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Perykopa
25. |QT| Wezwanie do skruchy

2

27. |QT| Wiejadło

3

46. |MQ + Q| O soli [= 220, 295]
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52. |MT| Gorszące członki [= 219]

5
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54. |T| Nie będziesz fałszywie przysięgał
59. |Q| Ojcze nasz [= 240, 348]
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65. |Q| Zbytnie troski [= 269]

8

73. |Q| Drzewo i jego owoce [= 25, 135, 153]
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74. |Q| Łudzenie samego siebie [= 137, 284, 385]

10

75. |Q| O budowie domu na skale [= 138]

11

78. |Q| Synowie królestwa [= 285]
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94. |Q| Pan żniw [= 229]
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104. |Q| Zabijający duszę [= 262]
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111. |T| Zapłata
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115. |Q| Świadectwo o Jochananie. |MQ|
Posłaniec [= 21, 143]
121. Łuskanie kłosów w szabat. |T| Świątynia
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154. |Q| Skarbiec serca [= 136]
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155. |MQ + Q| Żądanie znaku. |Q| Znak Jony

Słownictwo T
- Płody żmij!
- uciec przed przyszłym gniewem
- drzewo niewydające owocu wybornego, zostaje
wycięte i w ogień wrzucone
- on was ochrzci w … ogniu
- zbierze zboże swoje do spichlerza, zaś plewy spali
ogniem nieugaszonym
- do niczego się nie nada już, jak tylko być wyrzuconą
precz, zdeptaną przez ludzi
- oko prawe / ręka prawa gorszy cię
- całe ciało twe mieć rzucone do Gehenny
- co zaś ponadto, od Złego jest
- odpuść nam długi nasze
- wyrwij nas ode Złego
- ptaki niebieskie … nie sieją ani nie żną, ani nie
zbierają do spichlerzy
- nawet Salomon
- trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec
wrzucona
- szukajcie zaś najpierw królestwa niebios i
sprawiedliwości jego
- drzewo dobre owoce wyborne wydaje, zaś zepsute
drzewo owoce spaczone wydaje
- drzewo, niewydające owocu wybornego, zostaje
wycięte i w ogień wrzucone
- Idźcie precz ode mnie pracujący dla bezprawia!
- podobny będzie mężowi roztropnemu, który
zbudował swój dom na skale
- podobny będzie mężowi głupiemu, który zbudował
swój dom na piasku
- synowie królestwa wyrzuceni zostaną w ciemność
zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów
- Proście więc pana żniwa, aby rzucił robotników na
żniwo swoje
- Bójcie się zaś raczej mogącego i duszę, i ciało zgubić
w Gehennie
- ten, co przyjmuje sprawiedliwego w imię
sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego otrzyma
- najmniejszy w królestwie niebios większy od niego
jest
- od świątyni większe jest tutaj
- Płody żmij! Jakże możecie dobre [rzeczy] mówić,
będąc złymi?
- dobry człowiek z dobrego skarbca wyciąga dobre, a
zły człowiek ze złego skarbca wyciąga złe
- a oto więcej niż Salomon tutaj

[= 198, 249]
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158. Nauczanie z łodzi [= 43]. O siewcy
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161. Wyjaśnienie o siewcy

- padły na miejsce skaliste
- po wschodzie słońca, spalone zostały
- padły na ciernie
- padły na ziemię wyborną; i wydały owoc
- Do każdego słuchającego słowa o królestwie
i nie rozumiejącego, przychodzi Zły
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166. |MT + T| O siewcy i życicy
DOKUMENT M (1/9)
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167. |MQ| O ziarnku gorczycy [= 281]
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168. |Q| O zakwasie [= 282]
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170. |T| Wyjaśnienie o życicy
DOKUMENT M (2/9)
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171. |T| O skarbie ukrytym
DOKUMENT M (3/9)
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172. |T| O perle
DOKUMENT M (4/9)
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173. |T| O sieci
DOKUMENT M (5/9)
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174. |T| Nowe i stare rzeczy
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192. |T| Roślina Ojca
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218. |MQ| Zgorszenie. |Q| Biada z powodu
zgorszeń [= 307]
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219. |MT| Gorszące członki [= 52] (dublet)
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221. |T| Nie gardźcie dziećmi [= 337]
225. |Q + T| O darowaniu długów [= 299]
DOKUMENT M (6/9)

- Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który
posiał wyborne nasienie na polu swym
- Przyszli więc niewolnicy właściciela domu
- Pozwólcie róść razem obydwu aż do żniwa
- Zbierzcie najpierw życicę i powiążcie ją w snopki
na spalenie jej, zaś zboże zwieźcie do mojego
spichlerza’
- Podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycy,
które wziąwszy człowiek, zasiał na polu swym
- Najmniejsze wprawdzie jest ze wszystkich nasion
- Podobne jest królestwo niebios do zakwasu, który
wziąwszy kobieta…
- Siejącym wyborne nasienie jest Syn Człowieczy.
Polem zaś jest świat, zaś wybornym nasieniem są
synowie królestwa, zaś życicą, są synowie Złego
- Jak tedy zbiera się życicę i w ogniu spala, tak będzie
przy końcu wieku
- zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia
- I wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów
- sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce
- Podobne jest królestwo niebios do skarbu ukrytego
na polu, który znalazłszy człowiek ukrył
- w swej radości odchodzi i sprzedaje wszystko
- podobne jest królestwo niebios do człowieka kupca,
szukającego wybornych pereł
- poszedłszy, sprzedał wszystko, co miał
- podobne jest królestwo niebios do sieci
- zebrali wyborne do naczyń, a zepsute precz wyrzucili
- wyjdą posłańcy i wyłączą złych spośród
sprawiedliwych
- I wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów
- który stał się uczniem królestwa niebios, podobny
jest do człowieka, właściciela domu, który dobywa ze
skarbca…
- usłyszawszy to słowo, zgorszyli się
- Każda sadzonka, której nie zasadził Ojciec mój
niebieski, wykorzeniona zostanie
- Kto zaś by zgorszył jednego z tych maluczkich
- biada człowiekowi owemu, przez którego zgorszenie
przychodzi
- Jeśli zaś ręka twa, lub noga twa gorszy cię, odetnij ją i
odrzuć od siebie
- być wrzuconym w ogień wieczny
- być wrzuconym do Gehenny ognia
- abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich
- podobne jest królestwo niebios do człowieka, króla,
który chciał zrobić obrachunek sprawy z niewolnikami
swymi
- I płonąc gniewem pan jego, wydał go oprawcom na
tortury
- Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie
każdy bratu swemu z serca swego
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331. |T| O robotnikach w winnicy
DOKUMENT M (7/9)

- Podobne bowiem jest królestwo niebios do
człowieka, właściciela domu, który wyszedł wczesnym
rankiem najmować robotników do swej winnicy
- co będzie sprawiedliwe, wydam wam
- wychodząc o szóstej i o dziewiątej godzinie
- albo czy oko twoje jest złe, gdyż ja dobry jestem
- będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi
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350. |T| O dwóch synach [= 298]
DOKUMENT M (8/9) ?
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352. |Q + T| O uczcie królewskiej [= 292]
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383. |Q| O czujności i złodzieju [= 272]
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384. |Q| O niewolniku roztropnym [= 273]
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385. |MQ + Q| O oczekujących Pana[= 271].
|T + Q| Dziesięć dziewic [= 284]
DOKUMENT M (9/9)

- człowiek miał synków dwóch
- idź dzisiaj pracować w winnicy
- który z tych dwóch uczynił wolę ojca
- Podobne jest królestwo niebios do człowieka, króla,
który urządzał ucztę weselną swemu synowi
- posłał niewolników swych
- odeszli, jeden do własnego pola, drugi zaś do handlu
swego
- Król zaś zapłonął gniewem i wysławszy swych
zbrojnych, wytracił owych zabójców a miasto ich
spalił
- zgromadzili wszystkich, których znaleźli: złych i
dobrych, i zapełniła się sala weselna
- Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go w ciemność
zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
- Wielu bowiem jest zaproszonych, mało zaś
wybranych
- gdyby wiedział właściciel domu, o której straży
złodziej nadejdzie
- Któż zatem jest wiernym niewolnikiem i roztropnym?
- I oddzieli go; i wyznaczy mu z obłudnikami miejsce.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
- podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu
dziewic, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na
spotkanie oblubieńca
- Pięć zaś z nich było głupich, a pięć roztropnych
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386. |Q| O pomnażaniu bogactwa (o
minach) [= 338]
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387. |T| Sąd ostateczny

- Tak jak bowiem człowiek wyjeżdżający przywołał
swoich niewolników i przekazał im dobra jego
- Wiedziałem o tobie, żeś srogi jest człowiek, żnący,
gdzieś nie posiał, i zbierający, gdzieś nie rozrzucił
- [Temu] bowiem kto ma, każdemu będzie dane i
obfitować będzie, temu zaś, kto nie ma, i to, co ma,
będzie odebrane mu
- A nieużytecznego niewolnika wrzućcie w ciemności
zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
- I ustawi owce po prawicy swojej, zaś koziołki po
lewicy
- Wtedy powie król tym po prawicy swojej: Chodźcie,
błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie przygotowane
wam królestwo

