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A zsoltárok könyve 85,13 

Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését. 

 

A zsoltárok könyve 104,14 

Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen 

a földből. 

 

A zsoltárok könyve 104,30 

Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 1,11 

Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely 

gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn. 

 

 Mózes első könyve a teremtésről 1,24 

Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó 

állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 1,30 

A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó 

mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 27,30 

A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 3,17 
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Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, 

a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos 

munkával élj belőle életednek minden napjaiban.  

 

Mózes első könyve a teremtésről 8,22 

Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka • 

meg nem szűnnek. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 27,28 

Adjon az Isten tenéked az ég harmatából, és a föld kövérségéből, és gabonának és bornak 

bőségét. 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 25,19 

És megtermi a föld az ő gyümölcsét, hogy eleget ehessetek, és bátorságosan lakhattok azon. 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 26,4 

Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi 

gyümölcsét 

 

Mózes első könyve a teremtésről 8,17 

Minden vadat, mely veled van, minden testből, madarat, barmot, és minden földön csúszó-

mászó állatot vígy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak 

a földön. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 9,2 

És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi 

nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott 

 

Mózes ötödik könyve a törvény summája 7,13 

És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek 

gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és 

juhaidnak ellését azon a földön, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt. 

 

Mózes ötödik könyve a törvény summája 8,7 



Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged; bővizű patakoknak, forrásoknak és mély 

vizeknek földére, a melyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 2,19 

És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és 

elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az 

élő állatnak, az annak neve. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 3,19 

Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: 

mert por vagy te s ismét porrá leszesz. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 3,23 

Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 9,16 

Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló 

szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van. 

 

 

Mózes ötödik könyve a törvény summája 22,6 

Ha madárfészek akad elédbe az úton valamely fán vagy a földön, madárfiakkal vagy 

tojásokkal, és az anya rajta ül a fiakon vagy a tojásokon: meg ne fogd az anyát a fiakkal 

egyben 

 

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele 9,6 

Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat 

 

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom 10,2 

Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, 

hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. 

 

A Máté írása szerint való szent evangyéliom 13,38 



A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak 

fiai. 

 

A Máté írása szerint való szent evangyéliom 13,26 

Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. 

 

A Máté írása szerint való szent evangyéliom 17,20 

Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert • bizony mondom néktek: Ha 

akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen 

amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. 

 

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom 17,6 

Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez 

eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek. 

 

Észaiás próféta könyve 37,27 

És lakóik elájultak és megrendültek és megszégyenültek, és lőnek mint a mező füve és 

gyönge zöldség, és mint a virág a háztetőn, • mint szárba nem indult vetés! 

 

Zakariás próféta könyve 8,12 

Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az 

egek is megadják harmatjokat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát. 

 

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom 13,19 

A mennyek országa hasonló • a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; 

és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.  

 

Máté 13.fejezet 3,7 

És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni, 

És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt. 

Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy 

nem vala mélyen a földben 

De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott. 
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Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt. 

Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan 

annyit, némely pedig harmincz annyit. 

 

A Máté írása szerint való szent evangyéliom 13,12 

Mert • a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije 

van. 

 

 

Jakab apostolnak közönséges levele 3,7 

Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és 

meg is szelidíttetett az emberi természet által: 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 23,22 

Mikor pedig földetek termését learatjátok: ne arasd le egészen a meződnek • széleit, és az 

elhullott gabonafejeket fel ne szedd; a szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok 

az Úr, a ti Istenetek. 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 25,7 

A te barmodnak is és a vadnak, a mely a te földeden van, legyen annak minden termése 

eledelül. 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 26,4 

Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi 

gyümölcsét. 

 

Mózes ötödik könyve a törvény summája 24,20 

Ha olajfád termését lerázod, ne szedd le, a mi még utánad marad; a jövevényé, árváé és az 

özvegyé legyen az. 

 

Ezékiel próféta könyve 36,30 

És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek 

gyalázatját a pogányok között. 

 



Mózes ötödik könyve a törvény summája 14,6 

És mindazt az állatot, a melynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és 

kérődző az állatok között, megehetitek. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 1,26 

És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a 

tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó 

mindenféle állatokon. 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 11,13 

A szárnyas állatok közül pedig ezeket útáljátok; meg ne egyétek, útálatosak ezek: a sas, a 

saskeselyű és a halászó sas 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 11,42 

Mindazt, a mi hason csúszik, és mindazt, a mi négy, sőt mindazt, a mi több lábon jár, a földön 

csúszó-mászó bármely állatot, meg ne egyétek ezeket, mert útálatosak ezek. 

 

Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 19,19 

Az én rendeléseimet megtartsátok: Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe 

kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. 

 

Mózes negyedik könyve az Izráeliták megszámlálásáról való könyv 35,3 

Hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, 

jószágaiknak és mindenféle állatjoknak. 

 

Jób könyve 12,10 

A kinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. 

 

Zsoltárok könyve 50,11 

Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam 

 

Zsoltárok könyve 104,25 



Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; apró állatok 

nagyokkal együtt. 

 

Ezékiel próféta könyve 1,14 

És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás czikázása. 

 

Ezékiel próféta könyve 1,22 

És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, • olyan mint a csodálatos kristály, 

kiterjesztve felül fejök felett 

 

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele 4,4 

Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek 

azzal. 

 

Jakab apostolnak közönséges levele 3,7 

Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és 

meg is szelidíttetett az emberi természet által: 

 

A János írása szerint való szent evangyéliom 21,6 

Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték 

azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. 

 

Zsoltárok könyve 93,3 

A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak 

 

Mózes első könyve a teremtésről 1,6 

És monda Isten: • Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől 

 

Zsoltárok könyve 29,3 

Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek 

felett. 

 

Ésaiás próféta könyve 44,3 



Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, 

és áldásomat a te csemetéidre. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 1,10 

És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá 

Isten, hogy jó. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 1,20 

És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld 

felett, az ég mennyezetének színén. 

 

Zsoltárok könyve 23,2 

Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 

 

Zsoltárok könyve 42,2 

Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! 

 

Zsoltárok könyve 78,16 

Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett: 

 

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 21,6 

És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa † és az Omega, a kezdet és a vég. Én a 

szomjazónak adok az élet †† vizének forrásából ingyen. 

 

A János írása szerint való szent evangyéliom 10,16 

Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell 

hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor. 

 

A János írása szerint való szent evangyéliom 10,11 

Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor † életét adja a juhokért 

 

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom 2,8 



Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán 

az ő nyájok mellett. 

 

Zsoltárok könyve 96,12 

Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is, 

 

Ámos próféta könyve 3,4 

Ordít-é az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját barlangjából a 

kölyök-oroszlán, ha semmit nem fogott?! 

 

Jóel próféta könyve 2,22 

Ne féljetek, ti mezei vadak! mert zöldülnek a pusztának virányai; mert a fa megtermi 

gyümölcsét; a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 40,10 

És a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei 

megérlelék a szőlőszemeket 

 

A János írása szerint való szent evangyéliom 15,1 

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. 

 

A János írása szerint való szent evangyéliom 15,5 

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem 

sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 

 

Mózes negyedik könyve az Izráeliták megszámlálásáról való könyv 13,21 

És milyen a föld: kövér-é az, vagy sovány; van-é abban élőfa vagy nincs? És legyetek 

bátorságosok, és szakaszszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlőzsendülés 

napjai valának. 

 

Mózes ötödik könyve a törvény summája 8,8 

Búza-, árpa-, szőlőtő- fige- és gránátalma-termő földre, faolaj- és méz-termő földre. 

 



Zsoltárok könyve 107,37 

És mezőket vetének be és szőlőket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek 

 

Jóel próféta könyve 1,12 

Elszáradt a szőlőtő; a fügefa elhervadt; a gránátfa, a datolyafa és az almafa, a mezőnek 

minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. 

 

Zakariás próféta könyve 8,12 

Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az 

egek is megadják harmatjokat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát. 

 

A Máté írása szerint való szent evangyéliom 7,16 

Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról 

fügét? 

 

Jakab apostolnak közönséges levele 3,12 

Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy 

forrás sem adhat sós és édes vizet. 

 

Ezékiel próféta könyve 47,12 

És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle • ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; 

leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt 

teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik 

orvosságra valók. 

 

Mózes első könyve a teremtésről 1,29 

És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, 

a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül. 

 

Mózes ötödik könyve a törvény summája 28,4 

Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak 

gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. 

 

A Máté írása szerint való szent evangyéliom 12,33 



Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek 

romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát. 

 

A Máté írása szerint való szent evangyéliom 7,17 

Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem 

 

Zsoltárok könyve 85,13 

Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi • gyümölcsét. 

 

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 6,13 

És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor 

nagy szél rázza. 


