


Mt 4:3, 6 

 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt 
mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy 

ezek a kövek változzanak kenyérré.   

Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat.



Mt 14:33  

A hajóban levők pedig leborultak előtte, 
és ezt mondták: „Valóban Isten Fia 

vagy!



Lk 22:70  

Erre mind azt kérdezték: „Akkor hát te 
vagy az Isten Fia?” „Ti mondjátok, hogy 

én vagyok” - felelte nekik. 



És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken 
ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a 
kalászokat. 24A farizeusok így szóltak hozzá: „Nézd, 
miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?” 
25Erre ő ezt kérdezte tőlük: „Sohasem olvastátok, 
mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, ő is, 
meg azok is, akik vele voltak? 26Bement az Isten 
házába Abjátár főpap idején, és megette a szent 

kenyereket, amelyeket nem szabad megenni 
másnak, csak a papoknak; és azoknak is adott, akik 
vele voltak.” 27Majd hozzátette Jézus: „A szombat 

lett az emberért, nem az ember a szombatért; 
28tehát az Emberfia ura a szombatnak is.” 

Márk 2:23-28 



Mt 27:40  

…ha Isten Fia vagy, és szállj le a 
keresztről!



Mt 27:54  

 Bizony, Isten Fia volt ez!



„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták 
tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné 

tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18Mert bizony 
mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem 

múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a 
törvényből, míg minden be nem teljesedik. 19Tehát ha 
valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet 
is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb 
lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket 

megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek 
országában. 20Mert mondom nektek, ha a ti 

igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és 
farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a 

mennyek országába.”  
Máté 5:17-20 



3 Mózes 4:20 
  

Ugyanazt tegye ezzel a bikával, amit a 
vétekáldozati bikával szokott tenni, úgy 

cselekedjék vele. Ha a pap elvégezte értük az 
engesztelést, akkor bocsánatot nyernek.

Zsidók 10:4  

Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére 
bűnöket töröljön el.



Máté 5:48  

Ti azért legyetek tökéletesek, mint 
ahogy mennyei Atyátok tökéletes.




