmasok, mint Atyátok is irgalmas.
Lukács 6,36
22. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét
akkor sem a vagyona tartja meg.
Lukács 12,15
23. Aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája.
János 8,34
24. Ha szeretettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat.
János 14,15
25. Aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van.
János 5,24
26. Az ég és föld elmúlik, de az én beszédem nem múlik el.
Máté 24,35
27. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége,
és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagyhatalommal és dicsőséggel.
Máté 24,30
28. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Máté 28,20
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