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NOTÍCIA PRELIMINAR 

L'Auror. — Pels testimonis de la tradició ens consta que Lluc és autor 

del terg Evangeli, aixi mateix com dels Actes dels Apostol. 

Amb tot i que no es proposa escriure segons totes les exigéncies dels 

clássics, el seu σύες és d'una categoria literaria superior, no solament en- 

tre els escrits neotestamentaris, sinó entre escriptors contemporanis. 

Pertocant al seu origen, ofici, classe social a qué pertanyia i als fets 
més significats de la seva vida, remetem el lector a la Noticia preliminar 

del vol. XIII, N. T. 

La finalitat que persegueix Pobra de Evangelista sant Lluc está ben 

concretament expressada en el próleg del susdit Evangeli: fer conéixer 
la veritat, τὴν ἀσφάλειαν, a ἢ que Poptim Teófil, a qui va dedicat el 

llibre, assoleixi la certesa d'aquella doctrina en la que ha estat instruit 

(ΕΞ Ὶ 2}. 
Ι com que l'Autor no fou present a tots els fets que narra, cuita d'in- 

formar-se, com ell mateix ens assegura, amb tota diligencia, poant no- 

ticies d'aquells que foren testimonis oculars — presumiblement de la ma- 
teixa Verge Santissima —i ministres de la Bona Nova. 

Per Pexamen intern dels seus escrits, sant Lluc apareix un home de re- 

marcable cultura, amb manta coneixenca de la medicina i una colpidora 

afinitat doctrinal amb Pesquema de la predicació paulina. Les notes es- 
sencials del τεῦς Evangeli són: la umiversalitat de la salvació, Pelecció dels 
Gentils en lloc dels Jueus infidels, la misericordia del Crist Salvador que 
vingué primáriament per als pecadors i per als pobres. 

La data de la composició d'aquest Evangeli cal assignar-la abans de 

Pany 70, per raó del cap. XXI, 20, 31-23, en qué s'alludeix a la profecia 

de la destrucció de Jerusalem com no acomplerta encara. Per altra banda 

sabem que sant Lluc ha estat Púltim dels sinóptics o sigui després de sant 

Marc, segons testifica la tradició; per aixó hom assenyala com a proba- 
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ble una data que va des del 61-63 (cf. Comissió Biblica, Decisió 26 de 
juny 1912). 

ContTINGUT. — L*Evangeli está compost en el segiient pla: 
Un proleg: 1, 1-4. 

La Infancia de sant Joan Baptista i de N. 8. (1, 5-IL, 51); la missió 

del Baptista, baptisme, genealogia i temptacions de Jesucrist (II, 1- 
IN 12) 

1 part: Des del bell comengament del ministeri públic a Galilea fins al 

viatge a Jerusalem (IV, 14-IV, 50): 

1. — Anunciada d'una manera general la predicació de Jesús ve el cas 

concret de la seva manifestació en el seu propi poble Natzaret, on s'a- 
compleix la profecia d'Isaias, es fa palesa la incredulitat dels natzaretans 

i es fa esment de la fe dels gentils (IV, 14-30). 

2. —Predicació, miracles, vocació de Levi, casos de possessió diabo- 

lica, a Pentorn del Llac (V, 17-Vl, 11). 

3. —La Vocació dels Apóstols, el sermó de la muntanya (VI, 12-49). 

4. — Miracles i misericordia envers els pecadors, la reacció dels fariseus 
¡ jueus en general (VII, 1-VIIL, 3). Paráboles i tres miracles a continua- 

ció (VIII, 4-56). 

5. —Missió dels Apóstols i retorn, el miracle dels pans, la confessió de 
Pere i la predicció de la Passió, el seguici de Crist, la transfiguració, el 

guariment del noi endimoniat, segona predicció de la Passió i adoctrina- 
ment dels apóstols (IX, 1-50). 

II part: El Crist caminant vers Jerusalem: Formació detinguda dels 

Apoóstols, doctrina del Reialme de Déu, els seus preparatius (IX, 51- 

¿IRENE 

1. —Els samaritans, condicions del seguici del Crist, la missió dels 

setanta-dos deixebles, el retorn, la confessió de Crist, el gran manament, 

Púnic necessari (IX, 51-X, 42). 

2. — Com ha d'ésser Poració, la mala intenció dels jueus, la flastomia, 

petició de miracle i doctrina de Jesucrist pertocant a la rectitud d'inten- 

ció, puresa, llevat farisaic, perill de les riqueses, confianca en la Provi- 

dencia, vigiláncia (XI, 14-XII, 59). 
3. — Advertiment a la penitencia, la dona guarida, paráboles de la mos- 

tassa i del llevat, la porta estreta, la Jerusalem impenitent, l'home hidró- 

pic, la humilitat, el gran sopar, condició dels deixebles, misericordia de 

Jesús envers els penitents, la veritable prudencia, la perfecció de la llei, 

Llátzer i el τὶς Epuló, escándol i perdo, la fe, el servent inútil, els lepro- 

sos (XIII, 1-XVII, 19). 
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4. —El reialme de Déu: el dia del Fill de 'home, els infants propieta- 
ris del reialme de Déu, la vida eterna i el tresor en el cel, la terca predic- 

ció de la Passió, el cec guarit i Zaqueu, parábola del mnas (XVII, 20- 

ΧΟ 27): 
111 part: Jesucrist es manifesta en la Ciutat Santa (XIX, 28-XXI, 38): 

1. —L'entrada triomfal en la Ciutat i el futur destí d'aquesta (XIX, 28- 
XX, 8). 

2. — Parábola de la vinya i els adversaris rebatuts (XX, 9-XXI, 4). 

3. — Consumació i Redempció (XXI, 5-38). 
IV part: Passió i glorificació de N. 5. J. C. (XXII; 1-XXIV, 35): 

1. — Els princeps dels sacerdots, el traidor. Sopar, Eucaristia, adver- 

timents (XXII, 8-38). 

2. — Els successos de Mont Olivet (XXII, 39-53). 

3. — Jesucrist davant el Sanedri i les negacions de Pere (XXI, 54-71). 

4. — Jesucrist davant Pilat i Herodes (XXIII, 1-25). 

5. — Mort i sepultura. Resurrecció de N. 5. (XXIII, 1-25). 

6. — Jesucrist i els dos deixebles (XXIV, 13-35). 

7. — Jesucrist davant els apóstols, missió i Pascensió de Jesús als Cels 

(XXIV, 36-53). 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

PROOEMIVM 

QVARE ET QVOMODO SCRIPSERIT LvcAs 

(EA) 1: Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ 

τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, “καθὼς παρέδοσαν ἣμῖν οἱ 

ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτότιται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, ϑἔδοξε κἀμοὶ 

παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι κράτιστε 

Θεόφιλε, * va ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

1-4. — Aquest sobri 1 elegant ργεὰπι- 
bul 1 dedicatoria amb qué comenga el 
tercer Evangeli, está escrit en el més 
pur estil grec. Els dos capitols que 
segueixen contenen alguns hebraismes, 
deguts, potser, a la preocupació de 
mantenir una escrupolosa fidelitat a les 
fonts. 

Molts s'han empres de compondre. Per 
Poposició amb el v. 2 sembla que d'en- 
tre aquestes narracions queda exclós 
St. Mt.: així com ell fou testimoni 
ocular. Fa referencia als molts escrits 
sobre la vida de Jesús que,es propaga- 
ren en el comencament de l'Església, 

donada l'avidesa dels primers cristians 
de contixer detalls dels fets de Jesús. 
Tampoc no fa referéncia als Evangelis 
apocrifs, perque aquests són posteriors. 

3.— Des del principi he anat recercant. 
La recerca no era difícil, puix Lluc co- 
negué la Mare de Jesús, de la qual 
copsá dades importants sobre la infan- 
tesa del diví Mestre, com l'Anunciació, 
la Visitació, etc. Entorn d'Ella vivien 
les santes dones que l'havien acom- 
panyada al Calvari, amb les quals so- 
vint devien parlar del naixement i de la 
joventut de Jesús. Hi havia altres mem- 
bres de la familia, com els cosins, que 
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PROEMI 

δ 

PER QUÉ, 1 COM ESCRIVÍ SanT LLuc 

l Posat que molts s'han emprés de compondre una narració de 

les coses acomplides entre nosaltres, *segons ens trameteren els mateixos 

que del comencament ho veieren i han esdevingut ministres de la paraula, 

3 m'ha semblat també a mi, que des del principi he anat recercant diligent- 

ment totes les coses, d'escriure-t'ho per ordre, oh excelent Teofil, *a fi 

que coneguis bé la fermesa de l'ensenyament en qué has estat instruit. 

"Evangeli anomena «germans de Je- 
sús». Entrant en aquest cercle intim, 
Evangelista podia trobar dades pre- 
cises 1 segures. 1 αἰχὸ es veu perfec- 
tament en la narració, en la qual, per 
bé que hi ha coses meravelloses i apa- 
ricions, no es delata enlloc la fantasia 
niles puerilitats dels apocrifs, ans en 
tot s'hi veu la sinceritat i l'escrúpol de 
Phistoriador. 

Escriure-' ho per ordre. Estructurar 
en un cos ordenat molts episodis que 
les necessitats de la catequesis havien 

separat. Uns han interpretat en un or- 
dre cronolóogic, altres en un ordre te- 
mátic sistematitzat. En conjunt en- 
quadra els fets cronológicament. 

Oh excellent Teófil. Es tracta d'un 
personatge real d'origen grec, com ho 
diu el seu nom que significa « Amic de 
Déu », de certa categoria, puix el trac- 
tament honorífic de κράτιστε no es do- 
nava a tothom. (Cf. Act. XXIII, 26; 
XXIV, 3; XXVI, 25.) Li dedica el 1li- 
bre segons usatge d'aquell temps, su- 
posant, pero, la seva propagació. 



PARS PRIMA 

1. PRAECVRSOR PROMITTITVR 

5”Eyéveto ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς 

τις ὀνόματι Ζαχαρίας ¿E ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν 

θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. θῇσαν δὲ δίκαιοι 

ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ 

δικαιώμασιν τοῦ Kuplov ἄμεμπτοι. 
ς 

ἴ καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι 

ἦν ἣ ᾿Ελισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις 

αὐτῶν ἦσαν. 

δ᾽ Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας 

αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ, ϑκατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ 

θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, 19 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν 

5. —Fou... un sacerdot, de nom Za- 
carias. Així comenga la narració de la 
concepció i naixement del Precursor, 
preludi i presagi de la concepció 1 del 
naixement de Jesús. Aquests esdeve- 
niments formen, en el relat de Sant 
Lluc, dues séries de fets intimament 
relacionats entre si per un evident pa- 
raMelisme ; cada série conté tres episo- 
dis, els dos primers són paralels 1 el 
tercer forma com una conclusió : 

Promesa del naixement del Precursor 
(L 5-25); promesa del naixement de 
Crist (26-38); visita de la mare del 
Crist a la mare del Precursor (39- 
56). 
Naixement del Precursor (57-80); 

naixement del Crist (II, 1-20); cir- 
cumcisió i presentació de Jesús al tem- 
ple (21-40). 

El paraMelisme volgut per l'autor 
s'acusa ádhuc en els detalls, com nota 
el P. Lagrange: «l'angel Gabriel s'a- 
pareix a Zacarias, pare de Joan, i a 
Maria, mare de Jesús. Zacarias dema- 
na explicacions, Maria vol ésser escla- 
rida», Joan neix d'una dona estéril, 
Jesús d'una verge. Es conta la cir- 
cumcisió dels dos infants, la imposició 
de noms profetitzats; les grácies, pero, 
promeses als dos noms són desiguals ; 
el nom de Joan significa que Déu vol 
atorgar gracia; el nom de Jesús vol 
dir Salvador. Zacarias prediu que el 
seu fill será el precursor ; Simeó i Anna 
veuen en Jesús la Salvació 1 la Llum. 
La unió 1 Pestructura de les narracions 
acusen una unitat de conjunt, ino— 
com han volgut alguns crítics — dos 
grups de narracions, procedent l'una 



PRIMERA PART 

1. PROMESA DEL PRECURSOR 

5 Fou en els dies d'Herodes, rei de la Judea, un sacerdot, de nom Zaca- 

rias, de la classe d'Abias, i tenia muller, de les filles d”Aaró, i el nom 

Vella, Elisabet. 

protxables, en tots els manaments i observances del Senyor. 

6] eren justos ambdós davant de Déu, caminant, irre- 

ΤΊ notenien 

fills, per tal com Elisabet era estéril, i tots dos eren avangats en llurs dies. 

81 esdevingué que, essent en servei sacerdotal davant Déu en el torn de 

la seva classe, 311 tocá per sort, segons consuetud del sacerdoci, d”oferir 

Pencens, entrant en el santuari del Senyor; 191 tota la multitud del poble 

5, I Par. xxIv, 10. 

dels deixebles de Joan i l'altra de Ma- 
ria, mare de Jesús. 

De la classe Y Abias. ἐφημερίας, Vg. 
Vice; per extensió, una classe de sa- 
cerdots que servien en el temple du- 
rant un nombre determinat de dies. 
Segons 1 Par., XXIV, I ss., David 
havia dividit els sacerdots en vint-i- 
quatre classes que entraven en funcions 
en el santuari per torn. La d'Abias era 
la vuitena. 

Elisabet. «El meu Déu és jurament», 
és a dir, és penyora de confianca. Era 
també, com el seu marit, de la familia 
sacerdotal d'Aaró. 

6. — Caminant... en tots els mana- 
ments. Hebraisme que significa que 
observaven i acomplien fidelment els 
manaments. 

9. — Entrant en el santuari. El Tem- 
ple era una immensa construcció, 
rebastida per Herodes el Gran, que 

10, Ex. xxx, 75 Lv. xvi, 17. 

constava de diversos departaments. 
Després del ρότιϊς reial, s'obria el gran- 
diós pati dels gentils, el qual era tan- 
cat per un mur d'un metre i mig d'al- 
cada que tenia tretze portes. Per cinc 
graons s'entrava al lloc sagrat (hél) per 
nou portes que s'obrien davant un gran 
atri quadrat (60 m. de llargada i d'am- 
plada), anomenat de les dones. Per 
quinze graons, ¡entrant per la porta de 

- Nicanor, es pujava a l'atri d'Israel (300 
m.?). Venia després Patri dels sacer- 
dots, ample com els altres i d'una llar- 
gária de 7920 m. El santuari era un 
edifici de pedra, d'uns 45 m. i estava 
dividit en dues parts, separades per un 
tapis riquissim i feixuc, anomenat el 
«vel del Temple». En el vestíbul hi 
havia la taula de marbre dels pans de 
oferta. La sala més gran, altíssima, 
era «El Sant» (hékal), on hi havia el 
canelobre d'or de set branques, la taula 
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τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρα τοῦ θυμιάματος. 1: ὥφθη δὲ αὐτῷ 

ἄγγελος ἰΚυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 

Bal ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέτιεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 18 εἶπεν 

δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ ἄγγελος: Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἣ δέησίς 

σου, καὶ ἣ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει vióv σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ "Ioávvnv: 1’ καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ 

τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται. 15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, 

καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὗὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι 

ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει 

ἐπὶ Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν: 12καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ 

ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλία, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα 

καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι [Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμέ- 

νον. l$kal εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; 

ἐγὼ γάρ εἶμι πρεσβύτης καὶ ἣ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡἥμέραις 

αὐτῆς. 19 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ᾿Εγώ εἶμι Γαβριὴλ ὃ 

παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ 

εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα 29καὶ ἰδοὺ ¿on σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος 

λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς 

λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 

15 τοὺ cum S., μεὶ om. (THV) || 17 Hhta (HT) uel ἥλιου (SV) 

de la «proposició », en la qual cada 
dissabte hom posava dotze pans oferts 
al Senyor en nom de les dotze tribus 
d'Israel, 1 altar dels perfums. 

La part més petita del santuari, era el 
Sancta Sanctorum, on sols hi entrava el 
gran sacerdot una vegada l'any, el dia 
de 1'Expiació. 

Els sacerdots penetraven en el Sant 
amb un cert misteri, per tal de renovar 
els pans, encendre el canelobre, i ofe- 
rir lencens. Mentre de l'altar dels ho- 
locaustos — que estava en el portic del 
santuari —, pujava la gran fumera del 
sacrifici vesperti, 1 els Levites salmeja- 
ven, i el poble, escampat pels atris pre- 
gava, Zacarias entrá en el Sant amb els 
encencers a les mans. 

11.—1 li aparegué. ὥφθη, lit. «fou 
vist»; no fou en somni, sinó externa- 
ment i en forma humana, com indica 
el nom de Gabriel = «home de Déu» 
o Pésser celestial en figura d' home (La- 
grange). 

12. ---- es torba Zacarías. Car Pen- 

contre no era natural; cap home no 
hauria pogut entrar en aquell lloc sa- 
grat, ni posar-se a la dreta de altar de 
lPencensament, co és, entre la taula 
dels pans i el canelobre. L”aparició, 
doncs, havia d'ésser sobrenatural, i per 
αἰχὸ Zacarias fou pres de temor. 
13. — El teu prec. Unicament Lc. 

empra el mot δέησις = pregária vehe- 
ment i persistent, diferent de la pregá- 
ria ordinaria (προσευχή). 

¿Quin era aquest prec? D'antuvi 
sembla que sigui el desig de la naixen- 
ca d'un fill, pero el v. 18 demostra que 
ja donava per descomprada definitiva- 
ment l'esperanca de tenir descendencia. 

El seu prec era, doncs, l'adveniment 
del Messias i la redempció d'Israel, a 
la qual era lligada la naixenca del Pre- 
cursor, de la qual parla 1'Angel. 

T'expectació messiánica a Israel es 
féu més vehement que mai de l'época 
de la dinastia dels Asmoneus (Maca- 
beus: s. 11a. J. C.) enlla, go és, quan 
l'heHenisme 1 els usatges romans in- 
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s'estava orant a fora a l'hora de Pencensament. **Ili aparegué un ángel 

del Senyor, dempeus a la dreta de l'altar de Pencensament. *?I es torbá 

Zacarias en veure'l, i fou pres de temor. *%I Pángel li digué: No temis, 

Zacarias, car ha estat escoltat el teu prec, i la teva muller Elisabet, t'en- 

gendrará un fill, i li dirás de nom Joan; 151 será goig per a tu i alegria, i 

molts per la seva naixenga exultaran; 1% car será gran davant el Senyor, 

i vi ni sidra no beuraá, i será ple d'Esperit Sant ja des del ventre de la seva 

mare, 16] molts dels fills d'Israel convertirá al Senyor, llur Déu; 171] ca- 

minará davant d'Ell en esperit i poder d'Elias per convertir els cors dels 

pares devers els fills 1 els indócils al seny dels justos, a fi de preparar al 

Senyor un poble ben disposat. 151 digué Zacarias a Pángel: ¿En qué ho 

coneixeré ? 

19], responent, Pangel li digué: Jo só Gabriel, assistent a la fac de Déu, i 

Car jo só vell, i la meva muller avangada en els seus dies. 

he estat enviat a parlar-te i anunciar-te la bona nova d'aquestes coses; 

201 vet aquí que estarás emmudit i no podent parlar fins al dia que s'esde- 

vindran aquestes coses, per no haver cregut les meves paraules, que seran 

acomplides a llur temps. 

17, Mal. 1v, 6; Mt. χι, 14. 

troduits d'una manera triomfant per 
la dinastia intrusa de l'idumeu Antipá- 
ter, pare d'Herodes, agullonaren l'es- 
perit nacional. (Cf. Le Messianisme chez 
les Juifs, P. Lagrange, Paris 1909.) 
Hom pregava ardentment per la salva- 
ció d'Israel, els fidels imploravem Vad- 
veniment del Messias, sobretot quan al 
capvespre de cada dia s'immolava l'a- 
nyell del sacrifici quotidia. Aquest era, 
probablement, el prec de Zacarias, qui 
era home just davant Déu. 

14. —I sera goig per a tu. Kal ἔσται 
χαρά σοι; no, sera, sinó tindras goig ; 
és més aviat una expressió semitica de 
«tenir ». 

15. — Sera gran davant el Senyor. 
Talment que, sense esperar la circum- 
cisió amb la qual els nous nats comen- 
caven de formar part del poble de Déu, 
Ja des de la sina de la seva mare será 
ple de 1'Esperit Sant. Es per aixó que 
el seu naixement será un goig. En les 
prometences de 1'Angel es lliga Pesde- 
venidor amb el passat; hom troba un 
ressó dels llibres de PA. T.: la vida 
penitent del futur profeta té les carac- 
teristiques del natzareat (Lv. X, 9 ss.), 

2 - NOU TESTAMENT, XII 

i Pacció del Precursor, en esperiti po- 
der d'Elias, és la profetitzada per Ma- 
laquias (111, 23). Així Déu responia a 
la pregária solemne dels jueus. 

17. — Preparar al Senyor un poble ben 
disposat. La missió de Joan diferia de 
la dels altres profetes en que no es 
cloia amb ell: ell preparara el poble i 
obrirá cami per a un altre. Malaquias 
havia predit que el Senyor mateix ani- 
ria al seu Temple precedit d'un mis- 
satger: «Heus ací que jo enviaré el 
meu missatger, i ell preparara el cami 
davant meu, ¡tot seguit vindrá al seu 
Temple el Senyor que vosaltres cer- 
queu, Vángel de Palianca que desitgeu» 
(ΠῚ, 1). Aquesta profecia tan cone- 
guda i repetida pels jueus que espera- 
ven la vinguda del Messias, era recor- 
dada per lPángel a Zacarias, el qual 
tindria el goig d'ésser el pare d'aquest 
relal missatger. 

18. —¿ En que ho coneixeré ? La de- 
manda d'un signe estava en el seu dret, 
peró Zacarias apuntá una certa incre- 
dulitat, car ell era vell 1 la seva muller 
també. La falta era lleu, i per aixó fou 
conservada la prometenca; tanmateix, 
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21 Kal ἦν ὃ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ xpo- 

νίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. 2“ ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ 
» , a > € 3 rm al El m A 39 ἐπέγνωσαν ὅτι ὀτιτασίαν ἑώρακεν ἔν τῷ ναῷ: καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὖ- 

τοῖς, καὶ διέμενεν κωφός. Kal ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν al ἡμέραι τῆς 

λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἷς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Mera δὲ ταύτας 

τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἣ γυνὴ αὐτοῦ: καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν 

μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι 2 Οὕτως μοι πεποίηκεν Kúpioc ἐν ἡμέραις 

αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 

2. ΑΝΟΘΈΠΟ NVNTIANTE, MARIA VIRGO FIT MATER DEl 

26”Ey de τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὃ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ 

εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας A ὄνομα Ναζαρὲτ "ἴ πρὸς παρθένον ἐμνηστευ- 

μένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου 

Μαριάμ. 

Κύριος μετὰ σοῦ (εὐλογημένη σὺ ἔν γυναιξίν). 

διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὃ 
Ξε Σὰ 

28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὃ 

9 ἢ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ 

30 καὶ 
€ 

ἀσπασμὸς οὗτος. 

εἶπεν ὃ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ 

θεῷ’ 

ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 
LA € 

σεται, καὶ δώσει αὐτῷ [Κύριος ὃ 

Ἵ καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξη υἷόν, καὶ καλέσεις τὸ 

ὅξ οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθή- 

θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς 

21 αυτον εν τω ναὼ (TSV) potius quam εν τῶ ναὼ avrov (H) 

peró, per haver acollit amb dubtes el 
missatge angélic, fou condemnat al 
mutisme fins a la naixenca de Pinfant. 

22. —No podia parlar-los. La mul- 
titud congregada en els atris era angu- 
niejada de la triganca del sacerdot que 
no sortia del Sant; quan Zacarias apa- 
regué, no va poder pronunciar la fór- 
mula de la benedicció sobre el poble. 
La gent s'adoná aleshores que s'havia 
tornat mut i comprengué que havia 
passat alguna cosa extraordinaria amb 
ell en el santuari. Quan s'acabá la set- 
mana de servei, Zacarias torná a casa 
seva, situada en la muntanya de Juda. 

25. — El meu oprobi. L'esterilitat era 
un oprobi per ales dones d'Israel. 

26. — Natzaret. Es una bella ciutat 
de la Galilea, actualment polida, blan- 
ca, que s'estén en forma d'amfiteatre 

pels tossals que dominen la plana d'Es- 
drelon. En temps d'Herodes, Natzaret 
era un vilatge d'uns tres mil habitants, 
perdut entre les muntanyes galilees, a 
nou hores de camí de Cafarnaúnm, lluny 
de les vies militars i comercials, que 
Jeia en el vessant de la coma que ac- 
tualment és la part baixa de la vila. 
Natzaret era una població de menes- 
trals i de camperols. No hi havia gran 
comerc, car estava lluny dels camins 
de les caravanes, ni caserna de legio- 
naris, ni palaus hivernals, com a Mag- 
dala 1 Tiberias. Una font abundosa, 
— P'actual font de la Verge — , una Si- 
nagoga, segurament una escola rabí- 
nica, ila plaga del portal meridional : 
heus ací on es desgranava la vida vila- 
tana dels natzaretans. Per aixóo els 
doctors 1 els magnats, parlant de Nat- 
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21] estava el poble esperant Zacarias, i es meravellaven que romangués 

tant en el santuari. 221, quan sorti, no podia parlar-los, i conegueren 

que havia vist una aparició en el santuari; i ell amb el cap els feia se- 

231 esdevingué que, acomplerts els dies del seu mi- 

nisteri, se n'aná a casa seva. Il, després d'aquests dies, Elisabet, la 

seva muller, concebé; i s'estava oculta cinc mesos, dient: * Heus aqui 

el que ha fet el Senyor a mi en els dies que m'ha esguardat per llevar 

el meu oprobi d'entre els homes. 

nyes, i restá mut. 

2. ANUNCIACcIÓ DE L”ANGEL. La 

VERGE MARIA ESDEVÉ MARE DE Déu 

261, en el mes sisé, Pangel Gabriel fou enviat de Déu a una ciutat de la 

Galilea, anomenada Natzaret, a una verge esposada amb un baró, de 

nom Josep, de la casa de David; i el nom de la verge, Maria. 581, en- 

trant a la seva presencia, digué: Salve, plena de grácia, el Senyor és amb 

tu (beneida tu entre les dones). 591 ella, amb aquesta paraula, es contor- 

ba, i discorria quina llei de salutació fos aquesta. ὅ1 Pángel li digué: 

No temis, Maria, car has trobat gracia davant Déu; **i vet aquí que con- 

cebrás i parirás un fill, i li dirás de nom Jesús. *2Ell será gran, i Fill de 

P'Altissim será anomenat, i Déu, el Senyor, li donará el soli de David, son 

31, Is. vir, 14; inf. 11, 21. 

zaret, deien amb menyspreu: ¿pot 
eixir res de bo de Natzaret? 

27. — Una verge esposada amb un 
baro, de nom Josep. Cf. la nota a Mt. 
I, 11. Tant Josep com la Verge eren 
de la nissaga de David. 

28. — Entrant. La casa de Maria, 
com la majoria de les cases del poble, 
era petita. La part interior (l'actual 
cripta de l'església de l'Anunciació) 
era excavada en la roca; fora, una 
construcció de tapia, amb tres o quatre 
departaments, emblanquida amb calc, 
un terrat, 1 aixó era tot. 

Salve, plena de gracia. Mai cap cria- 
tura humana no havia sentit una salu- 
tació semblant. Era dir-li que posseia 
la plenitud de la grácia, de la benvo- 
lenca, del favor de 1'Altíssim; era dir- 
li que havia estat trobada digna de 
portar Déu, que era tan encisadora la 

32, Dn. vir, 14, 27; Mch. 1v, 7. 

pura santedat de la seva ánima que 
havia atret el Fill de Déu a la terra, 1 
havia merescut concebre'l en les seves 
entranyes. Déu era amb ella abans 
dVésser en ella. 

29. —I ella... es contorba. Maria 
que, a diferencia de Zacarias, no s'ha- 
via esfereit a la vista de lP'ángel, es 
contorbá profundament oint aquella 
salutació. Maria, humil, desconeguda, 
petita als seus propis ulls, era lluny de 
sospitar que un ángel del Senyor po- 
gués adrecar-li aquelles paraules, i 
«discorria quina llei de salutació fos 
aquesta». Διαταράσσω, matís inten- 
siu. Ποταπός εἴη, quina podia ésser, 
co és, qué podia significar. Cf. Mt. 
XIII, 18. 

32.—Fill de P' Altissim sera anomenat. 
Κληθήσεται, hebr. per dir: «será re- 
conegut com». Cf. Mt. V, 9. 
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αὐτοῦ, xal βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἷς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ οὖκ ἔσται τέλος. 

λον 

81 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγε- 

Más ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 8ὅ καὶ ἀποκριθεὶς ὃ 

ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ [Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις 

Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι’ 

υἱὸς θεοῦ' 

διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον, κληθήσεται 

56 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ Y συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν 

υἱὸν ἐν γήρει αὐτῇς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ 

στείρα" Ú 
£ , 

Μαριάμ ᾿Ιδοὺ ἣ δούλη Κυρίου: 

ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὃ ἄγγελος. 

ὅτ ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα' 38 εἶπεν δὲ 

γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ 

3. MARIA VISITAT ELISABETH 

39”Avaotdca de Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν 

ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἷς πόλιν ᾿Ιούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἷς τὸν οἶκον 

Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿Ελισάβετ. 

36 συνείληφεν (H) pot. q. συνειίληφυια (TSV) 

33.—l regnard. Posseirá el tron de 
David, pare de la seva nissaga segons 
la carn; el tron que David veié profé- 
ticament quan deja: «El Senyor ha dit 
al meu Senyor: Seu a la meva destra»; 
fill i senyor de David alhora. El tron 
de David, de la casa de Jacob, no es 
més que la figura del que Déu, qui 
«l'ha engendrat des de lP'aurora », li té 
aparellat, 1 aquest no durará uns quants 
anys, com el de David, ans será etern : 
el seu regne no tindra fi. 

34-35. — No conec baro. ᾿Επεὶ ἄνδρα 
οὗ γινώσκω ; no contixer baró, en he- 
breu (cf. Gn. XIX, 8) significa conser- 
var la virginitat, no tenir relacions con- 
jugals. En aquest cas, pel context, ve 
a dir: ¿Com será aixo, si he resolt no 

conéixer baró? Maria afirma un estat 
present amb la voluntat de perseverar- 
hi. Aquest matis está perfectament ex- 
pressat en hebreu pel participi: ¿nenni 
"yoda "at "is, com tradueixen Delitzsch 
1 Joúon. 

La demanda de Maria és delicadissi- 
ma. Escoltá que era escollida per a 
ésser mare del Messias, i que el Fill 
ἀ᾽ 6114 havia d'ésser de nissaga davídica. 
¿Calia, doncs, que fos també fill de 
Josep, el seu espós, que era d'aquell 
llinatge? La perplexitat envai l'esperit 

41 καὶ ἐγένετο, ὧς ἤκουσεν 

de Maria. Ella no vol oposar-se a la 
voluntat divina; no diu: «no coneixe- 
xeré mai baró», sols insinua el seu 
desig de no conéixer. Ella s'havia 
promés a Josep perque la tradició ¡ els 
costums jueus no admetien el celibat 
voluntari d'una filla d'Israel; pero, 
com es desprén dels fets successius, 
ella s'havia assegurat del futur espós 
el manteniment de la seva virginitat. 
«Unida en matrimoni amb aquest home 
just, —diu Lagrange —, cast com ella, 
s'assegurava una pau tranquila en una 
vida tota consagrada a Déu, per dues 
ánimes dignes de comprendre's 1 d'es- 
timar-se en Ell ». 

T'Angel no la dissuadeix del seu pro- 
pósit, ans manifesta que la seva virgi- 
nitat entra en els designis de Déu, car 
el naixement de Jesús ha d'ésser exclu- 
sivamentobra de Déui d'ella. Aquesta 
obra divina, donant naixement a una 
naturalesa humana, sense cap altra ac- 
ció humana, será, precisament, la cau- 
sa de la santedat única de l'Infant i 
del seu títol de Fill de Déu, al qual té 
dret eternament— car no tindrá altre 
Pare que Déu, qui engendra el seu 
Verb de tota l'eternitat: — «i per aixó 
lPengendrat será sant, será anomenat 
Fill de Déu». 
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pare, 381 regnará a la casa de Jacob per sempre, i el seu regne no tindrá 

ἢ. 4] digué Maria a Pángel: ¿Com será aixo, si no conec baró? ὅ6], 

responent, lPángel li digué: L'Esperit Sant vindrá sobre tu, i virtut de 

PAltissim Paombrará; i per αἰχὸ Pengendrat será sant, será anomenat Fill 

de Déu; 361 vet aquí que Elisabet, la teva parenta, també ella ha concebut 

un fill en la seva vellesa, i aquest és el sisé mes per ella, la que deien es- 

téril; 7 car a Déu no és impossible cap cosa. ὅ851 digué Maria: Vet aqui 

Pesclava del Senyor; faci”s en mi segons la teva paraula. IPángel es de- 

parti della. 

3. MARIA VISITA ELISABET 

39 [, en aquells dies, Maria, posant-se en cami, aná dalerosa a muntanya, 

a una ciutat de Judá, 491 entrá en la casa de Zacarias, i saluda Elisabet. > 3 

111 Yesdevingué que, en sentir Elisabet la salutació de Maria, Pinfantó 

El Verb, Fill de Déu, s'unirá perso- ἐπορεύθη: hebraisme que marca el 
nalment a la naturalesa humana, for- 
mada sols de la carn de Maria, i de 
Pánima que li será infosa segons les 
lleis eternes, i la persona de 1”Home- 
Déu, Jesucrist, será alhora Fill de Déu 
1 Fill de la Verge. Jesús no tindra al- 
tre pare que Déu, peró Déu vol que 
tingui una Mare sobre la terra. 

Maria no dubtá, pero l'Angel, per 
tal de fer-li veure que no hi ha res im- 
possible per Déu, li ofereix el testimo- 
ni d'un miracle: la seva parenta Elisa- 
bet, estéril, en la seva vellura havia 
concebut un fill. 

Aleshores, Maria s'abandoná a la νο- 
luntat divina i s'acomplí el misteri de 
PEncarnació. 11'Angel es departi d'ella. 

39. — A una ciutat de Juda. La Ver- 
ge Maria intui, sens dubte, que la 
concepció miraculosa d'Elisabet, anun- 
ciada per l'Angel, 1 la que se li havia 
anunciat a ella tenien una evident rela- 
ció. No li calia constatar el signe, 
puix la seva fe era perfecta, pero era 
natural que tingués desig de parlar amb 
la parenta de les coses inoides que Déu 
havia volgut realitzar en elles, dels 
destins providencials d'aquells fills de 
miracle, i adhuc d'assistir 1 fer els seus 
auguris a la dona que hom deja esteril. 

Posant-se en cami, and. ᾿Αναστᾶσα.... 

punt de partida de P'acció d'anar. 
A una ciutat de Juda. En emprar el 

nom hebreu de Judá, per comptes de 
« Judea », sant Lluc dóna entenent que 
la vila on la verge anava — aprofitant, 
segurament, una de les caravanes que 
anaven a Jerusalem— , estava en el 
territori de l'antic regne de Judá, espe- 
cialment en la mateixa tribu de Judá 
que, pel nord, tocava a Jerusalem. 
Una llarga tradició identifica el lloc 
amb la vila d*4in-Karim, «la deu 
abundosa », nom arab que substitueix 
Phebreu Karem. El lloc de la Visitació 
está a l'oest de la font; en les excava- 
cions fetes pels PP. Franciscans entre 
les ruines medievals s'han trobat im- 
portants vestigis bizantins. 

41. — Í Sesdevingue que... Pinfanto 
salta en el seu ventre. Es la primera re- 
velació als homes del misteri de 1”En- 
carnació. La predicció de l'angel a 
Zacarias, que el seu fill seria ple de 
PEsperit Sant abans de néixer, ara tenia 
acompliment. A la veu de Maria lP'In- 
fantes deixonda i es mou en la sina 
de la seva mare; aquesta mateixa, ins- 
pirada per 1'Esperit Sant, coneix el mis- 
teri de Maria sense cap revelació previa 
de la Verge, i reconeix en ella la mare 
del Salvador. 
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τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἣ ̓ Ελισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ 

κοιλία αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἣ ᾿Ελισάβετ, 43 καὶ ἄνε- 

φώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ 

εὐλογημένος ὃ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 45 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθη 

ἧ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς ἐμέ; ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἣ φωνὴ τοῦ 

ἀσπασμοῦ σου εἷς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν 
ς τῇ κοιλία μου. Pkal μακαρία ἣ 

λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Kuplov. 

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ 

πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς 

4. CARMEN MARIAE 

Μεγαλύνει ἣ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

4ἴ καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου, 

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. 

ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι al γενεαί, 

4 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὃ δυνατός, 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

δ0 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἷς γενεὰς καὶ γενεάς, 

τοῖς φοβουμένοις αὐτόν' 

ΟἹ ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

ὅΣ καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 

ὅ8 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

42 xpavyn (TH) uel φωνὴ (SV) || 49 μεγαλα (TH) pot. q. μεγαλεια (SV) 

45. —Í benaurada la que ha cregut. 
Reconeix que la gloria de Maria prové 
de la seva fe. El dubte de Zacarias no 
devia ésser absent en el pensament 
ἀ Elisabet. 

46. —I digué Maria. En circums- 
táncies particularment solemnes, ád- 
huc actualment, la dona semita expres- 
sa la seva emoció amb un cant. Maria, 
qui coneixia millor que Elisabet la gran- 
desa dels dons rebuts, respon a la sa- 
lutació de la seva parenta amb un cant 
de glorificació a 1'Altissim que ha posat 
els ulls en la humilitat de la seva es- 
clava. 

El cant de la Verge (anomenat per 
antonomásia el Magnificat) té evidents 
reminiscéncies bíbliques, particular- 
ment del cántic d'Anna (I Sm. II, I 
ss.). La Biblia era l'únic nodriment 
de les ánimes piadoses; instintivament 
els textos sagrats venien als llavis quan 
una emoció religiosa impulsava a glo- 
rificar el Senyor, o a regraciar-lo. 
Trobem el mateix cas en el Benediclus 
i en el Nunc dímiltis. Tanmateix el 
Magníficat és molt diferent del cántic 
d'Anna, i resulta personalissim de Ma- 
ria. Anna ésla dona estéril que glo- 
rifica el Senyor per haver-li llevat la hu- 
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saltá en el seu ventre, i Elisabet fou plena d'Esperit Sant, 421 prorrompé 

en un gran crit, i digué: Beneida tu entre les dones, i beneit el fruit del 

teu ventre. 

a mi? 

orelles, ha saltat de goig l'infantó en el meu ventre. 

Δ] d'on em ve aixó que la mare del meu Senyor vingui 

1% Car vet aqui, aixi que la veu de la teva salutació vingué a mes 

45] benaurada la 

que ha cregut que tindran acompliment les coses dites a ella de part del 

Senyor. 

461 digué Maria: 

4. EL CANT DE MARIA 

Glorifica al Senyor Pánima meva, 

47i exulta el meu esperit en Déu, mon Salvador; 

48 perqué ha posat Pesguard sobre la petitesa de la seva esclava, 

i heus aquí que dara més em diran benaurada totes les generacions; 

29 perque ha fet envers mi coses grans el Poderós, i sant el seu nom, 

50i la seva misericordia, de generació en generació, per als qui el temen. 

51 Ha mostrat la puixanca del seu brac, 

ha dispersat els superbiosos en el pensar de llur cor; 

52 ha llancat del soli els poderosos, i ha exalgat els humils; 

5 ha omplert de béns els famejants, i, buits, ha fet tornar-se'n els rics. 

51, Ps. ΧΧΧΙΙ. 10; ls. 11,9. 

miliació fent-la fecunda; canta Jahvé 
vencedor de tots els enemics, que tren- 
ca Parc de les potestats humanes, que 
occeix i vivifica, que torna les estérils 
fecundes i asseca la dona de molts fills, 
que fa davallar i pujar del xeol, que ju- 
dica 1 castiga. Es un cántic que pot 
posar-se en la boca de qualsevol heroi; 
en canvi, el cant de Maria sols pot dir- 
lo la Mare de Jesús. 

El Magnificat és Vacció de grácies de 
la Mare del Senyor. Ella havia dit a 
Angel: «Vet aquí lPesclava del Se- 
nyor»; ara, després d'una exultació 
magnifica en la qual sols Déu és lloat, 
repeteix: «perque ha posat l'esguard 
sobre la petitesa de la seva esclava » 
(v. 48), 1 confirma les paraules d'Eli- 
sabet: «Beneida tu entre les dones » 
afegint: «d'ara més em diran benau- 
rada totes les generacions », i la Verge 

53, I Sam. 11, 5; Ps. XXXHUI, 11. 

escondeix i ignora tot mérit personal : 
el motiu únic d'aquesta benauranca és 
la generositat divina que «ha fet en- 
vers mi coses grans». Eixint del seu 
cas personal, esguarda el camp immens 
de Pacció divina: els superbiosos se- 
ran dispersats en el pensar de llur cor, 
¡els humils seran exalgats, els fame- 
jants seran omplerts, i els saciats es 
trobaran buits. Talment és com un 
preludi de les Benaventurances. La 
visió de la Verge s'estén a totes les ge- 
neracions i sembla veure l'Església, 
als ulls del Senyor, com un petit grup 
de fidels pobres, simples, perseguits, 
pero infinitament rics dels béns de Déu. 
Aquesta beatitud evangélica els profe- 
tes ¡els salmistes l'havien preparada, 
els fidels d'Israel l'havien pressentida, 
¡ara la canta jubilosa la Mare del Sal- 
vador, de 1Esperat. 
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δά ἀντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 

μνησθῆναι ἐλέους, 

δ καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἣμῶν, 

τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἷς τὸν αἰῶνα. 

56”"Epesiev δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς 

τὸν οἶκον αὐτῆς. 

$. PRAECVRSORIS NATIVITAS, ET CIRCVMCISIO 

51 TA de ᾿Ελισάβετ ἐπλήσθη ὃ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν 
cs 

υἱόν. 

νεν Kúpioc τὸ ἔλεος αὔτου μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. 

58 καὶ ἤκουσαν oí περίοικοι καὶ ol συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυ- 

59 Kal 

ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν 

αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 

ἣ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν 

TIPdG αὐτὴν ὅτι 

ὀνόματι τούτῳ. 

αὐτό. 

αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 

χρῆμα καὶ ἣ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 

Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ιωάννης. 

68 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων 

θ0 καὶ ἀποκριθεῖσα 

61 καὶ εἶπαν 

Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ 

6 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι 

᾿Ιωάννης ἐστὶν ὄνομα 

6 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ Tapa- 

65 Kal ἐγένετο 

ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς 
> 

Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, ral ἔθεντο πάντες ol 

ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο 
FLA . 
εσται, καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. δ Kal Ζαχαρίας ὃ πατὴρ 

αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων 

68 Εὐλογητὸς Kúpios ὃ θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ, 

ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 

ςς εἰς τὸν αιωνα (THV) uel ewc αἰωνος ($) 

ς6. -- Se'n torna a casa seva. A Nat- 
zaret, probablement abans del naixe- 
ment del Precursor. 

57. — Se li acompli. El pronom 
αὐτήν sembla inútil en aquest cas, sem- 
bla una construcció dels Setanta, p. e. 
en Gn. XXV, 24. El χρόνος de Lc. 
és una grecització. «Acomplir-se el 
temps », Vg. implelum est tempus, és un 
hebraisme que es repeteix diverses ve- 
gades en aquest capitol 1 en el segúent. 
COIE 

59. — El día vuité. Segons manava 
1. ΕἸ ΘΙ TAI IAS 

60. — S'ha de dir Joan. Afirmació 
rotunda responent a una decisió defi- 
nitiva. Elisabet coneixia pel seu espós 
tots els detalls de la visió del Santuari. 
63.— Un tauler. Mivaxiótov: tau- 

leta per a escriure. Era una planxa 
petita de fusta recoberta de cera damunt 
la qual hom escrivia amb un estilet de 
ferro o de vori. 

64. — Sobri la seva boca. Deixá 
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54 Ha acollit Israel, servent seu, 

per recordar-se de la misericordia, 

55 com havia dit als nostres pares, 

envers Abraam i la seva nissaga, per sempre. 

50] 'estigué Maria amb ella devers tres mesos, i se'n torná a casa seva. 

5. NAIXEMENT 1 CIRCUMCISIÓ DEL PRECURSOR 

571 a Elisabet, se li acompli el temps del part, i pari un fill. 581 sabe- 

ren els seus veins i parents que el Senyor mostrava granment en ella la 

seva misericordia, i la'n felicitaren. %%I s'esdevingué que el dia vuité 

vingueren a circumcidar Pinfant; i li posavem el nom del seu pare, Za- 

carias. 0] la seva mare, oposant-s'hi, deia: No, que s'ha de dir Joan. 

61T li digueren: No hi ha ningú a la teva parentela que es digui aquest 

nom! 551 feien senyes al seu pare, com volia que es digués. 551, havent 

demanat un tauler, hi escrivi, posant: Joan és el seu nom. les merave- 

llaren tots. 541 ἃ Pinstant s'obri la seva boca i la seva llengua, i parlava 

beneint Déu. 551 foren presos de temor tots llurs veins ; i per tota la mun- 

tanya de la Judea es parlava de totes aquestes coses, “6i tots els qui ho 

havien sentit ho consideraven en llur cor, dient: ¿Qué será, doncs, 

aquest infant? Car certament la má del Senyor era amb ell. “1 Zaca- 

rias, el seu pare, fou ple d'Esperit Sant, i profetitzá dient: 

68 Beneit el Senyor, Déu d'Israel, 

perqué ha visitat i ha donat redempció al seu poble, 

63, Sup. 13. 55, Gn. xvIr, 93 XXI1, 16; Ps. ΟΧΧΧῚ, 11; ls. ΧΙῚ, 8. 68, PS. LXxXIII, 12; CXXXI, 17. 

d'ésser mut; zeugma (Abel, Gramm. 
du grec bibl., par. 832,b) que no té ana- 
logies en hebreu. 

66. — Ho consideraven en llur cor. 
Ἔθεντο ἐν τῆ καρδία αὐτῶν: és un 
hebraisme. «Posar les paraules en el 
cor», p. e. en 1 Sm. XXI, 13, signi- 
fica fer atenció, considerar profunda- 
ment, reflexionar en una cosa que col- 
peix, etc. 

Xeip Κυρίου ἣν μετ’ αὐτοῦ : «la má 
del Senyor era amb ell », és a dir, Déu 
vetllava per ell, l'afavoria d'una ma- 
nera extraordinária. La locució és he- 
braica, peró un xic arranjada: «la má 

de Javhé sobre algú» poc clara per a 
un grec. Joúon hi veu un setantisme 
d'imitació; nosaltres hi veiem, més 
aviat, una fidelitat escrupolosa a les 
fonts. Fillion creu que es tracta d'un 
petit comentari de l'Evangelista, i no 
de la continuació de les paraules del 
poble. 

68. — Beneit el Senyor. Aixicom el 
Magnificat conté reminiscéncies dels 
Salms que la gent jueva piadosa sabien 
de memoria, el Benedictus és ple d'al- 
lusions dels profetes. L'acte de fe i 
dVobediéncia que havia fet Zacarias im- 
posant al nou-nat el nom de Joan, com 
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69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἣμῖν 

ἐν οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 

Ἰοκαθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν 

αὐτοῦ, 

ΤΙ σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἣμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἥμᾶς, 

τΣ ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν 

καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 

τὸ ὅρκον ὃν ὥμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἣμῶν, 

τοῦ δοῦναι ἣμϊῖν 14 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας 

λατρεύειν αὐτῷ "Ev ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ 

ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἣμῶν. 

16 Kal σὺ δέ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, 

τιροπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου [Κυρίου ἑτοιμάσαι δδοὺς οὐτοῦ, 

τ τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ 

ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 

1δ διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, 

ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 

19 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, 

τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἣ μῶν εἷς δδὸν εἰρήνης. 

76 προ προσωπου (TSV) pot. q. ενωπιον (Η)}}} 78 επισχεψεται (H) pot. q. ἐπεσχεψατο (TSV) 

li havia dit ángel, li torna la paraula i 
expressá amb un cant tota la seva joia 
1165 seves aspiracions. El cant, pró- 
piament, té sols dues frases : la primera 
(68-75) i més llarga, fa referencia a la 
prometenca messiánica, la salvació co- 
mencada en la casa de David, anuncia- 
da pels profetes des dels antics segles, 
segons lalianca i el jurament que Jahvé 
jurá a Abraam. Com tots els jueus, 
demana Pafranquiment de tots els ene- 
mics d'Israel, peró és per a servir Déu 
en santedat ¡ en Justícia. 

Després d'haver beneit Déu per la 
vinguda del Fill de Maria —el misteri 
de la qual li havia d'ésser prou conegut 
per Elisabet qui havia rebut les confi- 
dencies de la Verge, durant els tres 
mesos que aquesta sojorná a Karem— , 
Zacarias parla del seu fill de benedicció 
que ha de preparar els camins del Se- 
nyor. En aquesta segona part del cant 
(76-79) Zacarias assenyala la missió 

del Precursor d'una manera més clara : 
el triomf damunt els enemics 1 tota 
esperanca política, ara es torna un alli- 
berament més íntim, «donar al seu 
poble coneixenca de salvació en remis- 
sió de llurs pecats». Aquesta fou, en 
efecte, la missió de Joan en el desert. 
Cal aproximar el v. 77 de Lc. amb Mt. 
Ι, 20-22, en el qual es diu que l'angel 
digué, en somnis, a Josep que Jesús 
salvaria el poble dels seus pecats. 
aixo, segons el cant, será fruit exclusiu 
de la misericordia de Déu qui faráa sor- 
gir una Llum de l'altura; els homes 
jauen enmig de la tenebra i ombra 
de mort, i el Messias els mostrará el 
cami de la pau. En tot el cant el Mes- 
sias és indicat com un ésser diví del 
qual Joan és el Precursor. 

76. — Κληθήσῃ : seras anomenal = 
«estimat», «considerat com ». 

78. — Σπλάγχνα ἐλέους : entranyes de 
misericordia. Per «entranyes miseri- 
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07 
091 ens ha suscitat un gran poder de salvació 

a la casa de David, servent seu, 

Τὸ [4] com digué per boca dels sants profetes seus des dels antics segles, 

“salvació de nostres enemics i de la má de tots els qui ens odien, 

1 per fer misericordia amb els nostres pares 

i recordar-se de la seva santa alianca, 

“Jurament que jurá a Abraam, nostre pare, 

de donar-nos “*que, sens temenca, afranquits de la má dels enemics > 3 

el servim "en santedat i justicia, 

a sa presencia, tots els nostres dies. 

161 tu, infant, profeta de l'Altissim serás anomenat, 

car caminarás davant la fac del Senyor per preparar els seus camins, 

τ fi de donar al seu poble coneixenca de salvació 

en remissió de llurs pecats, 

18 per les entranyes de misericórdia de nostre Déu, 

amb qué ens ha visitat, llum ixent de Paltura, 

1 per iluminar els qui seuen en tenebra i ombra de mort, 

a fi de guiar els nostres peus per cami de pau. 

70, Ir. xxt, 6; xxx, 10. 73, Gn, xxIL, 16; 
78, Zach. 111, 83 Mal. 1v, 2. 

cordioses », és un agrupament hebraic, 
segons Joúon, peró que no es troba en 
la Biblia. El substantiu hebreu rahmím 
significa «entranyes » 1 «misericordia», 
talment que σπλάγχνα ἐλέους, pot res- 
pondre a aquesta única paraula hebrea. 

Llum ixent de Paltura. ᾿Ανατολὴ ἔξ 
ὕψους: Vg. «oriens ex alto». Ve a ésser 
una llum que s'alga venint de dalt: el 
Messias que ve de Déu. El verb émto- 
κέψεται, «visitara», indica clarament, 
en lP'imatjat llenguatge profétic, que es 
tracta Puna llum vivent que «visitara» 
els homes. Jesús digué més tard: «Jo 
sóc la llum del món» (Jo. VIII, 12). 

79. — A fi de guiar. Esvanida la te- 
nebra idolátrica 1 el mal dels foraviats 
d'Israel i del món, vindra la llum mes- 
siánica que iluminará els camins del 
món. 

Ir. xxxI, 33; Hbr. vi, 13, 17. 77, Mal. 1v, 5; Sup. 17. 

Les reminiscencies profétiques més 
albiradores són: 70-71: salvació de 
nostres enemics... «Ecce dies ueniunt, 
dicit Dominus : et suscitabo Dauid ger- 
men justum; et regnabit rex... In die- 
bus illis saluabitur luda, et Israel habi- 
tabit confidenter; et hoc est nomen, 
quod uocabunt eum, Dominus iustus 
noster» (Ir. XXIII, 5-6). Cf. també 
XXX, 10. «Jurament que jurá, etc. » 
ν. 73-75: «Sed hoc erit pactum... post 
dies illos dicit Dominus: dabo legem 
meam in uisceribus eorum, etc.» (Ir. 

XXX, 33). 
77-79: «a ἢ de donar al seu poble...» 

«Ecce ego mittam uobis Eliam prophe- 
tam, antequam ueniat dies Domini... 
Et conuertet cor patrum ad filios, etc.» 
(Mal. IV, 5, 6). Comp. també el ver- 
set 78 amb Zac. ΠΠ 8; Mal. IV, 2. 
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6. —RECESSVS IN DESERTO 

$0 To de παιδίον ηὔξανε καὶ ἔἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς 

ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν ᾿Ισραήλ. 

7: CHRISTVS IN BETHLEHEM NASCITVR ET A PASTORIBVS COLITVR 

(CHI) 
Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν olkovuévnv" 

ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Kupnylov. 

1᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ 

Ξαὕτη ἣ 

ϑ καὶ 

ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἷς τὴν ἑἕαυτοῦ πόλιν. 

1AvéBn δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν 

2 ἡ (57) pot. q. om. (TH) 

80. — Í Pinfant creixia, i es fortifi- 
cava en esperit. No hi ha res que auto- 
ritzi la suposició d'alguns crítics que 
volen que el Precursor formés part de 
la comunitat dels Essenis, habitants a 
les vores de la mar Morta. El text de 
Sant Lluc, acarat amb els altres Evan- 
gelis, 1 tota l'actuació del Precursor, 
demostren que el fill de Zacarias aná 
ben sol, sense tenir cap contacte amb 
els Essenis, influits evidentment per les 
teories pitagóriques que consideraven 
el cos essencialment dolent i la pro- 
creació com una propagació del mal. 
Joan visqué en solitud en les estepes 
del desert de Judá. L*Esperit que el 
menava era el de la Llei i la conscién- 
cia de preparar el camí de l'Enviat. 

Dia de la seva manifeslació. El cos- 
tum dels hebreus era no manifestar-se 
en públic, ensenyar, fins a l'edat de 
trenta anys. 

1. — Sortí edicte. Hebraisme que 
significa: fou promulgat. Tota la frase 
"Eyéveto δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐξῆλθεν 
δόγμα, és un exemple d'una frase he- 
braica hellenitzada. 

César August. El primer dels empe- 
radors romans. Regnaá de P'any 30 a 
Ca απ τὰ JE. 

Era fill de Caius Octavius 1 d'Atia, 
neboda de Juli César, i nasqué el 62 
a. J. C. Adoptat per Juli César,— per 
tal de venjar la mort del seu parent, 
assassinat l'any 44 —, formá el segon 
triumvirat amb Marc Antoni i Lépidus. 

Aquest darrer fou bandejat aviat, i 
Marc Antoni fou derrotat definitivament 
en la batalla d'Accium, l'any 31 a. J. C. 
Després d'aquesta victoria, el Senat 
conferi a Octavi el títol d'emperador. 
En 27 a. J. C. assumi el títol d'August. 
Restabli la pau a tot l'imperi 1 l'admi- 
nistrá assenyadament. Mori a Nola de 
Campania a Pedat de setanta-sis anys. 
Herodes havia estat nomenat rei dels 
jueus, l'any 40 a. J. C., per Antoni, 
amb el seu consentiment. August, es- 
devingut senyor absolut de 1'Imperi, 
confirmá a Herodes el seu títol de rei 
1 Pafavori com s'afavoreix un bon client. 
Herodes bastí en honor d'August la 
magnífica ciutat de Cesarea mediterrá- 
nia, i aixecá temples a la seva gloria, 
no sols a Cesarea sinó també a Sama- 
ria. August, per política, correspongué 
a les adulacions d'Herodes fent una 
fundació per a oferir cada dia, amb les 
seves despeses, dos sacrificis en el tem- 
ple de Jerusalem. Tanmateix, Pany 6, 
August incorpora la Judea a la provín- 
cia romana de Siria. 

Que tot Pimperi fos empadronat. Vg. 
diu : «ut describeretur unjuersus orbis». 
Lit. «tota la (terra) habitada », és una 
hipérbole per designar el conjunt de 
Pimperi roma. Segons Suetoni, Au- 
gust féu tres vegades l'empadronament 
de l'imperi: la primera l'any 726 de Ro- 
ma, la segona en 746, la tercera en 767. 

2. — Es féu abans del que hi hagué 
essent Cirinus governador. Aquest ver- 
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6. ΕἸ, SEU SOJORN EN EL DESERT 

80] Pinfant creixia, i es fortificava en esperit, i s'estava en els deserts 

fins al dia de la seya manifestació a Israel. 

7. EL CRIST NEIX A BETLEM, I ÉS ADORAT PELS PASTORS 

(C. 1.) 11 'esdevingué que en aquells dies sorti edicte de César Au- 

gust, que tot l'imperi fos empadronat; ?aquest empadronameñnt es féu 

abans del que hi hagué essent Cirinus governador de la Siria. 3l anaven 

tots a inscriure's, cadascú a la seva ciutat. 41 puja també Josep, de la 
4, Mch. v, 2; Mt. 15, 6. 

set és traduit amb algunes variants en 
la major part de versions. Vg. diu: 
«Haec descriptio prima facta est a prae- 
side Syriae Cyrino». Crampon: «Ce 
premier recensement eut lieu pendant 
que Quirinus, etc.»; Joion: «Ce recen- 
sement, (qui fut) le premier, eut lieu 
quant Quirinus était gouverneur de 
Syrie». En la majoria de les versions 
directes del grec, les variants solen 
ésser per Pestil. 

Aquesta indicació cronológica que 
dóna Lc. té una gran importáncia per 
a fixar la data del naixement de Jesu- 
crist. Per la cronologia, diem-ne he- 
rodiana, sabem que Jesús nasqué l'any 
4, totel més tard el 5 abans de la nos- 
tra era. (Cf. la nota nostra a Mt. II, 
19.) L'empadronament de Cirinus ha 
suscitat innombrables discussions i co- 
mentaris. Resumim la qúestió amb les 
dades aportades després que el P. La- 
grange publica en 1911 el seu estudi: 
«Οὐ en est la question de recensement 
de Quirinus?» (Revue biblique, 1911, 
p. 60-84). Sir W. Ramsay descobri en 
1912, a Antioquia de Pisidia, una ins- 
cripció que publica en The Expositor, 
1912, P. 401, i que fou molt reprodui- 
da. Completada amb un text de Ter- 
tuHia (4dv. Marc. 1V, 19) que posa 
Pempadronament de Lc. en temps de 
Sentius Saturninus, 1 amb la coneguda 
inscripció de Tibur, que Mommsen i 
molts historiadors atribueixen a Ciri- 
nus (cf. Vig., Dic. de la Bible, 5, Ὁ. 
1187), resultaria que Cirinus fou dues 
vegades governador de Siria. La pri- 

mera d'aquestes legacions, segons W. 
Ramsay, hauria estat del τὸ αἱ 8 a. J. C. 
Un empadronament feten aquesta épo- 
ca no pot ésser l'esmentat per Lc., car 
avancaria excessivament el naixement 
de Jesús, contradint altres textos defi- 
nitivament establerts. Alguns (cf. L. 
Fonck, Verbum Domini, VII [1927], 
Ρ- 282, ss.), suposen que l'empadro- 
nament comencat per Cirinus fou re- 
tardat a causa de la resistencia dels 
Jueus, i continuat per Saturninus que 
fou governador fins el 6. Es cert en- 
cara que August ordena un altre empa- 
dronament quan la Judea, en l'any 6-7 
d. J. C., fou incorporada a la província 
romana de Siria. Aquest darrer provo- 
cá en el poble una terrible insurrecció. 

Tanmateix, les interpretacions es- 
mentades fan recular excessivament les 
dates, ino s'adiuen amb la data precisa 
de Lc. Per aixó nosaltres preferim la 
interpretació de Lagrange, que tradueix 
bé el text i supera perfectament les di- 
ficultats de cronologia. L'empadrona- 
ment que esmenta Lc., realitzat entre 
Pany 5-4, fou anterior al que es féu 
essent Cirinus governador de Siria. El 
primer era general de tot l'imperi, i 
Lc. el distingeix del particular de la 
Judea, de Pany 6-7 d. J. C., el record 
del qual perdura llarg temps. 
3. — Cadascú a la seva ciutat. Els 

romans, adhuc en les provincies, feien 
lempadronament de les persones i béns 
per cases pairals o clams; per aquesta 
raó el cap de casa s'havia d'inscriure 
en el lloc d'origen. Aquesta norma 
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"lovdalav εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ¿E 

οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ, ὃ ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ 

αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. δ᾽ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν 

ai ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, ἴ καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότο- 

κον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνη, διότι οὐκ 

ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρα τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσ- 

σοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἄγγελος 

Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφο- 

βήθησαν φόβον μέγαν. 1kal εἶπεν αὐτοῖς ὃ ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε, 

ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὕμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 

11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἔν πόλει 

Δαυίδ. 

καὶ κείμενον ἐν φάτνη. 

12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον 

15 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος 

στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων᾽ 

14 δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ 

καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 

está avalada plenament per un papirus 
descobert recentment, que fa referencia 
a un empadronament ordenat per Gaius 
Vibius Maximus, prefecte d'Egipte. (Cf. 
Papyrus de Londres, 111, p. 125; La- 
grange, L'Evan. p. 32). 
4.— De la ciutat de Natzaret, a la 

Judea. Aquest cami havien de fer-lo 
en tres O quatre dies, passant per la 
plana d'Esdrelon i Samaria fins a Jeru- 
salem, i d'aqui en dues o tres hores de 
camí s'arribava a Betlem. Aquesta ruta 
podia fer-se en camell o en lliteres, 
quan s'anava en grans caravanes; Ma- 
ria 1 Josep, pobres com eren, el feren, 
segurament, a peu. 

5. — La seva esposada. Vg. «despon- 
sata sibi uxore pregnante». Lit.: «la 
dona amb qui havia fet esposalles» o 
«maridada», car el verb pvnotevelv té 
també aquest darrer sentit (Crampon). 
Cf. les notes de Mt. I, 18, 19. Retor- 
nada Maria d'Hebron, i després dels 
dubtes de Josep, es celebrá el matri- 
moni, 1 Josep prengué Maria, «la teva 
muller», com li havia dit l'angel quan 
se li aparegué en somnis (Mt. 1, 24). 
«I, deixondit Josep del son, féu com li 
havia ordenat l'ángel del Senyor, i 

prengué amb ell la seva muller». 
7. — El seu fill primogénit. Cf. la 

nota a Mt. 1, 25. Lc., Púnic que usa 
el mot primogénit, no parla mai de ger- 
mans ni de germanes de Jesús ; els des- 
tinataris del seu Evangeli mo podien 
interpretar la paraula en sentit que des- 
prés de Jesús seguiren altres fills: tot- 
hom sabia, i 1'Ev. ho evidencia sense 
permetre el dubte, que Jesús fou l'únic 
fill de Maria. L'ús de la paraula pri- 
mogénit té relació amb el relat de la 
presentació al Temple. Es com un 
aclariment per als gentils que no co- 
neixien les lleis mosaiques. Gramati- 
calment, Πρωτότοκος no implica la 
idea del més gran. El substrat semític, 
hebr. bekór, aram. bukra, a diferencia 
de πρωτότοκος, no expressa formal- 
ment la noció del nombre ordinal «pri- 
mer»: el sentit fonamental de la rel 
semitica bkr sembla ésser «fendir»; en 
árab (que també té bikr, primogénit), 
un altre nom de la mateixa rel, bukrat, 
té el sentit d'«alba del dia», relacionat, 
probablement, amb «fendeix», «obre», 
com molts altres mots emprats per 
«aurora» en les llengúes semiítiques. 
Cf. Etudes de Sémantique arabe, en Μέ- 
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Galilea, de la ciutat de Natzaret, a la Judea, a la ciutat de David, que 

s'anomena Betlem, per raó d'ésser ell de la casa ἱ llinatge de David, %a 

empadronar-se amb Maria, la seva esposada, que era encinta. ὅ] s'esde- 

vingué que, essent ells alli, se li acompliren els dies del part, “i pari el 

seu fill primogénit, i Pembolcá, i Pacotxá en una establia, puix no hi 

havia lloc per a ells a la posada. 

81] a la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al camp i pas- 

saven la nit en vetlla, guardant llur ramat. 51 un ángel del Senyor els 

aparegué, i la gloria del Senyor els envolta de llum, i foren presos de gran 

temor. 191 els digué Pángel: No temeu, car us porto la bona nova d'un 

gran goig, que ho será per a tot el poble: “que us ha nascut avui un 

Salvador, que és el Crist Senyor, a la ciutat de David. 121 aixó us será 

el senyal: Trobareu un infantó en bolquers i acotxat en una establia. 

18] de sobte s'ajuntá amb l'angel un estol de la milicia celestial, lloant 

Déu i dient: 

1 Gloria a Déu en les altures, 

i¡ sobre la terra pau entre els homes de bona voluntat. 

langes de Univ. St-Jos. de Beyrouth, 
t. 1 (1926), p. 14; Joúon, L'Evang., 
Ῥ 297. 

No hi havia lloc per a ells a la po- 
sada. Els hostals eren una mena de 
casals espaiosos, un xic rudimentaris, 
que ara anomenen «khans», on s'enca- 
bien persones i atzembles. L'empa- 
dronament havia congregat molta gent; 
per a Maria i Josep no hi havia lloc! 
Potser els itinerants trucaren a alguna 
porta que creien amiga, pero tothom 
tenia ple. L”Infant diví, 1'Emmanuel, 
en venir a náixer a la terra, no va tro- 
bar lloc per a Ell entre les habitacions 
dels homes. Aleshores, Maria i Josep 
seguiren cami enlla fins a Pextrem de 
llevant de la vila (avui al cim de la ciu- 
tat nova), on comengcava l'estepa, ¡es 
soplujaren en una cova que feia d'esta- 
ble 1 de refugi, i que estava deshabitada. 

La naixenca de Jesús en una cova, a 
Betlem, té el testimoni d'una tradició 
que ve del primer segle. Sant Justi, 
ressó d'aquesta tradició admesa, diu: 
«No trobant Josep on albergar en la 
vila, s'instalá en una cova veina de 
Betlem, 1 fou alla on Maria infanta el 
Crist, i el posá damunt una menja- 

dora; a llur arribada, els magues d'A- 
rábia l'hi trobaren.» (Dial. 78, 5.) Un 
segle més tard, Orígenes (Contra Cels, 
I, 51) confirma la mateixa tradició. 
Aquesta cova és la cripta actual de la 
basílica de la Nativitat. Cf. P. Vin- 
cent, Bethléem, p. 2 ss. Aquest autor 
demostra la ridiculesa dels qui han vol- 
gut trobar en aquesta tradició cristiana 
una reminiscencia d'un mite paga. 
8.—Uns pastors. Aquests pastors no 

eren betlemites, car aquests a la fi de 
desembre tancaven els ramats en llurs 
estables. Eren, segurament, nómades 
que acampaven amb llurs ramats en 
Pestepa, en els antics camps de Booz, 
segons la tradició. 

9. — La gloria del Senyor els envolta 
de llum (δόξα Κυρίου). Una llum ex- 
traordinária, signe de la presencia de 
Déu o d'éssers celestials. 

12. — El senyal. La bona nova s'a- 
dreca a Israel: «tot el poble», «us ha 
nascut.» La recerca dels pastors els 
portará el convenciment que no han es- 
tat víctimes d'una iHusió: trobaran un 
Infant... 

14. — Homes de bona voluntat. El 
subsrantiu εὐδοκίας, corresponent al 
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15 Kai ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν oí ἄγγελοι, 

oí ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ 

καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὃ Κύριος ἐγνώρισεν ἧἣμῖν. 

16 καὶ ἦλθον σπεύσαντες καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ 

τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ 

ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάν- 

τες οἵ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὕπὸ τῶν ποιμένων 

πιρὸς αὐτούς, 19 ἣ δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλ- 

λουσα ἐν τῇ καρδία αὐτῆς. 

50 Καὶ ὑπέστρεψαν ol ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν 

ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼν ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

8. CIRCVMCISIO ET NOMEN [Ε50 

21 Kal ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημ- 

φθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

9. JESVS IN TEMPLO SISTITVR ET TAMQVAM MESSIAS AGNOSCITVR 

2 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἷ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν 

νόμον Μωυσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἷς “Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Kuplo, 

15 ἐλάλουν (TH) pot. q. εἰπον (SV) || 19 Mapra (TH) pot. q. Μαριαμ. (SV) 

«bonae uoluntatis», alguns exegetes — 
Crampon i Fillion, entre altres—, diuen 
que s'ha d'entendre aquí (com gairebé 
en tota la Biblia, quan correspon a 
Phebr. ratsón, Vg. beneplacitum, cf. Ps. 
V, 13), de la benvolenga divina, de la 
qual davalla, amb Jesucrist, la salvació 
i la pau, no sols als homes que són ac- 
tual ment de bona voluntat, ans als peca- 
dors que, per efecte de la benvolenga 
divina, adquiriran la bona voluntat que 
mereix d'obtenir les grácies de la re- 
dempció. El sentit, doncs, seria: «pau 
als homes (objecte) de la benvolenca 
divina», acceptant la lligó εὐδοκίας en 

genitiu. Si es manté el nominatiu 
εὐδοκία, seguint diversos manuscrits, 
les vs. siríaca, armenia, etiópica, ial- 
guns Pares, caldria dividir el v. 14 en 
tres emistiquis, 1 traduir, com fa Cram- 
pon: «Gloria a Déu en les altures {1 

sobre la terra pau | Benvolenga per als 
homes». Preval, peró, en la majoria, 
el genitiu εὐδοκίας. 

Altres, com Joion, no admeten que 
εὐδοκίας correspongui a l'hebr. *anse 
resono Oo ratsón, puix per a tenir aquest 
sentit caldria afegir el pronom αὐτοῦ. 

15-19. — «Així— diu Lagrange —, 
Déu recollirá la gloria, la gloria del 
perdó atorgat als homes que, amb vo- 
luntat dreturera, voldran acollir Aquell 
que és vingut per salvar-los i oferir-los 
la pau. 

»Aquest és l'Evangeli anunciat als 
homes senzills. Ells havien conservat 
en llur desert l'antic ideal d'Abraam, 
vingut com a nómada de la Caldea, 
sota l'única tenda que aleshores cobri- 
celava el culte del Déu vertader. Men- 
tre l'Israel de les ciutats no evitava de 
contaminar-se amb el contacte dels 
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15] esdevingué que, en haver-se departit d'ells els angels vers el cel, 

els pastors es deien uns als altres: Arribem-nos fins a Betlem a veure 

aquesta cosa que ha succeit, que el Senyor ens ha fet a saber. **Hi vin- 

gueren dalerosos, i trobaren Maria i Josep, i Pinfantó acotxat a Pestablia. 

171, en veure'l, contaren la paraula que els havia estat dita sobre aquest 

infant. 131 tots els qui els sentiren es meravellaren de les coses que els 

havien estat dites pels pastors; 191 Maria retenia totes aquestes coses, 

meditant-les en el seu cor. 

20] se'n tornaren els pastors glorificant i lloant Déu per tot el que havien 

sentit i vist, segons els havia estat anunciat. 

8. LA CIRCUMCISIÓ I EL NOM DE JESÚS 

21[, quan s'acompliren els vuits dies per circumcidar-lo, li fou posat el 

nom de Jesús, el que havia estat dit per ángel abans que fos concebut en 

Pentranya materna. 

9. JEsÚs ÉS PRESENTAT EN EL TEMPLE I RECONEGUT COM A MESSIAS 

22 [, quan foren passats els dies de llur purificació segons la llei de Moi- 

sés, el pujaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, ?com és escrit en 

22, Lv. xu, 6. 21, Gn. xvrr, 12; Lv. xt, 3. 23, Ex. x111, 2; Nm. vu, 16. 

gentils més que per un isolament mo- 
ral en el qual hi entrava molt d'orgull, 
els pastors nómades, contentant-se de 
poc, de costums austers, habituats a la 
preséncia de Déu resplendent en les 
amples solituds, es mostraren docils a 
la veu celestial. Ells es digueren uns 
als altres: “Arribem-nos fins a Betlem, 
a veure aquesta cosa que ha succeit, 
que el Senyor ens ha feta saber”. Hi 
anaren dalerosos, veieren el signe do- 
nat per Déu, escamparen la bona nova, 
1 tornaren a llurs ramats. 

»Peró P'eco més fidel de totes aques- 
tes paraules, la penetració més intima 
dWV'aquestes coses estava en el cor de 
Maria, on convergien tots els designis 
de Déu.» 

21. — Per circumcidar-lo. Jesús ha- 
via nascut sota la llei (Gal. IV, 4), «en 
la semblanca de la carn culpable» (Rom. 
VII, 3), calia, doncs, que s'acomplis 

3 - NOU TESTAMENT, XII 

en ell el dur precepte mosaic: «l el 
dia vuité será circumcidada la carn del 
prepuci del fill» (Lv. XII, 3). 

El nom de Jesús. Cf.la nota a Mt. II, 1. 
Els comentaristes remarquen el con- 

trast que hi ha entre la circumcisió de 
Jesús i la del Precursor. La d'aquest, 
fou una festa de familia, com els nos- 
tres bateigs, iMuminada encara pel mi- 
racle ; parents, amics i veins voltaven 
els pares de Joan, i tot el país comen- 
tava els prodigis. Josep i Maria, gent 
de pas a Betlem, gairebé forasters, no 
foren acompanyats de ningú. El mis- 
teri de la circumcisió del Salvador passa 
desapercebut, com tota la seva infan- 
tesa, fora d'alguns esdeveniments dels 
quals alguns escollitsen serien sabedors. 

22. — Llur purificacióo. Vg. «dies 
purgationis eius», en singular, la pu- 
rificació sols atenyia la mare (Lv. XII, 
1-6), la qual havia de presentar-se al 
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28 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Kuplov ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν 

ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 3) καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ elpn- 

μένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 

35 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἔν ᾿Ιερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὃ 

ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ 

᾿Ισραήλ, καὶ πνεῦμα ἣν ἅγιον ἔπ’ αὐτόν: 30 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμέ- 

νον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν χρι- 

στὸν Kuplov. kal ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν: καὶ ἐν τῷ 

εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ 

εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ ?Bkal αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἷς τὰς 

ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν 

29 ΝΌν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνη" 

308T. εἶδον οἵ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου 

313 ἥτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 

32465 εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν 

καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ. 

85 καὶ Av ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ Y μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις 

περὶ αὐτοῦ, 5: καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ 

25 ανθ. nv (TH) uel ἣν ανθ. (SV) || 26 om. ay ante ιδὴ (SV) pot. q. add. (TH) 

Temple al cap de trenta-tres dies si 
havia infantat baró. El text αὐτῶν, 
«llur», pot referir-se a la «purificació 
dels jueus», o a l'anada de Maria a Je- 
rusalem amb l'Infant, car, en la prac- 
tica, infant acompanyava sempre la 
mare en aquella cerimónia, puix que 
ell havia d'ésser ofert al Senyor i res- 
catat per cinc sicles (Nm. XVIII, 16). 
La lligó αὐτῆς, seguida per Vg., sem- 
bla una correció. 

Segons la llei de Moisés (Lv. XII, 1 
ss.). La Llei deia que la dona que ha- 
via infantat mascle quedava impura set 
dies; al dia vuité l'infant era circumci- 
dat, pero la mare havia de romandre 
encara trenta-tres dies sense tocar cosa 
santa, ni anar al santuari. 
23. — Es escrit en la llei. Lc. en 

aquesta referencia aplega els vs. 1 1 12 
del c. XIII d'Ex. que diuen: «Tota 
primicia de matriu d'entre els fills d'Is- 
rael... meva és. (1); Consagrarás a 
Tahve tota primicia de matriu (12); 1 

rescatarás tot primogénit d' home d'en- 
tre els teus fills (13)». 

24. — Per fer Poferta. L'oferta es 
refereix a la purificació de la mare, no 
al rescat del primer nat. 

En la llei. La mare, per la seva pu- 
rificació, havia de portar al temple un 
anyell nat de Pany en holocaust, ἱ un 
colomí o una tórtora per expiació. 1 
afegia el Lv. XII, 8: «I si el seu cabal 
no abasta per un anyell, prendrá dues 
tórtores o dos colomins, un per aho- 
locaust i un altre per expiació.» 

25. — Un home, de nom Símeo. Una 
entrada al temple tan poc fastuosa no 
podia atraure l'atenció de ningú; i aixó 
no obstant, era el moment august pro- 
fetitzat per Malaquias (1Π|, 1): «Vindra 
al seu temple el Senyor que cerqueu, 
Pangel de lalianga que desitgeu.» Si- 
meó (nom molt comú entre els jueus), 
home just i pietos, probablement de les- 
cola dels profetes, no era sacerdot, com 
ha imaginat la iconografia cristiana, 
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la llei del Senyor: Tot mascle, primer eixit de Pentranya materna, será 

tingut com a consagrat al Senyor; ?%i per fer Poferta, segons el que és 

dit en la llei del Senyor, d'un parell de tórtores o bé dos colomins. 

251 heus aquí que hi havia a Jerusalem un home, de nom Simeo, i 

aquest home era just i pietós, esperant la consolació d'Israel, i ”Esperit 

Sant era sobre ell; ?i li havia estat revelat per 1"Esperit Sant que no veuria 

la mort sense haver vist abans el Crist del Senyor. 21 vingué al Temple, 

mogut de lEsperit; i quan els pares hi introduien linfant Jesús per fer 

segons la usanga que la Llei prescrivia pertocant a ell, Bel prengué en els 

seus bracos, i benei Déu, i digué : 

23 Ara, Senyor, deixeu partir vostre servent 

en pau, segons la vostra paraula, 

30 car els meus ulls han vist la vostra salvació 

3l que preparareu en fag de tots els pobles, 

32 llum per iluminar les nacions, 

i gloria del vostre poble Israel. 

33] el seu pare i la seva mare eren meravellats de les coses que es deien 

Pell. 55:1 els benei Simeó, i digué a Maria, la seva mare: Vet aquí que 

24, Lv. χιι, 8. 

era simplement un fidel israelita que 
esperava amb ánsia la redempció del 
seu poble. 

D'Esperit Sant era sobre ell. En al- 
guns justos de Pantiga Llei hi havia 
com un preludi de la difusió de 1”Espe- 
rit Sant que será la característica de la 
Nova Alianca. L”Esperit mená Simeó 
al Temple quan hi entrava la sagrada 
Familia. 

29. — Ara, Senyor. Aquest cant pul- 
querrim, anomenat «Nunc dimittis», té 
una sola frase dividida en dos temps: 
el primer canta la significació de la vin- 
guda del Crist per a ell personalment, 
la satisfacció d'un desig vivissim, con- 
centració, gairebé, de totes les esperan- 
ces d'Israel (29, 30); en el segon, canta 
la salvació de tots els pobles, la llum 
que iluminará les nacions (31, 32), 
sense deixar d'ésser la gloria d'Israel. 
T”original hebreu traspua en aquest 
cant: la vostra salvació que preparareu, 
per: la salvació que heu preparat, és un 
hebraisme. Joúon troba que Κατὰ πρό- 

34, Is. y, 14; Rom. 1x, 33; 1 Ptr. 1, 7. 

σῶπον respon a l'hebreu /ifné. Ordi” 
náriament es pren en sentit propi, peró 
potser aquí, diu ell, té un sentit secun- 
dari de lifné=«a disposició de». 
Aquest sentit es troba, p. e., en Gn. 
XIII 9: «¿No está tot el país a la teva 
disposició?»; XXIV, 51: «Rebeca está 
a la teva disposició», significat de «a la 
teva fac». Aquest matís insinuaria que 
la salvació no s'imposara; les nacions 
podran refusar la Llum, 1 Israel podrá 
renunciar a la seva Gloria. Aquestes 
reminiscencies hebraiques són encara 
una prova de P'autenticitat del cant. 

33. — Eren meravellats. A desgrat 
de conéixer perfectament els alts des- 
tins de l'Infant, Maria i Josep no po- 
dien menys de meravellar-se en sentir 
que aquell ancia, vist per primera ve- 
gada, coneixia els designis de Déu so- 
bre Jesús. 

34. —1I digué a Maria. La consa- 
gració a Déu es feia pel sacrifici. Jesús 
anava a ésser, o acabava d'ésser resca- 
tat de la immolació pel pagament dels 
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τὴν μητέρα αὐτοῦ ᾿Ιδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολ-- 

λῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον, 35καὶ σοῦ αὐτῆς τὴν 

ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν 

διαλογισμοί. 

δ Καὶ ἦν “Avva προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, 

αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ 

ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, kal αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσ- 

σάρων, Y οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα 

νύκτα καὶ ἡμέραν. ὅ8 καὶ αὐτῇ τῇ ὥρα ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ 

καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ᾿Ιερουσαλήμ. 

10. PARENTES ÍESV IN CIVITATEM NAZARETH REVERTVNTVR 

39 Kal ὡς ἐτέλεσαν πάντα TÁ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 

40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφία, καὶ 

χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 

35 om. δὲ post σοὺ (H) uel add. (TSV) || 39 παντα (TH) πεὶ ἀπαντα (SV) || ἐπεστρεψαν (TH) 
«εἰ υπεστρεψαν (SV) || om. τὴν ante πολιν (TH) uel add. (SV) || 40 σοφια (H) uel copias (TSV) 

cinc sicles (unes 15 ptes.). El vell Si- 
meó tingué el pressentiment del sacri- 
fici cruent de Jesús com a resultat de 
la contradicció de la qual seria senyal ; 
ruina pels uns, resurrecció per molts. 
Jesús infant no sentia el trágic presagi, 
1 el vell s'adrecá a la Mare per anun- 
ciar-li el traspassament de la seva áni- 
ma. La Mare divina, abans d'ésser 
associada a la Passió, precedia en el 
dolor al seu propi Fill. 

35. — Un glavi. ῥομφαία, espasa 
llarga i ampla, símbol d'un dolor ex- 
traordinariament viui persistent. 

Revelats els pensaments. Essent el 
Crist un signe de contradicció, és a dir, 
acceptat per uns 1 refusat per altres, un 
cop manifestat, ningú no podrá roman- 
dre indiferent o neutral davant seu; 
caldrá que cadascú prengui una actitud 
definida, per ΕἸ] o contra ΕἸ], la qual 
cosa revelará la pregonesa dels cors. 

36. — Una profetessa, Anna. Profe- 
tessa no significa necessáriament, en el 
llenguatge bíblic, una vident que prediu 
lesdevenidor, ans, com en el cas pre- 

sent, una persona ferventment pietosa 
amb la qual Déu es complau i P'afavo- 
reix amb Jes seves inspiracions o reve- 
lacions. 

37. — No es movia del Temple. No 
significa que residís en els departaments 
del Temple, sinó que passava moltes 
hores del dia en el santuari. Acabada 
la cerimónia, Anna solia parlar sovint 
del seu encontre amb el Messias infant 
amb els fidels que es dalien per la re- 
dempció d'Israel. La millor lligó del 
ext grec (a diferencia de Vg.), dóna 
«de Jerusalem», prenent la capital com 
la representació 1 el simbol de tot el 
país. : 

En tot aquest episodi, Lc. segueix 
fidelment la seva font informativa, com 
ho demostra els hebraismes que s'hi 
troben: «de la seva virginitat» (cf. Id. 
IL, 37) significa que es marida molt 
jove i que ho era encara a la mort del 
marit; «avancada en dies», etc. 

40. —I Pinfant creixia. En el ver- 
set anterior, Lc. passa de la cerimónia 
del Temple al retorn a Natzaret, pres- 
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aquest és posat per ruina i resurrecció de molts a Israel i com a senyal 

lliurat a contradicció —%i 2 tu mateixa un glavi et traspassará Pánima — 

a fi que siguin revelats els pensaments de molts cors. 

86 Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d'A- 

ser — molt avancada en dies, havent viscut des de la seva virginitat set 

anys amb el seu marit, %7i vidua fins als vuitanta-quatre anys — la qual no 

es movia del Temple, servint Déu amb dejunis i pregáries niti dia. *1, 

compareixent a la mateixa hora, lloava Déu, i parlava de Pinfant a tots els 

qui esperaven la redempció de Jerusalem. 

10. ELS PARES DE JESÚS TORNEN A LA CIUTAT DE NATZARET 

39], quan hagueren acomplert totes les coses prescrites en la llei del 

Senyor, tornaren a la Galilea, a llur ciutat de Natzaret. 

401] Pinfant creixia i s'enfortia, omplint-se de saviesa, i la grácia de Déu 

era sobre ell. 

cindint del que s'esdevingué entre un 
feti Paltre. La visita dels Magues i la 
fugida a Egipte i el seu retorn després 
de la mort d'Herodes (cf. Mt. Il, 1 ss. 
i notes) cal posar-los després de la Pre- 
sentació. 

En el verset 40 Lc. resumeix d'un 
sol tret tota la infantesa i la joventut 
de Jesús; sols esquinca el vel per con- 
tar l'episodi de l'anada a Jerusalem per 
la festa de la Pasqua (41-51), per clou- 
re'l amb una frase compendiosa (v. 52) 
semblant a aquesta. Per Pobjecte que 
es proposava l'Evangelista i conside- 
rant els destinataris del seu llibre, αἰχὸ 
era suficient. Les diferéncies que hi ha 
entre els Evangelis de la infantesa de 
Jesús de Mt. i Lc. s'expliquen precisa- 
ment per la diversitat de destinataris. 
Mt., escrivint per als hebreus, coneixe- 
dors de les Escriptures, tria els fets en els 
quals es palesa l'acompliment de les 
antigues profecies, cosa que hauria es- 
tatineficac ¡incomprensible per als grecs 
gentils. Cada Evangeli té la seva fiso- 
nomia propia, per bé que els trets cab- 
dals són exactes: la concepció virginal 

sobrenatural de Jesús, el matrimoni de 
Maria i Josep, aquest adopta l'infant i 
el fa inscriure com a descendent de Da- 
vid, el naixement a Betlem, el retorn a 
Natzaret. Les dues narracions es com- 
pleten admirablement, sense que es 
noti en elles cap dependencia directa. 

Creixia ἱ senfortia. Fa referencia, 
naturalment, al desenvolupament físic 
de l'Infant. El mot πνεύματι (spirit) 
manca en gran nombre de mss. 1 es con- 
sidera com una interpolació. 

Saviesa i gracia. L'esperit de Jesús 
posseia des del comencament de la seva 
vida humana tota la saviesa adient a la 
seva missió; ella es manifestava opor- 
tunament i discreta segons el seu voler 
1 els designis de Déu. L'anima de Je- 
sús posseia la plenitud de la grácia san- 
tificant. Cal tenir en compte la unió 
hipostática i la visió beatífica. 

Omplint-se de saviesa. Es usat ací 
d'una faisó molt grega: per un semita 
no hi ha més que una simple coordi- 
nació: «i s'omplia»; emprant el parti- 
cipi, Lc. potser ha volgut evitar la re- 
petició d'un tercer καί. 
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11. DvODENNIS leSvS IN MEDIO DOCTORVM 

11 Καὶ ἐπορεύοντο ol γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ TA ἕορτῇ 

τοῦ πάσχα. Kal ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ 

τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς Bal τελειωσάντων τὰς Rhuépac, ἐν τῷ ὕποστρέ- 

pelv αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὃ παῖς ἐν ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν 

οἵ γονεῖς αὐτοῦ. “νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδία ἦλθον 

ἡμέρας δδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνω- 

στοῖς, 45 καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἷς ᾿Ιερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες 

αὐτόν. 4 καὶ ἐγένετο μετὰ ἥμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθε- 

ζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἔπερωτῶντα 

αὐτούς: 4 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἵ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ 

ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. “ral ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν 

πιρὸς αὐτὸν ἣ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἣμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὃ 

πατήρ σοὺ κἀγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε. 

Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; 

με; %kal αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 

οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί 

5 καὶ κατέβη 

μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. 

48 ζητουμεν (H) pot. q. εζητουμεν (157) 

42. — Arribat als ἀοίχε anys. Era 
Pedat en qué el jueu esdevenia «fill de 
la Llei» subjecte a les prescripcions le- 
gals, quant a les festes, dejunis, etc. 

Segons la consuetud. Consuetud obli- 
gatória pels homes sols; les dones, 
com Maria, hi anaven voluntáriament 
per motius de pietat. Perla manera de 
dir, Lc. insinua que assistia a la festa 
per primera vegada, Jesús. 

De Natzaret a Jerusalem, pel cami 
actual, hi ha 141 quilómetres. AÁntiga- 
ment les caravanes el feien en tres jor- 
nades, passant per la ruta de Samaria ; 
la primera acabava en les fonts i Poasi 
d'Engannim; la segona, prop de Si- 
quem; la tercera a Beerot; d'aqui a 
Jerusalem hi havia tres hores de ca- 
mi. 

43. — Quan se'n tornaven. Ni Maria 
ni Josep no trobaren estrany que, en 

partir la caravana de Jerusalem, Jesús 
no anés amb ells. Podia estar amb el 
grup d'altres parents o anant d'un cantó 
a altre amb els minyons de la seva 
edat. En arribar a Beerot, on la ca- 
ravana acabava la jornada primera ¡les 
families es reunien per a passar la nit, 
s'adonaren de l'absencia de Jesús. 

46. — Enmig dels doctors. En els de- 
partaments dels atris del Temple hi 
havia escoles rabiniques, on els escri- 
bes i doctors mantenien les seves sem- 
piternes disputes i a l'entorn dels quals 
s'aplegaven els deixebles. Els infants 
eren admesos com a oients. Jesús, du- 
rant tres dies, s'ajuntava en alguns 
d'aquests grups oint-los i interrogant- 
los. 

49. —¿ Per que em cercaveu ? En la 
resposta de Jesús no hi ha cap vaciHa- 
ció ni mostra cap inspiració repentina, 
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II. JEsUs, ALS DOTZE ANYS, ENMIG DELS DOCTORS 

41] anaven els seus pares cada any a Jerusalem per la festa de la Pas- 

qua. 4521, arribat als dotze anys, pujant ells segons la consuetud de la 

festa, 451 havent-se acabat els dies, quan se'n tornaven, Pinfant Jesús 

restá a Jerusalem, i els seus pares no se n'adonaren. “41, pensant-se que 

ell era amb la comitiva, feren una jornada de cami, i Panaven cercant en- 

tre els parents i coneguts, 451, no havent-lo trobat, tornaren a Jerusalem, 

cercant-lo. 461 s'esdevingué que al cap de tres dies el trobaren al Tem- 

ple, assegut enmig dels doctors, oint-los i interrogant-los; 471 tots els 

qui el sentien eren atónits de la seva inteHigéncia i de les seves respostes. 

481, veient-lo, en foren tot meravellats, i li digué la seva Mare: Fill, ¿per 

qué has obrat aixi amb nosaltres? Mira que el teu pare i jo, afligits, et 

cerquem. 4951 els digué: ¿Per qué em cercáveu? ¿No sabieu que em cal 

estar per les coses del meu Pare? *%I ells no comprengueren la paraula 

que els havia dit. ὅ11 davallá amb ells, i vingué a Natzaret, i vivia sotmes 

a ells, 
41, Ex. ΧΧΙΙ, 15; XXXIV, 18; Dt. xvi, 1. 

Déu d'Israel, nostre Pare. Tothom, ans es manifesta plenament conscient 
de qui és i del que fa. 

Per les coses del meu pare. “Ev τοῖς 
τοῦ πατρός μου, pot significar «en la 
casa del meu pare». Si s'admet el pri- 
mer sentit, caldria interpretar que era 
un deure evident per a Jesús de passar 
aquells dies en el Temple: alla calia, 
doncs, cercar-lo. Es preferible el se- 
gon sentit, com Mt. XX, 15 ἐν τοῖς 
ἐμοῖς «en els afers». Aquest sentit 
és perfectament grec, i encara, segons 
Joúon, reflecteix el substrat arameu: 
bide abbá (cf. Dalman, Jesus — Jeschua, 
p- 34; Joúon, L'Evang., p. 307). 

50. — [ ells no comprengueren la pa- 
raula. L'infant Jesús, molt amable- 
ment, recorda a Maria i Josep la seva 
vertadera filiació, en el sentit més pro- 
fund. Un jove israelita piadós, diu el 
P. Lagrange (L'Evang., p. 48), hauria 
pogut anomenar el Temple la casa del 

aleshores, ho hauria compres. Pero 
en el pensament de Lc., Jesús parlava 
del seu Pare sota un títol particular, 
manifestava ésser el fill únic. Era el 
preludi de l'Evangeli. 1 Maria, qui co- 
neixia prou bé l'origen de Jesús, podia 
preguntar-se per qué havia fet al seu 
cor aquella ferida... 

Pels doctors, aquell encontre fou de 
meravella davant de la precocitat de 
PInfant; més tard es transformará en 
odi implacable davant el Mestre que es 
diu Fill de Déu. 

51 — Vivia sotmes a ells. Amb tota 
simplicitat i autoritativament, Jesús rei- 
vindicá la independencia de la seva mis- 
sió; després, sense cap esforc, es re- 
integrá a la modestíssima condició que 
havia escollit: torná a Natzaret a re- 
prendre la vida d'infant, humil i sot- 
més. 
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Kal ἣ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδία αὐτῆς. 

52 Kal 'ησοῦς προέκοτιτεν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ 

καὶ ἀνθρώποις. 

51 Tavta τὰ pnuata (TH) pot. q. τα ρήματα aravta (5)} 52 τὴ ante copia (H) pot. q. 
om. (SV) 

T la seva mare. Com enel verset 19, 
és una aHusió evident a les fonts d'in- 
formació de Lc. — Fa rodar el cap el 
pensar qué cosa passava en l'esperit de 
Maria davant el contrast que veia entre 
aquesta vida humil 1 obedient i la divi- 
nitat del seu fill. 

Totes aquestes coses. No sols les que 
conta Lc. sinó tot el que deia ἱ feia 
Jesús, i tot el que la gent contava d'Ell 
a la mare. 

52. — Jesús avangava. Literalmentel 
text diu: «en saviesa i en estatura» ; el 
sentit de la frase, peró, és que la sa- 
viesa es manifestava proporcionalment 
a Pedat. Joion diu: «Peutétre Luc a-t-il 
senti qu'un grupe προέκοπτεν ἡλικία 

pouvait paraítre naif.» (Cf. Sm. II, 26; 
Prv. II, 4). 

St. Lluc en aquest verset resumeix 
la historia de trenta anys de Jesús. El 
desenvolapament intelectual i moral 
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l la seva mare anava guardant totes aquestes coses en el seu cor. 

521 Jesús avangava en saviesa, i en estatura, i en grácia davant Déu i 

davant els homes. 

de Jesús no era pas pura aparenga. 
Sant Ciril d'Alexandria (OQuod unus 
SCS, Ὁ. Ὁ, ONE 1132) 
diu: 

«L'assenyat evangelista, havent in- 
troduit el Verb divi fet carn, mostra que, 
estant unit, segons l'economia de l'en- 
carnació, a la carn que havia pres, ell 
deixá que es desenvolupés segons les 
lleis de la seva própia naturalesa. Tan- 
mateix és propi de la humanitat pro- 

gressar en edat i en saviesa, jo diria 
ádhuc en grácia, manifestant-se la in- 
teHigéncia proporcionalment a la crei- 
xenca del cos.» Jesús permeté que les 
lleis de la humanitat conservessin en ell 
tota llur valor. Sant “Tomás distingeix 
en la humanitat de Jesucrist, al costat 
de la visió intuitiva 1 de la ciencia in- 
fosa, una ciéncia experimental que crei- 
xia amb un progrés real (lll a. q. 12, 
A) 



PARS SECVNDA 

I. IOHANNES DVCIT AD CHRISTVM 

(ML, 1-IV, 13) 

(AI 

1. Missio loHANNIS BAPTISTAE 

1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Kal- 

σαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τετρααρχοῦν- 

τος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρ- 

χοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς 

᾿Αβιληνῆς τετρααρχοῦντος, “ἐπὶ ἀρχιερέως Αννα καὶ Καιάφα, ἐγένετο 

ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην τὸν Ζαχαρίου vidv ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

1. — L'any quinze del regnat de Tiberi. 
Comengaá el 1 octubre de l'any 27 de 
de Era cristiana. 

Governant ...Pong Pilat. Després de 
la mort d'Arquelau, fill d'Herodes el 
Gran (cf. Mt. II, 22, nota), la Judea 
fou governada directament per un Pro- 
curador romá que residia ordináriament 
a Cesarea de Palestina (cf. Act. XXIII, 
23). Pong Pilat succei a Valerius Gra- 
tus l'any 26 d. J. C., 1 fou destituit per 
Tiberi l'any 36 Ο 37. 

Tetrarca. Originariament aquesta pa- 
raula designava el governador de la 
quarta part d'un territori; més tard aná 
usant-se per a designar el cap d'un petit 
Estat més o menys independent. 

Herodes. (Cf. la nota de Mt. XIV, 3). 
1 Filip. Fou segurament l'Herodes 

més decent de tota la dinastia idumea. 

3 καὶ ἦλθεν 

Cal distingir-lo de 1’ αἰτγε Filip 1, casat 
amb Herodias. El Filip que ací s'es- 
menta, era també fill d'Herodes el 
Gran— que el tingué de Cleopatra —, 
1 es casa amb la seva reneboda Salomé, 
la dansarina, poc després del martiri de 
Joan el Baptista. Reconstruí l'antiga 
Paneas, que s'anomena Cesarea de Fi- 
lip. (Cf. Mt. XVI, 13; Mc. VIII, 27). 

La Iturea. Al nord-est de la trans- 
jordania, entre 1*'Arnon i Damasc. 

La regio Traconitida. Una altra pro- 
vincia transjordáanica formada per les 
regions altes dels environs de Bosra, 
prop del desert d'Arábia. Notem que 
en l'epistola d'Agrippa (apud Philonem 
—Legat. ad Caium, 41; ed Mangey, 11, 
593) la tertrarquia de Filip es designa 
τὴν Tpaxovitiv λεγομένην.  Integra- 
ment, comprenia la Batanea, la Traco- 



SEGONA PART 

EFG UIATGE DEJO AN VERS EL/CRIST 

(UL, 1-IV, 13) 

1. —Missió DE JOAN EL BAPTISTA 

(C. TIL.) *I Pany quinzé del regnat de Tiberi César, governant la Ju- 

dea Pong Pilat, i essent tetrarca de la Galilea Herodes, i Filip, el seu ger- 

má, tetrarca de la Iturea i de la regió Traconitida, i Lisáanias, tetrarca de 

PAbilene, ?sota el gran sacerdot Anás i Caifás, fou feta paraula de Déu a 

Joan, fill de Zacarias, en el desert. *I vingué per tota la regió del Jordá 

2, Act. 1v, 6. 

nítida, l'Auranítida, la Gaulanítida , 
compreses totes en la denominació de 
la contrada principal. Al sud d'aques- 
tes regions transjordaniques hi havia la 
Perea que pertanyia a la tetrarquia d'An- 
tipas. 

Lisanias... Abilene. Una inscripció 
trobada prop d'Abila, demostra que, en 
temps de Tiberi, hi havia allá un te- 
trarca d'aquest nom. (Cf. Vigouroux, 
Le N. T. et les découv. arch. 2.* ed., p. 
141). El nom d'Abilene ve d'Abila, 
situada sota 1'Anti-Liban, al nord-oest 
de Damasc. 

D'aquesta guisa, Lc. enquadra la vida 
de Jesús dins el marc de la historia de 
Roma i de la situació política de la Pa- 
lestina. 

D'acord amb excelents crítics, comp- 
tem els anys del regnat de Tiberi, no 
des de la mort d'August (19 agost 767 

3, Mt. 1, τ; Mc. 1.4. 

de Roma, 14 de Era cristiana), sinó 
del temps en qué fou associat a August 
en el govern de l'imperi (fi de 764 o 
comencament de 675, 11 O 12 de la 
nostra Era). Així, doncs, el ministeri 
del Precursor comenca l'any 779-780 
de Roma 27d e: 

2. — El gran sacerdot Anas i Caifas. 
Lc. anomena el gran sacerdot que en- 
cara, aleshores, era Púnic aglutinant 
dV'Israel. El qui exercia aquest cárrec 
era Caifás, instalat pel favor de Vale- 
rius Gratus, peró la máxima veneració 
la conservava Anás, el pontifex des- 
posseit, com a successor d'Aaró, a 
qui el seu gendre Caifás guardava tots 
els miraments. 
3. — Tota la regio del Jorda. Joan 

havia passat la seva joventut en el de- 
sert de Judá. Lc. el situa predicant 
per tota la vall del Jordá, tant a la riba 
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εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων ᾿Ησαίου τοῦ 

τπιροφήτου 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 

ἙἝτοιμάσατε τὴν δδὸν Kuplov, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

ὅπᾶσα φάραγξ, πληρωθήσεται 

καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, 

καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν 

καὶ αἷ τραχεῖαι εἰς δδοὺς λείας" 

δ καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ, τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 

2. PRAEDICATIO POENITENTIAE 

Τ Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βατιτισθῆναι ὕπ᾽ αὐτοῦ 

Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν Úutv φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης 

ὀργῆς; 5ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας: καὶ μὴ ἄρξησθε 

λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

δύναται ὃ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 9ϑ ἤδη 

δὲ καὶ ἣ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: πᾶν οὖν δένδρον 

μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

3. lOHANNES DOCET VIROS BONAE VOLVNTATIS 

190 Kal ἐπηρώτων αὐτὸν oí ὄχλοι λέγοντες Τί οὖν ποιήσωμεν ; 1: ἀπο- 

κριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς “O ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, 

καὶ ὃ ἔχων βρώματα δμοίως ποιείτω. 13 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι 

καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 196 δὲ εἶπεν πρὸς 

αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. lMénn- 

3 την. α. περιχωρον (TSV) pot. q. om. (H) || 5 ευθειαν (SV) pot. q. ευθειας (TH) 

(CTO RSS AZ AS occidental com a loriental. Aquesta  Morta. 
contrada está a 350 m. sota el nivell de 
la mar, tancada, pel nord, per Djebel 
ech-cheik (muntanya del Vell), Pantic 
Hermon, nevat sempre durant l'hivern 
i la primavera, i pel sud per la mar 

40). 
4. — Veu de qui crida. Els altres dos 

sinoptics (Mt. III, 3; Mc. 1, 3) sols ci- 
ten el v. 4; Lc. afegeix la part explica- 
tiva continguda en els vv. 516, enla 
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predicant baptisme de peniténcia per remissió de pecats, %*com és escrit 

en el llibre d'oracles del profeta Isaias; 

Veu de qui crida en el desert: 

Aparelleu el cami del Senyor, 

adreceu les seves sendes. 

5 Tot barranc será replenat, 

i tota muntanya i serra seran abaixades, 

els camins tortuosos esdevindran drets, 

i els escabrosos, planers ; 

Si tota carn veurá la salvació de Déu. 

2. HPREDICACIÓ DE LA PENITENCIA 

T Deia, doncs, a les multituds que acudien a fer-se batejar d'ell: Nissaga 

de vibries, ¿qui us ha ensenyat a fugir de la ira venidora? ὅ ει, doncs, 

fruits dignes de la peniténcia; i no comenceu pas a dir en vostre interior: 

Tenim Abraam per pare; car jo us dic que pot Déu d'aquestes pedres sus- 

citar fills a Abraam. 31 fins la destral és ja posada a P'arrel dels arbres; 

tot arbre, doncs, que no fa fruit bo és tallat i llengat al foc. 

3. JoAn INSTRUEIX HOMES DE BONA VOLUNTAT 

10] les multituds li preguntaven, dient: ¿Qué havem de fer? 111, res- 

ponent, els deia: El qui té dues túniques, en doni a qui no en té, i qui té 

queviures, faci el mateix. 1351 vingueren també publicans per ésser bate- 

jats, i li digueren: Mestre, ¿qué havem de fer? 151 ell els deia: Res de 

més del que us ha estat ordenat no exigiu. 161 també uns soldats li 

11, lac. 1, 155 110. mx, 17. As xn 3; 101,22. 7. ΜῈ 111, 7: 

qual es declaren els resultats de la pre- 
dicació i els obstacles morals que el 
Precursor haurá de véncer per tal de 
preparar el poble jueu a rebre amb fruit 
el Messias. La citació és feta segons 
el text dels LXX (cf. Is. XL, 3-5) un 
xic lliurement. 

7. — Nissaga de vibries. Cf. les no- 
tes a Mt. ΠΙ, 6, 7. La predicació glo- 

bal del Precursor (7-9) és idéntica a la 
consignada per Mt. l. c. —Lc. (10-14) 
afegeix algunes aplicacions de les que 
feia el Precursor als diversos esta- 
ments: la multitud en general, els pu- 
blicans, els soldats, a tots els quals no 
prescriu, precisament, coses extraordi- 
náries, sinó el compliment honest dels 
propis deures d'estat. 
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ρώτων de αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖ- 

σθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 

4. BAPTISTA PRAENVNTIAT FORTIOREM 

BAPTIZATVRVM IN SPIRITU SANCTO 

25 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς 

χριστός, 

᾿Εγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὕμᾶς' 

καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου, μή ποτε αὐτὸς εἴη ὃ 
ε 16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὃ ᾿Ιωάννης 

ἔρχεται δὲ ὃ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 

ὑποδημάτων αὐτοῦ! αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί’ 

1 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ guv- 

αγαγεῖν τὸν σῖτον εἷς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 

πυρὶ ἀσβέστῳ. 15 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο 

τὸν λαόν: 19 Ὃ δὲ Ἡρῴδης ὃ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὕπ᾽ αὐτοῦ περὶ 

Ἥρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν 

ἐποίησεν πονηρῶν ὃ Ἣρῴδης, 39 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, κα- 

τέκλεισεν τὸν ᾿Ιωάννην ἐν φυλακῇ. 

5. Iesvs A lOHANNE BAPTIZATVR 

21”Eyeveto δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἴησοῦ βαπτι- 

σθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 33 καὶ καταβῆναι 

τὸ τινεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν 
ε 

ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ ὃ vióc μου ὃ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

6. (GENEALOGIA CHRISTI 

23 Kal αὐτὸς ἣν ᾿Ιησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὥν vióc, ὡς 

ἐνομίζετο, ᾿Ιωσὴφ τοῦ “Ηλεὶ 2 (1700 Ματθάτ τοῦ Λευεὶ) τοῦ Μελχεὶ τοῦ 

18. — Fórmula general que clou la 
part pertocant al Precursor. Es propia 
de Lc. Πολλὰ καὶ ἕτερα, és un grecis- 
me que significa simplement: «moltes 
d'altres ». 

19-20. — Complida la missió del 
Precursor, Lc. s'apressa a indicar la 
seva fi. (Cf. Mt. XIV, 3-4; Mc. L, 9-11). 

21-23. —1Í Sesdevingué. Cf. la nota 
a Mt. III, 13-17. 

Trenta anys. Aquesta indicació, tan 
important per la cronologia evangélica, 
és propia de Lc. 

23-38. — Josep, d'Heli. Alguns co- 
mentaristes han volgut suposar que Lc. 
havia consignat la genealogia de Jesús 
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preguntaven, dient: 1 nosaltres, ¿qué havem de fer? I els deia: No 

vexeu ni denuncieu en fals a ningú, i acontenteu-vos de la vostra soldada. 

4. EL BAPTISTA EN VATICINA UN DE MÉS 

FORT QUE BATEJARÁ EN ESPERIT SANT 

151 com el poble fos en expectació, i tots en llur cor pensessin de Joan 

si seria ell el Crist, **Joan respongué, dient a tots: Jo ara us batejo amb 

aigua; ve, pero, el més fort que jo, de qui no só digne de deslligar la cor- 

retja de les sandalies; ell us batejará en Esperit Santi en foc; “ell té la 

pala en la seva má per fet net a la seva era i aplegar el blat en el seu 

graner, i cremara el boll en foc inextingible. 158 Així, encara moltes altres 

coses exhortant, evangelitzava el poble. 131 Herodes, el tetrarca, reptat 

dell per causa d'Herodias, la muller del seu germá, i per totes les maldats 

que Herodes havia fet, W afegi encara αἰχὸ a totes les altres, que tanca 

Joan en una presó. 

5. Jesús ÉS BATEJAT PER JOAN 

21] s'esdevingué que, en ésser batejada tota la gent, quan Jesús fou ba- 

tejat i orava, el cel s*'obri, 221 davalláa sobre d'ell Esperit Sant en forma 

corporal com un colom, i del cel una veu fou feta: Tu ets el meu Fill ben 

amat, en tu tinc posat el meu goig. 

6. (GENEALOGIA DE CRIST 

23] ell, Jesús, en comengar, tenia devers trenta anys, essent, segons es 

creia, fill de Josep, d'Heli, 2*(de Mattat, de Levi,) de Melqui, de Jannai, 

17, Mt. 11, 12. 19, Mt. x1v, 3; Mc. vr, 
22; di a 17; ESTU) Mes 2 MUS o 

ME Mc 8; lo 26; ACES 1,095 Χι, 16; ΧΙΣ, A 
χ7. Φ1, ΜΙ. 11, 13; Mo: 1. 9: Lo. 1,32% 

per la branca de Maria. Tanmateix, la ció davídica. Lc., en canvi, segueix el 
majoria, tant dels antics com dels mo- 
derns, —1 el text és prou clar—., re- 
coneixen que les dues genealogies, la 
de Lc. i Mt. són de la branca de Josep, 
en el qual convergeixen. Mt., escrivint 
per als jueus, comenga l'arbre genealó- 
δὶς per Abraam, fundador de la nació, i 
segueix la linia descendent. Calia de- 
mostrar que Jesús Messias era de filia- 

procés invers: de Josep fins a Adam i 
Déu. Ambdues són extretes de docu- 
ments legals. Les diferencies s'expli- 
quen per lP'adopció de línies directes i 
collaterals. Cf. la nota a Mt. Ϊ, 1. — 
Vigour. Dict. de la B.; Les liures saints 
et la critique ration., τ. IV, p. 464-471; 
Fillion Comm.; Lagrange, Evang. selon 
o JE) da NJ 
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᾿Ιανναὶ τοῦ ᾿Ιωσὴφ 2100 Ματταθίου τοῦ ᾿Αμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ ᾿Εσλεὶ 

τοῦ Ναγγαὶ 100 Μαὰθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεεὶν τοῦ ᾿Ιωσὴχ τοῦ 

᾿Ιωδὰ 91100 ᾿Ιωανὰν τοῦ ἹΡησὰ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ 

τοῦ Νερεὶ 38 τοῦ Μελχεὶ τοῦ ᾿Αδδεὶ τοῦ ΚΚωσὰμ τοῦ ᾿Ελμαδὰμ τοῦ Ἢρ 

22100 "InooS τοῦ ᾿Ελιέζερ τοῦ ᾿Ιωρεὶμ τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευεὶ 89 τοῦ 

Συμεὼν τοῦ ᾿Ιούδα τοῦ ᾿Ιωσὴφ τοῦ ᾿Ιωνὰμ τοῦ ᾿Ελιακεὶμ ὅ:τοῦ Μελεὰ 

τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰν 

τοῦ Δαυὶδ 32100 ᾿Ιεσσαὶ τοῦ ᾿Ιωβὴδ τοῦ Βοὸς τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασ- 

σὼν (100 ᾿Αμιναδὰβ) τοῦ ᾿Αδμεὶν τοῦ ᾿Αρνεὶ τοῦ ἙἝσρὼν τοῦ Φαρὲς 

τοῦ ᾿Ιούδα 00 ᾿Ιακὼβ τοῦ ᾿Ισαὰκ τοῦ ᾿Αβραὰμ 

τοῦ Θαρὰ τοῦ Ναχὼρ 85 τοῦ Σεροὺχ τοῦ ἹΡαγαὺ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ 

τοῦ Σαλὰ ὅθτοῦ Καινὰν τοῦ ᾿Αρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ 

37109 Μαθουσαλὰ τοῦ “Ενὼχ τοῦ ᾿Ιάρετ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καινὰν 3 τοῦ 

᾿Ενὼς τοῦ Σὴθ τοῦ ᾿Αδὰμ τοῦ θεοῦ. 

7- PosT IEIVNIVM CHRISTVS A DIABOLO TENTATVR 

(C. IV.) 1 Ἰησοῦς de πλήρης τπινεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ 

᾿Ιορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ 2 ἡμέρας τεσσερά- 

κοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὖκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς 

ἥμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 

3 Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὃ διάβολος El υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ 

ἵνα γένηται ἄρτος. “καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὃ ᾿Ιησοῦς Γέγραπται ὅτι 

Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ó ἄνθρωπος. Kai ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν 

αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου: δ καὶ 

εἶπεν αὐτῷ ὃ διάβολος Zol δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν 

δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ¿av θέλω δίδωμι αὐτήν. Tod 

οὖν ἐὰν προσκυνήσης ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. 8 καὶ ἀποκριθεὶς 

ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις 

καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. %”Hyayev δὲ αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ 

ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ El υἱὸς εἶ τοῦ 

θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω: :9γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις 

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, "3 καὶ ὅτι "Emi χειρῶν 

ἀροῦσίν σε μή ποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. “καὶ 

33 του Αμιναδαβ (TSV) uel om. (Η}}}1Υ- 6 ex (15 fot. q. αν (Η) 
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de Josep, de Mattatias, d'Amós, de Naúm, d'Esli, de Naggai, 35 de Maat, 

de Mattatias, de Semei, de Josec, de Joda, 31 de Joanan, de Resa, de Zo- 

robabel, de Salatiel, 

de Neri, *de Melqui, d'Addí, de Cosam, d'Elmadan, d'Er, Y de Jesús, 

d'Eliezer, de Jorim, de Mattat, de Levi, *% de Simeó, de Judá, de Josep, de 

Jonam, d'Eliaquim, 31 de Meleá, de Menná, de Mattatá, de Natan, 

de David, 32de Jesse, d'Obed, de Booz, de Salá, de Naasson, 35 (4 Α- 

minadab,) d'Admin, d'Arni, d'Hesron, de Farés, de Judá, **de Jacob, 

d'Isaac, d'Abraam, 

de Tará, de Nacor, **de Serug, de Ragau, de Faleg, d'Eber, de Sala, 

36 de Cainan, d'Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, 9 de Matussalem, 

d'Henoc, de Jared, de Malaleel, de Cainan, 98 d'Enos, de Set, d'Adam, de 

Déu. 

7. DESPRÉS DEL DEJUNI JESÚS ÉS TEMPTAT PEL DIABLE 

(C. IV.) *I Jesús, ple d*Esperit Sant, se'n torna del Jordá, i era menat 

de PEsperit en el desert, ?quaranta dies, temptat pel diable. 1 no menjá 

res en aquells dies, i, passats que foren, tingué fam. 

31 li digué el diable: Si ets Fill de Déu, digues a aquesta pedra que es 

torni pa. 41 li respongué Jesús: És escrit: No de pa sol viurá P'home. 

51, duent-lo a una altura, li mostrá tots els reialmes del món en un ins- 

tant; Si li digué el diable: Tota aquesta potestat i gloria d'ells et daré, 

puix que a mi ha estat tramesa, i a qui vull la dono; “si, doncs, tu et 

prosternes davant de mi, será tot teu. 81, responent, Jesús li digué: És 

escrit: El Senyor, ton Déu, adorarás, i a ell sol donarás culte. 21 el dugué 

a Jerusalem, i el posá sobre el pinacle del Temple, i li digué: Si ets Fill 

de Déu, tira't daltabaix d'aci, car és escrit: Als seus ángels comanda- 

ment fará de tu, que et guardin; 111: Ells en mans et duran, no sigui que 

1, Mt. 1v, 13 Mc.1, 12. 4,Dt. vir, 3; Mt.1v,4. 8, Dt. vr, 13; x, 20. 10. Ps. xc, 11. 

1-3. — Cf. les notes a Mt. IV, 1-11. posa en el tercer. L'ordre és segura- 
La diferencia en la narració de les  mentmés exacte en Mt.; la ¡Hació tex- 
temptacions en Lc. 1 Mt. está que el tual i el context ho avalen. Lc. usa 
primer posa en segon lloc la que Mt. una transició vaga. 

4 - NOU TESTAMENT, XII 
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ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς ὅτι 

τὸν θεόν σου. 

ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 

ἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις [Κύριον 

13 Kal συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὃ διάβολος ἀπέστη 

II. A REGRESSV IN GALILAEAM 

VSOVE AD SATVRATIONEM OVINQVE MILIVM 

(IV, 14-IX, 9) 

€ 

I. REGRESSVS IN GALILAEAM 

MKal ὑπέστρεψεν ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ τινεύματος εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 

1 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὕπὸ 

πάντων. 

2. IÍESVS IN PATRIA SVA TEMPVS SALVTIS NVNTIAT ADVENISSE 

16 Kal ἦλθεν εἰς Nalapá, οὗ Av τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ 

εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρα τῶν σαββάτων εἷς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη 

ἀναγνῶναι. 1 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου ᾿Ησαίου, καὶ 

ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἣν γεγραμμένον 

18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, 
a > > L > ” οὗ elvekev ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, 

ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Kuplov δεκτόν. 

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτη ἐκάθισεν' 

ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 

17 αναπτυξας (TSV) pot. q. ἀνοιξας (H) 

16. —1I viugue a Natzaret. Alguns 
exegetes identifiquen aquesta anada a 
Natzaret amb la que esmenten Mt. XIII, 
57; 55.» ls VI 1 55: 

La narració de Lc. és plena de color 
i de veritat. La predicació de Jesús és 

καὶ πάντων οἵ 

“τ ἤρξατο δὲ λέγειν 

un exemple magnific de l'estil emprat 
sovint pel divi Mestre. 

Segons el seu costum. Molt probable- 
ment no es refereix tan sols a Passis- 
tencia a les sinagogues durant la seva 
vida pública, ans a la freqúentació re- 
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el teu peu ensopegui amb una pedra. 

Ha estat dit: No temptarás el Senyor, ton Déu. 

12], responent, Jesús li digué: 

151. havent acabat tota 

temptació, el diable s'apartá d'ell fins a un altre temps. 

IAADEELRETORN Α GALILEA 

FINS A LA PRIMERA MULTIPLICACIÓ DELS PANS 

(IV, 14-IX, 9) 

141 Jesús, per la virtut de l'Esperit, torna a la Galilea. 

dell corregué per tota la regió. 

lloat de tots. 

Zo 

1. RETORN A GALILEA 

Ι Panomenada 

16] ensenyava en les sinagogues llurs, 

JESÚS EN LA SEVA PATRIA ANUNCIA 

QUE EL TEMPS DE LA SALUT ÉS ARRIBAT 

16] vingué a Natzaret, on s'havia criat, i entrá, segons el seu costum, el 

dia del dissabte a la sinagoga, i salga a llegir. 171 li fou donat el volum 

del profeta Isaias, i, haveñt desplegat el volum, trobá Pindret on era 

escrit: 

18 [Esperit del Senyor sobre mi, 

car m'ungi, per anunciar la bona nova als pobres, 

m'envia a pregonar als captius deslliuranga i als cecs recobrament de vista, 

a posar en llibertat els oprimits, 

194 pregonar un any de gracia del Senyor. y 8 y 

20 1, plegat el volum, tornant-lo al servent, s'assegué; i els ulls de tots, a 

la sinagoga, eren fits en ell. 

12, Dt. νι, 16. 

gular a la sinagoga de Natzaret durant 
la Joventut i Padolescencia de Jesús. 

17. — El volum. Era un rotllo de 
pergami amb dos muntants de fusta als 
extrems. 

18. — L'Esperit. 
CES II 

La citació és d'I- 

21] comencá a dir-los: El dia d'avui s'ha 

14, Mt: 1v, 12; Mc. 1, 14; lo. 1v, 45. 16, Mt. xxx, 545 Mc. νι, 1. 18, 15. 1x1, 1. 

21. ---- Ἤρξατο: Comenga a, és un 
semitisme, com també Πεπλήρωται ἐν 
τοῖς ὠσὶν ὑμῶν : acomplert a les vostres 
orelles, co és, davant de vosaltres testi- 
monis auriculars, com nosaltres diem : 
davant dels vostres ulls. Probablement 
provenen de la font(oral oescrita) de Lc. 
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πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἣ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν 

ὑμῶν. 23καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις 

τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

Kal ἔλεγον: Οὐχὶ υἱός ἐστιν ᾿Ιωσὴφ οὗτος ; 3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 

Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην ᾿Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν' 

ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Kapapvaodvu ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ 

24 εἶπεν δέ πατρίδι σου. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός 

ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὔτοῦ. 25 ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι 

ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις “Ἡλίου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὃ οὐρανὸς ἐπὶ 

ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 2 καὶ 

τιρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη “Haas el μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας 

τπιρὸς γυκαῖκα χήραν. 5 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ ἐπὶ Ἕλι- 

σαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ναιμὰν ó 

Σύρος. 

28 Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦ- 

τα, 39 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον 

αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ ἣ πόλις ὠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε 

κατακρημνίσαι αὐτόν’ ὃ αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

3. IEsvS RELINQUIT NAZARETH ET MIGRAT CAPHARNAVM 

31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Kapapvaodyu πόλιν τῆς Γαλιλαίας. Kal ἦν διδά- 

okov αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν ὅΞκαὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ 

αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσία ἣν ὃ λόγος αὐτοῦ. 

4. lesvs DAEMONIACVM SANAT 

33 Kal ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων τινεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρ- 

του, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλη. ὅ: Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἴησοῦ Να- 

25 om. οτι α. πολλαι (AV) uel add. (TS) || ἐπι a. ἐετὴ (TSV) pot. q. om. (H) 

22. —Plenes de gracia. No en el  proverbi,conegut dels natzaretans, amb 

sentit de conferir la grácia divina, sinó 
que les seves paraules eren plenes de 
suggestió 1 d'eloqúéncia. 

23. — Παραβολήν, equivalent a 
Phebr. maixal, en aquest cas és «pro- 
verbi». Vg. posa: «similitudinem». 

25. —IÍ us dic. Contesta lPanterior 

aquest altre, i el confirma amb el cas 
dW'Elias i Eliseu. Cf. III Rg. XVIL, 1; 
XVIII, 1, i IV Rg. V, 14, respectiva- 
ment. 

26. — De Sarepla. Ciutat situada en 
el litoral fenici, entre Tir i Sidon, de- 
pendent, peró, d'aquesta darrera. 
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acomplert aquesta escriptura a les vostres orelles. *21 tots li retien testi- 

monianca, i es meravellaven de les paraules, plenes de grácia, que brolla- 

ven de la seva boca. 

I deien: ¿No és fill de Josep, aquest? 281 els deia: Certament em 

direu aquell proverbi: Metge, cura't tu mateix; tot quant oirem que ha 

estat fet a Cafarnaúm, fes-ho també aci, en la teva pátria. 3241 deia: En 

veritat us dic que cap profeta no és grat en la seva patria. 3251 us dic 

en veritat, moltes vidues hi havia a Israel en els dies d”Elias, quan fou 

clos el cel per tres anys i sis mesos, llavors que hi hagué gran fam per 

tot el pais, 351 a cap d'elles no fou enviat Elias, sinó a una dona vidua, de 

Sarepta de la Sidonia. 3271 molts leprosos hi havia a Israel en temps 

del profeta Eliseu, i cap d'ells no fou netejat sinó Naaman, el sirienc. 

28] ompliren tots d'ira a la sinagoga, sentint aquestes coses, 25], ai- 

xecant-se, el tragueren fora de la ciutat, i el dugueren fins al cim de la 

muntanya, sobre la qual llur ciutat era bastida, per tal d'estimbar-lo ; %¡ 

ell, passant per entremig llur, se n'anava. 

3. JESÚS DEIXA NATZARET I SE'N VA A CAFARNAÚM 

31] davallá a Cafarnaúm, ciutat de la Galilea. 1 el dissabte els ense- 

nyava; ὅ21 es meravellaven de la seva doctrina, car el seu parlar era amb 

autoritat. 

4. JESÚS GUAREIX UN ENDIMONIAT 

331 hi havia a la sinagoga un home, que tenia esperit de dimoni im- 

mund, i clamá amb forta veu: %Deixa; ¿qué hi ha entre nosaltres i 

tu, Jesús Natzaré? ¿Has vingut per perdre'ns ἢ 

27, ΠΆΡ. v, 14. 

Sé tu qui ets, el Sant 

26, IRg. xvir, 9. 1, Mt. 1v, 13; Mc. 1, 21. 32, Mt. vn, 28. 33, Mc. r, 23. 

30. — Se mManava. Jesús doná a en- 31. —Í davalla a Cafarnaúm. Cf. la 
tendre, molt discretament, que el qui 
havia d'obrar aquella transformació 
anunciada per Isaias, era Ell mateix. 
Peró, en haver dit que no li calia es- 
tintolar-se en els seus conciutadans, 
Pentusiasme primer es transformá en 
una rancúnia plebea. La seva augusta 
serenitat s'imposá sobre el tumult dels 
enfellonits, i parti sense que ningú go- 
sés tocar-lo. 

nota a Mt. IV, 13. 
33. — Esperit de dimoni immund. 

Πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου : el nom 
en genitiu és, si fa no fa, sinónim del 
precedent, pero el precisa. 

Jesús parlava amb autoritat propia 
(no com els escribes, que repetien i 
comentaven) 1 aquesta autoritat la ma- 
nifesta amb aquest miracle. A la me- 
ravella de la gent per la doctrina oida, 
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ζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἣμᾶς ; οἶδά σε τίς el, ὃ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 85 καὶ 

ἐπετίμησεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἷς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ μηδὲν 

βλάψαν αὐτόν. 

86 Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους 

λέγοντες Τίς ὃ λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσία καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς 

ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; % Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ 

αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

5. Socrvm PETRI SANAT 

58 Αναστὰς de ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. 

πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν 

αὐτὸν περὶ αὐτῆς. ral ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, 

καὶ ἀφῆκεν αὐτήν: παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 

6. MVLTAE SANATIONES VESPERE 

10 Aúvovtoc δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις 

ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν: ὃ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖ- 

ρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 4! ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ 

πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ: καὶ ἐπιτιμῶν 

οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ἤδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

7. ΑΒΒΟΘΕΒΒΙΟ [Εν AD EVANGELIZANDVM 

42) Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἷς ἔρημον τόπον. καὶ οἵ 

ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ 

μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. “δ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς 

41 χραζοντα (HV) pot. q. χραυγαζοντα (TS) 

38. — A la casa de Simo. Simó Pere 
i el seu germá Andreu, originaris de 

succeeix lesbalaiment davant el fet. 
Aquest, segellava l'ensenyament de Je- 
sús indicant que posseia un poder divi 
del qual es serviria en favor dels homes. 

36. —¿ Quina paraula ? Tic ὃ λόγος 
οὗτος. Alguns autors, com Joúon, 
creuen que és més aviat una excla- 
mació que no pas una interrogació, 
Vg. conserva l'interrogant. 

Betsaida, s'havien establerr a Cafar- 
naúm; també eren alla Jaume i Joan 
del Zebedeu, segurament per estar prop 
del Mestre, peró encara no havien estat 
cridats. 

40. —I, en pondre's el sol. A posta 
de sol acabava el repos sabátic; ales- 
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de Déu. 5351] Jesús el comminá, dient: Calla, i surt d'ell. 1, rebatent-lo 

el dimoni al mig, sorti d'ell sense haver-li fet cap dany. 

86] tots en foren esbalaits; i parlaven ells amb ells, dient: ¿Quina 

paraula és aquesta, que amb autoritat i poder impera els esperits immunds, 

surten? 971 corria la fama d'ell per tots els indrets de la regió. 

5. (GUAREIX LA SOGRA DE PERE 

381, havent partit de la sinagoga, entrá a la casa de Simó. I la sogra 

de Simó era presa d'una gran febre, i el pregaren en favor d'ella. 591, 

inclinat devers ella, imperá a la febre, i la febre la deixá; i tot seguit, ai- 

xecant-se, els servia. 

6. MULTITUD DE GUARICIONS AL CAPVESPRE 

401, en pondre's el sol, tots els qui tenien malalts de diverses malalties 

els duien a ell; i ell, imposant les mans a cada un, els guaria. 411 també 

de molts sortien dimonis, cridant i dient: Tu ets el Fill de Déu; i, com- 

minant-los, no els deixava parlar, per tal com sabien que ell era el Crist, 

7. JESÚS S”ABSENTA PER EVANGELITZAR 

421, havent-se fet de dia, sortint, aná a un lloc desert, i les multituds el 

cercaven, i arribaren fins a ell, i el retenien perque no es departis d'ells. 

45] ell els deia: També a les altres ciutats cal que anuncii la bona nova 

38, Mt. vir, 14; Mc. 1, 30. 

hores la gent s'afanyava a portar els 
malalts a Jesús. La distinció de les ma- 
lalties és més clara en Lc. que en altres 
sinóptics (Mt. VIII, 16; Mc. 1, 32-34), 
no sols en aquest indret sinó sempre, 
la qual cosa descobreix l'escrupolositat 
de l'Evangelista metge. El detall de la 
imposició de les mans a cada un, és 
propi de Lc. Jesús no guaria els ma- 
lalts en massa, sinó individualment. 
En la Biblia la imposició de les mans 
és el simbol d'una transmissió, adés en 

41, Mc. 1, 34. 

bé per a beneir (cf. Gn. XLVIII, 14; 
Lv. IX, 22-23), adés per a maleir (cf. 
IA, 

41. — Comminant-los. Aquest detall 
també és propi de Lc. No els deixava 
parlar perque el poble no estava prepa- 
rat per a rebre una explícita declaració 
messiánica, ni aquesta havia d'ésser 
feta precisament pels dimonis. 

42. — I, havent-se fet de dia. La 
narració de Mc. 1, 35-39, és més pre- 
cisa i detallada. 
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ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί pe δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ 

τοῦτο ἀπεστάλην. Kad ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς ᾿Ιουδαίας: 

8. Vocario PETRI ET ANDREAE, lOHANNIS ET lACOBI 

(C. V.) lEyéveto δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 

2 καὶ εἶδεν πλοῖα. δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην, οἵ δὲ ἁλιεῖς ἀπ᾽’ αὐτῶν 

ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα. “ἐμβὰς δὲ εἷς ἕν τῶν πλοίων, ὃ ἦν 

Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ 

ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 

Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ᾿Επανάγαγε εἷς 

τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἷς ἄγραν. ral ἀποκριθεὶς 

Σίμων εἶπεν ᾿Επιστάτα, δι᾽ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, 

ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα. ὃ καὶ τοῦτο ποιήσαντες συν- 

ἔκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. ἴ καὶ 

κατένευσαν τοῖς μετόχοις Ev τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέ- 

σθαι αὐτοῖς: καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθί- 

ζεσθαι αὐτά. 

διδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων 

Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἶμι, κύριε: ϑθάμβος γὰρ πε- 

ριέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ¿ml τῇ ἄγρα τῶν ἰχθύων ἣ 

συνέλαβον, 19 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἵ 

ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὃ ᾿'ησοῦς Μὴ 

φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 1: καὶ καταγαγόντες τὰ 

πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

9. LEPROSVS MVNDATVR 

12 Kal ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἔν μιᾶ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 

τιλῆήρης λέπρας: καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη 

αὐτοῦ λέγων Kúpie, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 18 καὶ ἐκτείνας 

44 Τουδαιας (HS) pot. q. Γαλίλαιας (TV) |] V. 2 αλιεις (SV) uel αλεεις (TV) |] 5 om. o a. Σι- 
uv (TH) pot. q. add. (SV) | om. uutw p. εἰπεν (TH) uel add, (SV) || om. τῆς a. νυχτος (TH) pot. q. 
add. (SV) |]6 διερησσετο (TH) uel διερρηγνυτο (SV) |] 12 χαι ιδων (SV) pot. q. L0wmv ds (TH) 

44. — De la Judea. Vg. diu: «in tenen la lligó avalada per uBCL i altres. 
synagogis Galilaeae », 1 també alguns Lc. entén la Judea, sens dubte, en un 
mss. grecs i algunes edicions crítiques,  sentit ample aplicable també a Galilea. 
com Vogels. La major part, peró, re- Tot el verset és una fórmula de con- 
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del regne de Déu, car per αἰχὸ he estat enviat. 441 anava predicant per 

les sinagogues de la Judea. 

8. Vocació DE PERE 1 ANDREU, I DE JOAN 1 JAUME 

(Ev) 
entorn i escoltant la paraula de Déu, i estant-se ell a la vora de Pestany 

11 S'esdevingué que, essent la multitud tota acoblada al seu 

de Genesaret, ?veié dues barques parades a la vora de Pestany; i els pes- 

cadors, havent-ne baixat, rentaven les xarxes. *I, pujant a una de les 

barques, que era de Simó, el pregá d'apartar-se una mica de terra, i, ha- 

vent-se assegut, de la barca estant adoctrinava les multituds. 

41, en acabar de parlar, digué a Simó: Tira mar endins, i amolleu les 

vostres xarxes per a la pesca. ὅ], responent, Simó digué: Mestre, tot 

la nit que hi maldem, i no hem agafat res, peró per la vostra paraula amo- 

llaré les xarxes. 51, havent fet aixó, enxarxaren una gran abundor de 

peixos, i les xarxes se'ls rompien. 11 feren senyal als companys de l'altra 

barca que vinguessin a ajudar-los; i vingueren, i ompliren ambdues bar- 

ques, fins a punt d'afonar-se. 

8 [, veient aixó, Simó Pere caigué als genolls de Jesús, dient: Senyor, 

aparteu-vos de mi, que só home pecador; *%car era pres d'astorament, ell 

i els qui amb ell eren, per l'agafada de peixos que havien fet, 191 igualment 

Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren parconers amb Simó. 1 digué a 

Simó Jesús: No tinguis por; d'ara endavant encativarás homes. 111, en 

haver tornat les barques a terra, deixant-ho tot el seguiren. 

9. GUARICIÓ D'UN LEPROS 

121 esdevingué que, essent ell en una de les ciutats, hi havia un home 

ple de lepra; i en veure Jesús, havent caigut fac en terra, el pregá, dient: 

Senyor, si voleu, podeu netejar-me. 13], estenent la má, el tocá, dient: 

2, Mt. 1v, 18; Mc. rx, 16. 12, Mt. vi, 2; Mc. τ, 40. 

clusió que resumeix un període més o 
menys llarg de la predicació de Jesús 
no acompanyat encara dels deixebles. 

1.—Fins al verset 11, Lc. conta la 
vocació dels quatre primers apostols, 
a seguit de la pesca miraculosa. Aquest 
passatge i Mt. IV, 18-22; Mc. 1, 16-20, 
fan referéncia, segons la major part 

dels exegetes, a un mateix esdeveni- 
ment. Lc., peró, dóna gran importán- 
cia a la pesca miraculosa i per aixo la 
descriu detalladament: pels altres si- 
nóptics el fet central és la crida dels 
quatre deixebles. 

12-14. — Cf. Mt. VIIL, 1-4; Mc. I, 

40-45. 
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τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως Ñ λέπρα 

ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 14καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλά 

᾿Απελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ 

σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἷς μαρτύριον αὐτοῖς. 1 διήρχετο δὲ 

μᾶλλον ὃ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ 

θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν. 10 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν 

ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος. 

IO. SANATIO PARALYTICI 

11 Kal ἐγένετο ἔν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν 

καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οὗ ἧσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης 

κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ ᾿Ιερουσαλήμ: καὶ δύναμις Κυ- 

ρίου ἦν εἷς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 

18 Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυ- 

μένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. 19 καὶ 

μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 

δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον 

ἔμπροσθεν τοῦ ᾿Ἴησοῦ. kal ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν ἼΑνθρωπε, 

ἀφέωνταί σοι αἷ ἁμαρτίαι σου. 

21 Kad ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἵ γραμματεῖς καὶ οἵ Φαρισαῖοι λέγοντες 

Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας ; τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφιέναι 

el μὴ μόνος ὃ θεός; 3" ἐπιγνοὺς δὲ δ ᾿Ιησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν 

ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; 

25 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἴπεϊῖν ᾿Αφέωνταί σοι ai ἁμαρτίαι σου, ἢ εἴπεῖν 

Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 2:ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ¿ov- 

σίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας -- εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ 

Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἷς τὸν οἶκόν σου. 

35 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο, ἀπῆλ-- 

θεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 56 Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν 

ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι 

Εἴδομεν παράδοξα σήμερον. 

21 ἄφιεναι (S) pot. q. apervar (TVH) 

15-16. — Únicament Mc. fa esment perla gran anomenada que adquirí Je- 
de la desobediéncia del leprós, omesa  sús en aquella contrada a conseqúéncia 
per Lc. 1 Mt., pero queda sobreentesa d'aquest fet. Lc. i Mc. noten que Jesús 
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Vull, sigues net; i tot seguit la lepra se li'n va anar. 7141 ell li ordena de 

no dir-ho a ningú, peró : vés, presenta't al sacerdot, i ofereix per la teva 

purificació, tal com maná Moisés, en testimoni a ells. 151 s"escampava 

més la seva anomenada, i aplegaven grans multituds per sentir-lo ¡ ésser 

guarits de llurs doléncies; 15 pero ell s'estava retirat als deserts, i orant. 

10. (GUARICIÓ D'UN PARALÍTIC 

1] Sesdevingué, un dels dies, que ell s'estava ensenyant, i hi havia 

asseguts fariseus i doctors de la Llei, vinguts de tots els vilatges de la 

Galilea i de la Judea i de Jerusalem; i virtut del Senyor era en ell per a 

guarir. 

18] heus aqui uns homes portant en una llitera un home que era para- 

litic, i cercaven com entrar-lo i posar-lo davant d'ell. 151, no trobant 

manera d'entrar-lo a causa de la multitud, pujaren al terrat, i per entre les 

rajoles el baixaren amb una llitera al mig, davant de Jesús. 01], veient la 

fe llur, digué: Home, et són perdonats els teus pecats. 

21 [ els escribes i fariseus comencaren de pensar, dient: ¿Qui és aquest 

que diu blasfémies? ¿Qui pot perdonar pecats, sinó sols Déu? 22] Jesús, 

que coneixia els pensaments llurs, responent, els deja: ¿Qué penseu en 

els vostres cors? ¿Qué és més facil, dir: Et són perdonats els pecats; 

o bé dir: Alca't, 1 camina? Doncs perque sapigueu que el Fill de "home 

potestat té sobre la terra de perdonar pecats, digué al paralític: Jo tho 

dic, alca't, i, prenent la teva llitera, vés a casa teva. 55] a Pinstant s'alcá 

davant d'ells, i, prenent la llitera on jeia, se naná a casa seva, glorificant 

Déu. ?81 tots foren presos d'admiració, i glorificaven Déu, i s*ompliren 

de temor, dient: Hem vist meravelles avui. 

14, Lv. xiv, 4. 18, Mt. 1x, 2; Mc. 11, 3. 

evitava l'entusiasme de les multituds, dental ide Jerusalem, per tal d'espiar 
retirant-se als deserts. Lc. afegeix Jesús, els miracles del qual 1 l'anome- 
aquesta particularitar: 1 orant. nada que li'n pervenia comengava d'in- 

17. — Estava ensenyant. Vg. afegeix:  quietar-los seriosament. El fet contat 
«et ipse sedebat». Lc. remarca espe- en els versets 18-26 n'era una prova 
cialment l'acoblament de fariseus idoc-  evident. Cf. Mt. IX, 2-8; Mc. Il, 1- 
tors vinguts de tota la Palestina occi- 12. 
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11. Vocatio Levi (MATHAEI) 

“1 Kal μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθή- 
ΠῚ 

μενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ "᾿Ακολούθει pot. 238 καὶ καταλι- 

τὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ. 

29 Kal ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ: καὶ 

ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων ol ἦσαν μετ᾽’ αὐτῶν κατακείμενοι. 

80 καὶ ἐγόγγυζον οἵ Φαρισαῖοι καὶ οἵ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθη- 

τὰς αὐτοῦ λέγοντες Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε 

καὶ πίνετε; ὃ[ καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐ χρείαν 

ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἵ κακῶς ἔχοντες: 35οὐκ ἐλήλυθα 

καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 

12. (OVAESTIO DE IEIVNIO 

3301 de εἶπαν πρὸς αὐτόν Οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ 

καὶ δεήσεις ποιοῦνται, δμοίως καὶ οἵ τῶν Φαρισαίων, οἵ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν 

καὶ πίνουσιν. ὅ3:δὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε τοὺς 

υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὃ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεύειν ; 

"δ ελεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ νυμφίος τότε 

νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἥμέραις. 

ϑΟ Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ 

ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν: εἶ δὲ μήγε, καὶ 

τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ od συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ 

καινοῦ. 51 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἷς ἀσκοὺς παλαιούς: εἶ δὲ μῆγε, 

ῥήξει ὃ οἶνος ὃ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἵ ἀσκοὶ 

ἀπολοῦνται: GAMA οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. *% Kal 

οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον’ λέγει γάρ “O παλαιὸς χρηστός ἐστιν. 

15- ΪΝ DIE SABBATI DISCIPVLI SPICAS EVELLVNT 

(C. VI). : Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπο- 

ρίμων, καὶ ἔτιλλον oí μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσϑιον τοὺς στάχυας ψώχοντες 

28 ἡχοόλουθει (TH) uel ηχολουθησεν (SV) |] 34 νηστευειν (SV) pot. q. νηστευσαι (TA) || 
39 χηστος (TH) pot. q. χρηστοτερος (SV) || VI. 10m. devteporpwTO p. σαββατω (A) pot. q. add. 
(TSV) uel δευτερω πρωΐ 
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11. Vocació DE Levi (MATEU) 

27], després d'axó, sorti, i es fixá en un publica, de nom Levi, assegut 

al banc dels impostos; i li deia: Segueix-me. 251, deixant-ho tot, salga, 

i el seguia. 

29] Leví li féu un gran convit a casa seva, i hi havia gran nombre de 

publicans i d'altres que eren a taula amb ells. *I els fariseus i llurs escri- 

bes murmuraven, dient als deixebles: ¿Per qué mengeu i beveu amb els 

publicans i pecadors? *!] responent, Jesús els deia: No tenen fretura de 

metge els bons, sinó els que estan malalts; no he vingut pas a cridar 

justos, sinó pecadors a penitencia. 

12. (QUESTIÓ DEL DEJUNI 

83] ells li digueren: Els deixebles de Joan dejunen sovint i fan depre- 

cacions, com també els dels fariseus, i els teus mengen i beuen. **I Jesús 

els deia: ¿És que podeu fer dejunar els donzells de les noces, mentre 

Pespós és amb ells? 35 Dies, pero, vindran, i quan Pespos els será llevat, 

llavors, aquells dies, dejunaran. 

861 els deia també aquesta parábola: Ningú, esquingant un pedas de 

vestit nou, no el posa a un vestit; car altrament esquincará el nou, i al 

vell, no se li adirá el pedag del nou. *I ningú no tira vi nou en odres 

vells; car altrament el vi nou rebentará els odres, i ell es vessará, ἱ els 

odres malmetran; *$sinó que vi nou s'ha de tirar en odres nous. ὅ31 nin- 

gú, havent-ne begut del vell, no en vol de nou, car diu: El vell és bo! 

13. EN DIA DE DISSABTE ELS DEIXEBLES ARRENQUEN ESPIGUES 

(CSVI) 

els deixebles arrencaven espigues, i se les menjaven, desgranant-les amb 

33, Mc. 11, 18. 

11 s'esdevingué de passar ell un dissabte per uns sembrats, i 

27, Mt. 1x, 9; Mc. τι, 14. 1, Mt. xx, 1; Mc. τι, 23. 

27-32. — Cf. Mt. IX, 9-13, amb les 
notes corresponents. Hi ha, tanmateix, 
en Lc. una precisió en alguns detalls : 
el convit fet expressament per a Jesús 
(v. 29), la «murmuració» dels fariseus 
i dels escribes que pertanyien a llur 
secta: «llurs escribes», i la petita va- 

riant: «per qué mengeu...» (adrecant- 
se als deixebles), mentre Mt. (IX, 11) 
i Mc. (II, 16) es refereixen a Jesús. 

33-39. —Lc. abreuja aquest episo- 
di. Mt. posa la interrogació en boca 
dels deixebles de Joan. 

1-5. — Cf. les notes a Mt. XII, 2-8. 
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ταῖς χερσίν. 2τινὲς de τῶν Φαρισαίων εἶπαν Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξε- 

στιν τοῖς σάββασιν; kal ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ó ᾿Ιησοῦς 

Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἵ 

μετ᾽ αὐτοῦ; 4ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 

πιροθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὗς οὐκ ἔξεστιν 

φαγεῖν el μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; 'kal ἔλεγεν αὐτοῖς. [Κύριός ἐστιν 

τοῦ σαββάτου ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

14. IN DIE SABBATI SANATIO MANVS ARIDAE 

ue 
6”Eyéveto δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν 

καὶ διδάσκειν: καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ Ñ χεὶρ αὐτοῦ ἣ δεξιὰ ἦν ξηρά" 

Ἰπαρετηροῦντο δὲ αὐτὸν ol γραμματεῖς καὶ oí Φαρισαῖοι εἶ ἐν τῷ σαβ- 

βάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὖτοθ. ϑαὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς 

διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα 

Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον’ καὶ ἀναστὰς ἔστη. 9 εἶπεν δὲ ὃ ᾽]η- 

σοῦς πρὸς αὐτούς ᾿Επερωτῷῶ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθο- 

ποιῆσαι Y κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι Y ἀπολέσαι; 19 καὶ περιβλεψά- 

μενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ ἜἝἜκτεινον τὴν χεῖρά σου. ὃ δέ 

ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἣ χεὶρ avto0. 11: Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν 

ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ ᾿]ησοῦ. 

τς. lesvs DVODECIM DISCIPVLOS ELIGIT 

12>Eyéveto δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἷς τὸ ὄρος 

τιροσεύξασθαι, καὶ ἣν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῆ τοῦ θεοῦ. 1 καὶ 

ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμε- 

νος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα, οὕς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, 1 Σίμωνα ὅν 

καὶ ὠνόμασεν Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ 

᾿Ιωάννην καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 15καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν 

καὶ ᾿Ιάκωβου ᾿Αλφαίου καὶ Σίμονα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν [καὶ 

»ἱούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριὼθ ὃς ἐγένετο προδότης. 

16. (CONCVRSVS TVRBAE 

17 Kal καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς 

μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας 

3 απ. π. α. ε. o Inoov< (ΗΓ) pot. q. απ. o Inoovs π. a. ε. (TS) || ore (H) pot. q. orrote (TSV) 

lla λαβων (EV) pot. q. ἔλαβεν χαι (TS) |] 5 om. ori a. χυριος (H) uel add. (TSV) || τ. 0. 0. ν. τ. 
a. (H) uel o vtos τ. a. xa του σαββατου (TSV) || 7 aÚtov (H) pot. q. om. (TSV) 
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les mans. 21 alguns dels fariseus digueren: ¿Per qué feu el que no és lícit 

en dissabte? 3I, responent-los, digué Jesús: ¿No heu llegit alló que 

féu David, quan tingué fam, ell i els qui amb ell eren? %¿Com entrá a 

la casa de Déu, i, prenent els pans de la proposició, que no és licit de 

menjar sinó solament als sacerdots, en menja, i en doná als qui eren amb 

ell? 51 els deia: Senyor és del dissabte el Fill de Phome. 

14. GUARIMENT, EN DIA DE DISSABTE, D'UNA MÁ BALDADA 

51 "esdevingué, un altre dissabte, d'entrar ell a la sinagoga i ensenyar, 

i allí hi havia un home i la seva má dreta era baldada; 11 lPespiaven els 

escribes i fariseus si en dissabte guaria, per trobar en qué acusar-lo. $ Pero 

ell sabia els pensaments llurs, i digué a 'home que tenia la má baldada: 

Alca't, i posa't al mig; i, algant-se, s'hi posa. 51 els digué Jesús: Us 

pregunto si és licit en dissabte de fer bé o de fer mal, de salvar una vida o 

de llevar-la. 191 esguardant entorn a tots ells, li deia: Estén la teva má, 

i ell ho féu, i la seva má fou restabler-ta. 111 ells s*ompliren de follia, i 

s'enraonaven ells amb ells qué farien a Jesús. 

15. JESÚS ELEGEIX ELS DOTZE DEIXEBLES 

12] esdevingué, aquells dies, d'eixir ell a la muntanya a orar, i pas- 

sava la nit en oració a Déu. 151, quan es féu dia, cridá els seus deixe- 

bles, i d'entre ells n'elegi dotze, els quals anomená també apostols : 

1: Simo, al qual doná també el nom de Pere, i Andreu, el seu germa, i 

Jaume i Joan i Felip i Bartomeu 151 Mateu i Tomás i Jaume d'Alfeu i 

Simo, Panomenat Zelant, 151 Judas de Jaume i Judas Iscariot, el que fou 

traidor. 

16. (GRAN MULTITUD ENTORN DE JESÚS 

11], havent baixat amb ells, s'aturá en un indret pla, i també bon 

nombre dels seus deixebles, i gran multitud del poble de tota la Judea, i 

4, 1 Sm. xx1, 6; Ex. xxix, 323 Lv. xxiv,9. 6, Mt. x11, 10; Mc. 111, 1. 13, Mt. x, 15 Mc. 11, 13. 

6-11. — Cf. Mt. XII, 9-14; Mc. II,  escull dotze apóstols. En l'ordre de 
1-16. la llista és igual a Mt. en els quatre pri- 

12-16. — Cf. Mt. X, 1-4; Mc. III,  mers noms, a Mc. en els quatre se- 
13-19, i notes corresponents. Jesús,  gúents; a Tadeu l'anomena Judas de 
d'entre tots els deixebles que el seguien, Jaume, go és, germá de Jaume el Menor. 
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καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, 1807 ἦλθαν ἀκοῦ- 

σαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν: καὶ οἵ ἐνοχλούμενοι ἀττὸ 

τινευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο. 19 καὶ πᾶς ὃ ὄχλος ἐζήτουν ἄτι- 

τεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. 

17. BEATITVDINES ET IMPRECATIONES 

20 Kal αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἷς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

ἔλεγεν" 

Μακάριοι οἵ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἣ βασιλεία τοῦ θεοῦ, 

51 μακάριοι ol πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. 

μακάριοι ol κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. 

32 μακάριοί ¿ote ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορί- 

σωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν 

ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου: 35 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα καὶ σκιρ- 

τήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὃ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ. κατὰ τὰ αὐτὰ 

γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἵ πατέρες αὐτῶν. 

24 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 

35 οὐαὶ ὑμῖν, ol ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. 

oval, οἵ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 

Σθοὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἵ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ 

γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις ol πατέρες αὐτῶν. 

18. DE AMORE INIMICORVM 

21" Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, κα- 

λῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 38 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, 

τιροσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὕὗμᾶς. 39 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν 

σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ 

τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσης. “παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴ- 

ροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 

31 Kal καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἵ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε 

αὐτοῖς δμοίως. 

26 υμας ειπωσιν (ΗΓ uel εἰπωσιν υμας (TS) 
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de Jerusalem, i de la marina de Tiri Sidó, *els quals eren vinguts per 

sentir-lo i ésser guarits de llurs malalties; i el turmentats d”esperits im- 

munds eren guarits; 1951 tota la multitud cercava de tocar-lo, car virtut 

eixia d'ell 1 a tots guaria. 

17. BENAVENTURANCES 1 IMPRECACIONS 

201 ell, algant els ulls envers els seus deixebles, deia : 

Benaventurats els pobres, perqué vostre és el regne de Déu. 

21 Benaventurats els qui famegeu ara, perque sereu sadollats. 

Benaventurats els qui ploreu ara, perque riureu. 

22 Benaventurats sereu, quan us odiaran els homes, i quan us bandeja- 

ran, iultratjaran, i rebutjaran el vostre nom per abominable, a causa del 

Fill de Phome. 25 Alegreu-vos aquell dia i exulteu, car heus aqui que la 

vostra paga abundosa és en el cel; perque d'aquesta manera llurs pares 

tractaven els profetes. 

2 Pero, ai de vosaltres els rics, perque teniu rebut el vostre conhortament. 

25 ΑἹ de vosaltres, els qui esteu saciats ara, perqué famejareu. 

Ai de vosaltres els qui rieu ara, perqué sereu afligits i plorareu. 

25 Aj, quan tots els homes benparlaran de vosaltres, perque d'aquesta 

manera llurs pares tractaven els falsos profetes. 

18. DE L”AMOR ALS ENEMICS 

27 A vosaltres, pero, els que escolteu, us dic: Estimeu els vostres ene- 

mics, feu bé als qui us odien, ?*Bbeneiu els qui us maleeixen, pregueu 

pels qui us calumnien. *% A qui et pega a una galta, para-li Paltra, i de qu 

et pren el mantell, ni la túnica no defensis. 3% A tot el qui et demani dóna, 

i de qui et pren el teu bé no reclamis. 

811 tal com voleu que els homes facin a vosaltres, també vosaltres feu 

igual a ells. 

0 20, Mt.v, 2. 22, Mt. v, 11. 24, Sir. xxx1, 8; Ám. vi, 1. 
v1, 7. 31, Tob. αν, 16; Mt. vir, 12. 

25, 15. Lxv, 13. 27, Mt. v, 44. 29,1 Cor- 

20-26. — Les Benaventurances en 
Lc., comparades amb Mt. V, 3-12, són 
evidentment abreujades : en la dels po- 
bres omet «en esperit», en la de la fam 
omet «de justicia». El fons, pero, i les 
circumstáncies del lloc, són les matei- 
xes. Cf. les notes de Mt. 11, c. — Les 

$ - NOU TESTAMENT, XII 

omissions de Lc. són d'idees sols in- 
teHigibles als jueus. 

27. — A vosaltres. La transició posa 
un contrast entre aquells contra els 
quals ha pronunciat les quatre male- 
diccions i la gent que lPescoltava amb 
tes 
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32 Kal el ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὕμῖν χάρις ἐστίν ; καὶ 

γὰρ οἵ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. 38 καὶ ἐὰν ἀγα- 

θοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὕμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἵ 

ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. ὅ: καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε 

λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν 

ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. “πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ 

ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες: καὶ ἔσται ὃ μισθὸς 

ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἔστιν ἐπὶ 

τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 96 Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς ὃ πατὴρ 
e me » 

ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 

19. DE NON IVDICANDO PROXIMVM 

81 Kal μὴ κρίνετε, καὶ od μὴ κριθῆτε: καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ od 

μὴ καταδικασθῆτε: ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε. 88 δίδοτε, καὶ δοθή- 

σεται ὑμῖν, μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον 

δώσουσιν εἷς τὸν κόλπον ὑμῶν: ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσε- 

ται ὑμῖν. 

39 Εῖπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν 

δδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι sic βόθυνον ἐμπεσοῦνται; 40 οὐκ ἔστιν μα- 

θητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὃ διδάσ- 

καλος αὐτοῦ. 

41 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ 

δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς; 43 ἢ πῶς δύνασαι λέγειν 

τῷ ἀδελφῷ σου ᾿Αδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, 

αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου δοκὸν od βλέπων; ὕποκριτά, ἔκβαλε 

τιρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις τό κάρφος 

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. 

20. (CAVENDVM ΑΒ HYPOCRITIS 

130% γὰρ ἔστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν 

δένδρον σαπρὸν ποιοῦν kapridv καλόν. “ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ 

ἰδίου καρποῦ γινώσκεται: οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ 

ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν. 45δ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θη- 

σαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὃ πονηρὸς ἐκ τοῦ 

πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν. ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ 

τὸ στόμα αὐτοῦ. 

36 om. xa p. χαθως (TH) pot. q. add. (SV) || 45 αὐτου (SV) pot. q. add. (TH) 
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32] si estimeu els qui us estimen, ¿quin grat en teniu? Car també els 

pecadors estimen a qui els estima. 351 si feu bé als qui us fan bé, ¿quin 

grat en teniu? També els pecadors fan igual. **I si fieu a aquells de qui 

espereu cobrar, ¿quin grat en teniu? També els pecadors fien als peca- 

dors, per rebre'n altre tant. % Ans estimeu els vostres enemics, i feu bé i 

fieu, sense esperar-ne res; i será gran la vostra recompensa, i sereu fills 

de l'Altíssim, car bo és ell envers els desagraits i dolents. * Sigueu mise- 

ricordiosos, com misericordiós és el vostre Pare. 

19. DE NO JUDICAR EL PROÍSME 

371 no judiqueu, i no sereu judicats; i no condemneu i no sereu con- 

demnats; perdoneu, i sereu perdonats. *$Doneu, i se us donará: bona 

mesura, atapeida, sacsejada, sobreixent, abocaran a la vostra falda; car 

amb la mesura que mesureu, us será tornada mesura. 

39] els deia també una parábola: ¿És que pot un cec guiar un cec? 

¿No cauran tots dos a una fossa? “No hi ha deixeble sobre el mestre ; 

instruit, pero, tot deixeble será com el seu mestre. 

41 ¿] per qué mires la brossa que hi ha a Pull del teu germa, i la biga 

que hi ha en el teu propi ull no repares? *2¿0 com pots dir al teu germá: 

Germa, deixa: trauré la brossa que hi ha en el teu ull; no veient tu 

mateix en el teu ull la biga? Hipócrita, treu primer la biga del teu ull, i 

llavors hi veurás per a treure la brossa que hi ha a Pull del teu germa. 

20. ÁLERTA AMB ELS HIPÓCRITES 

43 Car no hi ha arbre bo que faci fruit dolent, ni tampoc arbre dolent 

que faci fruit bo. *Perqueé cada arbre es coneix pel propi fruit; car d'ar- 

gos no cullen pas figues, ni d'una romeguera no veremen raims. *L'home 

bo, del bon tresor del seu cor, treu cosa bona; i el dolent, del dolent 

tresor, treu cosa dolenta; car de abundancia del cor parla la seva boca. 

32, Mt. v, 46. 34, Dt. xv, 8; Mt. v,42. 38, Mt. vin, 2; Mc. ιν, 24. 40, Mt. x, 24; lo. xi5r, 16. 41, 
Mt. vm, 3. 43, Mt. vil, 18; XIL, 33. 

38. — Bona mesura. En aquest ver- 40. — No hi ha deixeble. Vg. dóna 
set hi ha una acumulació de sinónims aquest matís: «perfectus autem omnis 
en una gradació ascendent, per tal de  erit, si sit sicut magister eius». Era 
donar més de relleu a la idea principal. un axioma que Jesús emprava sovint. 
La comparanca és presa de la mesura Cf. XXIT, 27; Mt. XV, 14; X, 24, 25; 
del blat. Jo. XIII, 16; xv, 20. 
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21. (CONCLVSIO SERMONIS 

46 T( δέ pe καλεῖτε Κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; Mac ὃ 

ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, Úrto- 

δείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος: ἀδὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰἴκοδομοῦντι 

οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν’ 

TAnpuópas δὲ γενομένης προσέρηξεν ὃ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ 

οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. 49 ὃ δὲ 

ἀκούσας καὶ μὴ ποιῆσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν 

ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, ἣ προσέρηξεν ὃ ποταμός, καὶ εὐθὺς συν- 

ἔπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 

(C. VI.) : Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς 

ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Kapapvacúp. 

22. (CAPHARNAVM SANATVR SERVVS CENTVRIONIS 

2“Exatovtápyov δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς 

ἦν αὐτῷ ἔντιμος. ὃ ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὑτὸν 

τιρεσβυτέρους τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώση τὸν 

δοῦλον αὐτοῦ. oí δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν παρεκάλουν 

αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες ὅτι Αξιός ἐστιν ᾧ παρέξη τοῦτο, ὅ ἀγαπᾷ 

γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾧφκοδόμησεν ἣμῖν. 5 ὃ δὲ 

᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος 

ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ὃ ἑκατοντάρχος λέγων αὐτῷ Kúpre, 

μὴ σκύλλου, οὐ γὰρ ἱκανός εἶμι ἵνα ὕπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς, 

1818 οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν: ἀλλὰ εἶπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω 

ὃ παῖς μου' ϑ8καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός. εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, 

ἔχων ὕπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πο- 

ρεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου [Ποίησον 

τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασεν αὖτόν, καὶ 

στραφεὶς τῷ ἀκολουϑοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ 

᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 109 καὶ ὑποστρέψαντες εἷς τὸν οἶκον ol 

πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

VI. 6 ιχανος εἰμι (TH) uel e. τι. (SV) 
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21. (CONCLUSIÓ DEL SERMÓ 

16¿[ per qué m'anomeneu Senyor, Senyor, i no feu les coses que us 

dic? Tot aquell que ve a mi, i escolta les meves paraules i les com- 

pleix, us faré veure a qui és semblant. 16 És semblant a un home bastint 

una casa, el qual cavá, i enfondi, i posá els fonaments damunt la roca; 

i, venint la riada, el riu envesti contra aquella casa, i no la pogué somou- 

re, per ésser ella ben bastida. 431 el qui escoltá i no compli, és semblant 

a un home que basti la seva casa damunt la terra sense fonament; i Pen- 

vesti el riu, i de seguida s'esfondrá, i fou gran Penrunament d'aquella casa. 

(C. VIT.) * Quan acabá totes les seves paraules a oida del poble, entrá 

a Cafarnaúm. 

22. A CAFARNAÚM ÉS GUARIT EL SERVENT DEL CENTURIÓ 

51 un centurió tenia malalt, a punt de morir, un servent que molt esti- 

mava. *I, havent sentit parlar de Jesús, li trameté uns ancians dels jueus, 

pregant-lo que vingués a salvar el seu servent. 41 ells, havent-se presen- 

tat a Jesús, el pregaven instantment, dient-li: És digne que li atorgueu 

aixo, car estima la nostra nació, i és ell qui ens ha bastit la sinagoga. 

6] Jesús se n'anava amb ells. 1, quan ja no era gaire lluny de la casa, 

trameté uns amics el centurió a dir-li: Senyor, no us molesteu, car no só 

digne que entreu sota el meu sostre. “Per aixó no m'he cregut digne jo 

mateix de venir a vós; peró, digueu-ho de paraula, i el meu minyoó sigui 

guarit. $ Car tambéjo só home sotmés a potestat, i tinc soldats sota meu, 

¡dica raquest: Vés, 1 va; 1a un altre: Vina, i ve; 1 al meu servent: Fes 

aixo, i ho fa. 91 Jesús, en sentir aixó, admira; i, girant-se a la multitud 

que el seguia, deia: Us dic, ni a Israel no he trobat tanta fe. 191, en tor- 

nar a la casa, els qui havien estat enviats trobaren sa ¡i bo el servent. 

46, Mt. vi, 21; Rom. 11, 13; lac. 1, 22. 1, Mt. vi, 5. 6, Mt. vr, 8. 

1. — Á oida del poble. Respon, se- 
gons Joúon, a un b*ozné hebreu; és un 
hebraisme arranjat. El sentit és: quan 
ell acaba de fer sentir al poble tot el 
que els volia dir, entrá a Cafarnaúm. 

2. —I un centurio. Cf. Mt VIII, ς- 
13 iles notes. La narració de Lc. és 
més completa i dóna més detalls, i es 

comprén, car mostrava als destinataris, 
vinguts de la gentilitat, la benvolenca 
de Jesús envers un gentil. Exposa els 
diversos missatges del centurió meticu- 
losament, cosa que Mt. omet anant de 
dret a les paraules principals com si el 
centurió les hagués dites directament a 
Jesús. 
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23. NAIN FILIVS VIDVAE AD VITAM REVOCATVR 

11 Kal ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἷς πόλιν καλουμένην Nalv, καὶ 

συνεπορεύοντο αὐτῷ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς. 15 ὡς δὲ ἤγγι- 

σεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς 

τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν 

αὐτῇ. 15καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν 

αὐτῇ Μὴ κλαῖε. "καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἵ δὲ βαστά- 

ζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 18 καὶ ἀνε- 

κάθισεν ὃ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 

16 Ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι Mpo- 

φήτης μέγας ἠγέρθη ἔν ἣμῖν, καὶ ὅτι ᾿Επεσκέψατο ὃ θεὸς τὸν λαὸν 

αὖτοθ. 1Τἴκαὶ ἐξῆλθεν ὃ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Ιουδαία περὶ αὐτοῦ 

καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

24. ΙΟΗΑΝΝΙΒ CAPTIVI LEGATIO AD lESVM 

18 Kal ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννει oí μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 

καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὃ ᾿Ιωάννης 1 ἔπεμ- 

yev πιρὸς τὸν κύριον λέγων Σὺ εἶ ὃ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν ; 

30 Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἵ ἄνδρες εἶπαν ᾿Ιωάννης ὃ βαπτι- 

στὴς ἀπέστειλεν ἣμᾶς πρὸς σὲ λέγων Σὺ εἶ ὃ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον 

τιροσδοκῶμεν ; 

21”Ev ἐκείνῃ τῇ ὥρα ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστί- 

yov καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 

25 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς [Πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννει ἃ 

εἴδετε καὶ ἠκούσατε: τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ 

καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελί- 

ζονται: 35 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

25. ΙΟΗΑΝΝΕΒ5 PRAECVRSOR ET IPSE CHRI- 

STVS A GENERATIONE PRAVA VINDICANTVR 

24>AneABóvtov δὲ τῶν ἀγγέλων ᾿Ιωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 

ὄχλους περὶ ᾿Ιωάννου Τί ἐξήλθατε εἷς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλα- 

τι TO (ASV) pot. q. τὴ (T) |] 12 μονογενὴς υἱος (THV) pot. q. uv. 1. (S) || 16 παντας (ΗΓ) pot. 
4. ἀπαντας (TS) || 19 αλλον (TSV) pot. q. erepov (H) |] 20 ἀπεστεῖλεν (H) uel arreotahxev (TSV) 
[| 22 om. οτι a. τυφλοι (H) pot. q. add. (TSV) || xa a. χωφοι (A) pot. q. om. (TSV) || 24. 25.26 εξηλ- 
θατε (H) pot. q. εξέληλυθατε (TSV) 
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23. A Naim És RESSUSCITAT EL FILL D'UNA VÍDUA 

1] Sesdevingué que tot seguit es posá en cami vers la ciutat ano- 

menada Naim, i amb ell anaven els deixebles i una multitud nombrosa. 

12], quan fou prop de la porta de la ciutat, heus aqui que s'emportaven un 

mort, fill únic de la seva mare, i era una vidua, i amb ella hi havia bon 

nombre de gent de la ciutat. 151, havent-la vista el Senyor, es compadi 

della, i li digué: No ploris. 141 atansant-se, tocá el feretre; 1 els qui 

el portaven s'aturaren, i digué: Jove, jo t'ho dic: Aixeca't. 151 el mort 

es posá assegut i comenga a parlar; i el doná a la seva mare. *'la tots 

prengué temor; i glorificaven Déu, dient: Un gran profeta ha sorgit 

entre nosaltres; i: Ha visitat Déu el seu poble. 171 aquesta veu sobre ell 

corregué per tota la Judea i per tota la regió del voltant. 

24. MISSATGERS DE JOAN, EMPRESONAT, A JESÚS 

18] anunciaren a Joan els seus deixebles totes aquestes coses. 1, havent 

cridat dos dels seus deixebles, Joan **enviá a dir al Senyor: ¿Sou vós el 

qui ve, o n'esperem un altre ὃ 

20 1, presentant-se a ell aquests homes, digueren: Joan el Baptista ens 

ha enviat a dir-vos: ¿Sou vós el qui ve, o n'esperem un altre? 

21 En aquella mateixa hora en guari molts de malalties i sofrences i mals 

esperits, i a molts cecs féu gracia de veure-hi. 21, responent, els deia: 

Cecs hi veuen, coixos caminen, leprosos són netejats i sords hi senten, 

morts ressusciten, pobres són evangelitzats; 351 benaurat és aquell que no 

s'hagi escandalitzat en mi. 

25. VINDICACIÓ DEL PRECURSOR 1 DEL MATEIX CRIST 

24[, quan hagueren partit els missatgers de Joan, comengá a dir de Joan 

a les multituds: ¿Qué heu sortit a contemplar al desert? ¿Una canya 

16, Inf. xxiv, 19; lo. 1v, 19. 19, ΜΙ, χε 2. 22, ls. xxxv, $. 

11. — Naim. Vilatge a Voest d'En-  Hermon, a una jornada de Cafarnaúm. 
dor, en el vessant septentrional del petit 18-30. — Cf. les notes a Mt. XI, 2-14. 
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μον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 35 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον 

ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἵ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ 

τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν, 29 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ; 

προφήτην ; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 57 οὗτός ἐστιν 

περὶ οὗ γέγραπται" 

᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ód6v σου ἔμπροσθέν σου, 

Ξδλέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης ᾿Ιωάννου οὐδεὶς 

ἔστιν: ὃ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 

22 καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀκούσας καὶ oí τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βατιτι- 

σθέντες τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου: oí δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἵ νομικοὶ τὴν 

βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἷς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὕπ᾽ αὐτοῦ, 

31 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν 

ὅμοιοι; ὃ ὅμοιοί εἶσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφω- 

νοῦσιν ἀλλήλοις, ἃ λέγει 

Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' 

ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε' 

88 ἐλήλυθεν γὰρ ᾿Ιωάννης ὃ βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων 

ϑεξλήλυθεν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε ᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φί- 

οἶνον, καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει. 

loc τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. ral ἐδικαιώθη Y σοφία ἀπὸ πάντων τῶν 

τέκνων αὐτῆς. 

26. ΜΥΠΙΕᾺ PECCATRIX DIMITTITVR IN PACE 

36"Hpóta de τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγη μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ 

εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη. 

81 [Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἣν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι 

28 om.yap p. heywo (TH) pot. q. add. (SV) || προφητῆς (TS) uel om. (AV) [33 πινὼν otvoy 

(TH) p. q. ο. π. (SV) 

32. — Cf. la nota a Mt. XI, 16. 
33. — No menjava pa. Els mots pai 

ví en aquest lloc són propis de Lc. — 
Menjar pa, és usual en hebreu per a dir 
simplement «menjar». El sentit pot 
ésser: S'abstenia fins del pa. La preci- 
sió de Lc. en aquest lloc no és inútil, 
car no ha parlat anteriorment de la vida 

que feia Joan en el desert (cf. Mt. III, 
4; Mc. l, 6). 

35. —I la saviesa. Mt. XI, 19, diu: 
«justificada per les seves obres». En 
Lc. els fills de la saviesa són la minoria 
fidel que ha acollit Joan i el Crist, i no 
la majoria que els ha refusat. 

37. — Pecadora a la ciutat. Lc. és 
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sacsejada pel vent? ? Doncs ¿que heu sortit a veure? ¿Un home vestit 

amb flonges vestidures? Mireu, els qui van amb vestit sumptuós i viuen 

en platxeri són als palaus dels reis! Doncs, ¿qué heu sortit a veure? 

¿Un profeta? Si, us dic, i més que profeta. *Ell és de qui és escrit: 

Vet aquí que jo tramet mon missatger davant la teva fac, 

qui el teu cami preparara davant de tu. 

28 Us dic, entre els nats de dona, cap profeta no hi ha major que Joan; i 

el més petit en el regne de Déu és major que ell. 3351 tot el poble que 

escoltá, i els publicans, acataren el voler de Déu, fent-se batejar amb el 

baptisme de Joan. *%Peró els fariseus i els doctors de la Llei frustraren 

en si mateixos el designi de Déu, no fent-se batejar d'ell. 

31¿ A qui, doncs, compararé els homes d'aquesta generació, ni a qui 

són semblants? 32Són semblants a uns nois que seuen a la placa i, cridant 

els uns envers els altres, diuen : 

Hem tocat la flauta per a vosaltres, i no heu dansat; 

hem cantat complantes, i no heu plorat. 

33 Car ha vingut Joan el Baptista que no menjava pa ni bevia vi, i dieu: 

Té dimoni; %*ha vingut el Fill de Vhome, que menja i beu,i dieu: Heus 

aquí un home golut i bevedor de vi, amic de publicans i pecadors. *1I 

la saviesa ha estat justificada per tots els seus fills. 

26. LA DONA PECADORA ÉS ACOMIADADA EN PAU 

36 [ el pregava un dels fariseus que mengés amb ell. 1, havent entrat a 

casa del fariseu, es posá a taula. 

87] heus aquí que una dona, que era pecadora a la ciutat, havent sabut 

27, Mal. 11, 1; Mt. x1, 10; Mc. 1, 2. 
xIv, 3; lo, xu, 3. 

31, Mt. xt, 16. 33. Mt. 111, 4; Mc.1,6. 37, Mt. xxvx, 7; Mc. 

Púnic que conta aquesta escena esde- 
vinguda a Galilea, a casa d'un fariseu. 
Jesús, atorgant el perdó a la dona que 
la ciutat tenia per pecadora (no mere- 
triu, πόρνη, com en XV, 30), confirma 
Papelació que, amb menyspreu, li do- 
naven els fariseus: «amic de publicans 
i pecadors». Aci, com diu el P. La- 
grange, caldria renunciar a tot comen- 
tari, llegir i plorar. 

No s'ha de confondre aquesta dona 

galilea, que pot ésser Maria de Mag- 
dala, amb Maria de Betánia, germana 
de Llátzer i de Marta. Les dues un- 
cions difereixen en el lloc i en el temps, 
la primera és a Galilea, altra prop de 
Jerusalem; Puna en el comencament 
de la predicació de Jesús, Paltra poc 
abans de la Passió; Puna acaba amb el 
perdó, altra era un pressentiment de 
la sepultura. Jesús podia ésser ungit 
d'aquesta faisó diverses vegades. Εἰ 
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κατάκειται Ev τῇ oixla τοῦ Φαρισαίου, koploaca ἀλάβαστρον μύρου 

38 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, τοῖς δάκρυσιν 

ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 

ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 

39 "l80v δὲ ὃ Φαρισαῖος ὃ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων 

Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἣ γυνὴ ἥτις 

ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἔστιν. 

Kal ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Σίμων, ἔχω σοί τι 

εἰπεῖν. ὃ δέ Διδάσκαλε, εἶπέ, φησίν. 4: Δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ 

τινί. ὃ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὃ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. Lun 

ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν 

πιλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν; 43 ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ὑπολαμβάνω ὅτι 

ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἔκρινας. 

M4 Kal στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν 

γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἷς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας" 

αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταὶς θριξὶν αὐτῆς 

ἐξέμαξεν. “ὁ φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας: αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον οὐ 

διέλειπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. Pétalos τὴν κεφαλήν μου οὐκ 

ἤλειψας: αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου. od χάριν, λέγω 

σοι, ἀφέωνται al ἁμαρτίαι αὐτῆς aí πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ. ᾧ δὲ 

ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾶ: 4δεῖπεν δὲ αὐτῇ ᾿Αφέωνταί σου αἵ 

ἁμαρτίαι. ral ἤρξαντο oí συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἕαυτοις Τίς 

οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν ; 

50 Εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα Ἢ πίστις σου σέσωκέν σε' πορεύου 

εἰς εἰρήνην. 

27- lesvs PRAEDICAT, ALIQVOT MINISTRANTIBVS FEMINIS 

(C. VII.) *Kal ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ 

πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 

καὶ οἵ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 3 καὶ γυναῖκές τινες αἵ ἦσαν τεθεραπευμέναι 

ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἣ καλουμένη Μαγδα- 

ληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, ὃ καὶ ᾿Ιὡάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπι- 

τρόπου Ἥρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν 

αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 

42 om. de p. ἐχοντων (TH) pot. q. add. (SV) | om. εἰπε a. πλειον (TH) pot. q. add. (SV) || 43 om. 
de p. ἀποχριθεις (TH) pot. q. add. (SV) || 44 om. τοὺς a. modas (H) uel add. (TSV) || 45 διελειπεν 
(TSV) pot. q. διελιπεν (H) [| 46 τους ποδας μου (H) uel μον τ. π. (TSV) 
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que era a taula en la casa del fariseu, emportant-se un vas d'alabastre amb 

perfum, 981 posant-se darrera, als peus d”ell, plorant, amb llágrimes co- 

mencá d'arrosar-li els peus, i amb els cabells del seu cap els eixugava, i 

els hi besava, i ungia amb el perfum. 

391, veient-ho, el fariseu que Phavia invitat parlava dintre seu, dient: 

Aquest, si fos profeta, sabria qui és i com és la dona que el toca, que és 

pecadora. 

40] Jesús, responent, li deia: Simó, tinc una cosa per dir-te. Digueu- 

me, Mestre, fa ell. 4: Dos deutors tenia un prestador; l'un devia cinc-cents 

diners, i altre cinquanta. *2No tenint ells per pagar, en féu francs a tots 

dos. ¿Qui d'ells, doncs, l'estimará més? 45 Responent Simo, digué : Supo- 

so que aquell a qui ha condonat més. 1 ell li digué: Rectament has judicat. 

44] pirant-se envers la dona, deia a Simó: ¿Veus aquesta dona? He 

entrat a la teva casa, no m'has donat aigua per als peus; i ella amb llágri- 

mes ha arrosat els meus peus, i amb els seus cabells els ha eixugat. 

15 No m'has donat el bes; i ella, des que he entrat, no ha parat de besar 

els meus peus. *$No has ungit el meu cap amb oli; i ella amb perfum 

ha ungit el meus peus. % En gracia d'aixó, et dic, són perdonats els seus 

molts pecats, perque ha estimat molt; aquell, peró, a qui poc és perdonat, 

poc estima. 451 digué a ella: Són perdonats els teus pecats. 451 els qui 

eren amb ell a taula comengaren de dir en llur interior: ¿Qui és aquest 

que fins perdona pecats? 

501 digué a la dona: La teva fe Cha salvat; vés en pau. 

27. JESÚS PREDICA I ÉS SERVIT PER UNES PIADOSES DONES 

(C. VIM.) *I s'esdevingué, després d'aixó, que ell anava seguint ciu- 

tats i vilatges, predicant i anunciant la bona nova del regne de Déu, i amb 

ell els dotze, 21 algunes dones que havien estat guarides de mals esperits 

i de llangors, Maria, Panomenada Magdalena, de qui havien sortit set di- 

monis, %i Joana, muller de Cuza, intendent d'Herodes, i Susanna, i mol- 

tes d'altres, les quals del que tenien elles els ajudayen. 

48, Mt. 1x, 2. 2, Mc. xvi, 9. 

nom de Simó, comuníssim, no auto-  menada novament en XXIV, 10; Su- 
ritza a identificar els fets. (Cf. «Jésus  sanna sols s'esmenta en aquest lloc. 
a-t- il été oint plusieurs fois et par plu-  Entreles altres hi havia segurament Sa- 
sieurs femmes ?», Rev. Bibl., 1912, p.  lomé, mare de Jaume i de Joan, i Ma- 
504-532). ria, mare de Jaume el Menor i de Josep. 

3. — Moltes d'altres. Joana és ano- Cf. Mt. XXVII, 55, 56; Mc. XV, 40, 41. 
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28. PARABOLA DE SEMINANTE 

1Zuvióvioc δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων 

πιρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς ὅ᾿᾽ΕἘξῆλθεν 

τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν 

ὃ σπείρων τοῦ σπεῖραι 

ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν 

δδόν, καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὖτό. 

ὃ καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ 

ἔχειν ἰκμάδα. ἴ καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συνφυεῖ- 

σαι αἷ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἷς τὴν γῆν τὴν 

ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ξκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων 

ἐφώνει “O ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 

9᾽ Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη y παραβολὴ. 

105 δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 

τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούον-- 

τες μὴ συνιῶσιν. 1! ἔστιν δὲ αὕτη ἣ παραβολή “O σπόρος ἐστὶν ó λόγος 

τοῦ θεοῦ. 13οἱ δὲ παρὰ τὴν δδόν εἶσιν οἵ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὃ 

διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαν- 

τες σωθῶσιν. Boi δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἱ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς 

δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, ol πρὸς καιρὸν πιστεύ- 

ουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 1: τὸ δὲ εἷς τὰς ἀκάνθας 

πιεσόν, οὗτοί εἶσιν οἵ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ 

ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συνπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. 18 τὸ 

δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἶσιν οἵτινες ἐν καρδία καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκού- 

σαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης 

τίθησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἵ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ 

φῶς. Mod γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ὃ οὗ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον 

ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 

18 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε: ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ 

ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἄπ' αὐτοῦ. 

29. DE COGNATIS CHRISTI 

19 Mapeyéveto de πρὸς αὐτὸν ἣ μήτηρ καὶ οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ 

ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 39 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ Ἢ μή- 

19 Tapeyeveto (ΤῊ) pot. q. παρεγενοντο (S) |] 20 om. οτι p. αὐτω (HV) uel add. (TS) 

5. — El sembrador. Cf. Mt. XIII, 3- 15.—En constancia. “Ymopovr, aquí, 
23 1 notes. com en XXI, 19, té el sentit de «cons- 

O SA AA e O e Ίψν ν᾽. 
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28. PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 

4], com s'hagués aplegat una gran multitud, i els de les ciutats acudis- 

sin a ell, deia en parábola: *Sorti el sembrador a sembrar la seva sement. 

[, en sembrar, part caigué arran del cami, i fou calcigada, i els ocells del 

cel se la menjaren. 5] una altra part caigué sobre la roca, i, nascuda, 

s'assecá per no tenir humitat. 71 una altra caigué enmig les espines, i les 

espines, havent pujat ensems, Pofegaren. $1 una altra caigué en la terra 

bona, i crescuda, llevá fruit, cent per un. Aixó dient, clamava: Qui 

tingui orelles per a sentir, que hi senti. 

51 li demanaven els seus deixebles qué era aquesta parábola. 191 ell 

deia: A vosaltres és donat de conéixer els misteris del regne de Déu, peró 

als altres en paráboles, per tal que mirant, no vegin, i, escoltant, no com- 

prenguin. 111 la parábola és aquesta: La sement és la paraula de Déu. 

121 els d'arran del cami són els qui, havent-la sentit, després ve el 

diable, i enduu de llur cor la paraula, no sigui que, creient, se salvin. 

181 els de sobre la roca són els qui, quan han sentit la paraula, la reben 

amb goig; i aquests no tenen arrel, creuen una temporada, i en temps de 

temptació es fan enrera. 1%] la que caigué en les espines, aquests són els 

qui la sentiren, i, anant-se'n, són ofegats sota els afanys i les riqueses i 

els plaers de la vida, i no arriben a fruit madur. 151 la de la terra bona, 

aquests són els qui, amb cor bo i dócil havent sentit la paraula, la guar- 

den, i lleven fruit en constancia. 

161 ningú, havent encés un llum, no l'amaga amb un atuell, ni el posa 

dessota el triclini, sinó que el posa sobre el llumener, perque els qui entren 

vegin la claror. * Car no hi ha cosa oculta que no hagi de fer-se palesa, 

ni secret que no sigui conegut i no esdevingui manifest. 

18 Pareu compte, doncs, com oju; car a qui té li será donat, i a qui no 

té, adhuc el que es creu tenir, li será llevat. 

29. HFELS PARENTS DEL CRIST 

19] vingueren a trobar-lo la seva mare i els seus germans, i no podien 

arribar fins a ell a causa de la multitud. 1 li fou avisat: La vostra mare 

5, Mt. xa11, 3; Mc.1v,3. 10, Is. vi, 9; Mt. χπι, 14; Mc. ἵν, 12; lo. x11, 40; Act. xxvi, 6; Rom. x1, 8. 16, 
Mt. v, τς; Mc. 1v, 21. 17, Mt. x, 20; Mc. 1v, 22. 18, Mt, x111, 12; xxv, 29. 19, Mt. χει, 46; Mc. 111, 31. 

táncia, perseveranga», més que no el 19. — Els seus germans. Cf. la nota 
de «paciencia». a Mt. XIl, 46. Sobre els parents de 
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216 δὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἶσιν 

oí τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 

τὴρ σου καὶ ol ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν σε θέλοντες. 

30. VENTI ET MARE OBOEDIVNT 

22>Eyéveto δὲ ἐν μιᾶ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἷς πλοῖον καὶ οἵ 

μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς 

λίμνης, καὶ ἀνήχθησαν. 33 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη 

λαῖλαψ ἀνέμου εἷς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον. 

24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες ᾿Επιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολ-- 

λύμεθα. ὃ δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ 

ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. Pelmev δὲ αὐτοῖς [Ποῦ 

ἣ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους 

Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ 

ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 

31. DAEMONIACVS GERASENVS LIBERATVR 

216Kal κατέπλευσαν εἷς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν 

ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας. 51 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήν- 

τησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια: καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ 

ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ἐν οἰκία οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 

Ξδἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ 

εἶπεν ΤΙ ἐμοὶ καὶ σοί, "Inco0 υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, 

μή με βασανίσῃς" 

θεῖν ἀτὸ τοῦ ἀνθρώπου. 

39 παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελ-- 

πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ 

ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ 

ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἷς τὰς ἐρήμους. “ϑέπηρώτησεν δὲ αὐτὸν 

δ᾽ Ἰησοῦς Τί σοι ὄνομά ἐστιν; ὃ δὲ εἶπεν Λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαι- 

μόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 8: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξη αὐτοῖς 

Jesús, cf. Prat (Rech. de sc. Relig., 1927, 
Ρ- 135); Lebreton (La vie et P'ens., 1, Ὁ. 
64 ss.); Durand L'Enfance de Jésus- 
Christ., 1908); Steinmetzer (Die Ges- 
chichte der Geburt und Kindheit Christi 
und ihr Verháltnis zur Babylonischen 

Mythe. 1910); Machen (The Virgin Birth 
of Christ. New York, 1930), etc. 

El P. Prat, després d'examinar les 
dades evangéliques i de la tradició pri- 
mitiva, fa la segúent interpretació : 
«Cleofas, germá de Sant Josep, havent 
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i els vostres germans s'estan a fora, que us volen veure. 511 ell, respo- 

nent, els deia: La meva mare i els meus germans són aquests, els qui es- 

colten la paraula de Déu i l'acompleixen. 

30. HELS VENTS I LA MAR L'OBEEIXEN 

221 Sesdevingué, un dia, que pujá a una barca, ell i els seus deixebles; 

i els deia: Traspassem ἃ Paltra riba de l'estany ; i es feren aigua endins. 

28] mentre anaven navegant, ell s'adormi. I davalláa sobre Pestany un 

temporal de vent, i s'omplien d'aigua, i perillaven. 5641, atansant-se, el 

despertaren, dient: Mestre, Mestre, som perduts! Í ell, desvetllant-se, 

reptá el vent i embat de Paigua, i s'apaivagaren, i es féu bonanga. 21 

els deia: ¿On és la vostra fe? 1, espantats, es meravellaren, dient-se els 

uns als altres: ¿Qui és, doncs, aquest que fins els yents comanda, i Pai- 

gua, i 'obeeixen? 

31. (GUARIMENT DE L'ENDIMONIAT GERASENA 

261 navegaren fins a la regió dels gerasens, que és enfront de la Ga- 

lilea. 271, quan ell hagué baixat en terra, li aná a encontre un home 

de la ciutat que tenia dimonis; i de molt temps no duia vestit, ni 

s'estava a casa, sinó als sepulcres. 251, en veure Jesús, cridant, caigué 

davant dell; i amb forta veu deia: ¿Qué hi ha entre tu i jo, Jesús, 

Fill del Déu altissim ? 

rit immund que sortis de home. 

Prec-te, no em turmentis; “9 car manava a espe- 

Car, de molt temps, s'emparava d'ell, 

i el guardaven fermat amb cadenes i grillons, i ell, rompent els vencills, 

era empés del dimoni als deserts. 301 Pinterrogá Jesús: ¿Com has nom? 

I ell digué: Legió; per tal com molts dimonis havien entrat en ell. 1 

22, Mt. vi, 23; Mc. 1v, 36. 

tingut d'una primera dona dos fills ano- 
menats Simó i Judas, es mullerá en se- 
gones noces amb Maria (anomenada 
de Jaume, go és, mare de Jaume, i tam- 
bé Maria de Cleofás), la qual tenia 
també dos fills, Jaume el Menor i Jo- 
sep... Cal suposar, donant raó a la 
tradició, que el primer marit de la 
segona dona Maria era de la tribu de 
Levi i de la familia d'Aaró, per la qual 
cosa els dos fills de Maria, Jaume i Jo- 

sep, eren de nissaga sacerdotal. Que 
aquest primer espós s'anomenaá Al- 
feu, hi ha poderoses raons per a creu- 
re-ho.» 

22-25. — Cf. Mt. VIIL, 23-27 ino- 
tes; Mc. IV, 35-41. 

26-39. — Regio dels gerasens. Cf. la 
nota a Mt. VIII, 28; i Mc. V, 1-20. 

Enfront. El detall és propi de Lc.; 
els destinataris del seu Ev. desconei- 
xien la topografia palestinenca. 
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εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. "2 %v δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκο- 

μένη ἐν τῷ ὄρει: καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἷς 

ἐκείνους εἰσελθεῖν: καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 835 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμό- 

via ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἥ ἀγέλη 

κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἷς τὴν λίμνην καὶ ἀπετινίγη. “ἰδόντες δὲ οἵ βόσ- 

κοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἷς τοὺς 

ἀγρούς. 35 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ 

εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον 

καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿]ησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. ὅ8 ἀπήγ- 

γειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὃ δαιμονισθείς, 51 καὶ ἠρώτησεν 

αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ 

αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο: αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὕπέ- 

στρεψεν. ¿delito δὲ αὐτοῦ ὃ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια 

εἶναι σὺν αὐτῷ: ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων 89 Ὑπόστρεφε εἷς τὸν οἶκόν 

σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὃ θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν 

πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς. 

32. lesvS SANAT MVLIEREM SANGUINE 

FLVENTEM ET SVSCITAT FILIAM ÍAIRI 

10”Ev δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὃ ὄχλος, ἦσαν 

γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. “Kai ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάει- 

ρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς 

πόδας "Inoo0 παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42ὅτι θυ- 

γάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν. Ἔν 

δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 4“ καὶ γυνὴ οὖσα ἐν 

ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν 

βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, “Ξ προσελθοῦσα ὄπισθεν 

ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἣ ῥύσις 

τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὃ ᾿ησοῦς Τίς ὃ ἁψάμενός μου; ἀρ- 

νουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὃ Πέτρος καὶ οἵ σὺν αὐτῷ ᾿Επιστάτα, οἵ 

ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 165 δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν “Hyaró 

μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 41 ἰδοῦσα δὲ ἥ 

γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι᾽ ἣν αἰτίαν 

ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παρα- 

32 βοσχομενὴ (HV) pot. q. βοσχομενων (TS) || 43 tarpors -- βιον (TSV) pot. q. om. (A) || 
45 χαιοι σὺν aut (TSV) pot. q. om. 
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el pregaven que no els manés d'anar-se'n a P'abisme. 32] alli hi havia un 

bon ramat de porcs, pasturant a la muntanya; i el pregaren que els per- 

metés d'entrar en ells; i els ho permeté. 5351 els dimonis, havent eixit de 

home, entraren en els porcs, i el ramat es llangá rost avall a lestany i 

s'ofegá. 541 els qui els pasturaven, veient el que s'era esdevingut, fugi- 

ren i portaren la nova a la ciutat i als veinats. %1 la gent sortí a veure el 

que s'era esdevingut, i vingueren a Jesús, i trobaren assegut l'home, de 

qui havien sortit els dimonis, vestit i en el seu seny, als peus de Jesús, i 

s'espantaren. 81 els qui ho havien vist els contaren com era estat guarit 

Pendimoniat, *i li demana tota la gent de la regió dels gerasens que es 

departis d'ells, car eren presos de gran temor; i ell, havent pujat a la bar- 

ca, se'n torna. 38] el pregava l' home, de qui havien “sortit els dimonis, 

que el volgués amb ell; i 'acomiada, dient: *9 Torna a casa teva, i expli- 

ca tot quant ha fet Déu envers tu. I se n'aná pregonant per tota la ciutat 

tot quant havia fet envers ell Jesús. 

32. GUARIMENT D'UNA DONA I RE- 

SURRECCIÓ DE LA FILLA DE Jair 

191, en tornar Jesús, el rebé la multitud, puix tots s'estaven esperant-lo. 

41] heus aquí que vingué un home, de nom Jair, i aquest era cap de la 

sinagoga, i, caient als peus de Jesús, el pregava d'entrar a casa, per tal 

com tenia una filla única, d'uns dotze anys, i aquesta s'estava morint. 1, 

en anar-hi ell, les multituds l'oprimien. 451 una dona que tenia fluix de 

sang feia dotze anys, la qual, havia esmergat en metges tots els seus béns, 

de cap no havia pogut ésser guarida, *atansant-se per darrera, tocá la 

borla del seu mantell; i a Pinstant pará el fluix de la seva sang. “51 deia 

Jesús: ¿Qui és el que m'ha tocat? I, negant-ho tots, digué Pere i els 

qui eren amb ell: Mestre, la multitud per tots costats us empeny i us 

oprimeix. 46] Jesús digué: M'ha tocat algú, puix jo he sentituna virtut 

que eixia de mi. *I la dona, veient-se descoberta, vingué tremolosa, i, 

prosternada, li explica davant tot el poble per quina causa l'havia tocat, 

i com a Pinstant havia estat guarida. 451 ell li digué: Filla, la teva 

fe tha salvat; vés en pau. PEncara ell parlava, de casa de la sina- 

41, Mt. rx, 18; Mc. v, 22. 
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χρῆμα. 186 de εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, ἧ πίστις σου σέσωκέν σε. πο- 

ρεύου εἰς εἰρήνην. “Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ 

ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἣ θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε τὸν 

διδάσκαλον. δ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ Μὴ φοβοῦ, μόνον 

πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 5: ἐλθὼν δὲ εἷς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἴσελ- 

θεῖν τινα σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν 

πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. ὥξἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτον- 

το αὐτήν. ὃ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 

ὅ8 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. δ΄ αὐτὸς δὲ κρατήσας 

τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων Ἣ παῖς, ἔγειρε. δ καὶ ἐπέστρεψεν 

τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι 

φαγεῖν. δθ καὶ ἐξέστησαν oí γονεῖς αὐτῆς: ὃ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς 

μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

33. ΜΙ5510 DVODECIM APOSTOLORVM 

(C. IX.) 'Zuykaleoápevos δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν 

καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν, 3 καὶ ἀπέ- 

στειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι, ὅ καὶ εἶπεν 

πιρὸς αὐτούς Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν δδόν, μήτε ῥάβδον μήτε πήραν μήτε 

ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε δύο χιτῶνας ἔχειν. “καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν 

εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. ral ὅσοι ἂν μὴ δέχων- 

ται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν 

ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἷς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. δέξερχόμενοι δὲ 

διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 

34. ΟΡΙΝΙΟ HERODIS ΡῈ lesv 

T*Hkovoev δὲ Ἣρῴδης ὃ τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει 

διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι ᾿Ιωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ὃ ὕπό τινῶν 

δὲ ὅτε Ἡλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι Προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 

9εῖἶπεν δὲ ὃ Ἡρῴδης ᾿Ιωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα. τίς δέ ἐστιν οὗτος 

περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν’ 
n ἂν > 10 Kal ὑποστρέψαντες οἵ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. 

49 om. αὐτῷ p. λεγων (TH) pot. q. add. (SV) || so πιστευσον (THV) uel πιστευε (5) 
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goga ve un a dir: La teva filla és morta, no amoinis més el Mestre. 

501 Jesús, havent sentit aixó, li digué: No temis; solament creu, i es 

salvará. δ11, arribat a la casa, no deixa entrar ningú amb ell, sinó Pere 

i Joan i Jaume i el pare de la noia i la mare. 531 la ploraven tots, i en 

feien plany. 1 ell digué: No ploreu, puix no és pas morta, sinó que 

dorm. 8531 es reien d'ell, sabent que era morta. 541 ell, agafant-li la má, 

en alta veu digué: Noia, alga't. ὅ51 Pesperit li torna, i s'algá tot seguit; 

i ordená que li donessin menjar. Il foren presos d'estupor els seus 

pares; i ell els maná de no dir a ningú el que s'era esdevingut. 

33. MISsIÓ DELS DOTZE 

(C. IX.) *I, havent convocat els dotze, els doná virtut i potestat sobre 

tots els dimonis, i per guarir malalties, ?i els envia a predicar el regne de 

Déu i a guarir, 51 els deia: No prengueu res per al cami, ni bastó ni sar- 

τό, ni pa, ni diner; i que no tinguessin dues túniques. *len qualsevulla 

casa que entreu, poseu-hi, i d'alli partiu. *I tots quants no us rebin, sor- 

tint d'aquella ciutat, espolseu-vos la pols dels vostres peus en testimoni 

contra ells. 5] ells, anant-se'n, recorrien els vilatges, anunciant la bona 

nova i guarint pertot arreu. 

34. Ορινιό D'HERODES 

ΤΊ Herodes, el tetrarca, hagué esment de totes les coses que passaven, 

i era perplex, per tal com alguns deien: Joan ha ressuscitat d'entre els 

morts; 51 alguns: Elias ha aparegut; i d'altres: Un profeta dels antics 

ha ressuscitat. 51 Herodes deia: A Joan, jo l'he decapitat; doncs, ¿qui 

és aquest, de qui tals coses sento a dir? I cercava de veure”. 

101, havent tornat, els apóstols li explicaren tot el que havien fet. 

1, Mt.x, 1; Mc. 11, 13. 8, Με. χ, 9; Mc. v1,8. 5, Act. xt, 51. 7, Mt. χιν, 13 Mc. νι, 14. 

54-56. — Cf. Mc. V, 41-43. —Lc. jar». Aquest ordre completa la narració 
afegeix alguns detalls precisos referents paralela de Mc. 
a la resurrecció de la noia : Jesús digué 1-6. — Cf. Mt. X, 1 ss. i notes; Mc. 
«en veu alta», solemnialment (Vg. cla- VI, 6-13. 
mauil, dicens); «Vesperit li torna», s'al- 5-6. — Contra ells. Vg. diu supra. 
ga, 1 «ordena que li donessin de men- 7-9. — Cf. Mt. XIV, 1-11 1 notes. 
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II. A SATVRITATE OVINQVE MILIVM VSQVE 

AD ITER VLTIMVM 

(IX, 10- XVIIL, 30) 

1. SATVRATIO QVINQVE MILIVM 

Kal παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἷς πόλιν καλουμένην 

Βηθσαιδά. 11: οἵ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξά- 

μενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς 

χρείαν ἔχοντας θεραπείας tato. 15 Ἢ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν' προ- 

σελθόντες δὲ οἵ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ ᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέν- 

τες εἷς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἔπισιτι- 

σμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. ᾿1ϑεῖπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε 

αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. oí δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἣμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι 

καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἥμεϊς ἀγοράσωμεν εἷς πάντα τὸν 

λαὸν τοῦτον βρώματα. Roav γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι, εἶπεν 

δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ 

πιεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας. 1 λαβὼν 

δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 

εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι 

τῷ ὄχλῳ. Y καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισ- 

σεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 

2. ΟὈΝΕΕΒΒΙΟ PETRI ET PROMISSIO CHRISTI 

18 Kal ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν 

αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων Τίνα με oí ὄχλοι λέ- 

γουσιν εἶναι; lMoi δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν ᾿Ιωάννην τὸν βατπτιστήν, 

ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 29) εῖ- 

πεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς 

εἶπεν Τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ. 

13 ὑμεῖς φαγειν (SV) pot. q. q. v. (TH) || πεντε apro! (SV) uel apto: πεντε (TH) 
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III. DE LA PRIMERA MULTIPLICACIÓ DELS PANS 

FINS AL DARRER VIATGE 

(IX, 10-XVIIL 30) 

1. EL MIRACLE DE LA MULTIPLICACIÓ DELS PANS 

[, prenent-los amb ell, es retirá a soles vers una ciutat, anomenada Bet- 

saida. Pero les multituds, havent-ho sabut, el seguiren. 1 ell, acollint- 

los, els parlava del regne de Déu, i els que tenien fretura de remei, els 

guaria. 1531 el dia comensgava a decantar; i, atansant-se els dotze, li di- 

gueren: Acomiadeu la multitud perque vagin als vilatges i veinats del 

voltant a allotjar-se, i trobin queviures, puix aci som en lloc desert. 151 

els deia: Doneu-los menjar vosaltres. 1 ells digueren: No tenim més 

que cinc pans i dos peixos; lleyat que nosaltres mateixos anem a comprar 

menjar per a tota aquesta gent. **Car eren uns cinc mil homes. 1 digué 

als seus deixebles: Feu-los seure a colles d'uns cinquanta. 151 ho feren 

aixi, i els feren seure tots. 161, prenent els cinc pans 1 els dos peixos, 

havent mirat al cel, els benei i aná partint, i els donava als deixebles, que 

els servissin a la multitud. 171 menjaren, i foren saciats tots, i fou reco- 

llit el que els havia sobrat: dotze cistelles de bocins. 

2. (CONFESSIÓ DE ϑιμό PERE I PROMETENCA DEL CRIST 

18] Yesdevingué que, en ésser a soles orant, eren amb ell els deixebles, 

i els pregunta, dient: ¿Qui diu la gent que só jo? 1931 ells, responent, 

digueren: Joan el Baptista; d'altres, Elias; i d'altres, que un profeta dels 

antics ha ressuscitat. 29] els deia: 1 vosaltres ¿qui dieu que só jo? 1 

Pere, responent, digué: El Crist de Déu. 

12, Mt. xiv, 15; Mc. v1, 8. 13, lo. vr, 9. 18, Mt. xvi, 13; Mc. vin, 37. 

10. — Betsaida. Betsaida Julias, de ποῖα ἃ Mt. XIV, 13. Prop de Cesarea 
la tetrarquia de Filip. de Filip. 

12. — Lloc desert. T'estepa. Cf. la 18-20. — Cf. Mt. XVI, 13-20 i notes. 
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3. PRIMA PRAEDICTIO PASSIONIS ET RESVRRECTIONIS 

20 de ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 2 εἰ- 

πιὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμα- 

σθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ 

ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἐγερθῆναι. 2” Ἔλεγεν δὲ πρὸς 

τιάντας Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ 

ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 256 

γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν’ ὃς δ᾽ ἂν 

ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. rl γὰρ 

ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ 

ζημιωθείς; “δὸς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον 

ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ καὶ 

τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. Mhéyo δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες 

τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων ol οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

4. TRANSFIGVRATIO [ΕΒΓ IN MONTE 

28”Eyéveto δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἥμέραι ὀκτὼ Tapala- 

βὼν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον ἀνέβη εἷς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 

39 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ 

ἕτερον καὶ ὃ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράτπιττων. “Ὃ καὶ ἰδοὺ ἄνδρες 

δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς καὶ ᾿Ηλίας, 51: οἱ ὀφθέντες 

ἐν δόξη ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 

3820 δὲ Πέτρος καὶ οἷ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ" διαγρηγορή- 

σαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας 

αὐτῷ. ral ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ εἶπεν ὃ 

Πέτρος πρὸς τὸν ᾿'Ιησοῦν ᾿Επιστάτα, καλόν ἐστιν ἥμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ 

ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωυσεῖ καὶ μίαν ᾿Ηλία, μὴ 

εἰδὼς ὃ λέγει. ϑ: ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπε- 

σκίαζεν αὐτούς: ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέ- 

Anv. 88 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὃ υἷός 

μου ὃ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε. kal ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν 

εὑρέθη ᾿Ιησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν 
El m € Y. El A -ὦΡ ε, 

ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 

28 om. xa a. παραλαβων (H) uel add. (TSV) || 34 ἐπεσχιαζεν (TH) uel ἐπεσχιασεν (SV) 
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3. PRIMERA PREDICCIÓ DE LA PAssió 1 RESURRECCIÓ 

21] ell, comminant-los, els maná de no dir aixó a ningú, afegint que 

el Fill de Phome havia de passar molts patiments, i ésser rebutjat dels 

ancians i dels princeps dels sacerdots i dels escribes, i ésser occit, i el 

tercer dia ressuscitar. 2951. deia a tots: Si algú vol venir darrera meu, 

negui's a si mateix, i prengui la seva creu cada dia, i em segueixi. 2% Car 

el qui vulgui salvar la seva vida, la perdraá; i el qui perdi la seva vida per 

causa de mi, aquest la salvará. 2% Car ¿qué en treu un home, guanyant 

el món sencer, fent-se, pero, malbé ell mateix o perdent-se? 36 Car el qui 

s'avergonyeixi de mi i de les meves paraules, d'aquest el Fill de home 

s'avergonyirá, quan vindra en la glória seva, i del Pare, i dels sants angels. 

2 TI us dic en veritat, alguns hi ha dels aci presents que no gustaran la 

mort, fins que hagin vist el regne de Déu. 

4. TRANSFIGURACIÓ DE JESÚS A LA MUNTANYA 

28] esdevingué, uns vuit dies després d'aquests raonaments, que, pre- 

nent amb ell Pere i Jaume i Joan, pujá a la muntanya a orar. ?9%I, men- 

tre orava, Vaspecte del seu rostre es torna altre; 1 el seu vestit, blanc, que 

fulgurava. Ὁ] heus aquí que dos barons conversaven amb ell, els quals 

eren Moisés i Elias, %! que, apareguts en gloria, dejen el traspás que havia 

d'acomplir a Jerusalem. 

ΣΤ Pere ¡ els qui es trobaven amb ell eren afeixugats de son; i, havent- 

se deixondit, veieren la seva glória i els dos barons que amb ell s”estaven. 

33] esdevingué, quan aquests es departien d'ell, que Pere digué a Jesús: 

Mestre, bo és d'estar-nos aci; anem a fer-hi tres tendes, una per a vós, i 

una per a Moisés, i una per a Elias, no sabent pas el que deia. 551, dient 

ell aixó, es féu un núvol i els aombrava; i s'espantaren en entrar ells dins 

el núvol. 551 una veu es féu del núvol, que deia: Aquest és el meu Fill 

elegit, escolteu-lo. *61, en fer-se la veu, es trobá Jesús sol. I ells calla- 

ren, i a ningú no contaren en aquells dies res del que havien vist. 

22, Mt, xvi, 213 Mc. vir, 31. 23, Mt. χ, 38; xv1, 24; Mc. vin, 34; Inf. xiv, 27. 24, Inf. xvn, 33; 
lo. x11, 25. 26, Mt. x, 33; Mc. vu, 38; Tim. 1, 12. 27, Mt. xvi, 28; Mc. vir, 39. 28, Mt. 
xv, 13 Mc.1x, 1. 35, 11 Ptr. 1, 17. 

28-36. — Cf. Mt. XVII, 1-9 ¡les no- la confessió de Pere ni el de la Trans- 
tes corresponents. figuració. 

Mt. 1 Mc. IX, 1, diuen: «sis dies 32. — Havent-se deixondit. Vg. «et 
després » perqué no compten el dia de  euigilantes ». 
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$. lesvs SANAT ADOLESCENTEM MORBO 

SONTICO LABORANTEM ET DAEMONIACVM 

37”Eyéveto δὲ TA ἑξῆς ἡμέρα κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους 

συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. ὅ8 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν 

λέγων Διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν vióv μου, ὅτι μονο- 

γενής μοί ἐστιν, 89 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κρά- 

ζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὔτοῦ 

συντρῖβον αὐτόν: 4 καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὖτό, 

καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 4Ἅ4! ἀποκριθεὶς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν ΄Ὦ γενεὰ ἄπι- 

στος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; 

τπιροσάγαγε ὧδε τὸν υἷόν σου: En δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν 

αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ ouveomápagev: ἐπετίμησεν δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς τῷ 

τινεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ 

πιατρὶ αὐτοῦ. 48 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. 

6. SECVNDA PRAEDICTIO PASSIONIS ET RESVRRECTIONIS 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ ΦΘέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, 

ὃ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἷς χεῖρας ἀνθρώπων. 

40 oí δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν ἵνα 

μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος 

τούτου. 

7. DiscIPVLORVM AMBITIONEM REDARGVIT INFANTIS EXEMPLO 

46 Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 

4ἴ ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμε- 

Ὃς ἂν 

δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ¿ml τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς 

νος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ, “5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

39 μολις (Η) pot. q. μογις (TSV) || 47 εἰδως (TH) pot. q: ιδων (SV) 

37. —1 sSesdevingug. Cf. Mt. XVII, 
14-21; Mc. IX, 14-29. Συνήντησεν αὐτῷ 
ὄχλος πολύς ; el sentit és que «trobá 
una gran multitud»; Jesús davallava i 
la multitud l'esperava a la plana. 
ἢ [42. —I Jesús. Lc. destria acurada- 

ment l'exorcisme i el guariment de l'e- 
pilépsia. 

43-45. — Cf. Mt. XVII, 22, 23; Mc. 
τ SS 22 

— En vostres orelles. Hebraisme 
εἰ Ἐς XVII, 14) que vol dir: reteniu 
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5. (GUARIMENT DE L'INFANT ENDIMONIAT 

311 s'esdevingué, el dia segúent, baixant ells de la muntanya, que li 

sortíi a encontre una gran multitud. *8] heus aquí que un home de la 

multitud clamá, dient: Mestre, poseu els ulls, us prec, en el meu fill, que 

és Púnic que tinc, *9i, vegeu, un esperit el pren, i tot d'una crida, i el 

batzega amb bromera, i és prou si el deixa, masegant-lo; 401] he demanat 

als vostres deixebles que el llancessin, i no han pogut. 411 Jesús, respo- 

nent, deia: Oh raga descreguda i pervertida, ¿fins a quan seré entre vos- 

altres i us sofriré? Porta aci el teu fill. 421, encara ell anava venint, que 

el dimoni el baté per terra i el batzegá; i Jesús comminá lPesperit im- 

mund, i guari el minyó, i el torna al seu pare. 

la grandesa de Déu. 

48] tots eren atónits per 

6. —SEGONA PREDICCIÓ DE LA PASSIÓ 

[, meravellant-se tothom de totes les coses que feia, deia als seus dei- 

xebles:  Vosaltres graveu bé en vostres orelles aquestes paraules, car el 

Fill de Phome ha d'ésser lliurat a mans d'homes. 

aquesta predicció i era velada per a ells, que no la comprenguessin, i te- 

mien d'interrogar-lo sobre aquesta predicció. 

45 Peró ells no entenien 

7. L'”EXEMPLE DE L'INFANT 

46] els vingué el pensament: qui era major d'entre ells. 411 Jesús, que 

coneixia el pensar de llur cor, prenent un infant, el posá prop seu, 451 els 

digué: El qui rebi aquest infant en el meu nom, em rep a mi, i el qu 

38, Mt. xvi, 14; Mc. 1x, 16. 

vivament, fixeu-vos, recordeu fidel- 
ment. — Τοὺς λόγους τούτους sembla 
referir-se a les paraules precises del 
v. 22, les darreres que Jesús els havia 
dit. Per «aquestes paraules» podria 
traduir-se «les paraules que us he di- 
tes». — El γὰρ, nota Joúon, és justifi- 
cat, puix en el v. 22 Jesús no havia dit 
de quina manera arribaria a la seva 
Passió; aquí precisa que será lliurat a 
mans d'homes. La ininteligéncia dels 

46, Mt. xvi, 1; Mc. ΙΧ, 33. 

deixebles (v. 45) es compren millor si 
es refereix a l'anunci del v. 22 que no 
al simple complement del 44. 

46. — I els vingué el pensament. Lc. 
abreuja aquesta narració; més detalla- 
dament la trobem en Mc. IX, 33. El 
fet s'esdevingué quan eren ja a Cafar- 
naúm i en la intimitat. La lligó que 
dóna Jesús als deixebles defineix els 
deures i la raó d'ésser de l'autoritat: 
servir. 
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ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά pe: ὅ γὰρ μικρότερος ἐν 

πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστιν μέγας. 

8. TOLERANTIA ERGA EOS QVI VSVRPANT NOMEN [Ε5Υ 

49᾽ Ἀποκριθεὶς δὲ ᾿Ιωάννης εἶπεν ᾿Επιστάτα, elóopév τινα ἐν τῷ 

ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἄκο- 

λουθεῖ μεθ’ ἡμῶν. δθεῖπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ᾿Ιησοῦς Μὴ κωλύετε, ὃς 

γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν. 

IV. FACTA IN IVDEA 

(IX, 51 - XIX, 27) 

1. SAMARITANIS REICITVR 

51”Eyéveto δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως 

αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς "Ϊερου- 

σαλήμ, ὅ3 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. Kal πορευ- 

θέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σ᾽ αμαρειτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ’ 53 καὶ οὐκ 

ἐδέξαντο αὐτὸν ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἷς ᾿Ιερουσαλήμ. 

δεϊδόντες δὲ οἵ μαθηταὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης εἶπαν Κύριε, θέλεις 

εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς ; ὅὅ στρα- 

φεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς (καὶ εἶπεν Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός 

ἐστε ὑμεῖς; ὃ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων 

ἀπολέσαι, ἀλλὰ σώσαι.) 56 καὶ ἐπορεύθησαν εἷς ἑτέραν κώμην. 

52 ὡς (BA) uel wote (TSV) || 55 χαὶ ---σωσαι om. (THSV) 

49-50. —No Pen priveu. Cf. Mc. IX, 
37-40. —Lc. sols posa el comencament 
de la resposta de Jesús. El divi Mestre 
no escateix les disposicions internes de 
Pexorcista que utilitzzava el seu nom, 
puix si en nom de Jesús feia miracles 
és que creia en el poder divi de Jesús, 1 
aixó ja era un comencament de seguici. 
Els qui tenen la sort d'ésser fills de 
P'Església no han de menysprear el con- 
curs dels qui no ho són encara, en trac- 
tar-se de fer el bé, majorment quan 
aquest bé es fa en nom de Jesús. La 

regla que dóna Jesús respecte el tracte 
que cal tenir amb els altres, almenys 
externament, és d'indulgencia, la qual 
presuposa sempre en els altres unes dis- 
posicions sinceres que inviten a tenir 
per amic tot aquell qui no és manifes- 
tament un contrari. — Mc. (l. c.) diu: 
« qui no és contra nosaltres». 

51-56. — D'aci fins al XIX, 28. Ἐν. 
de Lc. té un interés extraordinari, car, 
fora dels llocs paraHels amb Mt. (XIX 
¡ XX) 1 Mc. (X), utilitza una documen- 
tació propia. Conta amb detalls nous 
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em rebi a mi, rep aquell qui m'ha enviat; car el qui és més petit d'entre 

tots vosaltres, aquest és gran. 

8. LLICÓ DE TOLERANCIA 

49], posant-se a parlar, Joan deia: Mestre, n'hem vist un que en el 

vostre nom llangava dimonis, i Pen hem privat, perqué no ve amb nos- 

altres. 50] Jesús li digué: No P'en priveu, car el qui no és contra vosaltres, 

és per vosaltres. 

IVAAEETS + ESDEVINGUTS EN CONTRADES DE JUDEA 

(XI, 51 -XIX, 27) 

1. REFÚS DELS SAMARITANS 

Ὁ1] esdevingué que, en acomplir-se els dies de la seva assumpció, ell 

gira, resolt, la seva fac cami de Jerusalem, 521 envia missatgers davant la 

seva fac. [, anant-se'n entraren en un vilatge dels Samaritans per tal d'a- 

parellar-li posada; 551 no el reberen, per tal com la seva fac era d'anar a 

Jerusalem. 541, en veure-ho, els deixebles Jaume i Joan digueren: Se- 

nyor, ¿voleu que diguem que davalli foc del cel i els abrusi? *I ell, gi- 

rant-se els reptá (i digué: ¿No sabeu de quin esperit sou vosaltres? 

el Fill de home no ha pas vingut a perdre vides, sinó a salvar-les.) 

anaren a un altre vilatge. 

Car 

56] 

56, lo. 11, 17. 

el viatge de Jesús a Jerusalem, — que 
els altres dos sinóptics abreugen talment 
que semblaria fet en dues o tres setma- 
nes, —el qual durá bastants mesos. 

51. — De la seva assumpcio. ᾿Ανά- 
λημψις, és un substantiu verbal corres- 
ponent al verb ἀναλαμβάνω, «endur-se». 
No es tracta aqui de 1'Ascensió, sinó de 
P'«arrabassament» als seus, o d'una ma- 
nera més general, als vivents. Es un 
terme emprat per a designar la mort de 
Jesús, com ἔξοδος del v. 31. 

Gira la seva fas. «S'adregá vers», 
«prengué la direcció de». Igual sentit 
en el y. 53. 

54. — Que davalli. ΚΚαταβῆναι «da- 

vallar», per «caure». Sens dubte era 
una suggeréncia del fet d'Elias (IV Rg. 
I, 10-12), la visió del qual acabaven de 
tenir en el Tabor. És per aixó que al- 
uns mss. afegeixen les paraules ὡς καὶ 
ΗἩλίας ἐποίησεν, probablement apo- 

crifes, 
55. — Alguns crítics suprimeixen les 

frases closes entre () perque manquen 
en diversos ms.; tanmateix té la garan- 
tia d'altres testimonis auténtics i cal re- 
tenir-la. 
¿No sabeu ἢ... Aquesta frase interro- 

gativa, en Vg. és afirmativa. 
Perdre vides. Vg. diu: «animas per- 

dere». 
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2. AÁLIVM REPELLIT ET ALIOS VOCAT 

57 Kal πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ 68% εἶπέν τις πρὸς αὐτόν ᾿Ακολου- 

θήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. ral εἶπεν αὐτῷ ó ᾿'ησοῦς Ai ἀλώπεκες 

φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὃ δὲ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη. ὅϑ Εἶπεν δὲ πρὸς 

ἕτερον ᾿Ακολούθει μοι. ὃ δὲ εἶπεν Kúpie, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον 

ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα μου. Úetmev δὲ αὐτῷ ἴἤΑφες τοὺς 

νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασι- 

λείαν τοῦ θεοῦ. 61] εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος ᾿Ακολουθήσω σοι, κύριε: πρῶ- 

τον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἷἶκὸν μου. ὅξεῖπεν δὲ 

τιρὸς αὐτὸν ὃ ᾿Ιησοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον 

καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἔστιν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

3. LEGATIO SEPTVAGINTA DVORVM DISCIPVLORVM 

(C. X.) ':Μετὰ de ταῦτα ἀνέδειξεν ὃ κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομή- 

κοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς 

τιᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. Ξ2ἔλεγεν δὲ πρὸς 

αὐτούς “O μὲν θερισμὸς πολύς, ol δὲ ἐργάται ὀλίγοι: δεήθητε οὖν 

τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

ϑὑπάγετε: ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. *un βα- 

στάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν 

δδὸν ἀσπάσησθε. δεῖς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον λέγετε 

Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. ὃ καὶ ἐὰν ἐκεῖ ἦ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται 

ἐπ᾽ αὐτὸν ἧ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. T¿v αὐτῇ 

δὲ τῇ οἰκία μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ 

ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 

8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησϑε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατι- 

θέμενα ὕμῖν, %kal θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε 

αὐτοῖς Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἣ βασιλεία τοῦ θεοῦ. [10 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν 

εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς 

εἴπατε 11 [Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα Nplv ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν 

59 xupte (SV) pot. q. om. (TH) || X. 1 ὃνο p. εβδομηχοντα (H) uel om. (TSV) || ὃνο p. ὃνο (A) 
uel om. (TSV) || 2 epy. ex. (TH) uel εχ. epy. (SV) [6 εχει ἡ (H) uel y ener (TSV) || ἐπαναπαησε- 
ται (TH) uel επαναπαύυσεται (SV) || 7 ἐσθιοντες (SV) pot. q. ἐσθοντες (TH) 

57-62.—Tres casos de les condicions Prendre comiat dels de casa. Molts 
que posá Jesús als qui volien seguir-lo.  interpreten «ordenar els afers de casa». 
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2. ΤῸΝ ÉS REFUSAT 1 D'ALTRES CRIDATS 

57 1, tot fent ells cami, un li deia: Us seguiré onsevulla que aneu. 585] 

li digué Jesús: Les guineus tenen caus, i els ocells del cel jócs; i el Fill 

de l'home no té on reclinar la testa. %%I digué a un altre: Segueix-me. 

Ι ell deia: Senyor, deixeu que primer me'n vagi a enterrar el meu pare. 

601 li digué: Deixa que els morts enterrin llurs morts; i tu, vés-te'n a 

anunciar el regne de Déu. 611] li deia també un altre: Us seguiré, Se- 

nyor; peró, abans, deixeu-me prendre comiat dels de casa meva. “21 li 

digué Jesús: Ningú que hagi posat má a Parada i guaiti enrera no és bo 

per al regne de Déu. 

3. Missió DELS SETANTA-DOS DEIXEBLES 

(C. X.) *I després d'aixo, n'assenyalá també el Senyor altres setanta- 

dos, i els enviá de dos en dos davant la seva fac a totes les ciutats i llocs, 

on ell mateix havia d'anar. ?lels deia: Moltes són les messes, i pocs 

els treballadors; pregueu, doncs, a llamo de les messes per tal que faci 

eixir treballadors a les seves messes. %Aneu; heus aquí que us envio a 

vosaltres com anyells enmig de llops. *No porteu bossa, ni sarró, ni 

calgat, i pel camí no saludeu ningú. len qualsevulla casa que entreu 

61, si alli hi ha un fill de pau, repo- 

sará sobre ell la vostra pau; i si no, sobre vosaltres tornará. 

digueu primer: Pau a aquesta casa. 

ΤΙ en aquesta 

mateixa casa poseu, menjant i bevent del que ells tinguin, car mereixe- 

dor és de la seva soldada el treballador. No us canvieu d'una casa a Pal- 

tra. *[en qualsevulla ciutat, on entreu i us rebin, mengeu el que us 

presentin, %i guariu els malalts que hi hagi, i digueu-los: Prop de vos- 

altres és el regne de Déu. *%I en qualsevulla ciutat que entreu, i no us 

rebin, eixint pels seus carrers, digueu: 1 Fins la pols, que de la vostra 

58, Mt. vn, 20. 2, Mt. 1x, 37. 
11, Act. xI1, 51. 

3, Mt. x, 16. 

1. — Setanta-dos. Els mss. i les ver- 
sions varien entre 70172. El nombre 
de 72 que dóna Vg. és avalat per molts 
mss. grecs, sobretot el Β (Vaticanus), 
1 els siríacs. 

3. — Cf. Mt. X, 16. 
4. — Cf. Mt. X, 10. 
6. — Fill de pau. Co és, un home 

4, Mc. νι, 8. 7, Dt. xxiv, 14; Mt. x, 10; 1 Tim. v, 10. 

digne de la pau, el bé espiritual que els 
porteu. 

11 ns a pol c ἐπ únie 
Evangelista que conta la missió dels 
setanta-dos deixebles, els quals, depar- 
tits de dos en dos per totes les contra- 
des de la Judea, preparaven l'anada de 
Jesús anunciant la proximitat del regne 
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εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα Óplv: πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγι- 

κεν ἣ βασιλεία τοῦ θεοῦ. λέγω Úplv ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

4. 'TRIBVS CIVITATIBVS EXPROBRAT 

18 Οὐαί σοι, Xopalelv: 
rm 3 ε € » 3 δῶνι ἐγενήθησαν at δυνάμεις al γενόμεναι ἐν ὕμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ 

oval σοι, Βηθσαιδά: ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Zi- 

καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν. 1’ πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτό- 

τερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. Kal σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως 

οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως τοῦ ἅδου καταβιβασθήση. 15 Ὃ ἀκούων ὑμῶν 

ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὃ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ: ὃ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ 

τὸν ἀποστείλαντά με. 

5. REDITVS DISCIPVLORVM 

1 Ὑπέστρεψαν de ol ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε, 

καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἥμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. [18 εἶπεν δὲ αὖ- 

τοῖς ᾿Εθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὧς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 

19᾽]δοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορ- 

πίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὕμᾶς οὐ μὴ 

ἀδικήσει. Σϑ πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσ- 

σεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

6. PATRI EXVLTANS CONFITETVR 

2 Ev αὐτῇ τῇ ὥρα ἠγαλλιάσατο ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν 

᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέ- 

κρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" 

15 χαταβιβασθησὴ (TSV) non autem χαταβησὴ (E) || 17 ὃνο ῥ. εβδομήηχοντα (H) uel om. 
(TSV) || 19 αδιχησει (TH) uel αδιχησὴ (SV) |] 21 εν a. tw πν. (TS) uel om. (HV) 

de Déu. L'actitud que hauran de tenir 
els deixebles envers les viles que no els 
rebran, és menys severa que la dictada 
als apostols. Als Dotze els digué: 
«espolseu-vos la pols dels vostres peus 
en testimoni contra ells» (IX, 5); als 
setanta-dos deixebles els diu que s'ei- 

xuguin les sandalies i hi deixin ádhuc 
la pols. 

13. — Αἱ de tu. Cf. Mt. XI, 20-24, 
i notes. Aquesta maledicció Jesús hau- 
ria pogut repetir-la en diverses oca- 
sions, puix en Mt. és fulminada a pro- 
posit d'un altre incident. 
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ciutat se'ns ha encastat als peus, ens eixuguem ius la deixem; pero, aixó 

sapigueu, que el regne de Déu és a prop. *%Us dic que més comporti- 

vol será per a Sodoma en aquell dia que no per a aqueixa ciutat. 

4. REPROVACIÓ DE LES TRES CIUTATS 

13 Ai de tu, Corazein, ai de tu, Betsaida! Que, sia Tir i a Sidó ha- 

guessin estat fets els miracles que han estat fets entre vosaltres, temps ha 

que, en sac i cendra, asseguts, haurien fet penitencia. 1%Peró també més 

comportivol será per a Tir i per a Sidó en el judici que per a vosaltres. 

10 1 tu, Cafarnaúm ¿és que serás exalcada fins al cel? Fins a lP'infern serás 

estimbada. Qui a vosaltres escolta, a mi m'escolta, i qui a vosaltres 

rebutja, a mi em rebutja; ¡i qui a mi em rebutja, rebutja aquell que m'ha 

enviat. 

$. ELs SETANTA-DOS TORNEN 

17] tornaren gojosos els setanta-dos, dient: Senyor, fins els dimonis 

se'ns sotmeten en el vostre nom. 181 els digué: Em mirava Satanás, 

que queia del cel, com un llampec. 

19 Heus aquí que us he donat la potestat de caminar sobre serpents i es- 

corpins, i contra tot el poder de P'enemic, i res no us fará mal. 2 Altra- 

ment, no us alegreu pas, perque els esperits us són sotmesos, sinó 

alegreu-vos perque els vostres noms són inscrits en el cel. 

6. JESÚS LLOA EL SEU PARE 

21 En aquella mateixa hora exulta en l'Esperit Sant i digué: Lloanca 

dono a Vós, Pare, Senyor del cel i de la terra, perqué escondireu aquestes 

coses a savis i entesos, i les reveláreu a infants; si, oh Pare, perque aixi 

21, Mt. xr. 25. 13, Mt. xx, 21. 16, Mr. x, 10; lo. xa, 20. 

18. — Em mirava Satanas. Els dei- 
xebles, —comenta Fillion —, no deien 
res de nou a Jesús, qui, de lluny es- 

noms. Els miracles realitzats tenien un 
gran valor de proselitisme, peró no do- 
naven certesa de salvació als qui exer- 

tant, era testimoni de llurs obres es- 
clatants i de la desfeta del Maligne 
en predicar l'evangeli «en el vostre 
nom». 

20. — Álegreu-vos berque els vostres 

cien aquell ministeri. — Jesús empra la 
metáfora dels qui s'inscriuen en el cens 
ciutada per a revelar el misteri de la 
predestinació. 

21-22. — Cf. Mt. XI, 21-27, 1 nota. 
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ναί, ὃ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 33 Πάντα μοι 

παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὃ υἱὸς el 

μὴ ὃ πατὴρ, καὶ τίς ἐστιν ὃ πατὴρ el μὴ ó υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται 

ó υἱὸς ἀποκαλύψαι. 

23 Kal στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι οἵ 

ὀφθαλμοὶ οἵ βλέποντες ἃ βλέπετε. léyo γὰρ Úutv ὅτι πολλοὶ προ- 

φῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδον, καὶ 

ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

7. PARABOLA DE BONO SAMARITANO 

25 Kal ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων Διδάσκαλε, 

τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 36ὃ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἔν 

τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 21δὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 

ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοία σου, καὶ τὸν 

πλησίον σου ὧς σεαυτόν. *Belmev δὲ αὐτῷ ᾿Ορθῶς ἀπεκρίθης. τοῦτο 

ποίει καὶ ζήση. 325 Ὃ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν 

Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον ; 

30 Ὑπολαβὼν ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν ᾿Ανθρωπός τις κατέβαινεν ἀττὸ "lepou- 

σαλὴμ εἷς ᾿Ιεριχὼ καὶ λησταῖς περιέπεσεν, οἵ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ 

τπιληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἥμιθανῆ. kara συγκυρίαν δὲ 

ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ δδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν'" 

ὅ3 δμοίως δὲ καὶ Λευίτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ xidov ἀντιπαρῆλ- 

θεν. ᾿'' Σαμαρείτης δέ τις δδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγ- 

χνίσθη, 5: καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον 

καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἷς 

πιανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. ὅθ καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο 

δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν ᾿Επιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι 

ἂν προσδαπανήσης ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 

86 Τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος 

21 ευδ. ey. (HV) uel ey. ευδ. (TS) |] 22 εαν (TSV) pot. q. αν (H) || 27 τῆς a. καρδιας (TSV) pot. 
4. om. (H)||30 om. de p. υπολαβων (THV) pot. q. add. (S) 

Tota cosa m'ha estat donada. Lliura- 43; ΝῚ, 37-47; VIIL, 16-29; XIIL, 3. 
da, posada a les meves mans. Lc. en 29. —Volent juslificar-se. D'haver fet 
el v. 22 resumeix la doctrina cristoló- una pregunta que ell mateix havia con- 
gica exposada amplament per Sant Joan  testat. 
en el seu Ev. transcrivint els discursos 29-37. —¿I qui és proxim meu? Je- 
de Jesús a Jerusalem. Cf. Jo. V, 17-  sús respon amb la meravellosa pará- 
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fou plaent davant Vós. 33 Tota cosa m'ha estat donada pel meu Pare, i 

ningú no sap qui és el Fill, sinó el Pare, ni qui és el Pare, sinó el Fill, 

i aquell a qui el Fill el vulgui revelar. 

231, girant-se, deia a part als deixebles: Benaventurats els ulls que veuen 

el que veieu. 2*Car us dic que molts profetes ἱ reis desitjaren veure el que 

vosaltres veieu, i no ho veieren, i sentir el que sentiu, i no ho sentiren. 

7. PARÁBOLA DEL BON SAMARITA 

251 heus aqui que un doctor de la Llei s'alga per temptar-lo, dient: 

Mestre, ¿qué he de fer per heretar vida eterna? 261 ell li deia: En la 

Llei, ¿qué és escrit? ¿com llegeixes? 217] ell, responent, digué: Estima- 

rás el Senyor, ton Déu, de tot el teu cor, i amb tota la teva ánima, i amb 

tota la teva forca, i amb tot el teu esperit, i el teu próxim com a tu ma- 

teix. ?8I li digué: Has contestat rectament; fes aixo i viurás. 5931 ell, 

volent justificar-se, deia a Jesús: 41 qui és próxim meu? 

301 Jesús per resposta digué: Un home baixava de Jerusalem a Jericó, 

i topa amb uns bergants, els quals, havent-lo despullat i nafrat a cops, se 

n'anaren, deixant-lo mig mort. ὅἽ1Π un sacerdot s'escaigué de baixar per 

aquell cami, i, havent-lo vist, passa de llarg; *2i aixi mateix un levita, 

arribant a aquell indret, i havent-lo vist, també passa de llarg. 551 un 

Samaritá, vianant, arriba a prop d'ell, i, havent-lo vist, se n'apiada, 54:1, 

atansant-se, li embená les ferides, rentant-les amb oli i vi; i, havent-lo 

pujat al seu propi animal, el dugué a Phostal i en prengué cura. %I P'en- 

demaá, traient-se dos diners, els doná a Phostaler, i digué: Cuida-te'n, 

i tot el que esmercarás de més, jo, a la tornada, t'ho pagaré. 

36 ¿ Quin d'aquests tres et sembla haver estat próxim del qui topá amb 

23, Mt. xn, 16. 

bola del bon samaritá. No es tracta 
Yun fet históric, com alguns exegetes 
han volgut, sinó simplement d'una pa- 
rábola, recolzada, com altres, en fets 
vius. En aquesta fins els minims de- 
talls són presos de la vida real. 

Un home baixava. De Jerusalem a 
Jericó es davalla sempre; del cami de 
Betánia fins ala plana del Jordá hi ha un 
descens de més de mil m. Les recolza- 
des obagues del camí, fins fa pocs anys, 
eren infestades de bergants i lladres. 

Un sacerdot... un levita. Jesús, que 

7 - NOU TESTAMENT, XII 

25, Mt. χχιι, 35; Mc. xu, 28. 27, Dt. yr, s. 

va tenir paraules terribles pels escribes 
i fariseus, no digué mai res que pogués 
desacreditar els sacerdots. Aci, la in- 
tenció del contrast és evident. Ells 
dos, pel seu carácter sagrat i per la 
seva posició social, estaven més obli- 
gats que ningú a socórrer el compa- 
triota llur; aixó mo obstant, fou un 
samaritá, un enemic de raca, el que 
tingué misericordia del desvalgut. 

L'hostal. A mig cami existeix encara 
el Khan del Bon Samarita. 

Dos diners. El preu de dos jornals. 
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εἰς τοὺς ληστάς; %ó δὲ εἶπεν “O ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. 
€ 

εἶπεν δὲ αὐτῷ ὃ ᾿'ησοῦς [Πορεύου καὶ σὺ ποίει δμοίως. 

8. MARTHA ET MARIA 

ὅδ Ἐν de τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά: γυνὴ 

δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν. ὅϑ καὶ τῆδε ἣν 

ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ 

κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 1h δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περί πολ-- 

Anv διακονίαν: ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν Kúpie, οὐ μέλει σοι ὅτι y ἀδελφή 

μου μόνην με κατέλειπεν διακονεῖν ; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλά- 

βηται. 14! ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὃ κύριος Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾶς 

καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, 43 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός: Μαρία γὰρ 

τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 

9. ΟΚΑΤΙΟ DOMINICA 

(C. ΧΙ.) Kal ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμε- 

νον, ὧς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Κύριε, δί- 

δαξον ἣμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ. 3 εἶπεν δὲ αὐτοῖς 

Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε Πάτερ, 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου’ 

ἐλθέτω ἣ βασιλεία gov" 

δ τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἣμῖν τὸ καθ᾽ ἥμέραν' 

4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἥ μμῖν" 

καὶ μὴ εἰσενέγκης ἣμᾶς εἷς πειρασμόν. 

10. PARABOLA DE AMICO IMPORTVNO 

5 Kal εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς 

αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 

38 τὴν οιχιαν (TH) uel τον otxov αὐτῆς (SV) || 39 Μαρια (8) pot. φ. Μαριαμ (THV) || 40 εἰπε 
(SV) pot. q. εἰπον (TH) || ΧΙ. 2 ελθετω (SV) pot. q. ἐλθατω (TH) 

38. — Un vilatge. Betánia, prop de  mirablement descrit per Lc., coincideix 
Jerusalem, on vivien Llátzer 1165 seves  perfectament amb la narració de Jo. 
germanes. El carácter d'aquestes, ad- ΧΙ, 5. 
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els bergants? 511 ell deia: El qui féu Pobra de misericordia envers ell. 

I li digué Jesús: Vés, i tu fes igual. 

8. MARTA 1 MARIA 

381, essent ells en cami, entrá en un vilatge; i una dona, de nom Mar- 

ta, el rebé a casa. *I aquesta tenia una germana, de nom Maria, la qual, 

bo i asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula. 40] Marta 

anava atrafegada en els molts quefers del servei; i, presentant-s'hi, digué: 

Senyor, ¿no se us en dóna res que ma germana m'hagi deixat sola a ser- 

vir?  Digueu-li, doncs, que m'ajudi. 411, responent, li digué el Senyor: 

Marta, Marta, et neguiteges i Vatriboles per moltes coses, *%i poques, o 

només una, són menester; Maria, doncs, ha escollit la bona part, que no 

li será pas llevada. 

9. EL PARENOSTRE 

(C. XI.) 11, en ésser ell en un lloc orant, s'esdevingué que, quan aca- 

bá, li deia un dels seus deixebles: Senyor, ensenyeu-nos d'orar, com tam- 

bé Joan n'ensenyá als seus deixebles. 321 els digué : 

Quan orareu, digueu: Pare, 

sigui santificat el vostre nom, 

vingui el vostre regne; 

3 el nostre pa de cada dia doneu-nos dia per dia; 

41 perdoneu-nos les nostres culpes, 

puix que també nosaltres perdonem tothom qui ens deu; 

i no ens induiu en temptació. 

10. PARÁBOLA DE L'AMIC IMPORTÚ 

5] els digué: Si un de vosaltres tenia un amic, i anava a casa seva a 

mitja nit i li deia: Amic, deixa'm tres pans, £car un amic meu m'ha arri- 

2, Mt. νι, 9. 

1. — En un lloc. Sembla en el ves- que havia ensenyat als apóstols (cf. 
sant de la muntanya de les Oliveres, 
prop de Betania. 

Un dels seus deixebles. Del text es 
dedueix que era un nou deixeble, puix 
no coneixia encara l'Oració dominical ; 
en canvi sabia la fórmula deprecatória 
que Joan havia donat als seus segui- 
dors. Jesús repeteix novament l'oració 

Mt. VI, 9-13) d'una manera molt més 
abreujada ara. Alguns mss. grecs in- 
sereixen la fórmula de Mt., sens dubte 
perque els copistes, habituats a recitar 
el Parenostre, amplificaren el text 
abreujat de Lc. Els més antics i mi- 
llors, com Bi també Vg., donen la re- 
dacció auténtica de Lc. 
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δ ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ¿E 5800 πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω 

αὐτῷ: κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε. 

ἤδη ἣ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου ket' ἐμοῦ εἷς τὴν κοίτην 

εἰσίν’ οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. ὅλέγω ὕμῖν, el καὶ οὐ δώσει 

αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναιδείαν αὐτοῦ 

ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. 9 Κἀγὼ ὕμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθή- 

σεται ὑμῖν’ ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

10 πᾶς γὰρ ὃ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὃ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι 

ἀνοιγήσεται. 1: τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὃ υἱὸς ἄρτον, μὴ 

λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ αντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 

12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾧόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 18 εἰ οὖν ὑμεῖς πονη- 

pol ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ 

μᾶλλον ὃ πατὴρ ὃ ἐξ, οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

11. DAEMONIO EXPVLSO, DIVERSI DIVERSA SENTIVNT 

14 Kal ἣν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν: ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελ- 

θόντος ἐλάλησεν ὃ κωφός. Καὶ ἐθαύμασαν οἵ ὄχλοι: 15τινὲς δὲ ἐξ, 

αὐτῶν εἶπαν Ἔν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ 

δαιμόνια. 16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ, οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ 

αὐτοῦ. τΑὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα 

βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίτ-- 

τει. 18 εἰ δὲ καὶ ὃ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἣ 

βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν pe τὰ δαιμόνια. 

19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἵ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 

ἐκβάλλουσιν ; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. el δὲ ἐν δακτύλῳ 

θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἣ βασιλεία τοῦ 

θεοῦ. 2: ὅταν ὃ ἰσχυρὸς καθωτιλισμένος φυλάσσῃ τὴν ¿autol αὐλήν, ἐν 

εἰρήνη ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. “25 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελ- 

θὼν νικήση αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ἣ ἐπεποίθει, καὶ τὰ 

σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 26 μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ ὃ μὴ 

συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. 

12 μὴ (157) pot. q. om. (H) || 17 ep εαυτ. διαμ. (HV) πεὶ ὃ. €. ε. (TS) |] 19 ὑμων χριται (ΗΚ) 
pot. q. χριταιῖ υμῶων (S) uel χριται ἐσονται υμων (T) |] 20 εγὼ a. exfadhw (ΗΓ) uel om. (TS) 

8. —Vg. abans de us dic, afegeix: 432, 33. Lc. atribueix directament el 
«Et si ille perseuerauerit pulsans». mutisme al dimoni. 

9-13. — Acabament de la parábola. 15. — Alguns. Mt. 1 Mc. concreten 
Cf. Mt. VIL, 7-11. que eren fariseus ¡escribes de Jerusa- 

14. — Un dimoni, mut. Cf. Mt. IX, lem. 
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bat a casa de viatge, i no tinc qué oferir-li; 11 aquell, de dins estant, res- 

ponent, deia: No m'amoinis; ja la porta és tancada, i els meus fills són 

amb mi al llit, no puc llevar-me per donar-te'ls; $us dic, baldament no 

es llevi a donar-los-hi per ésser amic seu, si més no, per la seva perfidia 

es llevará a donar-li tots els que haurá mester. *I jo us dic, demaneu i 

us será donat; cerqueu i trobareu; truqueu ius obriran. *%Car tot aquell 

qui demana rep, i qui cerca troba, i a qui truca li obriran. 1161 a quin 

¿O bé 

peix, i, en comptes de peix, li dará una serp? 12¿O bé demanará un ou, 

i li dará un escorpi? 1551 vosaltres, doncs, essent dolents, sabeu fer bons 

dons als vostres fills, quant més el Pare del cel donará esperit sant als qui 

pare d'entre vosaltres demanará el fill pa, i li dará una pedra? 

el preguen! 

11. TORNA LA PARLA A L'ENDIMONIAT 

141 llangava un dimoni, mut; i succei que, eixit el dimoni, el mut par- 

lá. 165 meravellaren les multituds; 151 alguns d'ells digueren: És per 

Beelzebub, princep dels dimonis, que llanga els dimonis; *6i d'altres, 

temptant-lo, li demanaven un senyal del cel. 171 ell, que coneixia llurs 

pensaments, els deia: Tot reialme dividit contra ell mateix és desolat, i 

cau, casa sobre casa. 18Si, doncs, Satanás també s'és dividit contra ell 

mateix, ¿com es sostindrá el seu reialme? Car dieu que és per Beelze- 

bub que jo llango els dimonis. 1931 si per Beelzebub llango jo els dimonis, 

¿els vostres fills per qui els llancen ? 

vostres. Pero si pel dit de Déu llanco jo els dimonis, ha arribat, doncs, 

a vosaltres el regne de Déu. 231: Quan el fort, armat, guarda el seu casal, 

22 Pero, si sobrevenint un més fort que ell 

Per αἰχὸ ells mateixos seran jutges 

estan segures les coses que té. 

el venc, li lleva tot l'armament, del qual es refiava, i reparteix les seves des- 

pulles. 35 Qui no és amb mi és contra mi, i qui amb mi no aplega escampa. 

9, Mt. var, 7; xx1, 22; Mc. x1, 24; lo. x1v, 13; lac. 1, 5. 11, Mt. vir, 9. 14, Mt. 1x, 32; x11, 22. 15, Mc. 111, 22. 

Beelzebub. Cf. la nota a Mt. X, 25. 
17-23. — Cf. Mt. XII, 25-30. 
20. — Dit de Déu. “Ev δακθύλῳ θεοῦ, 

el «dit» per la «má», com en Ps. 
CXLIV, 1: «qui docet manus meas ad 
praelium et digitos meos ad bellum» ; 
el «dit de Déu» com la «má de Déu» 
és la potencia divina. 
23.—Qui no és amb mi. Aquesta sen- 

téncia no contradiu la de VIII, 49, 50. 

En el cas present, els fariseus atribuiren 
els miracles de Jesús a Beelzebub (nom 
ignominiós donat al dimoni). Jesús els 
fa veure l'absurditat d'aquesta atribució 
malévola amb les paráboles del regne 
dividit 1 la del fort espoliat; ila con- 
clusió és que sols hi ha dos poders: el 
Regne de Déu i la tirania diabólica. La 
lluita entre els dos és irreconciliable, i 
tota neutralitat és impossible. 
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12. SATANAS IN DOMVM REVERTITVR 

24Otav τὸ ἀκάθαρτον τινεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται 

δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑὕρίσκον τότε λέγει 

Ὑποστρέψω εἷς τὸν olkóv μου ὅθεν ἐξῆλθον. 35 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 

σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 3’ τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει 

ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἕπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, 

καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 

21>Eyéveto δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν 

ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἣ κοιλία ἣ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ 

οὗς ἐθήλασας. “δ αὐτὸς δὲ εἶπεν Μενοῦν μακάριοι οἵ ἀκούοντες τὸν 

λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 

13. SIGNVM lONAE 

39 Τῶν de ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν “H γενεὰ αὕτη γενεὰ 

πονηρά ἔστιν' σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον od δοθήσεται αὐτῇ εἶ μὴ τὸ 

σημεῖον ᾿Ιωνᾶ. “0 καθὼς γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον, 

οὕτως ἔσται καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾶ ταύτη. “1 βασίλισσα 

νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 

κατακρινεῖ αὐτούς: ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν 

σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος Ode. ὅ3 ἄνδρες Νινευῖ- 

ται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρι- 

νοῦσιν αὐτήν: ὅτι μετενόησαν εἷς τὸ κήρυγμα "love, καὶ ἰδοὺ πλεῖον 

᾿Ἰωνᾶ ὧδε. 

33 Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἷς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἵ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν. 3:6 

λύχνος τοῦ σώματός ἔστιν ὃ ὀφθαλμός σου. ὅταν ὃ ὀφθαλμός σου 

ἁπλοῦς %, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν’ ἐπὰν δὲ πονηρὸς ἢ, 

καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. ὅδ σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος 

ἐστίν. el οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτει- 

vóv, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὃ λύχνος τῆ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 

25 om. σχολαζοντα (TSV) pot. q. add. (H) || 27 γυνὴ φωνὴν (SV) uel φ. y. (TA) 133 φως (A) 
pot. q. peyyos (TSV) || 36 ὡς ponendum ante εσται 

24-26. — Cf. la nota a Mt. XII, 43. 29-32. — Cf. les notes a Mt. XII, 
s la sort reservada a aquella genera- 38-42. 

ció incrédula i culpable. 33-36. —La llum que la veritat ac- 
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12. SATANÁS TORNA A CASA SEVA 

24 Quan l'esperit immund ha eixit de l' home, vaga pels ermots, cercant 

τερὸβ, i no trobant-ne, llavors diu: Tornaré a la meva casa, d'on he eixit; 

251, venint-hi, la troba escombrada i endregada. *Llavors va, i pren amb 

ell altres set esperits més dolents que ell, i, entrant, hi fan estada; i esdevé 

Pestat darrer d'aquell home pitjor que el primer. 

21] s'esdevingué, en dir ell aquestes coses, que una dona, algant la veu 

d'enmig de la multitud, li deia: Benaurat el ventre que us porta, i els 

pits que xucláreu. ?81 ell digué: Més aviat, benaurats els qui escolten 

la paraula de Déu i la guarden. 

13. EL SENYAL DE ONAs 

221, havent augmentat les multituds, comencá a dir: Aquesta genera- 

ció, generació perversa és; senyal demana, i senyal no li será donat, 

sinó el senyal de Jonás. *% Car aixi com Jonás fou senyal per als ninivi- 

tes, aixi ho será també el Fill de home per a aquesta generació. La 

Reina de Migjorn s'algará en el judici enmig dels homes d*aquesta gene- 

ració i els condemnará, perqué vingué dels termenals de la terra a oir la 

saviesa de Salomó; i mireu, més que Salomó hi ha aci. *2Els homes de 

Ninive s'algaran en el judici enmig d'aquesta generació i la condemna- 

ran, perqué feren penitencia per la predicació de Jonás; i mireu, més que 

Jonás hi ha aci. 

83 Ningú, havent encés un llum, no el posa en la gruta ni dessota el 

mesuró, sinó sobre el llumener, perqué els qui entren vegin la claror. 

34 El llum del cos és el teu ull. Quan el teu ull és clar, també tot el teu 

cos és resplendent; pero, si és malalt, també el teu cos és tenebrós. 

35 Mira, doncs, si la llum que hi ha en tu, no és pas tenebra. *6Si, doncs, 

el teu cos és tot resplendent, no tenint cap part tenebrosa, será resplendent 

tot ell, com quan el llum amb la seva fulgor PiHumina. 

29, Mt. x11, 39. 30,lon.n,1. 31,IRg.x, 1; MPar.1x,1. 32, lon. 111, 5. 33, Mt, v, 15; Mc. 1v, 21. 
34, Mt. vr, 22. 

ceptada dóna a lP'esperit. Aquest pas- Jesús continua responent als qui de- 
satge, en aquest lloc, és propi de Lc.;  manaven un senyal. 
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14. DE MALA VITA PHARISAEORVM 

ὅ1 Ἐν de τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ Tap” 

αὐτῷ. εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. ὅ38ὁδ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι 

οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. ὅϑεῖπεν δὲ ὃ κύριος πρὸς αὐτόν 

Νῦν ὑμεῖς οἵ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθα- 

ρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. áppovec, 

οὐχ ὃ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν ; 

ἩΠΠλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν. 

22AMa οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἥδύοσμον 

καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν 

ἀγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 48 οὐαὶ 

ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συν- 

αγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς Ev ταῖς ἀγοραῖς. oval ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ 

ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἵ ἄνθρωποι οἵ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ 

οἴδασιν. 4δ᾽Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε, ταῦτα 

λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 46 δ δὲ εἶπεν Kal ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, 

ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ¿vi τῶν 

δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. Noval ὑμῖν, ὅτι οἴκοδο- 

μεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, ol δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 

48 ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, 

ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 49 διὰ τοῦτο καὶ 

ἣ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν ᾿Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστό- 

λους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ ἐκδιώξουσιν, va ἐκζητηθῇ τὸ 

αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ 

τῆς γενεᾶς ταύτης, 5] ἀπὸ αἵματος ἍΑβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ 

ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου' ναί, λέγω Úptv, 

ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. δ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι 

ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως: αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἴσερχο- 

μένους ἐκωλύσατε. 

49 εχδιωξουσιν (TSV) pot. q. διωξουσιν (H) 

38.— No s'hagués rental. No hagués 41. — Doneu almoina. Sembla que 
fet Pablució ritual de les mans abans 
de dinar, com el βαπτισμός de les co- 
pes, dels pots, dels vasos de coure, 
dels llits, en Mc. VIL, 4. — Vg. diu: 
«Pharisaeus autem coepit intra se re- 
putans dicere». 

aquest verset no s'adreca als fariseus, 
ans als altres invitats, sobretot als dei- 
xebles. Confirma aquesta interpretació 
el «pero» del v. segúent. El contingut 
del verset és importantissim: Jesús 
substitueix les purificacions exteriors 
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14. DE LA MALA VIDA DELS FARISEUS 

37 1, en haver ell parlat, un fariseu li pregá que dinés a casa seva; ¡i, ha- 

vent-hi entrat, es posá a taula. *8] el fariseu, veient-ho, s'estranyá que 

primer no s'hagués rentat abans de dinar. ὅ91 li digué el Senyor: Aixi, 

doncs, vosaltres, els fariseus, netegeu el defora de la tassa i del plat, i el 

vostre dintre ¿s ple de rapisseria i de malignitat. “Insensats! ¿El qui 

ha fet el defora, no ha fet també el dedins ὃ 

41 Altrament, pel que pugueu, doneu almoina, i heus aquí que són pures 

per a vosaltres totes les coses. 

12 Pero ai de vosaltres, els fariseus, perqué pagueu delme de la men- 

ta, de la ruda, i de tot llegum, i negligiu la justicia i Pamor de Déu. 

Ι aixó calia fer, ialló altre no ometre. “Ai de vosaltres, els fariseus, 

perqué ameu el primer setial en les sinagogues i les salutacions en les 

44 ΑἹ de vosaltres, perque sou com els sepulcres amagats, que els 

45], responent un dels doc- 

places. 

homes hi passen per sobre, ino ho saben. 

tors de la Llei, li diu: Mestre, dient αἰχὸ, també ens ultratgeu a nosaltres. 

46] ell digué : És que també ai de vosaltres, els doctors de la Llei, perqué 

carregueu als homes carregues de mal portar, i vosaltres no arribeu a 

tocar les cárregues ni amb un sol dels vostres dits. Ai de vosaltres, 

perqué edifiqueu els sepulcres dels profetes; i els vostres pares els occi- 

ren. *Testimonis, doncs, en sou, i assentiu a les obres dels vostres pa- 

res, perque ells els occiren, i vosaltres edifiqueu. Per aixó també la 

saviesa de Déu digué: Enviaré a ells profetes i apóstols, i n'occiran i en 

perseguiran, per tal que sigui reclamada d'aquesta generació la sang de 

tots els profetes versada des de la creació del món, de la sang d'Abel 

fins a la sang de Zacarias, occit entre Paltar i el santuari; si, us dic, re- 

clamada será d'aquesta generació. ὅξ Αἱ de vosaltres, els doctors de la 

Llei, perqué us emportáreu la clau de la ciéncia; vosaltres no heu entrat, 

i als qui volien entrar els en priváreu. 

43, Mt. xx, 6; Mc. χιι, 38; Inf. xx, 46. 46, Mt. χχιπ, 4. 39, Mt. ΧΧΠῚ, 25. 51, Gn. 1v, 8; Il Par. 
XXIX, 22. 

per la caritat, l'expressió de la qual 
aqui és P'almoina. Difícilment hauria 
adrecat aquesta invitació als fariseus. 

42. — Cf. Mt. XXIII, 23. 
43. — Cf. Mt. XXIIIL, 6. 
44. — Cf. Mt. XXITI, 27. 
Sepulcres amagats. Lc. parla dels se- 

pulcres buidats en la roca ¡ estesos pel 

camp, damunt dels quals hom pot ca- 
minar sense adonar-se'n i contreure 
una «impuresa» legal. 

46. — Cf. Mt. XXIII, 4. 
47-48. — Cf. Mt. XXIIl, 29-31. 
49-51. — Cf. Mt. XXIII, 34-36 1 no- 

tes corresponents. 
52 Mt QUITE 
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93 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο ol γραμματεῖς καὶ οἵ Φαρι- 

σαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, δ’ ἐνε- 

δρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

τ: DE PERSECVTIONE DISCIPVLORVM 

(C. ΧΙ.) Ev οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε 

καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον 

Προσέχετε ἑαυτοῖς, ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φα- 

ρισαίων. ΣΟὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

καὶ κρυτιτὸν ὃ οὗ γνωσθήσεται. ὅ“ἄνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτία εἴπατε ἐν 

τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις 

κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ 

φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων 

περισσότερόν τι ποιῆσαι. ὑποδείξω δὲ ὕμῖν τίνα φοβηθῆτε. φοβή- 

θητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἷς τὴν γέεν- 

ναν. ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. δ οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦν-- 

ται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον 

τοῦ θεοῦ. ἴ ἀλλὰ καὶ aí τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. 

μὴ φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 

8 Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν δμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ- 

πῶν, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγ- 

γέλων τοῦ θεοῦ. %ó δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἄπα- 

ρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 19 καὶ TAG ὃς ἐρεῖ λόγον 

εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ. τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον 

πινεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 

πσοταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ 

τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε. 

13 τὸ γὰρ ἅγιον πινεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

16. DOCET AVARITIAM ESSE STVLTAM 

13 Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ Διδάσκαλε, εἶπέ τῷ ἀδελφῷ μου ῃ 

sr 
μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 1ó de εἶπεν αὐτῷ ἴΑνθρωπε, 

τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 

4 αἀποχτεννοντων (TSV) bot. q. ἀποχτεινοντων (Η)}}} 8 ομολογησει (H) pot. q. ομολογησὴ 
(TSV) 
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531, havent ell sortit d'alli, comencaren els escribes 1 els fariseus d'as- 

setjar-lo perfidiosament i posar-li qiiestions de moltes coses, *estant-li a 

Paguait per collir quelcom de la seva boca. 

15. DE LES PERSECUCIONS CONTRA ELS DEIXEBLES 

(C. XII.) *En aixo, havent-se aplegat.a entorn la gent a milers, 

tant que els uns als altres es trepitjaven, comencá a dir primerament als 

seus deixebles: Guardeu-vos del llevat, que és la hipocresia, dels fari- 

seus. *Car res no hi ha amagat que no s'hagi de revelar, ni res secret 

que no s'hagi de saber. 31 peraixó tot el que diguéreu en la tenebra será 

oit en la llum, 1 alló que parláreu a cau d'orella en les cambres será pre- 

gonat dalt dels terrats. “Ius dic a vosaltres, els meus amics, no tingueu 

por dels qui occeixen el cos, i després d'aixó no poden fer res més. *Jo 

us mostraré qui heu de témer: temeu aquell qui, després d'haver occit, té 

poder de llancar a la geenna; si, us dic, temeu aquest. ¿Per ventura 

cinc moixons no es venen per dos assos? 1 ni un d'ells no és oblidat da- 

vant Déu. “Doncs també els cabells del vostre cap tots són comptats. 

No temeu; valeu més que no pas molts moixons. 

8 Us dic encara, tot aquell qui em confessará davant els homes, també 

el Fill de home el confessará davant els angels de Déu; 31 aquell qui 

m'haurá negat davant els homes, será negat davant els ángels de Déu. 

101 tot el qui dirá paraula contra el Fill de "home, li será perdonat; peró 

al qui haura blasfemat contra 1Esperit Sant, no li será perdonat. 

1 T, quan us portaran davant les sinagogues i els magistrats i les potes- 

tats, no us neguitegeu de com ni amb que us justificareu, ni qué haureu 

de dir; 1?car 1"Esperit Sant us ensenyará en aquella hora les coses que 

cal dir. 

16. ΕἸ RIC ESTULT 

13T li deia un de la multitud: Mestre, digueu al meu germá de partir 

amb mi lP'heréncia. 141 ell li digué: Home, ¿qui m'ha constituit jutge o 

partidor sobre vosaltres ? 

1, Mt. xvx, 6; Mc. vmr, 15: 2, Mt. x, 26; Mc. 1v, 22. 8, Mt.x,32; Mc. vir, 38; 1 Tim. 11, 12. 10, 
Mt. x11, 32; Mc. 11, 28. 

1-12.— Cf. Mt. X, 26-33; Mc. XIII, 11. — Sinagogues. Com en Act. VI, 
ἜΤ) 9; IX, 2, significa l'«assemblea sina- 

6. — Dos assos. 12 céntims. gogal» revestida de poder judicial. 
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15 Εἶπεν de πρὸς αὐτούς Ὅρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης mheo- 

νεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ A ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν 

ὑπαρχόντων αὐτῷ. 16Επεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων ᾿᾽Αν- 

θρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν Y χώρα. 1ἶ καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ 

λέγων Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; [18 καὶ 

εἶπεν Τοῦτο ποιήσω: καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἶκο- 

δομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου, 1ϑ καὶ ἐρῶ 

τῇ ψυχῇ μου Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά. ἀνα- 

παύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. θεῖπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός ἴΑφρων, ταύτῃ 

τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ: ἃ δὲ ἡἣτοίμασας, τίνι 

ἔσται; 2! Οὕτως ὃ θησαυρίζων αὑτῷ καὶ μὴ εἷς θεὸν πλουτῶν. 

17. SOLLICITVDO TOLLENDA 

2Etnev δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶ- 

τε τῇ ψυχῆ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. 27 γὰρ ψυχὴ 

τιλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. ξέκατανοήσατε τοὺς 

κόρακας ὅτι od σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ 

ἀποθήκη, καὶ ὃ θεὸς τρέφει αὐτούς: πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν 

πετεινῶν. 35 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν A 

κίαν αὐτοῦ πῆχυν ; el οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιττῶν 

μεριμνᾶτε; 3] κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει: od κοπιᾶ οὐδὲ νήθει. 

λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν 

τούτων. “Bel δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἷς κλί- 

βανον βαλλόμενον ὃ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπι-- 

στοι. 39καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρί- 

ζεσθε, 589ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ ὃ 

πατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων: 3: πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 

καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. 

32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὃ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι 

ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 38 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημο- 

σύνην. ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλει- 

τῖτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει: 

84 ὅπου γάρ ἐστιν ὃ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ Y καρδία ὑμῶν ἔσται. 

18 τον σιτον (A) uel ta γενηματα (TSV) || 20 ἀπαιτουσι (TSV) pot. q. αἰτουσι (H) |] 211 αὐτω 
(Τ αὐτῷ H auto) pot. q. εαυτω (SV) || 28 ἀμφιαζει (H) uel ἀμφιεζει (TSV) non autem ἀμφιεννυσι 

19. —Diré a la meva ánima. El ma», no, peró, en un sentit espiri- 
τὶς estult s'adreca a la «seva áni- tual. La nméfés en hebreu, és el lloc 
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15] a ell deia: Pareu compte, i guardeu-vos de tota avaricia, car, ni 

en Pabundor, la vida d'un no depén de les coses que posseeix. 161 els 

posá una parábola, dient: A un home τὶς la terra li llevá molt. 17] 

discorria dintre seu, dient: ¿Qué faré, puix no tinc on aplegar els meus 

fruits? 18] deia: Aixó faré; aterraré els meus graners, i en construiré de 

més grans, i alli aplegaré tot el meu gra i els meus béns, *%i diré a la 

meva ánima: Ánima, tens abundor de béns aplegats per molts anys; re- 

posa, menja, beu, dóna't plaer. *Peró Déu li digué: Insensat! Aquesta 

nit et reclamen la teva ánima; i el que has aparellat, ¿pera qui será? 

21 Aixi és aquell qui per a si mateix tresoreja, i no és ric envers Déu. 

17. DeELs TRESORS I DE LA SOLLICITUD 

221 deia als seus deixebles: Per aixó us dic, no us negitegeu per la vostra 

vida, qué menjareu, ni pel cos, de qué us vestireu. % Car més és la vida 

que el menjar, i més el cos que el vestit. ?*Considereu els corbs, que 

no sembren, ni cullen, ni tenen rebost ni graner, ¡ Déu els apeixa; ¿quant 

més no valeu vosaltres que els ocells? ¿1 qui de vosaltres, neguitejant- 

se, pot allargar d'una colzada la seva vida? 2551, doncs, no podeu ni la 

cosa més petita, ¿qué us neguitegeu de les altres? ? Considereu els 

lliris, com creixen; no s'afatiguen ni filen; i us dic, ni Salomó en tota la 

seva gloria no anava abillat com un d'ells. 281 si l'herba, que avui és al 

camp i dema la tiren al forn, Déu aixi la vesteix, quant més a vosaltres, 

migrats de fe! 5951 vosaltres no cerqueu pas qué menjareu ni qué beureu, 

i no estigueu ansiosos, car totes aquestes coses cerquen amb afany els 

géntils del món, i ja sap el vostre Pare que d'elles heu menester; 3lans 

cerqueu el seu regne, i aquestes coses us hi seran afegides. 

32 No tingueu por, el petit ramat, puix que al vostre Pare fou plaent de 

donar-vos el regne. 9 Veneu el que teniu, i feu-ne almoina; feu-vos 

barjoles no envellidores, un tresor indeficient en els cels, on lladre no 

s'atansa ni arna no rosega; **perque on és el vostre tresor, alli també 

será el vostre cor. 

19, Sir. x1, 19. 22, Ps. Liv, 23; Mt. vi, 25; 1Ptr. v, 7. 33, Mt. νι, 20; XIX, 21. 

dels apetits, sobretot de la fam. petit ramat» del v. anterior. Jesús in- 
22-31. — Cf. Mt. VI, 25-34 1 notes. vita als qui tot ho havien abandonat 
32. — Cf. Jo. X, 11 ss. per a seguir-lo que completin el sacri- 
33. — Veneu el que teniu. Aquests  fici venent llurs béns en favor dels 

consells són adregats als deixebles, «el pobres. 
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Ἔστωσαν ὑμῶν ai ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ ol λύχνοι καιόμενοι, 

86 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε 

ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν 

αὐτῷ. "ἵ μακάριοι οἵ δοῦλοι ἐκεῖνοι, oUg ἐλθὼν ὃ κύριος εὑρήσει γρη- 

γοροῦντας: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ 

παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. ὅδκἂν ἐν τῇ δευτέρα κἂν ἐν τῇ τρίτῃ 

φυλακῇ ἔλθη καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἶσιν ἐκεῖνοι. ὅϑ τοῦτο δὲ γι- 

νώσκετε ὅτι εἰ ἤδει ὃ οἰκοδεσπότης ποία ὥρα ὃ κλέπτης ἔρχεται, 

ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 4“ καὶ ὑμεῖς 

γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι A ὥρα od δοκεῖτε ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

“ Εἶπεν δὲ ὃ Πέτρος Kúpie, πρὸς ἣμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην 

λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας; “Ξκαὶ εἶπεν ὃ κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν 

ó πιστὸς οἰκονόμος, ὃ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὃ κύριος ἐπὶ τῆς 

θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον ; 4 μακάριος 

ὃ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὃ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως" 

44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει 

αὐτόν. 4 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ Χρονίζει ὃ 

κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδί- 

σκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, 40 ἥξει ὃ κύριος τοῦ δούλου 

ἐκείνου ἐν ἡμέρα ἣ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρα ἧ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτο- 

μήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 47 ἐκεῖνος δὲ 

ὃ δοῦλος ὃ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιή- 

σας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς: 45δ δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας 

δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθή- 

σεται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὖτόν. 

19110p ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τῆν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 

ὅ0 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. 

18. DE SEPARATIONE HOMINVM 

51 Aokette ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, 

ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν. ὅξἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ δια- 

35-40. — Tenir els lloms cenyits. És 50. — Quina angoixa la meva. De 
un signe d'activitat i de treball, com les la metáfora del foc, Jesús passa a la 
llanternes enceses són signe de vigilancia. del baptisme, d'un baptisme sangonós 

41-46. — Cf. Mt. XXIV, 45-51. ¡ cruel. Συνέχομαι, Vg. «quomodo 
49. — Com desitjo. Vg. ho posa en  coarctor», en sentit moral «angoixat». 

interrogant. La Passió, present sempre en el pensa- 
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35 Siguin els vostres lloms cenyits, i les vostres llanternes enceses, *¡ 

vosaltres semblants a homes que esperen l'amo llur, quan torni de les no- 

ces, perque en venir itrucar, li obrin de seguida. * Benaurats aquells 

servents que l'amo, en venir, trobará vetllant; en veritat us dic, que es 

cenyirá, i els fará posar a taula ¡, atansant-se, els servirá. 81, si vingués 

a la segona vetlla, o bé a la tercera, i els trobés aixi, benaurats són ells! 

591] αἰχὸ enteneu, que, si sabia el cap de casa a quina hora el lladre ve, 

prou vetllaria i no deixaria pas foradar la seva casa. 49 També vosaltres 

estigueu preparats, perqué a l'hora que no penseu el Fill de "home ve. 

11 [ deia Pere: Senyor, ¿és a nosaltres que dieu aquesta parábola, o també 

atots? 451 digué el Senyor: Doncs, ¿qui és el majordom fidel, prudent, 

que amo posará al cap del seu servei per a repartir al seu temps la part 

de forment?  * Benaurat aquell servent, que, en venir el seu amo, el tro- 

bará fent-ho aixi; en veritat us dic que dessobre tots els seus béns el 

posará. “Isi digués aquell servent en el seu cor: Triga el meu amo a 

venir; icomencés a batre els mossos i criades, ia menjar i beure i em- 

briagar-se, *vindrá l'amo d'aquell servent, el dia que no espera, ia 

Phora que no sap, ¡el migpartirá i li assenyalará la part entre els des- 

lleials. 411 aquell servent, que coneixia la voluntat del seu amo, i res no 

ha aparellat ni fet segons la seva voluntat, rebrá molts assots; 45] el que 

no la coneixia, peró ha fet coses dignes d'assot, en rebrá pocs. la tot 

aquell a qui molt fou donat, molt li demanaran, i a qui molt fou confiat, 

més li reclamaran. 

19 Foc he vingut a metre sobre la terra, i com desitjo que ja sigui encés ! 

50 Peró amb un baptisme he d'ésser batejat, i quina angoixa la meva, fins 

que sigui acomplert! 

18. SEPARACIONS ENTRE ELS HOMES 

51 ¿Us penseu que he vingut a donar pau en la terra? No, us dic, sinó € > > 

divisió. Car des d'ara, cinc seran en una mateixa casa dividits, tres 

39, Mt. xxiv, 43. 40, Apc. xv1, 15. 51, Mt.x, 34. 

ment de Jesús, era per a ΕἸ] una an- Divisio. Aquestes paraules no sig- 
goixa que aná augmentant en acostar-  nifiquen que Jesús tingués l'intent de 
se l'hora,i que tingué el seu paroxisme sembrar la discórdia en les families, 
a Getsemaní. sinó que la seva missió no inspiraria 

51. — Donar sembla significar més  únicament l'amor, ans seria ocasió de 
aviat «metre» que «donar». Cf. Mt. que l'odi es desfermés. Jesús és signe 
A: de contradicció. 
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μεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν: ὅ8 διαμερισθήσονται 

πατὴρ ¿ml υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ 

τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. 

5”Eleyev δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅνταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν 

ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι ἜὌμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως. 

δῦ καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Kavoov ἔσται, καὶ γίνεται. 

ὅδ ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, 

τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε; ὅϊ Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ξαυτῶν οὐ 

κρίνετε τὸ δίκαιον ; 

ὅδϑ'Ως γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ 609 

δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν 

κριτήν, καὶ ὃ κριτῆς σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὃ πράκτωρ σε βαλεῖ 

εἰς φυλακήν. 

λετιτὸν ἀποδῷς. 

59 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον 

19. DE PAENITENTIA AGENDA 

(E AID) 
αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν 

1 Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες 

αὐτῶν. 3 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε ὅτι οἵ Γαλιλαῖοι οὗτοι 

ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς [Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πετπόν-- 

θασιν; δοὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες δμοίως ἀπο- 

λεῖσθε. 4ἢ ἐκεῖνοι οἵ δέκα ὀκτὼ ἐφ᾽ οὕς ἔπεσεν ὃ πύργος Ev τῷ Σιλωὰμ 

καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ 

πιάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ᾿Ιερουσαλήμ; ὅ οὐχί, λέγω 

ὑμῖν, ἀλλ᾽ ¿av μὴ μετανοήσητε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. 

6”Eleyev δὲ ταύτην τὴν παραβολήν. Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην 

ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. 

Ἰ εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν ᾿Ιδοὺ τρία ἔτη ἀφ’ οὗ ἔρχομαι ζητῶν 

καρπὸν ἐν TÁ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω: ἔκκοψον αὐτήν: ἵνα τί 

καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; $6 δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ Κύριε, ἄφες 

56 ou δοχιμαζετε (TSV) pot. q. οὐκ οἰδατε δοχιμαζειν (A) || XII. 5 peravononte (TH) pot. 
4. peravonTte (SV) 

54-57. — Quan veieu un núvol. Jesús 
recrimina a la gent perque no han sa- 
but recontixer el signe dels temps, dels 
presents temps messiánics, més evi- 
dents que el senyal de pluja quan vénen 
núvols de la Mediterránia (ponent) i el 

de calor quan bufa el xiroc del desert. 
Mt. XV, 1-3, 1 Mc. VIII, 11-13, citen 
també aquestes paraules, lligant-les 
amb la demanda que feren els fariseus 
1 saduceus, que els mostrés «un senyal 
del cel». Cf. la nota a Mt. (l. c.). 
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contra dos i dos contra tres; 5%es dividiran, pare contra fill, i fill contra 

pare, mare contra filla, i filla contra mare, sogra contra nora, i nora con- 

tra sogra. 

54] deia també a la multitud: Quan veieu un núvol que puja a ponent, 

tot seguit dieu: Vepluja; i succeeix aixi; 551, quan bufa el migjorn, 

dieu: Fará calor; i en fa. ὅδ Hipocrites, sabeu explorar l'aspecte de la 

terra i del cel; aquest temps, doncs, ¿com no l'exploreu? %¿l per qué 

per vosaltres mateixos no judiqueu alló que és just? 

58 Aixi, quan vas amb el teu adversari davant un magistrat, pel cami 

fes per manera de deseixir-te d'ell en pau, no sigui que t'arrossegui da- 

vant el jutge, i el jutge et lliuri a l'executor, i 'executor et posi a la presó. 

59 Jo et dic, no eixirás d'allí que no hagis satisfet fins al darrer mig quart 

d'as. 

19. FEXHORTACIÓ A LA PENITENCIA 

(C. XIII.) 

dels Galileus, la sang dels quals mesclá Pilat amb llurs sacrificis. 21, res- 

11 en aquell mateix temps eren allí uns que li duien noticia 

ponent, els deia: ¿Penseu que aquests Galileus foren més pecadors que 

tots els altres Galileus, puix que tals coses han patit? No, us dic, ans si 

no feu penitencia, tots semblantment morireu. Ni aquells divuit, sobre 

els quals caigué la torre a Siloé i els matá, ¿penseu que eren més culpa- 

bles que tots els homes que habitaven a Jerusalem? *No, us dic, ans si 

no feu penitencia, tots igualment morireu. 

6] deia aquesta parábola: Una figuera tenia un, plantada en la seva 

vinya, i vingué a cercar-hi fruit, i no en trobá. *I deia el vinyater: Mira, 

fa tres anys que vinc a cercar fruit en aquesta figuera, i no en trobo; 

talla-la; ¿per que ha de fer improductiva la terra? 51 ell, responent, li 

54, Mt. xvi, 2 

58-59. — Comparanga per a fer veu- 
re la necessitat de reconciliar-se amb 
Déu, Jutge suprem del qual ningú no 
podrá escapar. 

1-9. — Jesús exhorta a la peniténcia 
aprofitant el cas trágic que li acabaven 
de contar d'uns galileus a qui Pilat aca- 
bava de fer degollar en el Temple, i el 
de divuit jueus que moriren sota la 
torre de Siloé. Pilat, segons Flav. Jos., 
no reculava davant de cap violén- 

ὃ -NOU TESTAMENT, XII 

58, Mt. v, 25 

cia, ni estalviava la sang dels jueus. 
6. — Aquesta parabola, de la figuera 

que no llevava fruit. Es un aclariment 
del mateix pensament, en el qual hi 
entra lP'actitud divina. Déu no castiga 
tot seguit el pecador, ans espera el seu 
penediment, si donará fruit de penitén- 
cia. Quan, pero, l'hora del cástig és ar- 
ribada, Déu és inflexible. —Aquestrelat, 
com la major part dels incidents contats 
fins al XVIII, 14, són propis de Lc. 
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αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια’ 

9 κἂν μὲν ποιήσῃ kaprióv εἰς τὸ μέλλον -- el δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν. 

20. SABBATO SANAT MVLIEREM 

10H v δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν. 1: καὶ 

ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ, καὶ ἣν συνκύτιτουσα 

καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἷς τὸ παντελές. 15 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὃ ᾿Ιησοῦς 

τιροσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου, 

15 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας: καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδό- 

ξαζεν τὸν θεόν. 14ἀποκριθεὶς δὲ ὃ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ 

σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὃ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι “Εξ ἡμέραι εἰσὶν 

ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι: ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ 

τῇ ἡμέρα τοῦ σαββάτου. [1 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὃ κύριος καὶ εἶπεν “Yrto- 

κριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ 

τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην δὲ θυγατέρα ᾿Αβραὰμ 

οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὃ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι 

ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρα τοῦ σαββάτου; Kal ταῦτα λέγοντος 

αὐτοῦ κατηῃησχύνοντο πάντες οἵ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὃ ὄχλος 

ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὕπ᾽ αὐτοῦ. 

21. PARABOLA SINAPIS 

18"Eleyev οὖν Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἣ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὅμοι- Y Y ἢ 

ó00 αὐτήν; 19 δμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν 

εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἷς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

22. PARABOLA FERMENTI 

20 Kal πάλιν εἶπεν Τίνι δμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 5! ὅμοία 

ἐστὶν ζύμη, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ 

ἐζυμώθη ὅλον. 

15 ἀπαγαγὼν (TSV) pot. q. απαγων (Η)}} 21 ἐεχρυψεν (TH) uel ἐνεχρυψεν (SV) 

11. — Esperit dinfirmitat. Com el de gelosia» (Nm. V, 14), «un esperit 
sentit de l'hebreu 42h en «un esperit de fornicació» (Os. IV, 12), «un espe- 
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diu: Senyor, deixeu-la encara aquest any, fins que l'hauré cavada tot 

entorn, i femada, ? per si donés fruit el que ve; i si no, la tallareu. 

20. ἘΝ DISSABTE GUAREIX UNA DONA 

10] estava ensenyant en una de llurs sinagogues el dissabte. 111 heus 

aqui una dona que tenia esperit d'infirmitat, feia divuit anys, i era encor- 

bada, i no podia drecar-se enterament. *?I Jesús, veient-la, la crida i li 

digué: Dona, alliberada ets de la teva infirmitat; 151 li imposá les mans, 

i a Pinstant es drecgá, i glorificava Déu. 141, intervenint el cap de la sina- 

goga, indignat perqué Jesús havia guarit en dissabte, deia a la multitud: 

Hi ha sis dies en els quals cal treballar; veniu, doncs, un d'aquests a 

fer-vos guarir, i no el dia del dissabte. 151li respongué el Senyor i di- 

gué: Hipocrites, ¿cadascun de vosaltres en dissabte no desferma de l'es- 

table el seu bou o el seu ase, i el duu a abeurar? 165] aquesta, que és filla 

d'Abraam, la qual Satanás tenia lligada, ja veieu, divuit anys ha, ¿no 

calia desfer-la d'aquest lligam en el dia del dissabte? 171, dient ell aixó, 

s'avergonyien tots els seus adversaris, i tot el poble s'alegrava de totes les 

coses glorioses fetes per ell. 

21. PARÁBOLA DEL GRA DE MOSTASSA 

18 Deia, doncs: ¿A qué és semblant el regne de Déu, ni a qué el com- 

pararé? 19 És semblant a un gra de mostassa, que un home prengué ἱ tirá 

al seu jardi, i cresqué i es féu arbre, i els ocells del cel s'ajocaren en les 

seves branques. 

22. PARÁBOLA DEL LLEVAT 

20] deia encara: ¿A qué compararé el regne de Déu? 31 És semblant 

al llevat, que una dona prengué i escondi dins tres mesures de farina, fins 

que tot lleva. 
19, Mt. x111, 313 Mc. 1v,31. 20, Mt. xim, 33. 

rit de vertigen» (Is. XIX, 14). Noés τίνα de guarir-la partí, doncs, de Jesús, 
propiament una possessió diabólica en-  mogut de compassió. 
cara que no excloeix del totuna certa ac- 18-19. — Cf. Mt. XIII, 31-33; Mc. 
ció oinfluéncia demoníaca. (Cf. v. 16). ΙΝ, 30-32, i notes. 

12. - Jesús... la crida. La inicia- 20-21. — Cf. Mt. XIII, 33. 
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23. DE NVMERO SALVANDORVM ET LOCO PASSIONIS DOMINICAE 

22 Kal διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιού- 

pevos εἰς ἹἹεροσόλυμα. 

23 Εἶπεν δέ τις αὐτῷ Κύριε, el ὀλίγοι οἵ σωζόμενοι; ὃ δὲ εἶπεν πρὸς 

αὐτούς ΣΓ᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, 

λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν, 35 ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ 

ὃ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείση τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ 

κρούειν τὴν θῦραν λέγοντες Κύριε, ἄνοιξον hylv: καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ 

᾿Εφάγομεν 

27 καὶ 

ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες 

ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 36 τότε ἄρξεσθε λέγειν 

ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 

ἐρεῖ Οὐκ οἷδα πόθεν ἐστέ' Λέγω ὑμῖν 

ἐργάται ἀδικίας. 28 ”Exel ἔσται ὃ κλαυθμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν ὀδόν- 

τῶν, ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντας τοὺς 

τιροφήτας ἐν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 539 καὶ 

ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ áva- 

κλιθήσονται ἐν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 80 καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἵ ἔσον- 

ται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι. 

24. VANAE HERODIS INSIDIAE 

ὃ: Ἔν αὐτῇ TA ὥρα προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ "Εξελ- 

θε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. ὅ3καὶ 

᾿Ιδοὺ ἐκβάλλω 

δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦ- 

εἶπεν αὐτοῖς [Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ 

μαι. 385 πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένη πορεύεσθαι, ὅτι 

οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω ᾿Ιερουσαλήμ. 

34] ερουσαλήμ, ᾿Ιερουσαλήμ, ἣ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθο- 

βολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, --- ποσάκις ἠθέλησα ἐπι- 

συνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς 

35 ἥξει ote (TSV) pot. q. om. (H) 

22. — ΤΠ anava. Aquest verset, a 
més de situar Jesús fent cami lenta- 
ment cap a Jerusalem, serveix d'intro- 

qué és el que cal fer per a salvar-se. 
28-30.-Jesús indica la reprovació dels 

jueus, llancats fora de la sala del con- 
ducció a tot el que segueix fins al v. 35. 

23-35. — Jesús no respon directa- 
ment la pregunta que li fan sobre el 
nombre dels elegits, i mitjancant la pa- 
rábola de la «porta estreta», indica 

vita la fosca del carrer, ἱ l'entrada dels 
gentils en el Regne de Déu. Els jueus, 
que tenien drets especials per a ésser els 
primers admesos, seran els darrers, i els 
gentils, els darrers, seran els primers. 
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23. DEL NOMBRE DELS QUE SE SALVEN I DEL LLOC DE LA PAssió 

22] anava per les ciutats i vilatges, ensenyant, i fent cami envers Jeru- 

salem. 

28] un li deia: Senyor, ¿que són pocs els que es salven? 1 ell els 

digué: ?*Maldeu d'entrar per la porta estreta, car molts, us dic, cer- 

caran d'entrar-hi i no podran. 59 Després que el cap de casa s'hagi llevat 

i tancat la porta, comencareu d'estar-vos a fora i de trucar a la porta, 

dient: Senyor, obriu-nos; i, responent, us dirá: No sé pas vosaltres d'on 

sou. BLlavors comencareu de dir: Menjárem davant vostre, i begué- 

rem, i en les nostres places ensenyáreu. 21 dira: Us dic que no sé pas 

28 Alli será el 

plor i el cruixir de dents, quan veureu Abraam i Isaac i Jacob i tots els 

d'on sou; aparteu-vos de mi, obradors tots d'injusticia. 

profetes en el regne de Déu, i vosaltres llangats a fora. 3251 en vindran 

de llevant i de ponent, i del nord i del migdia, i seran a taula en el regne 

de Déu. 

que seran darrers. 

30[ mireu, hi ha darrers que seran primers, i hi ha primers 

24. INÚTILS PARANYS D'HERODES 

91 En aquella mateixa hora s'atansaren alguns fariseus, dient-li: Sortiu 

d'aci, i aneu-vos-en, perqué Herodes vol occir-vos. $21 els deia: Aneu 

a dir a aquella guineu: Heus aqui que llango dimonis, i guaricions acom- 

pleixo avui i dema, ἱ al tercer dia só a la fi. *3Peró, avui i dema i el dia 

que ve, jo he de fer cami, car no pot ésser que un profeta mori fora de 

Jerusalem. 

3 Jerusalem, Jerusalem, la que mata els profetes, i apedrega els que 

li foren enviats... ¿quantes vegades he volgut aplegar els teus fills, tal- 

ment com una lloca la seva llocada sota les ales, i no volguéreu? * Heus 

24, Mt. vil, 13. 
Ie 

25, Mt. xxv, 10. 27, Ps. νι, 93 Mt. νι, 23; XXV, 41. 
34, Mt. xxim, 37- 

30, Mt. xix, 20; xx, 16; Mc. 

31. — Herodes vol occir-vos. Αἰχὸ 
indica que Jesús estava encara en terri- 
tori de la jurisdicció d'Herodes, proba- 
blement a la Perea. Es possible que el 
tetrarca, inquiet per l'enorme influén- 
cia de Jesús, cerqués de repetir l'assas- 
sinat de Joan el Baptista. Tant si la 
tramesa del missatge era de bona fe 
com no, Jesús respon com si la cre- 
gués sincera. Jesús afirma que Ell con- 

tinuará la seva obra sense que cap 
amenaga el pugui fer tornar enrera. 

32. — Avui 1 dema i al tercer dia. 
Expressions figurades que signifiquen 
períodes de temps relativament curts, la 
durada dels quals queda vaga, per tal de 
donar entenent que el tercer dia no de- 
pen de la voluntat d'Herodes sinó dels 
designis divins. 

34-35. — Cf. Mt. XXIII, 37-38. 
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τιτέρυγας, καὶ οὐκ ἤἠθελήσατε. 35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὃ οἶκος ὑμῶν. λέγω 

δὲ ὃμῖν, od μὴ ἴδητέ με ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε 

Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

25. lesvs APVD PRINCIPEM PHARISAEORVM CENANS 

(C. XIV.) *Kal ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν 

ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατη- 

ρούμενοι αὐτόν. 3 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὖ- 

τοῦ. *kal ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρι- 

σαίους λέγων Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ; Ἢ οἱ δὲ ἡσύχασαν. 

καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. 

δ Καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἷς φρέαρ πεσεῖ- 

ται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἔν ἡμέρα τοῦ σαββάτου; ὅ καὶ 

οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα. 

Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς 

τπιρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς ὅ“Ὅταν κληθῆς ὕπό 

τινος εἷς γάμους, μὴ κατακλιθῆς εἷς τὴν πρωτοκλισίαν, μή ποτε ἐντιμό- 

τερός σου A κεκλημένος ὕπ᾽ αὐτοῦ, 9 καὶ ἐλθὼν ὃ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας 

ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξη μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον 

τόπον, κατέχειν. 19 ἀλλ᾽ ὅταν κληθῆς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἷς τὸν ἔσχα- 

τον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι 

ἀνώτερον: τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων 

σοι. 1:ὅτι πᾶς ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν 

ὑψωθήσεται. 

1 Έλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῆς ἄριστον ἢ δεῖ- 

TIVOV, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς 

συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικα- 

λέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι. 15 ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν ποιῆς, 

κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς: 14καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι 

οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι. ἀἄνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἄνα- 

στάσει τῶν δικαίων. 

15”Akovcac δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ Μα- 

ς νιος (THV) pot. q. ονος (5) 

Abandonada a vosaltres. Jerusalem i 2. — Ál seú davant. Abans de po- 
el temple deixaran d'ésser la ciutatila  sar-se a dinar, naturalment, puix 1'hi- 
casa de Déu. Vg. diu «domus uestra  drópic no era dels convidats. 
deserta». El deserta manca en gran 5. —Un fill. Vg. posa «asinus». 
nombre de mss. Alguns critics, com Joion, consideren 
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aquí que será abandonada a vosaltres la vostra casa. 1 us dic, no em 

veureu més, fins que vindrá que direu: 

Beneit el qui ye en nom del Senyor. 

25. JESÚS DINA A CASA D'UN PRÍNCEP DELS FARISEUS 

(XI) 
casa d'un dels principals fariseus, aquests s'estaven observant-lo. 

11 Sesdevingué que, en entrar ell un dissabte a menjar a 

21 heus 

aquí que al seu davant hi havia un home hidrópic. ὅ“1 Jesús s'adregá als 

doctors de la Llei i fariseus, dient: ¿És lícit de guarir en dissabte, o no? 

41 ells callaren. 1, havent-lo pres amb la ma, el guari, i l'acomiada. 

51 els deia: ¿A qui de vosaltres caurá un fill o un bou a una cisterna, 

i no Pen traurá tot seguit en dia de dissabte? Cl a aixo, no li pogueren 

contestar. 

“I als convidats posava una parábola, en veure com s'escollien els 

primers llocs, dient-los: Quan d'algú siguis cridat a noces, no et 

posis al primer lloc de taula, no sigui que un més honorable que tu hagi 

estat cridat d'ell, %i el qui a tui a ell ha cridat vingui a dir-te: Fes lloc a 

10 Ans, 

quan siguis cridat, vés a posar-te a Púltim lloc de taula, perque, quan 

aquest; i llavors, avergonyit, comencis a ocupar el lloc darrer. 

vingui el qui ha cridat, et digui: Amic, puja més amunt; llavors n'hau- 

rás honor davant tots els qui seran amb tu a taula. 11 Car tot el qui s'exal- 

ga ell mateix, será humiliat, i el qui s'humilia ell mateix, será exalcat. 

121 deia també al qui l'havia convidat: Quan facis un dinar o un sopar, 

no hi cridis els teus amics, ni els teus germans, ni els teus parents, ni 

veins rics, no sigui que ells et tornin el convit, i ja en siguis compensat. 

13 Ans quan facis un convit, crida-hi pobres, esguerrats, coixos, cecs; 

14i benaurat serás perqué no tenen com compensar-te, car et será com- 

pensat en la resurrecció dels justos. 

15[, havent sentit aixó un dels comensals, li deia: Benaurat aquell qui 

13, Tob. 1v, 7; Pr. nx, 9. 11, Mt. xxux, 12; Inf. xvi, 14. 

No hi cridis. Segons el geni de la 

10, Pr. xxv, 7. 

més probable Ὄνος, «ase», que no 
viós, «fill»; aquest mot hauria pogut 
introduir-se sota la influéncia de textos 
com XI, 11, sense parlar de la sem- 
blanca gráfica. 

12-14. — Després de la llicó d'hu- 
militat donada a tots els convidats (7- 
11), Jesús dóna a l'amfitrió una lligó de 
caritat. 

llengua hebrea significa: «no hi cridis 
únicament els teus amics», «crida-hi 
també els pobres ». 

15-24. — En la parábola del gran 
festí, el Regne del cel es compara a un 
sopar. Espiritualitzzada, aquesta com- 
paranca de la manducació, dóna una 
idea justa de la unió vital de l'ánima i 
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κάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 166 δὲ εἶπεν 

αὐτῷ "Ανθρωτπός τις ἐποίει δεῖτινον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς, 

1 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρα τοῦ δείπνου εἴπεῖν τοῖς 

κεκλημένοις [ΓἜρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἔστιν. 1Bkal ἤρξαντο ἀπὸ 

μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὃ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ ᾿Αγρὸν ἠγόρασα καὶ 

ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν: ἐρωτῶ σε, ἔχε με πιαρητημένον. 

19 καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμά- 

σαι αὐτά: ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον. “9 καὶ ἕτερος εἶπεν Γυναῖκα 

ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὗ δύναμαι ἐλθεῖν. 5] καὶ παραγενόμενος ὃ δοῦλος 

ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὖτοθ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὃ οἰκοδεσπότης 

εἶπεν τῷ δούλῳ αὖτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ δύμας 

τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς 

εἰσάγαγε ὧδε. 53 καὶ εἶπεν ὃ δοῦλος Κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, καὶ 

ἔτι τόπος ἐστίν. 33 καὶ εἶπεν ὃ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἷς τὰς 

δδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὃ οἶκος" 

24 λέγω γὰρ Úutv ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσε- 

ταί μου τοῦ δείπνου. 

26. (CONDITIONES IMITATIONIS CHRISTI 

25 Zuveriopevovto δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς 

αὐτούς 396 Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ od μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ 

τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς 

ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, od δύναται εἶναί μου μαθητής. 

Σιὅστις od βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὄπίσω μου, οὗ 

δύναται εἶναί μου μαθητής. 

38 Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας 

ψηφίζει τὴν δαπάνην, el ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; iva μή ποτε θέντος 

αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἷ θεωροῦντες ἄρ- 

ἔονται αὐτῷ ἐμπαίζειν “θϑλέγοντες ὅτι Οὗτος ὃ ἄνθρωπος ἤρξατο 

οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 5: ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος 

ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἷς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται 

εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων 

17 ἐρχεσθε (THV) pot. q. ἐερχεσθαι (S) |] ἐστιν (BV) uel εἰσιν (TS) |] 26 ψυχὴν εαυτου (H) κεἰ 
€. Y. (TSV) || εἰναι μου μαθητῆς (TH) uel μον y. ε. (V) pot. q. μου e. μ. (5) 

de la divinitat en la «visió beatifica»; da directament per Déu mateix: ella 
ánima famolenca de Déu, diuen els  «menjará 1 beurá» la divinitat. I en 
místics (cf. Joúon, p. 394), será sacia- aquest aspecte, el repás eucarístic 
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será a taula en el regne de Déu! 161 ell li digué: Feia un home un gran 

sopar, i va cridar-hi molts, 171 a l'hora del sopar envia el seu servent a 

dir als convidats: Veniu, que ja és a punt. 151 comengcaren tots plegats 

a excusar-se. El primer li deia: He comprat un mas, i m'és necessari 

de sortir a veure'l; et prec, tingues-me per excusat. 1951 un altre deia: 

He comprat cinc parelles de bous, i me'n vaig a provar-los; et prec, 

tingues-me per excusat. 290] un altre deia: He pres muller, i per aixó 

no puc venir. 211, havent tornat, el servent contá aixó al seu amo. Lla- 

vors, indignat el cap de casa digué al seu servent: Surt de presa pels 

carrers i carrerons de la ciutat, i fes entrar aci els pobres i esguerrats i 

cecs ¡"coixos. 21 digué el servent: Senyor, s'és fet com ordenareu, 

¡encara hi ha lloc. 21 digué Pamo al servent: Surt pels camins i tan- 

ques, i forgals a entrar a fi que s'ompli la meva casa; car us dic que 

cap d'aquells homes que havien estat cridats no gustará el meu sopar. 

26. (CONDICIONS PER A LA IMITACIÓ DE CRIST 

25] anaven amb ell grans multituds, i girant-se, els digué: 3651 algú 

ve a mi, i no odia el seu pare i la mare i les germanes i, fins i tot, la seya 

vida, no pot ésser deixeble meu. Σ΄ Aquell qui no porta la seva creu i ve 

darrera de mi no pot ésser deixeble meu. 

28 Car ¿qui, de vosaltres, volent edificar una torre, no s'asseu primer 

per calcular-ne les despeses, si té per acabar-la? 2%No sigui que, havent 

posat el fonament i no podent acabar-la, tots els qui ho vegin comencin 

a burlar-se dell, ὅ9 dient: Aquest home comenga d edificar i no ha pogut 

acabar. 31 Ni ¿quin rei, anant a tenir batalla amb un altre rei, no s'asseu 

primer a deliberar si pot eixir amb deu mil a Pencontre de qui amb vint 

27, Mt. x, 38; xv1, 24; Mc. vi, 34. 16, Mt. xxu1, 5; Apc. xix, 9. 26, Mt.x, 37. 

és la preparació del repás del cel. 
En aquesta parábola Jesús ensenya 

qui són els que mereixen d'ésser ad- 
mesos en el Regne de Déu. En Papli- 
cació anuncia que la major part dels 
jueus en seran exclosos. 

Encara que tingui moltes semblances 
amb la descrita per Mt. XXII, 1-14, no 
poden identificar-se, puix són molt di- 
verses les circumstáncies de temps, per- 
sones, lloc, etc. 

25-27.—Cf. Mt. X, 37-38. Lc. (26) 

usa l'hebraisme «odiar» per «estimar 
menys». Estracta del renunciament per- 
fecte i de portar coratjosament la creu. 

28-33. — La vida d'un vertader dei- 
xeble de Jesús exigeix molts sacrificis ; 
abans d'acceptar-la, cal que cadascú 
sospesi seriosament les seves possibi- 
litats i la capacitat de reeixir. Aquest 
pensament, Jesús lexposa en dues pe- 
tites paráboles: la de l'home que vol 
edificar una torre, i la del rei que ha 
d'empendre una guerra. 
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ἐρχομένῳ ἐἔπ' αὐτόν; "el δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν 

ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. ᾿ϑοὕτως οὖν πᾶς ἐξ, ὑμῶν ὃς οὐκ 

ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὗ δύναται εἶναί μου 

μαθητής. 

3 Kadov οὖν τὸ ἅλας: ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανβῇ, ἐν τίνι ἀρτυ- 

θήσεται; ore εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν: ἔξω βάλ- 

λουσιν αὐτό. 

(ΘΝ 

ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 5 καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἵ γραμ- 

ε EA m E) , > A 

O EXOV OTA AKOVELV AKOVETO. 

1 σαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἵ τελῶναι καὶ οἵ 

ματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει 

αὐτοίς. 

27. PARABOLA OVIS PERDITAE 

t Tic úv- 

Bportoc ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ, αὐτῶν Ev od Ρ μ χ P 

3Elmev δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων 

A El ÍA 3 Fe 5 3 , lA 3 

καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ 

ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; ὃ καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὥμους αὐτοῦ 

χαίρων, ὃ καὶ ἐλθὼν εἷς τὸν οἶκον συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτο- 

νας, λέγων αὐτοῖς Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπο- 

λωλός. ᾿λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἔν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ 
Jn 2 El YA 3 LA £ > ElA μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες od χρείαν ἔχουσιν 

μετανοίας. 

28. PARABOLA DRACHMAE AMISSAE 

82H τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, 

οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ 

evpn; ϑκαὶ εὑροῦσα συνκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα Συν- 

χάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 1ϑοὕτως, λέγω ὑμῖν, 

γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετα- 

νοοῦντι. 

4 om. ova, eupr (TH) uel add. (SV) 

34-35. — Bona és, doncs, la sal. Je- la sal enfadeida esdevé inútil i s"ha de 
sús utilitza aquesta comparanca diver- 
ses vegades (cf. Mt. V, 13-16; Mc. IX, 
50). En aquest cas, la iHació amb tot 
el que precedeix sembla ésser aquesta : 

llencar; així mateix els deixebles que 
apostaten a conseqúencia de les dificul- 
ταῖς inherents a la vida cristiana (Eil- 
lion). 
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mil el ve a escometre? %%I si no, mentre ell encara és lluny, tramet am- 

baixada a demanar per fer la pau. 9% Aixi, doncs, tot aquell de vosaltres 

que no renuncia a tots els seus béns no pot ésser deixeble meu. 

34Bona és, doncs, la sal; peró, si ádhuc la sal s'enfadeis, ¿amb que 

será amanida? *9%Ni per a la terra ni per al femer no serveix; la llencen 

fora. Qui tingui orelles per a sentir, que hi senti. 

(C. XV.) *I svatansaven a ell tots els publicans i els pecadors, a 

escoltar-lo. 21 murmuraven els fariseus i els escribes entre ells, dient: 

Aquest acull pecadors i menja amb ells. 

27. PARÁBOLA DE L'OVELLA PERDUDA 

3] els posá aquesta parábola, dient: *¿0Quin home d'entre vosaltres, 

tenint cent ovelles, i havent-ne perdut una, no deixa les noranta-nou 

en el desert i va en cerca de la que s'ha perdut fins que la troba? ὃ], ha- 

vent-la trobada, se la posa damunt les espatlles, joiós, Ci, arribant a 

casa, convoca els amics i veins, dient-los: Alegreu-vos amb mi, car he 

trobat la meva ovella, que s'havia perdut. “Us dic que aixi hi haurá goig 

en el cel per un sol pecador que es penedeix, més que per noranta-nou 

justos que no han menester penediment. 

28. DE LA DRAGMA EXTRAVIADA 

8¿0 quina dona tenint deu dracmes, si perd una dragma no encén el € q > 

llum i escombra la casa, i cerca diligentment fins que la troba? 31, ha- 

vent-la trobada, convoca les amigues i les veines, dient: Alegreu-vos 

amb mi, car he trobat la dracma que havia perdut. 10 Aixi, us dic, hi 

ha goig davant els angels de Déu per un pecador que es penedeix. 

4, Mt. xvn1, 12. 

Qui tingui orelles. Invitació a refle- 8. — Una dragma. En realitat, era 
xionar. 

1-32. —Les tres paráboles de la mi- 
sericórdia. La de l'ovella perduda és 
esmentada per Mt. XVIII, 12-14, amb 
algunes variants i en una altra circums- 
táncia. Jesús podia utilitzar una ma- 
teixa comparanga en diverses ocasions. 
Les altres dues sols es troben en Lc. 
Arde la delicadesa i la bellesa dels de- 
talls. 

una quantitat petita, equivalent a un 
denari romá (una pesseta), peró, per a 
a una pobre dona que no en tenia més 
que deu, era una perdua no negligible. 
Fa esforcos semblants als del pastor de 
la parábola precedent, i manifesta os- 
tensiblement l'alegria pel retrobament. 
Té també la mateixa conclusió moral 
de l'anterior: el goig del Senyor pel 
pecador que es penedeix. 
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29. PARABOLA FILIL PRODIGI 

1 Εἴπεν δέ 

τερος αὐτῶν τῷ πατρί 

"Ανθρωτιός τις εἶχεν δύο υἱούς. 13καὶ εἶπεν ὅ νεώ- 

Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς 

οὐσίας: καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 15 καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἣἥμέρας 

συναγαγὼν ἅπαντα ὃ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ 

ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως: 1, δαπανήσαντος δὲ 

αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς 

ἤρξατο ὕστερεῖσθαι. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη Evl τῶν πολιτῶν τῆς 

χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν 

χοίρους: 

ὧν ἤσθιον oí χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ 1 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη 

16 καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἐκ τῶν κερατίων 

Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε 

ἀπόλλυμαι: [18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ 

Πάτερ, ἥμαρτον εἷς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος 

20 Καὶ ἀνα- 
ΕΣ A > A > 14 

ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος 

κληθῆναι υἱός σου: ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 

στὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. 

εἶδεν αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ 

τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 2: εἶπεν δὲ ὃ υἱὸς αὐτῷ 

Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος 

κληθῆναι υἷός σου. ὥΞεῖπεν δὲ ὃ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ Ταχὺ 

ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον 

εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἷς τοὺς πόδας, 33 καὶ φέρετε τὸν 

μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 3:ὅτι οὗτος ὃ 

υἷός μου νεκρὸς ἣν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. Kal ἤρ- 

ξαντο εὐφραίνεσθαι. Rv δὲ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ὃ πρεσβύτερος Ev ἀγρῷ" καὶ 

ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκία, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, ?kal 

21 ὃ δὲ 

Ὃ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὃ πατήρ σου τὸν 

τιροσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα" 

εἶπεν αὐτῷ ὅτι 

12 xata. διεῖλεν (T) pot. q. ο δε (HSV) || 13 aravra (TSV) pot. q. παντα (Η)}}} 16 γεμισαι 7. 
χ. α. (TSV) non autem χορτασθηναι (H) |] 20 εατου p. πατερα (ΗΓ) pot. q. αὐτου (TS) || 21 om. 
ποιῆσον με ὡς eva των μισθιων σου (TSV) non autem add. (H) 

11. — Dos fills. El més jove, el ma- 
jor pecat del qual és l'haver abandonat 
el seu pare, representa els publicans 1 
pecadors, aquells mateixos (1) que s'a- 
tansaven a ΕἸ] a escoltar-lo. El pri- 
mogénit, que s'indignará per l'acolli- 

ment que el seu pare fará al prodig 
(28), representa els fariseus i escribes 
que murmuraven, dient: «Aquest acull 
pecadors» (2). 

12-16. — En aquesta part es descriu 
divinament la davallada del pecador: 
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29. DEL FILL PRÓDIG 

111 deia: Un home tenia dos fills. 131 digué el més jove d'ells al 

pare: Pare, doneu-me la part que em toca del patrimoni; i els reparti 

els béns. 151, passats no gaires dies, el fill més jove, aplegant-ho tot, 

se naná lluny a pais estranger, i alli malversá el seu patrimoni, vi- 

vint disbauxadament. 141 quan s'ho havia gastat tot, hi hagué forta 

fam per a aquell pais, i ell comenga de freturejar. 151 aná a acollir- 

se a un dels habitants d'aquell país, el qual Penviá a les seves terres a 

pasturar porcs, 1561 desitjava omplir el seu ventre de les garrofes que men- 

javen els porcs, i ningú no li'n donava; 11, havent entrat en si, digué : 

Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres, i jo aquí em moro de 

fam! 18 Malco, i me'n vaig al meu pare, ἱ li diré: Pare, he pecat con- 

tra el cel i envers vós, **ja no só digné d'ésser anomenat fill vostre; feu- 

me com un dels vostres jornalers. ?%I, alcant-se, vingué al seu pare. 

[, essent encara ell un tros lluny, el veié el seu pare i s'enterni, i corrent 

211 li digué el fill: Pare, he pecat contra el 

221 digué el 

pare als seus servents: De pressa, traieu la roba millor i vestiu-1'en, i 

se li tirá al coll, 1 el besava. 

cel i envers vós, ja no só digne d'ésser anomenat fill vostre. 

poseu-li anell a la má ἱ calgat als peus, 221 porteu el vedell gras, mateu-lo, 

i fem un ápat de festa, puix aquest fill meu era mort i ha reviscut, era 

perdut i s'és trobat. 1 comengaren la festa. %I el seu fill gran era al 

camp; i, en tornar, quan fou prop de la casa. senti músiques i danses, 

261, cridant un dels mossos, li pregunta qué era allo; 271 ell li digué: 

El teu germa ha vingut, i el teu pare ha mort el vedell gras, per haver-lo 

recobrat sa i bo. 38] en fou indignat, i no volia entrar. 1 el seu pare 

a) La cobejanga porta a lP'allunyament 
de Déu; δ) la ingratitud del fill que 
exigeix del pare alló que ell no s'ha 
guanyat, és semblant a la del pecador 
que vol usar independentment de Déu 
dels béns de naturalesa i de gracia que 
Δ᾽ ΕΠ] ha rebut gratuitament; c) la dis- 
bauxa i el malversament d'aquests béns 
en el pecat; 4) la fam, el cástig del 
pecat, remordiments, decepcions; e) 
la servitud : el pecador és esclau de les 
passions, del respecte humá, del dimo- 
ni; 7) Pabjecció. 

17-19. — Havent entrat en si. En 
aquesta segona part de la parábola, 
Jesús descriu el retorn al pare, el qual 
comenga per la reflexió i el propoósit bo. 

20. --- algant-se. La resolució po- 
sada en práctica, a malgrat de tots els 
obstacles del camí; i la benvolenca de 
Déu pacientissim que espera sempre el 
retorn de l'ingrat. 

21-22. — Digué el fill. La confessió 
del pecat, el perdó, i la rehabilitació 
del pecador que torna, per la grácia, a 
ésser fill de Déu. 
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μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 38 ὠργίσθη δὲ καὶ 

οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὃ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 

226 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ᾿Ιδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω 

σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας 

ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ: ὅθὅτε δὲ ὃ υἷός σου οὗτος ὃ 

καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν 

μόσχον. ὅ1:δὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ el, καὶ 

πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν: ὅΞ: εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὃ 

ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 

30. PARABOLA VILLICI INIQVI 

(C. XVI.) : Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς “AvBporiós τις ἢν 

πιλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων 

τὰ ὑπάρχοντα auto0. *kal φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο 

ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι 

οἰκονομεῖν. εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὃ οἰκονόμος Τί ποιήσω ὅτι ὃ κύριός 

μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν «rt ἐμοῦ; σκάπτειν οὖκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν 

αἰσχύνομαι. ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἔκ τῆς οἰκονομίας 

δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. ὅ καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκα- 

στον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ [Πόσον 

ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; ὁὃ δὲ εἶπεν ὋἙἝ κατὸν βάτους ἐλαίου: ὃ δὲ 

εἶπεν αὐτῷ Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντή- 

κοντα. ἔπειτα Etépo εἶπεν Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὃ δὲ εἶπεν 

“Ἑκατὸν κόρους σίτου: λέγει αὐτῷ Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γρά- 

ψον ὀγδοήκοντα. 8 καὶ ἐπήνεσεν ὃ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι 

φρονίμως ἐποίησεν. ὅτι oi υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ 

τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἷς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 

9 Καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς 

ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπη δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 

100 πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἔστιν, καὶ ὃ ἐν ἐλα- 

χίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἔστιν. 11} εἶ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ 

29 αὐτου. πατρι (H) pot. q. om. (TST”) || XVI. 7 om. xa a. λέγει (TH) pot. q. add. (SV) 

32. — La conclusió moral és la ma- 7. — Mesures de blat. Vg. «coros». 
teixa de les dues paráboles anteriors.  El%órhebreu tenia 1o bafs, uns 390litres. 

6. — Mesures Poli. Vg. «cados». ὃ. — Lloa el majordom. No lloa els 
Prové, de Vhebreu bat. El bat conte- actes fraudulents del majordom sinó la 
nia uns 40 litres. seva habilitat. 
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sorti a aplacar-lo. Peró ell, responent, digué al seu pare: Vegeu, 

tant d'anys que us serveixo i no he traspassat mai vostre manament i mai 

no m'heu donat un cabrit per fer una festa amb els meus amics; *j, 

guan aquest fill vostre que ha devorat els seus béns amb meretrius ha vin- 

gut, per a ell heu mort el vedell gras. ὅ11 ell li deia: Fill, tu sempre 

ets amb mi, i totes les meves coses teves són; *?peró bé calia fer festa i 

alegrar-se, puix aquest germá teu era mort i ha reviscut, era perdut i s'és 

trobat. 

30. PARÁBOLA DEL MAJORDOM INIC 

(ASI) 
majordom, i aquest li fou acusat com a malversador dels seus béns. ?I, 

171 deia també als deixebles: Era un home τὶς que tenia un 

Dóna*m 

51 di- 

gué el majordom dintre seu: ¿Qué faré, puix que el meu amo em lleva 

havent-lo cridat, li digué: ¿Qué és aixó que sento a dir de tu? 

comptes de la teva administració, puix ja no pots administrar més. 

Padministració?  Cavar, no puc; de captar, me'n dono vergonya ; *ja sé 

el que faré, perque, quan hagi estat tret de Padministració, em rebin en 

5], havent cridat un per un els deutors del seu amo, deia al 

6] ell digué: Cent mesures d'oli. 

“Des- 

I ell digué: Cent mesures de 

llurs cases. 

primer: ¿Quant deus al meu amo? 

I ell li deia: Pren el teu albará, i seu, de pressa, escriu cinquanta. 

prés deia a un altre: 1 tu, ¿quant deus? 

blat. 

jordom pérfid d' haver obrat previsorament; car els fills d'aquest segle són 

Li diu: Pren el teu albará, i escriu vuitanta. $ll'amo lloá el ma- 

amb els de llur mena més cautes que els fills de la llum. 

%T jo us dic: Guanyeu-vos amics amb el diner de la iniquitat, perque 

quan fallirá, us rebin en els eternals estatges. 

10 El fidel en el més poc és també fidel en el molt, i Pinjust en el més 

poc és també injust en el molt. 11:51, doncs, en el diner injust no fóreu 

9. -- Guanyeu-vos amics. D'aquest 10-12. — El cas insinuat en aquests 
verset al 13 es desprén tota la moral 
de la parábola : el majordom inic es 
prepara amics per tal que el rebessin 
agraits durant el temps dolent que po- 
dia venir-li, a desgrat de la seva con- 
ducta infame. Molt més dignes de 
lloanga per la seva previsió seran els 
deixebles fidels que hauran fet bon ús 
de la riquesa, auxiliant el pobre i el 
desvalgut, en vistes a la vida eterna. 

tres versets, diu Fillion, és, per dir-ho 
així, el d'un propietari que forma el seu 
fill en vistes a l'administració dels béns 
que haurá d'heretar; prova la seva ca- 
pacitat deixant-li el control de coses de 
poc valor en si mateixes, peró que ser- 
veixen per a entrenar el jove i compul- 
sar el seu carácter. Si el fill dóna pro- 
ves d'infidelitat en aquestes coses poc 
importants, será desheretat. 
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πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 13 καὶ εἰ ἐν τῷ 

13 Οὐδεὶς 

ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν 

ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν; 

οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" 

ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὕ 

δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

31. PHARISAEIl ARGVVNTVR 

14"Hkovov δὲ ταῦτα πάντα οἵ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ 

ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστε ol δικαιοῦντες 

ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὃ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ÚpOv" 

ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

᾿Ιωάννου' 16Ὃ νόμος καὶ οἵ προφῆται μέχρι ἀπὸ τότε Y βασι- 

λεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 1 Εὐκοπώ- 

τερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν 

κεραίαν πεσεῖν. 18 Πᾶς ὃ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἕτέ- 

ραν μοιχεύει, καί ὃ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 

32. PARABOLA EPVLONIS ET MENDICI 

19*AvBporios δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ 

βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 29 πτωχὸς δέ τις ὀνόματι 

Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος 3: καὶ ἐπιθυμῶν 

χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου. ἀλλὰ 

καὶ ol κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. “25 ἐγένετο δὲ ἀποθα- 

νεῖν τὸν πττωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἷς τὸν κόλ- 

πον ᾿Αβραάμ' ἀπέθανεν δὲ καὶ ὃ πλούσιος καὶ ἐτάφη. kal ¿v τῷ 

ἅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, δρᾷ ᾿Αβραὰμ 

12 ὑμετερον (TSV) non autem μετερον (H) 

13. — Cap servent. Esla conclusió  Vesforg de les animes de bona volun- 
de les conseqúencies práctiques que 
Jesús ha tret de la parábola del major- 
dom inic. 

τό. CIMA τὺ 
Amb υἱοϊόπεία hom hi entra. Esa dir, 

« cadascú fa esforg per entrar-hi»; Vg. 
«et omnis in illud uim facit». La idea 
sembla ésser de recriminar als fariseus 
llur orgullosa abstenció, oposant-los 

tat que corrien a escoltar tant el Pre- 
cursor com el mateix Messias. 

17. — Cf. Mt. V, 18. 
18. — Cf. Mt. V, 32; XIX, 9. 
19-31. — Hi havia un home. Aquesta 

parábola del mal rici del pobre, té dues 
parts: en la primera (19-21) es pinta la 
vida dels dos homes mentre vivien 
prop P'un de laltre, peró en una situa- 
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fidels, el bé veritable, ¿qui us el fiará? 131 si en alló que és d'altri no fó- 

reu fidels, alló que és vostre, ¿qui us ho donará? 15 Cap servent no pot 

servir dos senyors; perque o bé odiará P'un i estimará Paltre, o bé será 

tot de Pun i menyspreará Paltre. No podeu servir Déu i el diner. 

31. MURMURACIÓ DELS FARISEUS 

14] sentien totes aquestes coses els fariseus, que eren amants del diner, 

i¡ es mofaven d'ell. .15] els digué: Vosaltres sou els qui us feu passar per 

justos davant dels homes, peró Déu coneix els vostres cors; car alló que 

és excels entre els homes és abominació davant de Déu. 

16 La Llei i els Profetes fins a Joan; de llavors encá el regne de Déu és 

111 és més facil de passar el 

18 Tot el qui repudia 

evangelitzat, i amb violencia hom hi entra. 

cel i la terra, que de caure una sola titlla de la Llei. 

la seva muller i¡ es casa amb una altra fa adulteri, i el qui es casa amb una 

repudiada del marit fa adulteri. 

32. PARÁBOLA DEL MAL RIC I EL CAPTAIRE 

19 Hi havia un home que era ric i anava yestit de porpra i de lli finis- 

sim, i feia cada dia esplendida festa. 391 un captaire, de nom Llátzer, 

jeia al seu portal, cobert de nafres, 211 desitjant saciar-se del que queia de 

la taula del ric; i fins els gossos venien a llepar-li les nafres. 231 s'esde- 

vingué de morir el captaire, i ésser portat pels angels al si d”Abraam; i 

mori també el ric, i fou sepultat. 231 a Pinfern, d'enmig dels turments, 

16, Mt. xr, 12. 13, Mt. vi, 24. 18, Mt. v, 32; Mc. x, 11; 1 Cor, vir, 10. 

ció social ben diversa. En la segona 
(22-31), els dos homes es troben en 
Paltra vida, també en una situació opo- 
sada i separats definitivament per un 
gran abisme. Cal remarcar que el ric 
fou condemnat, no per haver maltrac- 
tat el pobre, sinó per haver fruit de la 
riquesa sense tenir cura del desvalgut 
que patia fam a la porta de casa seva. 
Aquesta parábola completa la del «ma- 
jordom inic» sobre l'emprament i la 
responsabilitat de la riquesa. 

21. — De la taula del ric. Vg. afe- 
geix: «etnemo illi dabat ». : 

9 - NOU TESTAMENT, XII 

22. — Si d' Abraam. Al costat de la 
falda d'Abraam. La imatge és la d'un 
festi en el qual els convidats jauen lun 
al costat de altre. Com en altres in- 
drets evangélics, la benaventuranga és 
comparada a un banquet. Acíla com- 
paranca és molt adient: a les festes es- 
pléndides del ric, a les quals Llátzer no 
hi prenia part, s'oposa la festa eterna 
en la qual el pobre té un lloc privile- 
giat «en el si d'Abraam». 

23. —lIa linfern. Vg. uneix aquest 
terme al verset precedent, i diu: «se- 
pultus est in inferno ». 
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ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 3: καὶ αὐτὸς φωνή- 

σας εἶπεν Πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἴνα Báyn 

τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὖτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν pov, 

ὅτι ὀδυνῶμαι Ev τῇ φλογὶ ταύτη. Belmev δὲ ᾿Αβραάμ Τέκνον, μνή- 

σϑητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ópolos τὰ 

κακά: νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 36 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις 

μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως oí θέλοντες διαβῆ- 

ναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 

21 εἶπεν δέ ᾿Ερωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψης αὐτὸν εἷς τὸν οἶκον τοῦ 

πιατρός μου, ξϑἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, 

ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 3ϑλέγει 

de ᾿Αβραάμ Ἔχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας: ἀκουσάτωσαν αὖ- 

τῶν. %ó δὲ εἶπεν Οὐχί, πάτερ “Αβραάμ, ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν 

πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν. ὅ: εἶπεν δὲ αὐτῷ Εἰ Μωυσέως 

καὶ τῶν προφητῶν οὖκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πει- 

σθήσονται. 

33. DE SCANDALO VITANDO 

(C. XVIT.) Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὖτοῦ ᾿Ανένδεκτόν ἐστιν 

τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὗ ἔρχεται: λυσιτελεῖ αὐτῷ 

el λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἷς 
[7 rs mr ΄ « 3 LA τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. προσέχετε 

ἑαυτοῖς. 

34. DE CORREPTIONE FRATERNA 

Ἐὰν ἁμάρτῃ ὃ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν petavohon 

ἄφες αὐτῷ. *kal ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡἥμέρας ἁμαρτήσῃ εἷς σὲ καὶ 

ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 

35. DE FIDE FIRMA ET HVMILITATE 

5 Kal εἶπαν οἵ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ Πρόσθες ἣμῖν πίστιν. δ εἶπεν 

26 om. οἱ a. ἐχειθεν (H) pot. q. add. (TSV) || 27 οὖν σε (TSV) pot. q. σε οὖν (H) || 29 om. autw 
a. Αβρααμ (H) uel add. (TSV) || XVI. 1 πλὴν ova: (A) pot. q. oval de (TSV) 

31. —Si a Moisés i als Profetes no de Déu; com els cristians que conei- 
escolten. Aquesta resposta és d'una  xenles veritats essencials del dogma i 
finor psicológica remarcable. Els jueus de la moral, saben perfectament quins 
creien en la immortalitat i en la justicia són llurs deures. Si, a desgrat de tot, 
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algant els ulls, veu de lluny Abraam, i Llátzer en el seu si. 251 ell, cla- 

mant, deia: Pare Abraam, compadiu-vos de mi, i envieu-me Llatzer, 

perqué mulli en aigua la punta del seu dit, i refresqui la meva llengua, car 

só turmentat dins aquesta flama. %] deia Abraam: Fill, recorda't que 

en la teva vida reberes la teva benestanca, i en canvi Llátzer la miseria ; 

¡ara ell és aci consolat, i tu, pateixes. 261 en tots aquests (llocs), entre 

nosaltres i vosaltres ha estat establert un gran abisme, talment que els qui 

volguessin d'aci traspassar cap a vosaltres no puguin, ni d'aqui travessar 

cap a nosaltres. 911 deia: Doncs, us demano, pare, que l'envieu a casa 

del meu pare, *car tinc cinc germans, a advertir-los per tal que no vin- 

guin també ells en aquest lloc del turment. *%I diu Abraam: Tenen 

Moisés i els Profetes; que els escoltin. 3%] ell deia: No, pare Abraam, és 

que si dels morts un va a ells, faran penitencia. $11 li digué: Si a Moisés 

i als Profetes no escolten, ni que ressusciti algun d'entre els morts no es 

convenceran. 

33. (CAL EVITAR L'ESCÁNDOL 

(C. XVIL) 11 deia als seus deixebles: No pot ésser de no venir els 

escandols; peró, ai d'aquell per qui vénen! 4més li val si li posen una 

roda de moli entorn del coll, i és tirat a mar, que no pas d'escandalitzar 

un d'aquests petits. 3Vetlleu per vosaltres mateixos. 

34. DE LA CORRECCIÓ FRATERNA 

Si fa mancament el teu germá, repta'l, i si es penedis, perdona”; 

4i si set vegades fes mancament contra tu, i set vegades al dia tornés a 

tu, dient: Me'n penedeixo; el perdonarás. 

35. DE LA FE 1 DE LA HUMILITAT 

5] deien els apóstols al Senyor: Augmenteu-nos la fe. 51 digué el 

1, Mt. xvi, 7; Mc. 1x, 41. 3, Lv, xIx, 17; Sir. xx, 133 Mt. xvnr, 15. 6, Mt. xvi, 19. 

els trepitgen, és inútil recórrer a apari- llur indiferéncia i desinteressament 
cions sobrenaturals de les quals, segu- 12 CLME XVI 673 Mc: 
rament, dubtarien. Per altra banda, IX, 42. 
Déu no obra, ordinariament, per coac- 3-4. — Cf. motes a Mt. XVIII, 15- 
ció. L*objecte de la parábola era re- ὠ ἠ 22; Mc. XI, 22-23. 
cordar als rics el deure que tenen d'as- 5-6. — Cf. XVI, 20; XXI, 21; Mc. 
sistir als pobres, 1 el cástig que entranya ΧΙ, 22-23. 
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de ὁ κύριος El ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ 

συκαμίνῳ ταύτῃ ᾿Εκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ ὑπή- 

κουσεν ἂν ὑμῖν. 

1Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελ-- 

θόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ¿pel αὐτῷ Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε, ὅ ἀλλ᾽ 
ΠῚ οὐχὶ ¿pel αὐτῷ “Etoluacov τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει 

μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9 μὴ 

ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; 1θοὕτως καὶ ὑμεῖς, 

ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί 
> a 3 δ A 

ἔσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν. 

36. ΜνΝΡΑΤΙΟ DECEM LEPROSORVM 

᾿ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς 

διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας καὶ Γαλιλαίας. 12kal εἰσερχομένου αὖ- 

τοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν 

πόρρωθεν, 18 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον 

ἡμᾶς. 1! καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς 

ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ¿xaBaploBnoav. [8 εἷς δὲ 

ἐξ αὐτῶν, ἱδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν 

θεόν, 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν 

αὐτῷ: καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 1 ἀποκριθεὶς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν ; ol δὲ ἐννέα ποῦ; 1Bovy εὑρέθησαν ὕπο- 

στρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ el μὴ ὃ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 καὶ εἶπεν 

αὐτῷ ᾿Αναστὰς πορεύου. ἧ πίστις σου σέσωκέν σε. 

37. DE REGNO DEI ET ADVENTV FILIL HOMINIS 

30 Επερωτηθεὶς de ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται Y βασιλεία τοῦ 

θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν Οὐκ ἔρχεται ἣ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ 

παρατηρήσεως, 3] οὐδὲ ἐροῦσιν ᾿Ιδοὺ ὧδε Y ̓ Εκεῖ: ἰδοὺ γὰρ y βασιλεία 

τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὕμων ἐστίν. 

6 ταυτὴ (THV) pot. q. om. (S) || 11 αυτον (8) pot. q. om. (TH) || 12 ἀπήντησαν (AV) pot. q- 
υπήντησαν (TS) || αυτω (TV) non aulem om. (HS) || ἐστησαν (TSV) pot. q. ἀνεστησαν (A) 

7-10. — Instrucció contra la vana Perla constatació legal i per a oferir el 
glória. La significació dels detalls és  sacrifici obligatori. Passant pels con- 
prou clara. Aquesta semi-parábola sols fins de Samaria s'explica la preséncia 
es troba en Lc. d'un samaritá entre els deu leprosos. 

14. — A presentar-vos als sacerdoís.  Tanmateix, Jesús fa constar que aquell 
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Senyor: Si tenieu fe com un gra de mostassa, dirieu a aquest morer: 

Desarrela't, i planta't en la mar; ius obeiria. 

121 qui, de vosaltres, tenint un servent a llaurar o a pasturar, li dirá 

quan torni del camp: Vina tot seguit a posar-te a taula? $¿No li dirá més 

aviat: Prepara'm el sopar, i cenyeix-te, serveix-me mentre jo menjo 

i bec, i després menjarás i beurás tu? %¿Per ventura está agrait al ser- 

vent, perque ha fet el que li ha estat manat? 10 Aixi també vosaltres, quan 

haureu fet totes les coses que us han estat manades, digueu: Som ser- 

vents inútils, hem fet el que haviem de fer. 

36. (GUARIMENT DE DEU LEPROSOS 

111 esdevingué que, en anar ell a Jerusalem, passava per entre la Sa- 

maria i la Galilea. 1321, com entrés en un vilatge, vingueren al seu en- 

contre deu homes leprosos, que es pararen un tros lluny, 151 algaren la 

veu, dient: Jesús mestre, apiadeu-vos de nosaltres. 1%I, veient-los, els 

digué: Aneu a presentar-vos als sacerdots. Isucceí que, en anar-se'n, 

quedaren nets. 151 un d'ells, veient que havia estat guarit, torná, glori- 

ficant Déu amb forta veu, 161 caigué de fac als peus d'ell, donant-li grá- 

cies; i aquest era samaritá. 

netejats tots deu? 

171, responent, Jesús digué: ¿No han estat 

41 els nou, on són? 1$¿No se n'és trobat cap que 

tornés a donar glória a Déu, sinó aquest estranger? 1%] li digué: Aixe- 

ca't, vés; la teva fe t'ha salvat. 

37. DE LA VINGUDA DEL REGNE DE Déu 

20] preguntat pels fariseus: ¿Quan ve el regne de Déu? els respongué 

i digué: No ve pas el regne de Déu de manera que es pugui observar, 

21 ni diran: Mireu-lo aci; o: Allí; car, heus aqui, el regne de Déu és 

dintre de vosaltres. 

14, Lv. χιν, 2 

samaritá, que feia un doble sacrifici 20. — Que es púgui observar. S'en- 
anant a Jerusalem, fou l'únic ex-leprós 
agrait. ; 

18. — Donar gloria a Déu. Es una 
manera biblica per «remerciar». L'he- 
breu biblic no té cap terme propi per a 
«remerciament», «acció de grácies» : 
aquestes idees s'expressen per la lloanga 
aDéu. (C. Reconnaissance et remerciment 
en hebr. bibl. dins Biblica, IV, p. 381). 

tén, pels sentits, com si es tractés d'un 
fenomen espectacular i esclatant, ni 
com un esdeveniment sobtós i colpidor 
del qual es digui «mireu-lo ací». Jesús 
indica que el que cal és cercar els mit- 
jans d'entrar en el Regne. 

21. — Dintre de vosaltres. Hiha dues 
interpretacions possibles, i totes dues 
tenen els seus partidaris; dintre de vos- 
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38. DE INOPINATO ADVENTV DOMINI 

22 Εἶπεν de πρὸς τοὺς μαθητάς ᾿Ελεύσονται ἥμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε 

μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἷοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε, 4 καὶ 

ἐροῦσιν ὑμῖν ᾿Ιδοὺ ἐκεῖ Y ᾿Ιδοὺ ὧδε. μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 

24 ὥσπερ γὰρ ἣ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἷς τὴν 

ὕπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔν τῇ ἣμέ- 

pa αὐτοῦ. “πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆ- 

ναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. “ΣῬ καὶ καθὼς ἐγένετο ἔν ταῖς ἧἣμέ- 

pais Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἷοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

21 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἣς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε 

εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὃ κατακλυσμός καὶ ἀπώλεσεν πάντας" 

28 δμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ' ἤσθιον, ἔπινον, Nyópa- 

ζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾧΦκοδόμουν: δϑὴ δὲ ἡμέρα ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ 

Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας" 

30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται A ἥμέρα ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 

81 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ Ev 

τῆ οἰκία, μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά, καὶ ὃ ἐν ἀγρῷ δμοίως μὴ ἔπιστρε- 

ψάτω εἷς τὰ ὀπίσω. ὃ: μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. ὅϑὸς ἐὰν ζη- 

τήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν 

ἀπολέσει ζωογονήσει αὐτήν. ““λέγω ὑμῖν, ταύτη τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο 

ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὃ εἷς παραληφθήσεται καὶ ὃ ἕτερος ἀφεθήσεται: 

85 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἣ pla παραληφθήσεται ἣ δὲ ἑτέρα 

ἀφεθήσεται. ὅἴ καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ Ποῦ, κύριε; ὃ δὲ el- 

πεν αὐτοῖς Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ ol ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται. 

39. PARABOLA DE IVDICE INIQVO 

(C. XVITL.) 1 Ἔλεγεν de παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς TO δεῖν πάντοτε 

πιρροσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐνκακεῖν, Ζλέγων Κριτής τις ἦν ἔν τινι 

πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. ϑὃ χήρα 

24 εν τὴ npepa αυτου (TSV) pot. q. om. (H) || 33 χαὶ oc εαν (TSV) pot. q. os δ᾽ αν (H) || απο-- 
λεσει (THV) non autem ἀπολεσὴ (5) 

altres, és a dir, dintre del vostre cor.  vosaltres: Jesús ha instaurat el Regne, 
Aleshores, el Regne és abans que tot encara que els fariseus no l'hagin re- 
espiritual 1 intern, i debades es cercaria  conegut. 
Pespectacle de la seva aparició. La se- 22-36. —El segon adveniment del 
gona interpretació, potser la millor,  Senyor. Aquest fragment de Lc. cor- 
és: el Regne de Déu ja és enmig, entre respon al sermó escatológic del c. 
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38. DEL SEGON ADVENIMENT DEL SENYOR 

22] deia als deixebles: Dies vindran, que desitjareu veure un sol dia 

del Fill de home, i no el veureu, 351 us diran: Mireu-lo alli; o: Mi- 

reu-lo aci; no us n'hi aneu, ni seguiu. *%Car com el llampec que 

fulgurejant d'un cap del cel resplendeix fins a Paltre cap, aixi será el 

Fill de Phome en el seu dia. 

ments ¡ ésser rebutjat d'aquesta generació. 

dies de Noé, aixi será també en els dies del Fill de home: 37 menjaven, 

25 Peró primer ha de passar molts pati- 

261 tal com succei en els 

bevien, es mulleraven, es maridaven, fins al dia que Noé entrá en Parca, i 

vingué el diluvi, i els extermina tots. *8Igualment, tal com succei en els 

dies de Lot: menjaven, bevien, compraven, venien, plantaven, edifica- 

ven; 5291 εἰ dia que sorti Lot de Sodoma, plogué foc i sofre del cel, i els 

exterminá tots; %% aixi mateix será en el dia que el Fill de Phome es reve- 

lará. 31 En aquell dia, qui será al terrat, i el seu aixovar en la casa, no 

baixi a endur-se”l, i qui al camp, igualment no torni enrera. *2Recordeu- 

vos de la muller de Lot. *3El qui cerqui de salvaguardar la seva vida, la 

perdra, i el qui la perdi, la servará. Us dic: En aquella nit n'hi haurá 

dos en un sol llit, lun sera endut i Paltre será deixat; ὅ5 π᾿ 1 haurá dues 

molent juntes, l'una será enduta i altra será deixada. “71, responent, li 

diuen: On, Senyor? Ι ell els digué: On hi hagi el cos, alli s*aplegaran 

també els voltors. 

39. PARÁBOLA DEL JUTGE INIC 

(C. XVIII.) 

sempre i no defallir, *dient: Hi havia en una ciutat un jutge, qui ni a 

17 els deia una parábola, de com els era menester orar 

Déu temia ni home respectava. 

23, Mt. xxiv, 23; Mc. xn, 21. 
355 Sup. ΙΧ, 24; lo. xt, 25. 

XXIV de Mt. 
diferents. Comp. els vv. 22-25 Lc. 
amb Mt. XXIV, 26-28; 26-30 ἱ Mt. 
XXIV, 37-41; 31-341 Mt. XXIV, 17-18 
1: Mc. XIIL, 15-16; 34-37 1 Mt. XXIV, 
40-41. 

35. — Vg. amb D 1 altres mss. i di- 
verses vss. afegeix aquest verset: dos 
al camp, 'un sera Pendut 1 Paltre sera 
deixal. 

Vg. en ambdós versets de Mt. també 
en temps futur. 

26, Gn. vir, 7; Mt. χχιν, 37. 
34, Mt. xx1v, 40; 1 Thes. ιν, 15. 

Hi ha alguns matisos 

3] en aquella ciutat hi havia també una 

29, Gn. xix, 24. 33, Mt.x,39; Mc. vir 
1, Sir. xvi, 22; 1 Thes. v, 17. 

37. — On hi hagi el cos. Esa dir, el 
cos mort, un cadáver. 

1-7. — Orar sempre i no defallir. En 
aquest verset hi ha tota la moral de la 
parábola. Sila perseveranca de la νί- 
dua triomfa de la deixadesa i de la 
manca de consciéncia del jutge inic, 
¿no fará Déu la defensa dels seus ele- 
gits que clamen a ell? Cal pregar amb 
perseveranca, sense descoratjar-nos ni 
fatigar-nos encara que sembli que Déu 
triga a escoltar-nos. 
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de ἦν ἐν τῆ πόλει ἐκείνη καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα ᾿Εκδίκησόν 

με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. *kal οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ δὲ ταῦτα 

εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπο- 

par, ὅ διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, 

ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. “Elmev δὲ ó κύριος ᾿Ακού- 

gate τί ὃ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει: 16 δὲ θεὸς od μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκ- 

δίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ 

μακροθυμεῖ ἐπ’ αὐτοῖς; λέγω ὕμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν 

ἐν τάχει. πλὴν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ 

τῆς γῆς; 

40. PARABOLA ΡῈ PHARISAEO ET PVBLICANO 

9 Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας EQ” ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δί-- 

καιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην. 1%”Av- 

Oporto. δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, εἷς Φαρισαῖος καὶ ὃ 

ἕτερος τελώνης. 11:δὃ Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύ- 

χετο “O θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὖκ εἰμὶ ὥσπερ οἵ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, 

ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὧς οὗτος ὃ τελώνης: *vnoteún δίς τοῦ 

σαββάτου, ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. 15δ δὲ τελώνης μακρόθεν 

ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ’ 

ἔτυτιτε τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων “O θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 

Mléyo ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἷς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖ- 

vov: ὅτι πᾶς ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὃ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 

ὑψωθήσεται. 

41. IeEsvS ADMITTIT AD SE PARVVLOS 

15 Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται: ἰδόντες de 

oi μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς. 16δ δὲ ᾿Ιησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ 

λέγων ἴΑφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν 

γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἧ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 1 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ 

δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὗ μὴ εἰσέλθῃ εἷς αὐτήν. 

4 μετα de ταυτα (TSV) pot. q. pera ταυτα de (H) |] 10 om. o a. εἰς (H) pot. q. add. (TSV) |] 

13 αὐτου (TSV) pot. q. εαυτου (H) 

9-14. — Aquesta meravellosa pará-  sió és diversa. «Deia a uns que confia- 
bola del fariseu i el publica, no té una ven, etc.». 
connexió directa amb l'anterior, per bé Tothom ha remarcat la bellesa ἀ᾽2- 
que parli també de Poració, puix l'oca- questa parábola, tan simple 1 tan στὰς 
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vidua, i venia a ell, dient: Defenseu-me del meu contrari. *I1 per un 

temps no volia; peró després es deia dintre seu: Per bé que a Déu no 

temo ni home no respecto, $si més no, per la moléstia que em dóna 

aquesta vidua la defensaré, no sigui que mai no pari de venir-me a amoi- 

61 digué el Senyor: Escolteu qué diu el jutge de la iniquitat! “1 

Déu ¿no fará la defensa dels seus elegits, que dia i nit clamen a ell, i tin- 

nar. 

drá tardanca envers ells? $ Us dic que en fará la defensa promptament. 

Ara, el Fill de Phome, quan vindrá, ¿ja trobará la fe damunt la terra? 

40. PARÁBOLA DEL FARISEU 1 DEL PUBLICA 

91 deia també a uns, que confiaven en si mateixos d'ésser justos i me- 

nyspreaven els altres, aquesta parábola. '%Dos homes pujaren a orar al 

Temple, Pun fariseu, i Paltre publica. El fariseu, arribat a lloc, orava 

aixi en son interior: Oh Déu, us dono grácies perque no só com els altres 

homes, rapissers, injustos, adúlters, ni tampoc com aquest publica; 15 de- 

juno dues vegades la setmana, pago delme de tot el que posseeixo. *I 

el publica, de lluny estant, no gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que 

es colpejava el pit, dient: Oh Déu, apiadeu-vos de mi, pecador. Us 

dic, baixá a casa seva justificat ans aquest que aquell; car tot el qui s'exal- 

ca ell mateix, será humiliat, i el qui s'humilia ell mateix, será exalcat. 

41. JESÚS BENEEIX ELS INFANTS 

151 li presentaven també els infantons, per tal que els toqués; i, veient- 

ho, els deixebles els reptaven. [161 Jesús els cridá, dient: Deixeu venir a 

mi els infants, i no els en priveu, que d'aitals és el regne de Déu. En +* 

veritat us dic, el qui no rebi el regne de Déu com un infant no entrará 

pas en ell. 
14, Mt. xxux, 12; Sup. xiv, 11. 15, Mt. xix, 13; Mc. x, 13. 

vida de finors psicológiques, que pot 
tenir una aplicació universal i perenne. 

Dos homes. Dos tipus extrems: el 
del legalista orgullós que pot amagar 
una térbola injusticia; 1 el que, pene- 
dint-se, no amaga que l'ha comesa 1 es 
sent pecador. 

11-13. — Dues formes d'orar: el fa- 
riseu parla molt, tot fent el propi pa- 
negiric; el publica, sols fa la seva acu- 
sació. El fariseu es considerava l'únic 
just; el publicá no coneixia altre peca- 

dor que ell. — A Sant Francesc li pre- 
guntaren com és que es considerava el 
més gran pecador del món, i ell res- 
pongué: «Perqué jo no en conec cap 
altre de més gran...» 

14. — Us dic. Jesús declara que el 
pecador penedit és més agradable a 
Déu que home que s'atorga a si ma- 
teix el monopoli de la virtut i de la 
Justicia. 

15-17. — També els infantons. Cf. 
Mt. XIX, 13-15; Mc. XIII, 16. — Fins 
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42. DE DIVITIS ET PAVPERTATE VOLVNTARIA LOQVITVR 

18Kal ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί 

ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς Τί με 

λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὃ θεός. “τὰς ἐντολὰς οἶδας 

Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσης, Μὴ κλέψης, Μὴ ψευδομαρτυρήσης, 

Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. “1δὃ δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα 

ἐφύλαξα ἐκ νεότητος. 33 ἀκούσας δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ ἜΕτι ἕν σοι 

λείπει: πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις 

θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 25 δ δὲ ἀκούσας ταῦτα 

περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 3: ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὃ ᾿Ιησοῦς 

εἶπεν [Πῶς δυσκόλως oí τὰ χρήματα ἔχοντες εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ 

θεοῦ εἰσπορεύονται: “ϑεὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος 

βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 

36 εἶπαν δὲ οἵ ἀκούσαντες Kal τίς δύναται σωθῆναι; Nó δὲ εἶπεν Τὰ 

ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. 

28 Εἶπεν δὲ ὃ Πέτρος ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι. 

225 δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν 

οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα εἵνεκεν τῆς βασιλείας 

τοῦ θεοῦ, 9955 οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 
3 123 2n al El ΄ 3/ 

καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 

43. VLTIMVM ITER IN IERVSALEM 

31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς ᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν 

εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφη- 

τῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου: ὅ353παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ 

ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, al μαστιγώσαν- 

τες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῆ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. Kal 

αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἣν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ 

αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 

21 om. μοὺ fp. νεοτητος (TH) uel add. (SV) || 22 om. τοῖς a. ουρᾶνοις (TSV) pot. q. add. (H) || 
30 arola Bn (TSV) pot. q. λαβὴ (H) 

al v. 15, a partir del c. IX, 51, com respecte dels altres sinóptics; d'ara en 
anotárem més amunt, la narració de  avanttorna a ésser paraHela. Per Mt. 
Lc. presenta una certa indepéndencia ¡ Mc. sabem que els fets que s'esmen- 
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42. DE LA RIQUESA 1 DE LA POBRESA VOLUNTARIA 

181 un dels principals li pregunta, dient: Mestre bo, ¿qué he de fer per 

heretar vida eterna? 1931 li deia Jesús: ¿Per qué em dius bo? Ningú 

bo, sinó un, Déu. ?%Saps els manaments: No facis adulteri; No matis; 

No furtis; No llevis fals testimoni; Honra el teu pare i la teva mare. 1 

ell deia: Totes aquestes coses he guardat des de la joventut. 221, ha- 

vent-ho sentit, Jesús li digué: Encara una cosa et resta; ven tot el que 

tens, i dóna-ho als pobres, i tindrás un tresor en els cels; i vina, segueix- 

me. TI ell, havent sentit aixó, es posa tot trist, car era molt ric. 1, 

mirant-lo, Jesús digué: Quan difícilment els qui tenen riqueses entren en 

el regne de Déu! 2% Car més fácil és d'entrar un camell per Pull d'una 

agulla, que d'entrar un τὶς en el regne de Déu. ?8I deien els oients: 

Doncs, ¿qui pot salvar-se? 51] ell digué: Le coses impossibles als ho- 

mes són possibles a Déu. 

281 deia Pere: Heus aquí que nosaltres, deixant les coses nostres, us 

hem seguit. 21 ell els digué: En veritat us dic, no hi ha ningú que 

hagi deixat casa, o muller, o germans, o pares, o fills, a causa del regne 

de Déu, *%que no rebi moltes vegades tant, en aquest temps, i, en el 

segle venidor, vida eterna. 

43. DARRERA ANADA A JERUSALEM 

31[, prenent amb ell els dotze, els digué: Heus aqui que pugem a Je- 

rusalem, i s'acompliran del Fill de home totes les coses escrites pels pro- 

fetes; *2car será lliurat als gentils, i en faran escarni, i será ultratjat ¡ 

escopit, *%i, després d'haver-lo assotat, Pocciran, i el tercer dia ressusci- 

tara. %] ells no comprengueren res d'aquestes coses, i era aquesta pre- 

dicció oculta per a ells, i no entenien el que deia. 

18, Mt. xix, 16. 20, Ex. xx, 13. 31, Mt. xx, 17; Mc.x, 32. 

ten de XVIII, 15 a XIX, 28, s'esdevin- 31-34. — Cf. Mt. XX, 17-19; Mc. 
gueren a la Perea. X, 32-33- 

18-27. — Cf. Mt. XIX, 16-26; Mc. S'acompliran del Fill de Yhome, etc. 
X, 17-27, 1 notes corresponents. Lc. és Púnic que fa esment d'aquest 

28-30. — Cf. Mt. XIX, 27-29; Mc.  detall importantíssim. 
X, 32-34. 
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44. IvxTA IERICHO CAECO VISVM RESTITVIT 

nm 2 
35”Eyéveto δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ᾿Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο 

rn παρὰ τὴν δδὸν ἐπαιτῶν. 

vato τί εἴη τοῦτο' 
37 > 'A Pa A > rm a 

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι 

0 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθά- 

᾿Ιησοῦς ὃ Ναζωραῖος 

παρέρχεται. “8 καὶ ἐβόησεν λέγων ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 389 καὶ 

οἵ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ᾽ 

ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 

ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. 

σοι θέλεις ποιήσω ; ὃ δὲ εἶπεν 
“Ὁ > 

ELTIEV AUTO 

ἀνέβλεψεν, καὶ ἤκολοῦθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. 

ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 

45. 

(CHRIS) 

ἐγγίσαντος δὲ αὖτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 

Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 

᾿Ανάβλεψον: ἣ πίστις σου σέσωκέν σε. 

1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ᾿Ϊεριχώ. 

αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον 

10 σταθεὶς δὲ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν 

τς 

12 καὶ ὃ ᾿Ιησοῦς 

48 καὶ παραχρῆμα 

Kal πᾶς ὃ λαὸς 

APVD ZACHAEVM PVBLICANVM MANET 

2Kal ἰδοὺ ἀνὴρ 

ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς 

πλούσιος. 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικία μικρὸς ἦν. 

5 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἔστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο 

4 καὶ προδραμὼν εἷς τὸ ἕμ- 

τίροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρ- 

χεσθαι. 

αὐτόν 

μεῖναι. 

ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι 

εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 

40 om. 0 α. Ιησους (H) uel add. (TSV) 

35-43. — 1 Sesdevingué. Lc. posa 
aquest episodi prop de Jericó, i sols ano- 
mena un cec, com Mc. (X, 46 ss.), 
pero Mc. i Mt. (XX, 29 ss.) situen el 
miracle eixint ells de Jericó. S'han do- 
nat moltes solucions a aquestes va- 
riants que, d'altra banda, no ofereixen 
cap dificultat important si es comparen 
bé els tres textos i es té en compte la 
geografia. El fet pot reconstruir-se 
aixi: pera anar a la Jericó nova, 1'he- 
rodiana, Jesús i els seus havien de pas- 
sar per la font d'4in Soultan que fornia 

6kal σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 

ὃ καὶ ὧς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς 

Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με 

Ἷ καὶ 

Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ 

ϑσταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον 

Paigua a antiga Jericó canaanea, de la 
qual es veien aleshores superbs vestigis 
que actualment s'estan desenterrant. 
En entrar a la nova Jericó (a una mitja 
hora de lP'antiga) un cec, de nom Bar- 
timeu, comencá a cridar: «Fill de Da- 
vid, etc.» (cf. els detalls en Mc.); els 
cecs tenien el costum d'anar sempre 
de dos en dos, i aixi ho nota Mt., pero 
en aquest cas, el que portá la iniciativa 
ila paraula fou sols Bartimeu, que és 
el citat per Mc. 1 Lc., Paltre era un 
comparsa, encara que també fos gua- 



SANT LLUC - XVIII, 35-XIX, 8 70 

44. (GUARIMENT D'UN CEC 

351 Sesdevingué que, en ésser ell prop de Jericó, un cec seia vora el 

cami, demanant caritat. 31, sentint passar la multitud, pregunta qué era 

alló; 371 li anunciaren: Passa Jesús, el Natzaré. 38] cridá, dient: Jesús, 

fill de David, apiadeu-vos de mi. **I els qui anaven davant el reptaven 

perqué callés; peró ell encara clamava molt més: Fill de David, apiadeu- 

vos de mi. *%I Jesús, havent-se aturat, maná que l'hi duguessin. [, 

quan ell fou a prop, li pregunta: ¿Qué vols que et faci? 1 ell deia: 

Senyor, que hi vegi. 421 Jesús li digué: Veu-hi; la teva fe 'ha salvat. 

451 a Pinstant hi veié, i el seguia glorificant Déu. 

re-ho, doná lloanca a Déu. 

Ι tot el poble, en veu- 

45. SOJORN A CASA DE ZAQUEU EL PUBLICA 

(CS XLX.>) 51 hi havia un home ano- 

menat Zaqueu, el qual era cap dels publicans i molt ric; %i cercava de 

1] entrant, travessava Jericó. 

veure qui era Jesús, i no podia, per causa de la multitud, car era petit 

d'estatura. 61, corrent endavant, pujá a un sicomor, a fi de veure”l, perqué 

per alli havia de passar. *I, en arribar a lP'indret, aixecant Jesús la vista, 

li digué: Zaqueu, baixa de pressa, perqué avui he de posar a casa teva. 

6] baixá de pressa, i gojós el va acollir. 71, en veure-ho, tots murmu- 

raven, dient: ἃ casa un home pecador ha entrat a allotjar-se! 51 Zaqueu, 

avangant-se, deia al Senyor: Heus aqui, Senyor, que la meitat dels meus 

35, Mt. xx, 29; Mc. x, 46. 

rit. Sies té en compte la situació de 
les dues Jericó, com nota Lagrange, 
pot conciliar-se perfectament Lc. que 
posa el miracle abans d'entrar, 1 Mt. i 
Mc. que el posen en eixir. Aquests 
dos evangelistes podien escriure «ei- 
xint», referint-se a la Jericó biblica ; 
mentre que Lc. qui insisteix sobre l'en- 
tusiasme desvetllat en la Jericó on Je- 
sús sojorná havia d'escriure forcosa- 
ment «prop» de Jericó. Tanmateix, el 
que importa és el miracle, més que no 
pas la situació topográfica. 

Altrament, aquestes divergéncies són 
una prova de la independencia almenys 

relativa, de les diverses narracions 
evangéliques, i de l'escrupolós respecte 
amb que Pantiguitat cristiana ens ha 
transmés els textos primitius, malgrat 
la perplexitat que certs matisos podien 
causar als copistes i interpretadors. 

1-10. — Lc. és Púnic que conta 
aquest fet tan impressionant, revelador 
de Peficacia de la visita de Jesús quan és 
rebut amb bones disposicions. 

Zaqueu, Ζακχαῖος, de l'hebreu Zakkai. 
ὃ. — Avangant-se. Vg. «stans», que 

és el mateix. Estant dempeus dins la 
casa o a lPentrada per tal que tothom 
ois la seva declaració. 
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᾿Ιδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ 

τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν 

δ᾽ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὖ- 

τὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. 10 ἦλθεν γὰρ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ 

σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

46. PARABOLA DE MNARVM VSV 

11”Akovóvtov δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ Ey- 

γὺς εἶναι ᾿Ιερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἣ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι: 13εἶπεν οὖν “Ανθρῶπός τις εὐγενὴς 

ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 

15 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν 

TIpdG αὐτούς [Πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι. 1%Oi δὲ πολῖται αὐτοῦ 

ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὄπίσω αὐτοῦ λέγοντες Οὐ 

θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἣμᾶς. 19 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν 

αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους 

τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο. 1θπα- 

ρεγένετο δὲ ὃ πρῶτος λέγων Κύριε, ἣ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο 

μνᾶς. koi εἶπεν αὐτῷ Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς 

ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἔπάνω δέκα πόλεων. 158 καὶ ἦλθεν ὃ δεύτε- 

ρος λέγων “H μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς. "ϑεῖπεν δὲ καὶ 

τούτῳ Kal σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. “9 καὶ ὃ ἕτερος ἦλθεν λέγων 

Κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ. 2: ἐφοβούμην 

γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὃ 

οὐκ ἔσπειρας. *héye αὐτῷ “Ex τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ 

δοῦλε: ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ 

θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα; 25 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ 

τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. *kal τοῖς πα- 

ρεστῶσιν εἶπεν Αρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς 

ἔχοντι. ral εἶπαν αὐτῷ Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. *hléyo ὑμῖν ὅτι 

ES (4) uel ἡμίσεια (T) uel ἡμισὴ (SV) || 16 προσηργασατο (TH) uel προσειργασα- 

το (SV) 

La dono als pobres. Própiament sig- nen entenent que la «Parábola de les 
nifica la donaré, segons el context. mines» fou dita a casa de Zaqueu oa 
11-27.—Digué una pardbola. Les pri- la porta, mentre preparaven el dinar. 

meres paraules d'aquest verset 11, do-  No.es pot identificar aquesta parábola 
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béns, la dono als pobres; ἰ 51 res he defraudat a ningú, restitueixo quatre 

vegades tant. 951] digué Jesús: Avui salvació és vinguda a aquesta casa, 

car tambe ell és fill d'Abraam; * perque ha vingut el Fill de home a 

cercar i a salvar go que era perdut. 

46. PARÁBOLA DE LES MINES 

1], escoltant ells aixó, continua i digué una parábola, per ésser prop 

de Jerusalem i pensar-se ells que tot seguit havia de manifestar-se el regne 

de Déu. **Deia, doncs: Un home noble aná a una terra llunyana per 

prendre possessió d'un reialme i tornar. 

vents seus, els doná deu mines i els digué: Negocieu, mentre jo torno. 

MPeró els seus ciutadans l'odiaven, i enviaren una ambaixada darrera 

131, havent cridat deu ser- 

dell, dient: No volem que aquest regni sobre nosaltres. 15] succei que, 

havent tornat, presa possessió del reialme, féu cridar aquells servents als 

quals havia donat el diner, per tal de saber qué havien negociat. 16] es 

presenta el primer, dient: Senyor, la vostra mina ha produit deu mines. 

11 li digué: Be, bon servent; puix que en el més poc fores fidel, ten po- 

testat sobre deu ciutats. 151 vingué el segon, dient: Senyor, la vostra 

mina ha donat cinc mines. 19] digué aixi mateix a aquest: Tu també 

governa sobre cinc ciutats. 291 Paltre vingué, dient: Senyor, heus aqui 

la vostra mina, que he tingut guardada en un mocador; *perqué tenia 

por de vós, que sou home sever, us endueu el que no posáreu i colliu el 

que no sembráreu. Li digué: Per la teva boca et judico, mal servent; 

¿sabies que só home sever, que m'enduc el que no he posat i cullo el que 

no he sembrat? *Doncs, ¿per qué no posaves el meu diner al banc? 1 

jo, en venir, l'hauria cobrat amb el guany. 5241 als presents deia: Pre- 

neu-li la mina, i doneu-la al qui té les deus mines. ὅ51 li digueren: 

10, Mt. xvIIr, 11. 

amb la dels «talents», de Mt. XXV, 
14-30, com volen alguns crítics, puix 
les diferéncies (de lloc, de temps, de 
finalitat, i de moltíssims detalls) són 
massa considerables. 

La parábola fa referencia a l'actitud 
adoptada pels representants del poble 
Jueu respecte el Messias: «No volem 
que aquest regni sobre nosaltres». Els 

12, Mt. xxv, 14. 

servents són les diverses menes de se- 
guidors que anaren amb Jesús; el cás- 
tig dels enemics (27) és la predicció 
concreta de la ruina de Jerusalem i de 
la nació jueva. 

13.—Deumines. Vg.«decem mnas». 
La mina d'argent equivalia a unes 125 
ptes.; la Por, a 2,250. (Cf. Hagen, 
Realia Bibl.) 
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παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθή- 

σεται. “᾿ΓΠλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με 

βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπρο- 

σθέν μου. 

26. --- A qui no té, ádhuc el que té, li ταὶ del text, comentat egrégiament pels 
sera llevat. Tot el verset és grávid i Pares de l'Església amb una exquisida 
ple de transcendéncia. El sentit natu-  unanimitat, és que aquell que s'ha en- 
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Senyor, té deu mines. *6Us dic que a tot el qui té li será donat, ia qui 

no té, adhuc el que té, li será llevat. 27 Quant a aquells meus enemics 

que no volgueren que jo regnés sobre ells, porteu-los aci, i degolleu-los 

davant meu. 

26, Mt. ΧΠῚ, 12; xxv, 29; Mc. 1v, 25; Sup. vit, 18. 

riquit atresorant o fent valer les bones en canvi, perdrá fins els béns temporals 
obres, rebrá de Déu la recompensa que dels quals havia gojat en aquesta vida. 
mereix la seva fidelitat; el negligent, Cf. Mt. XII, 12; XXV, 29. 

10 - NOU TESTAMENT, XII 



PARS-TERTÍA 

VLTIMA FACTA VSQVE AD PASSIONEM 

(XIX, 28-XXI, 38) 

1. TRIVMPHALIS INTROITVS IN ÍERVSALEM 

28 Kal εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἷς Ἱεροσόλυμα. 

39 Καὶ ἐγένετο ὧς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ 

καλούμενον ᾿Ελαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν λέγων Ὕπάγετε 

εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ἣ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμέ-- 

νον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγά- 

γετε. 5! καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ¿pora Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι “O 

κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. “3 ἀπελθόντες δὲ οἵ ἀπεσταλμένοι εὗρον 

καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. “Ῥϑλυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἵ κύριοι 

αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί λύετε τὸν πῶλον ; oi δὲ εἶπαν ὅτι “O κύριος 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. kal ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐπιρί- 

ψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν ᾿Ιησοῦν: ὅ6πο- 

ρευομένου δὲ αὐτοῦ ὕὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ 600. Méy- 

γίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν ᾿Ελαιῶν 

ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ 

μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων, "8 λέγοντες 

Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος, 

ó βασιλεύς, ἐν ὀνόματι Κυρίου" 

29 βηθανιαν (TSV) pot. q. βηθανια (A) I| 30 λεγων (11) pot. q. εἰπὼν (TSV) |] 36 εαυτων (HV) 
uel autwy (TS) [38 o a. βάσιλευς (TH) uel om. (SV) 

28-40. — Cf. Mt. XXI, 1-9 1 notes; 37. — Lestol dels deixebles. La gen- 
Mc. XI, 1-10; Jo. XII, 12-19. tada de tota la Palestina, congregada 



TERCERA PART 

DARRERS FETS DE JESÚS 
(XIX, 28-XXI, 38) 

1. ENTRADA TRIOMFAL A JERUSALEM 

281, dites aquestes coses, anava davant (de tots), pujant a Jerusalem. 

291] s'esdevingué que, com fos prop de Betfagé i Betánia, a la muntanya 

anomenada de les Oliveres, envia dos dels deixebles, *dient: Aneu al 

vilatge d'enfront, i entrant-hi, trobareu un polli fermat, sobre el qual mai 

cap home no s'ha assegut; desfermeu-lo i meneu-lo. 1 si algú us pre- 

gunta: ¿Per qué el desfermeu? direu aixi: El Senyor n'ha menester. 

321, havent-se'n anat els enviats, ho trobaren tal com els havia dit. 5951, 

en desfermar ells el pollí, els seus amos els digueren: ¿Per que desfer- 

meu el polli?  **I ells digueren: El Senyor n'ha menester. ὅ51 el mena- 

ren a Jesús, i, havent tirat llurs mantells sobre el polli, hi feren pujar 

Jesús; 361, mentre avancgava, anaven estenent llurs mantells pel cami. 

3871, acostant-se ja ell a la davallada de la Muntanya de les Oliveres, tot 

Pestol dels deixebles comengaren gojosos de lloar Déu amb forta veu per 

tots els prodigis que havien vist, *8 dient: 

Beneit el qui ve, 

Rei, en nom del Senyor! 

29, Mt. xx1, 13 Mc. xr, 1. 35, lo. XII, 14. 

aleshores a Jerusalem, que creia en Jesu- 38. — Lc. hellenitza la forma hebrea 
crist. Vg. diu: «turbae discipulorum». de P'hossamna. 
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ἐν οὐρανῷ εἰρήνη 

καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. "ὦ 

39 Kal τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν “Διδάσκα- 

λε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. “9 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἷ λίθοι κράξουσιν. Kal ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν 

πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτήν, Lhéyov ὅτι El ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρα ταύτῃ 

καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην, νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 43ὅτι ἥξου- 

σιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἵ ¿xBpol σου χάρακά σοι καὶ πε- 

ρικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν, 5: καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ 

τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἄνθ᾽ ὧν 

οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. 

2. IESVS TEMPLVM PVRGAT 

5 Kal εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας, 

ἀδλέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ ἔσται ὃ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς" 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν. 

41 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ: οἵ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ oí 

γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἵ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ 

εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὃ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. 

3. DE POTESTATE lESv ET BAPTISMO lOANNIS 

(C. XX.) *Kal ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἥμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν 

λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν ol ἀρχιερεῖς καὶ oí 

γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις. *kal εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν 

Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὃ δούς σοι τὴν 

ἐξουσίαν ταύτην ; ὃ ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς ᾿Ερωτήσω ὑμᾶς 

κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ por “τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου ἐξ, οὐρανοῦ ἦν ἢ 

ἐξ ἀνθρώπων ; oi δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ᾿Εὰν 

εἴπωμεν Ἔξ οὐρανοῦ, ¿pel Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; “¿dv δὲ 

εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων, ὃ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἣμᾶς, πεπεισμένος 

γάρ ἐστιν ᾿Ιωάννην προφήτην εἶναι: ἴ καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πό-- 

θεν. ϑ8καὶ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω Úplv ἐν ποία ¿é- 

ουσία ταῦτα ποιῶ. 

43 παρεμβαλουσιν (THSV) pot. q. περιβαλουσιν. 
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Pau en el cel, 

᾿ i gloria en les altures ! 

591 alguns dels fariseus d'entre la multitud li digueren: Mestre, repteu 

els vostres deixebles. 491, responent, digué: Us dic, si aquests callen, 

les pedres cridaran. 411, quan fou a prop, veient la ciutat, plorá per ella, 

45 dient: Si coneixies en aquest dia també tu les coses que et durien la 

pau! Peró ara han estat escondides als teus ulls. Car dies vindran 

sobre tu, que els teus enemics t'envoltaran de trinxera, i t'encerclaran, i 

de tots costats 'oprimiran, **i et rebatran a terra, a tu i als teus fills que 

hi ha en tu, i no deixaran en tu pedra sobre pedra, perque no conegueres 

el temps de la visitació. 

2. PURIFICACIÓ DEL TEMPLE 

46] havent entrat en el temple, comencá a llancar fora els que hi ve- 

nien, “dient-los: És escrit: 1 será la meva casa, casa d'oració; ἱ vos- 

altres n'heu fet cova de lladres. 

41] ensenyava cada dia en el Temple; i els princeps dels sacerdots i els 

escribes amb els principals del poble cercaven de perdre'l, 481 no trobaven 

que havien de fer, car tot el poble n'era corprés, escoltant-lo. 

3. DE LA POTESTAT DE JESÚS 1 EL BAPTISME DE JOAN 

(C. XX.) *s'esdevingué que, un dels dies, instruint ell el poble en el 

Temple i anunciant la bona nova, es presentaren els princeps dels sacer- 

dots i els escribes amb els ancians, 21 li parlaren, dient: Digues-nos 

amb quina potestat fas aquestes coses, ¿o qui és que t'ha donat aquesta? 

3], responent, els deia: Jo també us demanaré una ra0; digueu-me: 

2El baptisme de Joan, ¿era del cel o dels homes? *I conferien ells, 

dient: Si responem: Del cel, dirá: ¿Per qué no el creguéreu? €] si 

diem: Dels homes, tot el poble ens apedregará, car está convencut que 

Joan era profeta. 71 respongueren que no sabien pas d'on. $1 Jesús els 

digué: 'Tampoc jo no us dic amb quina potestat faig aquestes coses. 

44, Mt. χχιν, 2; Mc. xmm, 2; Inf. xx1, 6. 45, Mt. xx1, 12; Mc. x1, 15. 46, 15. 1v1, 7; Ir. vir, 11. 2, Mt. 
EX1, 235 Mc. XI, 28. 

45-46. — Cf. Mt. XXI, 12-13 ino- 1-8. — Cf. Mt. XXI, 23-27; Mc. XI, 
tes; Mc. XI, 15-15. 27-33. 

47-48. — Cf. Mc. ΧΙ, 18. 
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4. PARABOLA AGRICOLARVM MALORVM 

9% Hp£gato de πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην Αν- 

θρῶπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἄπε- 

δήμησεν χρόνους ἱκανούς. 19καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωρ- 

γοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ kaprio0 τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ. 

οἵ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν. 1: καὶ πιροσέθετο 

ἕτερον πέμψαι δοῦλον: οἵ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἔξα- 

πέστειλαν κενόν. 13 καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι: ol δὲ καὶ τοῦτον 

τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 1ϑεῖπεν δὲ ὃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος Τί 

ποιήσω; πέμψω τὸν υἷόν μου τὸν ἀγαπητόν: ἴσως τοῦτον ἐντραπή- 

σονται. 1:ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἵ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέ- 

γοντες Οὗτός ἐστιν ὃ κληρονόμος: ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἣμῶν 

γένηται $ κληρονομία. Bkal ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 

ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;  ἐλεύ- 

σεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα 

ἄλλοις. ἀκούσαντες δε εἶπαν Μὴ γένοιτο. 11ὃ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς 

εἶπεν Τί οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο 

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν oí οἰκοδομοῦντες, 

οὗτος ἐγενήθη εἷς κεφαλὴν yoviac; 

18 πᾶς ὃ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται: ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν 

πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 

19 Kal ἐζήτησαν οἵ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν 

τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν, ἔγνωσαν γὰρ 

ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 

5. DE ΤΕΙΒΥΤΟ CAESARI RENDENDO 

30 Kal παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἕαυ- 

τοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὖ- 

τὸν τῇ ἀρχῆ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 51] καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

λέγοντες Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὗ 

λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν δδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις" 

23 ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ; 35 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν 
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4. PARÁBOLA DELS MALS TERRASSANS 

91 comencá de dir al poble aquesta parábola: Un home plantá una 

vinya, i Parrendá a uns terrassans, i s'absentá del pais forca temps. 

101 al seu dia enviá als terrassans un servent, perque li donessin dels 

fruits de la vinya; i els terrassans, havent-lo bastonejat, el feren marxar 

de buit. 111 torná a enviar un altre servent; ἰ ells, també aquest, havent- 

lo bastonejat i ultratjat, el feren marxar de buit. 121 torná a enviar un 

tercer; ¡ ells, també aquest, havent-lo ferit, el llancaren fora. 151 di- 

gué Pamo de la vinya: ¿Qué faré? Enviaré el meu fill estimat; a ell 

bé el respectaran. '*Peró, en veure'l, els terrassans discorrien ells amb 

ells, dient: Aquest és l'hereu; matem-lo, perque sigui nostra l'here- 

tat; 151, havent-lo tret fora de la vinya, el mataren. ¿Qué els fará, 

doncs, amo de la vinya? *'Vindra, i fará morir aquests terrassans, i 

donará la vinya a d'altres. 1, sentint aixó, digueren: Mai no sigui. 

11] ell, mirant-se'ls, els deia: ¿Qué vol dir, doncs, aixó que és escrit: 

La pedra que rebutjaren els qui edificaven, 

aquesta ha esdevingut pedra angular? 

18 Tot el qui caigui damunt aquesta pedra s'hi esberlará; i sobre qui ella 

caigui, l'esclafará. 

19] cercaren els escribes i els princeps dels sacerdots de posar-li mans 

a sobre en aquella hora, sinó que temeren el poble; car comprengueren 

que aquesta parábola l'havia dita per ells. 

5. DEL TRIBUT AL CESAR 

20 1, estant-li a laguait, enviaren uns emissaris que fingissin d'ésser jus- 

tos, per a agafar-se d'una dita seva, a fi de lliurar-lo a lautoritat i poder 

del governador. “11 Pinterrogaren, dient: Mestre, sabem que parleu i 

ensenyeu rectament, i no feu accepció de persones, sinó que ensenyeu el 

cami de Déu segons veritat: 22¿Ens és licit de pagar tribut a César, o no? 

9, 1s. v, 13 Ir. 11, 21; Mt. xx1, 335 Mc. ΧΙ 1. 17, Ps, cxvim, 22; ls. xxvm, 16; Act. 1v, 11; Rom. 1x, 
335 IPtr. 11, 7. 20, Mt. xxtr, 15; Mc. Xu, 13. 

9-19. — Cf. Mt. XXL 33-36; Mc. Pedra angular. Lit.: «cap d'angle». 
ΧΙ], 1-12. : 20-26. — Cf. Mt. XXII, 15-22; Mc. 

17. — Cita el Ps. CXVIII, 22. ΧΙ], 13-17. 
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πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς 3:Δείξατέ μοι δηνάριον. τίνος ἔχει 

εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν ; oí δὲ εἶπαν Καίσαρος. 538 ὃ δὲ εἶπεν τιρὸς αὐτούς 

Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Kalgapos Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. ral 

οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι τοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαν- 

τες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. 

6. DE RESVRRECTIONE MORTVORVM 

27 Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, ol λέγοντες ἀνάστασιν μὴ 

εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν “λέγοντες Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν 

ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ñ, 

ἵνα λάβῃ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελ- 

φῷ αὐτοῦ. “9ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν: καὶ ὃ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα 

ἀπέθανεν ἄτεκνος: ὅθκαὶ ὃ δεύτερος 5: καὶ ὃ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, 

ὡσαύτως δὲ καὶ ol ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. 33 ὕστερον 

καὶ ἣ γυνὴ ἀπέθανεν. 3% γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνε- 

ται γυνή ; οἷ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. “kal εἶπεν αὐτοῖς ὃ 

Ἴησοθς Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, oi δὲ 

καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἔκ 

νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται: 86 οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύ- 

νανται, ἰσάγγελοι γάρ εἶσιν, καὶ υἷοί εἶσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ 

ὄντες. ὅϊ[ ὅτι δὲ ἐγείρονται oí νεκροὶ καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βά- 

του, ὡς λέγει Κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸν ᾿Ισαὰκ καὶ θεὸν ᾿Ιακώβ' 

38QedG δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 

8 ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν Διδάσκαλε, καλῶς 

εἶπας. 40 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 

7. DE NATVRA CHRISTI 

41 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Más λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι Δαυὶδ 

vióv; 43 αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν Εἶπεν ὃ Kúpioc τῷ 

27 heyovtes (H) uel ἀαντιλεγοντες (TSV) |] 42 autos yap (THV) uel χαι autos (S) || o a. χυριος 
(TSV) pot. q. om. (H) 

27-40. — Cf. Mt. XXII, 23-33; Mc.  comprén tots els homes existents abans 
18-27. de la resurrecció dels morts. 

34. — Els fills d'aquest segle. Ordinaá- 37. —Á l'indret de Vesbarzer. AVHo- 
riament, aquesta locució fa referencia  reb, el pic més alt de la serralada del 
a la part depravada de la humanitat; Sinai. Cf. Ex. Ill, 2-6. ; 
ací, peró, sense cap distinció moral, 38. —Per a ell tots viven. Esa dir: 
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231 ell, advertint llur falsia, els deia: *Mostreu-me un diner: ¿de qui 

té la imatge i la inscripció? I ells digueren: De César. 251 els digué: 

Doncs, torneu el que és de César, a César, i el que és de Déu, a Déu. 

261 no pogueren agafar-se d'aquesta dita davant el poble, i, meravellats 

per la seva resposta, callaren. 

6. DE LA RESURRECCIÓ DELS MORTS 

271, atansant-se alguns dels saduceus, els quals diuen que no hi ha re- 

surrecció, el preguntaren, ?Bdient: Mestre, Moisés ens deixa escrit que, 

si el germá d'un morís tenint muller, i fos sense fills, prengui el seu germá 

la muller, i susciti semenca al seu germá. *%Eren, doncs, set germans: 

i el primer, havent pres muller, mori sense fills; %%i el segon, ὅ11 el ter- 

cer la prengueren, i aixi mateix tots set no deixaren fills, i moriren; *2f- 

33 La dona, doncs, en la resurrecció, ¿de 

511] els di- 

gué Jesús: Els fills d'aquest segle es mulleren i es mariden, pero els 

nalment també mori la dona. 

quin d'ells será muller? Car tots set la tingueren per muller. 

qui hauran estat judicats dignes d'aconseguir Paltre segle i la resurrecció 

d'entre els morts ni es mulleren ni es mariden; car ja no poden morir, 

puix que són com angels, i són fills de Déu, essent fills de la resurrecció. 

37] que els morts ressusciten, també Moisés ho insinua, a l'indret de lP'es- 

barzer, quan anomena Senyor el Déu d'Abraam, i Déu d'Isaac, i Déu de 

Jacob; *8i no és pas Déu de morts, sinó de vivents, i és que per a ell tots 

viuen. 

lat bé. 

39 1, responent alguns dels escribes, digueren: Mestre, heu par- 

10 Car no gosaven preguntar-li res més. 

7. LA NATURALESA DEL CRIST 

Δ els deia: ¿Com diuen que el Crist és fill de David? *%Car David 

mateix diu en el llibre dels Salms: Digué el Senyor a mon Senyor: Seu 

25, Rom. x1, 7. 27, Mt. xxm, 23; Mc. χιι, 18. 
ΧΧΙΙ, 44; Mc. x11, 36. 

28, Dt. xxv, ς. 97, Εχ. τὰ, 6. 42, Ῥ5. cix, 13 Mt. 

«relativament a Déu són vivents», αἰχί 
com relativament a nosaltres són 
morts. En el grec hi ha un datiu de 
relació, semblant al de Gal. VI, 14, 

dativus commodi (cf. Abel, Gramm. du 
grec bibl.) Pel valor de l'argument n'hi 
ha prou amb qué πάντες faci referén- 
cia als tres patriarques, encara que la 

¿pol κόσμος ἐσταύρωται, «el món és 
crucificat per mi», go és, «respecte de 
mi», «pel que a mi fa». Al contrari 
en Rom. VI, 10, ζῇ τῷ θεῷ, hi ha un 

paraula compren tots els morts en ge- 
neral. 

41-44. — Cf. Mt. XXII, 41-46; Mc. 

ΧΙ, 35-37- 
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κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου “ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὕπο- 

πόδιον τῶν ποδῶν σου: “'’ Δαυὶδ οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς 

αὐτοῦ ἐστιν ; 

8. DE MALA VITA ET POENA SCRIBARVM 

45”Akovovtoc δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 1 Mpo- 

σέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ 

φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, ol κατεσθίουσιν τὰς 

οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται' οὗτοι λήμψονται 

περισσότερον κρίμα. 

9. DE MVNVSCVLO VIDVAE 

(C. XXI.) %”Avafhéyac de εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλά- 

κιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους: ὥ2εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλ- 

λουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, ὃ καὶ εἶπεν ᾿Αληθῶς λέγω ὕμῖν ὅτι ἣ χήρα αὕτη 

ἣ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν’ máviec γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισ- 

σεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὕστερήματος 

αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 

IO. SERMO SCHATOLOGICVS DOMINI 

5Kal τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμα- 

σιν κεκόσμηται, εἶπεν 9 Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς 

οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

Τ᾽ Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, 

καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; $6 δὲ εἶπεν Βλέπετε μὴ 

πλανηθῆτε' πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ᾿Εγώ 

εἶμι καί “O καιρὸς ἤγγικεν: μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν, ϑὅταν δὲ 

ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε: δεῖ γὰρ ταῦτα 

γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. lróte ἔλεγεν αὐτοῖς 

44 νιος αὐτου (SV) pot. q. αὐτου νιος (TH) || XXI. 2 λεπτα ὃυο (H) uel 0uo herra (TSV) || 
3 αὐτὴ ἡ πτωχὴ (4) pot. q. y πτώχη αντὴ (TSV) || 4 παντες (H) pot. q. arravres (TSV) |[6 om. 
wóe a. ος (TSV) pot. q. add. (H) ||8 om. ot: ὁ. λεγοντες (THV) uel add. (S) 
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a la meva dreta, “fins que posi tos enemics per escambell dels teus peus; 

ΑΔ aixi David Panomena Senyor, ¿com, doncs, és fill seu? 

8. DE LA MALA VIDA I DEL CASTIG DELS ESCRIBES 1 FARISEUS 

451, sentint-ho tot el poble, deia als seus deixebles : 46 Guardeu-vos dels 

escribes, que els plau de passejar-se amb les vestidures llargues, i amen 

les salutacions en les places, i els primers setials en les sinagogues, i els 

primers llocs en els convits, que devoren les cases de les vídues, i per 

pretext oren llargament; ells hauran major condemna. 

9. L'OFERTA DE LA VÍDUA 

(C. XXI.) 11, algant els ulls, veié com els rics tiraven llurs ofrenes 

al Gazofilaci; 31 veié una vidua pobra que hi tirava dues peces menudes, 

31 digué: Us dic en veritat que aquesta vidua pobra ha tirat més que 

tots; *perque tots aquests, de llur abundancia han tirat a les ofrenes, i 

ella, de la seva pobresa tot el que tenia per viure hi ha tirat. 

10. DISCURS ESCATOLÓGIC DEL SENYOR 

51, parlant alguns del Temple, com era ornat de belles pedres i presen- 

talles, deia: £ Tot aixó que veieu, dies vindran que no en restará pedra 

sobre pedra que no sigui derrocada. 

ΤΊ Pinterrogaren, dient: Mestre, ¿doncs quan succeirá αἰχὸ, i quin será 

el senyal, quan aixó sigui a punt de succeir? 81 ell digué: Mireu de 

no ésser seduits; car molts vindran amb el meu nom, dient: Só jo; i: 

El temps és a prop; no aneu darrera d'ells. 31, quan sentireu guerres 

i revoltes, no us esglaieu; car tot aixó ha d'esdevenir-se primerament 

peró no tot seguit la fi. 1Llavors els deia: S'alcará nació contra nació, 

46, Mt. χχπι, 6; Mc. x11, 38; Sup. x1, 43. 1, Μς. χπ, 41. 5, Mt. χχιν, 13 Mc. xn, 1. 6, Sup. xIX, 44. 

45-47. — Cf. Mt. XXIII, 1-36; Mc. grans edificacions. Lc. fa referéncia 
XII, 37-40. Vegeu les notes a Mt.i¡Mc. més aviat a l'ornamentació interior. 

1-4. — Cf. Mc. XII, 41-44, i notes. La conversa comencada en el Temple 
5-6. — Cf. Mt. XXIV, 1-2; Mc.  continuá pel camí de Getsemaní, per 

XITI, 1-2. aixó Lc. nota la bellesa i riquesa de 
En Mt. i Mc. els deixebles «havent  linterior, iMc. la grandesa de la cons- 

sortit del temple » mostren a Jesús les  trucció vista de fora. 
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᾿Εγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ¿mi βασιλείαν, 11 σεισμοί te 

μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ 

ἄπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται. 

1: Γρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὖ- 

τῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, 

ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. 

1Ὁ ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. lMBéte οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 

μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι. 15 ἐγὼ γὰρ δῶσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν 

A οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν πάντες ol ἀντικείμενοι ὑμῖν. 

16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὕπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ 

φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, Y καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὕπὸ πάντων 

διὰ τὸ ὄνομά μου. 18καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 

Déy τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

ξούοταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων ᾿Ιερουσαλήμ, τότε 

γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἣ ἐρήμωσις αὐτῆς. 3: τότε oí ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέ- 

τῶσαν εἷς τὰ ὄρη, καὶ ol ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἷ ἐν ταῖς 

χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἷς αὐτήν, 25ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί 

εἶσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 59 οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχού- 

σαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις: ἔσται γὰρ ἀνάγκη 

μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 3“ καὶ πεσοῦνται στόματι 

μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἷς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ 

ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. 

25 Kal ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς 

γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου, 2 ἀποψυχόντων 

ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἵ 

γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 51 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 

28”Apxouévov δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς 

ὑμῶν, διότι ἐγγίζει y ἀπολύτρωσις ὑμῶν. Kal εἶπεν παραβολὴν αὖ- 

τι λιμοι χαι λοιμοι (TSV) pot. q. horror χάι λιμοι (H) || ar” ουρανου σήημεια μεγαλα (HV) 
μεὶ σ. y. ἀπ᾿ ουρανου (8) uel σ. μ. ar” ουρανον μ. (T)|]12 τας a. συναγωγας (TA) uel om. (SV) 
|{13. om. de a. υμιν (TH) pot. q. add. (SV) || 15 παντες (SV) pot: q. ἀπαντες (TH) || 24 om. yor 
egovta a χαιροι (TV) pot. q. add. (H) : 5. χαιροι χαι εσ. X. 

7-11. — Cf. Mt. XXIV, 3-8 1 nota 
corresponent; Mc. XIII, 4-8. 

12-19. — Cf. Mt. XXIV, 9-14; X, 
17-22, 30; Mc. XIII, 9; Lc. XII, 11-12. 

19. — Guanyeu-vos les vostres animes. 
Alguns crítics prefereixen el futur (lle- 
git per la Pesxito i la Vg.: possidebitis) 

a Vaorist κτήσασθε. La possessió s'o- 
posa virtualment a la pérdua (cf. Mt. 
X, 39). No perdre la seva ánima és 
conservar la seva possessió. 

20-24. — Cf. Mt. XXIV, 15-20; Mc. 
XIII, 14-18. Esla predicció de la ruina 
de Jerusalem i del temple. Les legions 
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i regne contra regne, Mi grans terratrémols hi haurá, i en diversos llocs 

fams i pestes, i esgarrifadores aparicions, i del cel grans senyals hi haura. 

121, abans de tot aixó, posaran llurs mans damunt vostre, i us perse- 

guiran, lliurant-v0s a les sinagogues i presons, enduts davant de reis i de 

governadors per causa del meu nom; 151 aixó acabará per a vosaltres en 

testimonianca. *Resoleu, doncs, en vostres cors de no preocupar-vos 

per la vostra justificació, 1? car jo us donaré boca i saviesa, a la qual no 

podran resistir ni contradir tots els vostres adversaris. 161 sereu lliurats 

ádhuc per pares i germans i parents i amics, i de vosaltres n'occiran, . 

17i sereu odiats de tots per causa del meu nom. *$%Peró no es perdra pas 

un cabell del vostre cap. **%Per la vostra perseverangca guanyeu-vos les 

vostres ánimes. 

20] quan veureu Jerusalem cerclada de legions, llavors sapigueu que és 

a prop la seva desolació. ? Llavors els qui siguin a la Judea fugin a les 

muntanyes, i els qui siguin dintre la ciutat, que en surtin, i els qui siguin 

als camps, que no hi entrin, *2car dies són aquests de venjanca, per 

acomplir-se totes les coses que són escrites. 25 Ai de les que duran fruit 

d'entranyes i de les que criaran en aquells dies! Perqué hi haurá gran 

fretura damunt la terra, i ira contra aquest poble, *%i cauran al tall de 

Pespasa, i seran enduts captius per totes les nacions, i Jerusalem será cal- 

cigada pels gentils, fins que s"hagin acomplert els temps de les nacions. 

25] senyals hi haurá en el sol, i la lluna i els estels, i sobre la terra an- 

goixa de pobles esmaperduts pel bramular de la mar i les onades, ?*4mo- 

rint-se els homes d'esglai i d'ansietat davant les coses que sobrevindran al 

món, car les poténcies del cel trontollaran. 271 llavors veuran el Fill de 

home venint en un núvol amb gran poder i gloria. 251, quan aquestes 

coses comencin de succeir, redreceu-vos i alceu les vostres testes, perqué 

és a prop la redempció vostra. 391 els deia una parábola: Vegeu la fi- 
20, Dn. 1x, 27; Mt. xxIv, 155 Mc. XIIL, 14. 25, Is. xn, 10; Ez. xxxt, 7; loel, 11, 15; Mt. xxtx, 25; 

Mc. xn, 24. 28, Rom. vin, 23. 

de Vespasiá, comanades pel seu fill 
Titus, assetjaren Jerusalem l'any 70. 
Aleshores la comunitat cristiana aban- 
dona la ciutat i es refugia, en gran part, 
a Pella, en les muntanyes de Galaad. 
Sobre els horrors d'aquesta guerra, cf. 
Flav. Jos. De bello iudaico, V, νι, vit. 
El setge, que durá set mesos, fou dels 
més terribles de la história del món: 
la ciutat fou arrasada, incendiada i 
presa a sang i foc; sols deixaren les 

torres Hippicus, Fasael i Mariamna, 
com a record de la gesta dels romans. 
Milers de jueus moriren pel glavi, les 
malalties 1 la fam; els que restaren 
foren fets presoners o venuts com a 
esclaus. 

25-27. — Cf. Mt. XXIV, 29-30; Mc. 
XIII, 24-26. Descripció de la fi del món. 

28. — Cf. Rom. VIII, 19-23; Phil. 
MEL 25. ΠΕ ΕΞ. Τα Os Ab JU τ: 
Πδρτ: ΤΧ. 28: 724: Vi 
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τοῖς *ldete τὴν συκῆν καὶ πάντα TA δένδρα: ὅϑὅταν προβάλωσιν ἤδη, 

βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν’ 81 οὕτως 

καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἣ βασι- 

λεία τοῦ θεοῦ. 33 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὗ μὴ παρέλθῃ Ñ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν 

πιάντα γένηται. 388 δ οὐρανὸς καὶ ἣ γῆ παρελεύσονται, oí δὲ λόγοι μου οὐ 

μὴ παρελεύσονται. 

34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μή ποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν al καρδίαι ἐν 

κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑὕμᾶς 

αἰφνίδιος Y ἡμέρα ἐκείνη óc παγίς: ἔπεισελεύσεται γὰρ ἔπὶ πάν- 

τας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. ὃ ἀγρυτινεῖτε 

δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ 

μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἷοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

37*Hv δὲ τὰς ἡμέρας ἔν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμε- 

νος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ᾿Ελαιῶν: 88 καὶ πᾶς ὃ λαὸς 

ὥρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 

30. — Mostren fruit. Propiament, 31.—EÉs a prop el regne de Déu. 
brosten. S'entén, en la seva consumació. 
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guera ¡i tots els arbres; quan ja mostren fruit, veient-ho, per vosaltres 

mateixos coneixeu que Pestiu és a prop; *aixi també vosaltres, quan 

veureu que s'esdevenen aquestes coses, sapigueu que és a prop el regne 

de Déu. *2En veritat us dic que no passará pas aquesta generació fins que 

tot s'hagi esdevingut. *3El cel i la terra passaran, i les meves paraules 

no passaran pas. 

541 pareu compte per vosaltres mateixos, no sigui que els vostres cors 

s'afeixuguin en orgies i embriagueses i neguits del viure, i vingui sobre 

vosaltres sobtós aquell dia com baga corredora; car vindrá damunt tots 

els qui habiten per tota la fas de la terra. *1 vetlleu, tostemps orant, per 

tal que pugueu defugir totes aquestes coses que han d'esdevenir-se, i 

compartixer ferms davant el Fill de home. 

37] era de dia en el Temple ensenyant, i les nits, eixint, les passava al 

ras en la muntanya anomenada de les Oliveres. *8] tot el poble matine- 

java (per venir) a ell, a sentir-lo en el Temple. 

34-36. — Exhortació a la vigilancia. 42; Mc. ΧΙΠ, 33-37; Lc. XII, 41- 
Cal estar preparat pel darrer dia, car 48. 
hom ignora quan será. Cf. Mt, XXIV, 37-38. — Cf. Jo. VII, 1-2. 



PARS QVARTA 

SACERDOTIVM SALVATORIS MVNDI 

(XXI, 1-XXIIL, 56) 

I. IESVS INTER DISCIPVLOS SVOS 

(XXIL, 1-46) 

1. Propiri0 IvpDAE ÍscARIOTIS 

(C. XXI.) **HyyiLev δὲ ἣ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη Πάσχα. 

3 καὶ ἐζήτουν ol ἀρχιερεῖς καὶ οἵ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, 

ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. ὃ Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἷς ᾿Ιούδαν τὸν καλού- 

μενον ᾿Ισκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα. “καὶ ἀπελθὼν 

συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ 

αὐτόν. ϑκαὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. δκαὶ 

ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου 

αὐτοῖς. 

2. 'VLTIMA CENA DOMINI 

TA A ς € A mm 5 , El , " 8 

Ηλθεν δὲ ἧ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἣ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα καὶ 

ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην εἰπών [Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἣμῖν 

τὸ τπιάσχα ἵνα φάγωμεν. 9οἷ δὲ εἶπαν αὐτῷ [Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν ; 

105 δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ιδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἷς τὴν πόλιν συναντήσει 

ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάξζων᾽' ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς 



QUARITAS2ARE 

SACERDOCI DEL SALVADOR DEL MÓN 
(XXIL, 1-XXIIL, 56) 

I. JESÚS ENTRE ELS SEUS DEIXEBLES 
(XXIL 1-46) 

1. TRAIDORIA DE JUDAS 

(C. XXI.) 11 s'acostava la Festa dels Ázims, anomenada Pasqua. 21 

cercaven els princeps dels sacerdots i els escribes com podrien llevar-li la 

vida, car temien el poble. *I entrá Satanás en Judas, l'anomenat Iscariot, 

que era del nombre dels dotze. *I aná a eonferir amb els princeps dels 

sacerdots i els caps de guardia del Temple com els el lliuraria. 91 ells 

s'alegraren, i convingueren de donar-li diner. 51 ell s'hi compromete, i 

cercava bona avinentesa de lliurar-los-el d'amagat de la multitud. 

2. LA DARRERA PASQUA DEL SENYOR 

ΤΙ vingué el dia dels Ázims, en el qual s'havia d'immolar la Pasqua; 

8i envia Pere i Joan, dient: Aneu aparellar-nos la Pasqua, per a menjar- 

la. 51 ells li digueren: ¿On voleu que aparellem? 191 ell els digué: 

Mireu, entrant vosaltres a la ciutat, encontrareu un bon home portant un 

1, Mt. xxv1, 2; Mc. χιν, 1. 3, Mt. xxvI, 14; Mc χιν, 10. 

Aquesta quarta part de Lc. conté la Cf. Mt. XXVI, 1 ss.; Mc. XIV, 1 ss. 
narració de la vida sofrent i gloriosa 7-14. — Cf. Mt. XXVI, 17-20 1 la 
de Jesús (XXIL-XXIV). nota corresponent; Mc. XIV, 12-17. 

11 - NOU TESTAMENT, XII 



81 KATA AOYKAN -XXIL, 11-27 

τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ olkodeoriórn τῆς 

οἰκίας Λέγει σοι ὃ διδάσκαλος [Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα 

μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 1Ξκἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα 

ἐστρωμένον: ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 18 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει 

αὐτοῖς, καὶ ἥτοίμασαν τὸ τιάσχα. 

14 Kal ὅτε ἐγένετο Y ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ oí ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15 καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς ᾿Επιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ 

ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν: 1θλέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὗ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως 

ὅτου πληρωθῇ Ev τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 1ἴ καὶ δεξάμενος ποτήριον εὖχ-- 

αριστήσας εἶπεν Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς. 185 λέγω 

γὰρ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως 

οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθη. 13 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν 

καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδό-- 

μενον’ τοῦτο ποιεῖτε εἷς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 39 καὶ τὸ ποτήριον ὧσ- 

αύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον ἧ καινὴ διαθήκη 

ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον. 

21 Πλὴν ἰδοὺ ἣ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης" 

3 ὅτι ὃ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ 

τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽’ οὗ παραδίδοται. 33 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζη- 

τεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὃ τοῦτο μέλλων πράσσειν. 

24”Eyéveto δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι 

μείζων. 

αὐτῶν καὶ οἵ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 

256 δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν 

Σθ ὑμεῖς δὲ 

οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὃ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὃ νεώτερος, καὶ ὃ ἡγούμε- 
ε 

νος ὡς ὃ διακονῶν: ὥῖ τίς γὰρ μείζων, ὃ ἀνακείμενος ἢ ὃ διακονῶν ; 
ΠῚ E οὐχὶ ὃ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὃ διακονῶν. 

19-20 TO ὑπερ... ἐεχχυννομενον (TSV) non autem non om. (H) 

15-18. — Cf. Mt. XXVI, 29 i les no- 
tes; Mc. XIV, 25. 

15. — Amb gran desig he desitjat. 
Aquesta frase, segons Joion, és un 
«septantisme». Dalman (Jesus-Jeschua, 
P. 116), la considera com una excepció 
del dialecte galileu. Les paraules de 
Jesús tenen un sentit més pregon si es 
té en compte que hagué d'anticipar la 
Pasqua. 

19-20. — Cf. Mt. XXVI, 26-19 i no- 
tes; Mc. XIV, 22-25. 

Aquest calze és. Lc. transcriu les pa- 
raules de Jesús amb els mateixos ter- 

mes de Sant Pau (I Cor. XI, 25), 1la 
fórmula per ell emprada ve a dir: 
«El contingut d'aquest calze és la meva 
sang, amb la qual (o per la qual) es 
clou la nova alianga» (Crampon). 
T'antiga alianca havia estat segellada 
amb la sang de les víctimes (Gn. XV, 
Ss Εχ. ΧΙ, 22. ss ΚΧΙΝ 5). 15 
nova ho será per la sang del Crist. 

21-23. — Cf. Mt. XXVI, 21-25 ino- 
tes; Mc. XIV, 18-21; Jo. XIII, 21-30. 

Segons la narració dels altres evan- 
gelistes, i el que sembla més adient, i 
és el parer de gran nombre de Pares 
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cántir d'aigua; seguiu-lo a la casa on entri. [171 direu a P'amo de la casa: 

El Mestre et diu: ¿On és la cambra on he de menjar la Pasqua amb els 

deixebles? 151 ell us mostrará a dalt una sala gran amb els triclinis posats; 

alli aparelleu. 151, havent-se'n anat, ho trobaren tal com els havia dit, i 

aparellaren la Pasqua. 

14], quan fou Phora, es posá a taula, i els apostols amb ell. 151 els 

deia: Amb gran desig he desitjat menjar aquesta Pasqua amb vosaltres, 

abans del meu patir, l*car us dic que no la menjaré pas més fins que 

s'acompleixi en el regne de Déu. 171, prenent un calze, havent fet grá- 

cies, digué: Preneu-lo, i repartiu-lo entre vosaltres; 1$car us dic, d'ara 

més no beuré pas del fruit del cep fins que vingui el regne de Déu. 151 

prenent pa, havent fet gracies, el parti, i els el doná, dient: Aquest és el 

meu cos, que per a vosaltres és donat; feu aixó en memoria de mi. 29] el 

calze aixi mateix després de sopar, dient: Aquest calze és la nova alian- 

ca en la meva sang, que per a vosaltres és versada. 

21Peró heus aquí amb mi sobre la taula la má del qui tracix; car 

el Fill de Phome, segons és decretat certament se'n va; ai, peró, d'aquell 

home per qui és trait! 2] ells comencaren de preguntar-se els uns als 

altres, qui podia ésser 4᾽ 6115 el qui faria aixó. 

2411 tamhé hi hagué entre ells rivalitat, quin d'ells havia d'ésser tingut 

com a major. 3951 ell els deia: Els reis de les nacions les senyoregen, 

i els qui dominen sobre elles són anomenats benfactors. 291 vosaltres, no 

aixi, ans el més gran entre vosaltres esdevingui com el més jove, i el qui 

mana com el qui serveix; car, ¿qui és major, el qui és a taula o el 

qui serveix? ¿No és el qui és a taula? 110 enmig vosaltres só com el qui 

serveix. 

14, Mt. xxvx1, 20; Mc. χιν, 17. 19,1 Cor. xt, 24. 22, Ps. 
XL, 10. 25, Mt. xx, 25; Mc. x, d2. 

21, Mt. xxv1, 213 Mc. xiv, 18; lo. ΧΙ, 21. 

de l'Església i d'exegetes moderns, Ju- 
das sortí del cenacle abans de la insti- 
tució de la Sagrada Eucaristia (cf. Jo. 
XIII, 30). Lc. en aquesta perícope re- 
uneix tots els defalliments dels após- 
tols, sense entrar en detalls cronoló- 
glcs. 
24-27. — Cf. Mt. XX, 24-28; Mc. 

X, 41-45. Lc. és l'únic que posa en 
aquest lloc la contesa haguda entre els 
apóstols sobre petites ambicions. Dis- 
cussions semblants les havien tingut 
altres vegades (vegeu els llocs paral- 

lels citats). Aquests vv. no són, doncs, 
un «doublet». 

25.—Són anomenats benfactors. Evep- 
γέται : és el sobrenom honorific d'E- 
vergeta (= benfactor, portat per molts 
reis de Siria i d'Egipte, als quals aquí 
es fa referencia [Joúon]). L'aHusió era 
perfectament inteHigible pels apostols. 

Son anomenats. El context sembla 
indicar que no era una apellació espon- 
tánia del poble, ans καλοῦνται aquí sig- 
nifica «es fan anomenar»; comp. Mt. 
XXIII, 8. 
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28 Ὑ μεῖς δέ ἐστε ol διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου. 

“9 ἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὃ πατήρ μου βασιλείαν, 

30 (va ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ 

καθήσεσϑε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ ᾿Ισραήλ. 

1 Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὃ Σατανᾶς ἐξητήσατο ὕμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν 

σῖτον. 53 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἣ πίστις σου" καὶ σύ 

TIOTE ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. 88 ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, 

μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἶμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. ὅ: ὃ 

δὲ εἶπεν 

ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. 

Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με 

35 Kal εἶπεν αὐτοῖς “Ote ἀπέστειλα ὕμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας 

καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὕὑστερήσατε; 
€ 

οἵ δὲ εἶπαν Οὐθενός. 58 εἶπεν 

δὲ αὐτοῖς ᾿Αλλὰ νῦν ὃ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, δμοίως καὶ πήραν, καὶ 

ὃ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 51: λέγω 

γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό Καὶ μετὰ 

ἀνόμων ἔλογίσθη: 

Kúpie, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. 

καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔγχει. 3801 δὲ εἶπαν 

ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ikavóv ἐστιν. 

3. ÁNSIETAS leEsv 

39 Kal ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἷς τὸ "Ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν' 

ἠκολούϑησαν δὲ αὐτῷ καὶ oí μαθηταί. 

εἶπεν αὐτοῖς [ΓΠροσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 

γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου 

41 καὶ αὐτὸς 

ἀπεστάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόναται προσηύχετο 

2 λέγων 

πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 

Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἄττ᾽ ἐμοῦ’ 

48 ὄφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος 

30 ἐσθητε (TH) pot. q. ἐεσθιητε (SV) |] 37 om. ett p. οτι (TH) pot. q. add. (SV) || 42 παρενεγχε 
(HV) pot. q. παρενεγχαι (T) non autem παρενεγχειν (S) |] 43 arm” ovpavov (TSV) pot. q. απο του O. 
(1D) || 43-44 add. (TSV) non autem om. (H) 

28-30. — [ vosaltres sou. Es un elogi 
discret als apostols que, en realitat, 
s'havien conduit amb llur Mestre com 
a deixebles i servents fidels 1 abnegats. 

29. — Disposo del regne. Aci el ma- 
tís βασιλεία, més que «regne» significa 
«reialesa, dignitat reial», com en XIX, 
12; XXIII, 42. La marca d'aquesta 
reialesa és que els apóstols seuran en 
trons 1 judicaran les tribus d'Israel. Les 
«dotze tribus» figuren la universalitat 
dels habitants del regne. 

31. —Simo, Simó. La repetició del 

nom dóna una solemnitat especial a les 
paraules que seguiran. A les manio- 
bres diaboliques, Jesús oposa la seva 
oració infaMible. Pere, convertit (des- 
prés de la feblesa de les seves nega- 
cions), com a cap dels apóstols i de 
DEsglésia, haurá de confirmar, mante- 
nir els altres en la fe, pel seu ensenya- 
ment ¡el seu exemple. Aquest text té 
una gran transcendencia dogmática pel 
que fa relació a la infallibilitat doctrinal 
del Vicari de Jesucrist. 

Garbellar-vos. La comparanca es li- 
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28] vosaltres sou els qui heu perseverat amb mi en les meves proves; 

591 jo disposo del regne en favor vostre, aixi com en disposá el meu 

Pare en favor meu, % per tal que mengeu i begueu a la meva taula en el 

meu regne, i segueu en solis judicant les dotze tribus d”Israel. 

31 Simó, Simó; mira que Satanás us ha demanat per a ell, a fi de gar- 

bellar-vos com el blat; jo, peró, he pregat per tu, perqué no falli la 

teva fe; ¡ tu, temps a venir, convertit, confirma els teus germans. 351 ell 

li digué: Senyor, amb vós disposat estic a anar fins a la presó ia la mort. 

34] ell digué: Pere, et dic que no cantará avui el gall fins que tres ve- 

gades haurás negat de conéixer-me. 

351 els deia: Quan us he enviat sense bossa, ni alforja, ni calcat, ¿és 

que us ha mancat res? *%6] ells digueren: No res. I els digué: Ara, 

peró, qui tingui bossa que la prengui, i aixi mateix Palforja; i qui no en 

tingui, que vengui el seu mantell i compri glavi. 37 Perqué us dic que 

s'ha d'acomplir en mi aixó que és escrit: [1 entre malfactors fou comptat; 

i, certament, les coses que a mi atanyen són a la fi. ὅ51 ells digueren: 

Senyor, heus aqui dos glavis. I ell els digué: Prou n'hi ha. 

3. ÁGONIA DE JESÚS 

$9], havent sortit, se n'aná, segons costum, a la Muntanya de les 

Oliveres; i el seguiren també els deixebles. *“I, essent al lloc, els 

digué : 341 aparta d'ells cosa 

VPun tret de pedra; i, posat de genollons, orava, *dient: Pare, si 

voleu, aparteu aquest calze de mi; no es faci, pero, la meva voluntat, 

Oreu per no entrar en temptació. 

sinó la vostra. 41 del cel li aparegué un angel que el confortava. 1, es- 

34. Mt. xxv1, 34; Mc. x1v, 30. 35,Mt.x,9. 37,15. 111,12. 39, Mt. xxvI, 36; Mc. x1v, 32; lo. xvnr, 
1. 41, Mt. χχνι, 37; Mc. χιν, 55. 

mita a Pacció de sacsejar, passar pel 
sedás de la prova i de la persecució. 

33-34. — Cf. Mt. XXVI, 33-34; Mc. 
XIV, 29-30; Jo. XIII, 37-38. 

36. — El seu mantell. Vg. dia: «tu- 
nicam suam». Aquestes paraules no 
s'havien de prendre al peu de la lletra, 
com feren els apóstols (38), sinó com 
a imatges amb les quals Jesús insinua 
els patiments, els perills ¡les persecu- 
cions que trobarien els apóstols en la 
predicació de 1'Evangeli. 

37. — L entre malfactors fou comptat. 
CAS LM [ 

38. —Prou v'hi ha. Es a dir: no 
parlem més d'aixó. El llenguatge me- 
taforic de Jesús els apostols l'havien 
pres literalment. Quan veuran el diví 
Mestre lliurar-se voluntariament a la 
mort, aleshores comprendran el verta- 
der sentit d'aquestes paraules. 

39-46. — Cf. Mt. XXVI, 30, 36-46 ; 
Mc. XIV, 26, 32-42. 

43. — Li aparegué un angel. Lc. és 
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ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. “καὶ γενόμενος Ev ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον 

TIpoonúxeto: καὶ ἐγένετο ὃ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος κατα- 

βαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. ““ καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν τιρὸς 

τοὺς μαθητὰς εὕρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης, 4 καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς 

πειρασμόν. 

II. IESVS ANTE SYNEDROS 

(XXIL 47-71) 

1. JIESvS COMPREHENDITVR 

4 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὃ λεγόμενος "loúdac εἷς 

τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ ᾿Ιησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 

48"Inco0G δὲ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

παραδίδως; 4ϑἰδόντες δὲ οἵ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν Κύριε, 

εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρη; δθκαὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ 

ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. ll ἀποκρι- 

θεὶς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν ᾿Εᾶτε ἕως τούτου καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου 

ἰάσατο αὐτόν. ὅ3 εἶπεν δὲ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους Ὥς ἐπὶ An- 

στὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; kaB” ἡμέραν ὄντος μου 

μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ: ἀλλ᾽ αὕτη 

ἐστὶν ὑμῶν ἣ ὥρα καὶ ἣ ἐξουσία τοῦ σκότους. 

2. TRIPLEX NEGATIO PETRI 

δά Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ 

ἀρχιερέως: ὃ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. ὃ περιαψάντων δὲ πῦρ 

ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων ἐκάθητο ὃ Πέτρος μέσος αὐτῶν. 

δθ ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα 

Púnic evangelista que senyala l'aparició  cina aquest fenomen, conseqúéncia 
de Pángel i la suor de sang, detalls im- d'una violéncia extrema, s'anomena 
portants dels sofriments de Jesús a Get- «diapedesis». 
semaní. 47-53. — Cf. Mt. XXVI, 47-56 i no- 
44.— Com gotes de sang. En medi- tes; Mc. XIV, 43-52; Jo. XVIII, 2-11. 
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tant en agonia, orava més intensament; * i esdevingué la seva suor com 

gotes de sang, que queien sobre la terra. 451, havent-se alcat de l'oració, 

venint als deixebles, els trobá adormits de la tristesa, 461 els digué: 

¿Per que dormiu? Alceu-vos a orar a fi que no entreu en temptació. 

II. JESÚS DAVANT EL SANEDRÍ 

(XXI, 47-70) 

I. JESÚS ÉS PRES 

41 Encara ell en parlava, heus aquí una turba; i l'lanomenat Judas, un 3 2 3 

Jesus 

49T els qui eren 

dels dotze, els anava al davant, i s”atansá a Jesús per a besar-lo. 

li digué: Judas, ¿amb un bes traeixes el Fill de "home? 

al seu entorn, veient el que anava a passar, digueren: Senyor, ¿qué col- 

pim amb el glavi? *%I colpi un d'ells el servent del gran sacerdot, i li 

lleva Porella dreta. 511, responent, Jesús digué: Deixeu fer fins aixo; 

i, havent-li tocat Porella, el guari. 

contra ell, princeps dels sacerdots i caps de guardia del Temple i ancians: 

52] digué Jesús als qui havien vingut 

¿Com per un lladre heu eixit amb glavis i bastons? * Cada dia essent jo 

amb vosaltres en el Temple, no estenguéreu les mans contra meu; peró 

aquesta és l'hora vostra i el poder de la tenebra. 

2. PERE EL NEGA TRES VEGADES 

5£I, havent-lo pres, se 'endugueren, i 'introduiren en la casa del princep 

dels sacerdots; i Pere seguia de lluny. *%I, havent ells encés foc al mig 

de Patri, estant-s'hi asseguts, Pere seia entre ells. 56], veient-lo una 

criada assegut vora el foc, i havent-se'l mirat fixament, deia: Aquest 

47, Mt. χχνι, 47; Mc. χιν, 43; lo. xvIn, 3. 
69; Mc. xiv, 66; lo. xvi, 25. 

51. — Deixeu fer fins αἰχὸ. És pre- 
ferible separar ἐᾶτε de ἕως, 1 el sentit 
és: «deixeu la meva defensa» o «dei- 
xeu fer; vosaltres ja heu fet prou». 

53. — Egovoia τοῦ σκότους, segons 
Joúon, no és «el Poder de la tenebra», 
(personificant ἐξουσία), sinó «el poder 
de la Tenebra» (personificant σκότος), 

54, Mt. xxv1, 575 Mc. x1v, 535 lo. xvur, 24. 55, Mt. xxvr, 

com en Col. 1, 13. Cf. St. Agustí (Ep. 
ad Vital. [217], n. 9): «Quid est nisi 
potestas diaboli et angelorum eius, qui 
cum fuissent angeli lucis... facti sunt 
tenebrae ? ». 

54-62. — Cf. Mt. XXVI, 69-75; Mc. 
XIV, 66-72; To. XVII, 16-17; 25- 
27. 
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αὐτῷ εἶπεν Kal οὗτος σὺν αὐτῷ Av: ὅδ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὐκ 

οἶδα αὐτόν, γύναι. ral μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη Kal σὺ 

ἐξ αὐτῶν εἶ: ὃ δὲ Πέτρος ἔφη “AvBpome, οὐκ εἰμί, ὅ9 καὶ διαστάσης 

ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων Ἐπ’ ἀληθείας καὶ οὗτος 

μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἔστιν. *elmev δὲ ὃ Πέτρος Αν- 

Oporte, οὐκ olga ὃ λέγεις: καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνη- 

σεν ἀλέκτωρ. 5] καὶ στραφεὶς ὃ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὕπεμ- 

νήσθη ὃ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν 

ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς. “kal ἐξελθὼν ἔξω 

ἔκλαυσεν πικρῶς. 

3. ILLVDITVR, MANE CONDEMNATVR ET TRADITVR 

65 Kal οἵ ἄνδρες ol συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 

δ: καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον, τίς 

ἐστιν ὃ παίσας σε; 58 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 

66 Kal ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιε- 

ρεὶς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀπήγαγον οὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, 

θϊλέγοντες Εἶ σὺ εἶ ὃ χριστός, εἰπὸν ἥμϊῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾿Εὰν 

ὑμῖν εἴπω od μὴ πιστεύσητε: “¿dv δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. 

69 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς 

δυνάμεως τοῦ θεοῦ. 10 εἶπαν δὲ πάντες Σὺ οὖν εἶ ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὃ 

δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἶμι. Τί οἵ δὲ εἶπαν Τί 

ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν ; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ. 

57 om. αὐτὸν p. ἡρνησατο (AV) pot. q. add. (TS) || 61 του ρημαᾶτος (H) uel του λογου (TSV) 
[64 om. autoy p. emnputwv (THV) pot. q. add. (SV) || 67 ειἰπον (TH) pot. q. εἰπε (SV) 

61.— Ll, girant-se el Senyor. Aquest τὰ sessió del Sanedrí, Jesús devia tra- 
detall, d'una emoció tan aguda, és  vessar Patri, just quan el cant del gall 
també propi de Lc. Acabada la prime- havia fet reaccionar Simó Pere de lP'ar- 
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també hi era amb ell. *I ell negá, dient: No el conec, dona. 581 un 

xic després un altre, mirant-lo, deia: Tu també ets d'ells; i Pere digué : 

Home, no ensó. *%I, passat cosa d'una cosa d'una hora, refermava un 

altre, dient: Ben cert, aquest també hi era amb ell, car és galileu. “01 

Pere digué: Home, no sé pas qué dius. 1 tot seguit, encara ell parlava, 

cantá un gall. 1, girant-se el Senyor, es mirá a Pere, i Pere es recorda 

de la paraula del Senyor, com li havia dit: Abans de cantar el gall avui 

em negarás tres vegades. “1, havent eixit fora, plorá amargament. 

3. DURANT AQUELLA NIT JESÚS ÉS 

ESCARNIT 1 L'ENDEMÁ ÉS CONDEMNAT 

63] els homes que el tenien pres li feien escarnots, pegant-lo, %%i ha- 

vent-lo tapat amb un vel, Pinterrogaven dient: Endevina : ¿qui és el que 

tha pegat? 95] moltes altres coses deien contra ell, insultant-lo. 

66], quan es féu dia, es reuni el consell dels ancians, princeps dels sa- 

cerdots i escribes, i el feren dur a llur assemblea, %i deien: Si tu ets el 

Crist, digue*ns-ho. 1 els digué: Si us ho dic, no ho creureu; 551 si pre- 

gunto, no respondreu. “*%Peró d'ara en avant el Fill de l'home s'estará 

assegut a la dreta de la Poténcia de Déu. 1091 tots digueren: ¿Doncs tu 

ets el Fill de Déu? 1 ell els deia: Vosaltres ho dieu, el só. 711 digue- 

ren ells: ¿Quina necessitat tenim ja de testimonianca? Car nosaltres 

mateixos ho hem sentit de la seva boca. 

59, lo. xvi, 26. 61, Mt. xxvr, 34; Mc. χιν, 30; lo. x111, 38. 66, Mt. xxvir, 13 Mc: xv, 13 lo. xvrr, 28 

rauxament de les negacions; ila mi-— XXVIL, τὶ notes; Mc. XIV, 55-64; 
rada de Jesús es creuá amb la de l'a- XV, 1. 
postol infidel... 70. — Vosaltres ho dieu, el só. Res- 

63-65. — Cf. Mt. XXVI, 67-68; Mc. posta afirmativa, equivalent a «si», 
XIV, 65. «aixó mateix», «cert», etc. Cf. la nota 

66-71. — Cf. Mt. XXVI, 56-66;  alcap. XXVI, 64 de Mt. 
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Il. IESVS ANTE PILATVM ET HERODEM 

(XXIIL, 1-56) 

(EC XXI) 
ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 

Ι. JIEsvS DVCITVR AD PILATVM 

1Kal ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν 

ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον 

εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος MGv καὶ κωλύοντα φόρους [Καίσαρι 

διδόναι καὶ λέγοντα αὑτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι. 

Tnoev αὐτὸν λέγων 

αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις. 

Σὺ εἶ ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; 

3682 Πιλᾶτος ἠρώ- 

ó δὲ ἀποκριθεὶς 

10 δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους Οὐδὲν 

εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. δοῖ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι 

᾿Ανασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ ἀρξάμενος 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. 

ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν. 

6 Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἶ ὃ 

1Καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν 

αὐτὸν πρὸς Ἥ ρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις 

ταῖς ἥμέραις. 

2. ILLvsio HERODIS 

80 δὲ “Hpódng ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν 

χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν 

τι σημεῖον ἰδεῖν ὕπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. ϑεπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις 

ἱκανοῖς" 

3. —Tu ho dius. Com en el v. 70 
anterior. 

Del 2-5 Lc. (únic dels evangelistes) 
indica les diverses acusacions que es 
feren contra Jesús, totes elles calum- 
nioses i infames. Primera acusació: 
«revoltant la nostra nació» contra l'au- 
toritat romana, s'entén; altrament Pilat 
no n'hauria fet cas. Segona: «privant 
de pagar tributs a César», quan era tot 

αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 
n € A σ᾽ Ὁ. 10 εἱστήκεισαν δὲ ol ἄρχιε- 

el contrari. Tercera: «dient que ell és 
Crist Rei»; aquesta era certa, peró no 
en el sentit polític i revolucionari que 
volien els acusadors. 
8.—I Herodes. Herodes Antipas era 

fill d'Herodes el Gran i de Maltaces. 
Mort el seu pare, heretá la tetrarquia 
de Galilea 1 Perea. Es casá amb la filla 
d'Aretas, rei d'Arabia, pero la repudia 
per ajuntar-se incestuosament amb He 
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III. JESÚS DAVANT DE PILAT 1 HERODES 

(XXIL, 1-56) 

1. És LLIURAT AL PROCURADOR ROMA 

(6: ASIMS 

davant de Pilat. 321 comengaren d'acusar-lo, dient: Aquest, l'hem trobat 

11, havent-se alcat tota l'assemblea d'ells, el dugueren 

revoltant la nostra nació, i privant de pagar tributs a César, i dient que ell 

és Crist Rei. 3I Pilat Pinterrogá, dient: ¿Tu ets el rei dels jueus? 

I ell, responent, li digué: Tu ho dius. 

41 Pilat digué als princeps dels sacerdots i a les multituds: No trobo 

cap crim en aquest home. *Peró ells refermaren, dient: Subleva el 

poble, ensenyant per tota la Judea, des de la Galilea, on comenga, fins 

aci. 51 Pilat, en sentir-ho, pregunta si l'home era galileu. 

ΤΊ, assabentat que era de la potestat d'Herodes, el remeté a Herodes, 

que també era a Jerusalem aquells dies. 

2. Εἰ, MENYSPREU D'HERODES 

8] Herodes, veient Jesús, s'alegrá fortament, car de molt temps era 

desitjós de veure”l, per tal com en sentia parlar, i esperava veure algun 

miracle fet per ell. ?I li feia forca preguntes; pero ell no li contesta res. 

101 eren allí els princeps dels sacerdots i els escribes acusant-lo amb ve- 

2, Mt, xxu1, 21; Mc. XIt, 17. 

rodias, muller del seu germá Filip. 
(Sobre Herodias, cf. la nota a Mt. 
XIV, 3.) — Herodes «veient Jesús, s'a- 
legrá fortament, car de molt temps era 
desitjós de veure'l», pero Jesús no es 
digna adrecgar-li ni un sol mot. Es un 
dels casos en qué el silenci de Jesús és 
terrible. Herodes, d'ánima plebea, es 
venja de la dignitat augusta de Jesús, 
amb la irrisió. 

Herodes, atiat per l'ambició d'Hero- 

3, Mt. xxvm, 113 Mc. xv, 2; lo. xvm, 33. 

dias, demaná a lPemperador Calígula 
el títol de rei; peró havent estat acusat 
davant del César fou condemnat a exili 
perpetu a les Gálies. (Cf. Flav. Jos. 
Ant. XVII, 7). 
9.—I li feia forga preguntes. Pel 

matís que té la frase grega sembla que 
interrogava amb una gran verbositat 
per a fer-s'hi veure davant dels assis- 
tents; puix amb dues o tres preguntes 
no contestades ja en devia tenir prou. 
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peta καὶ ol γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 11 ἐξουθενήσας 

δὲ αὐτὸν ὃ Πρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περι- 

βαλὼν ἐσθῆτα λαμτιρρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ ΓΠιλᾶτῳ. 12 Ἐγένοντο δὲ 

φίλοι ὅ τε “Ἡρῴδης καὶ ὃ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ hyépa μετ’ ἀλλήλων. 

πιροῦπῆρχον γὰρ Ev ἔχθρα ὄντες πρὸς αὐτούς. 

3. ΑΥΤΕΚΑ INQVISITIO PILATI 

18 Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ 

τὸν λαὸν εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦ- 

τον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας 

οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ. 

16 ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἥμᾶς: καὶ ἰδοὺ 

οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ. 16 παιδεύσας οὖν αὖ- 

τὸν ἀπολύσω. (13 ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.) 

1δ'Ανέκραγον δὲ πανπληθεὶ λέγοντες Alpe τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν 

τὸν Βαραββᾶν. ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει 

καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. “ϑπάλιν δὲ ὃ Πιλᾶτος προσε- 

φώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν ᾿Ιησοῦν. Loi δὲ ἐπεφώνουν λέ- 

γοντες Σταύρου σταύρου αὐτόν. *2ó δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς 

Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὕρον ἐν αὐτῷ. 

παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. Boí δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις 

αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον aí φωναὶ αὐτῶν. 

4. lesvs POENAM CRVCIS LVENS 

24 Kal Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν. 38 ἀπέλυσεν δὲ 

τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἷς φυλακὴν ὃν ἧτοῦντο, τὸν 

δὲ ᾿Ιησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν. 

26 Kal ὧς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά tiva Kupnvalv ¿pxó- 

μενον ἀπ᾽ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ ᾿Ιησοῦ. 

27>HkokoúBeL δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἵ ἐκόπτοντο 

17 om. (TH) pot. q. add. (SV || 25 om. τὴν a. φυλαχὴν (TH pot. q. add. (SV) 

13-25. —Jesús és rebutjat, i Barrabás la flageMació. Sant Jeroni tradueix 
és alliberat. Cf. Mt. XXVIl, 15-26 i  «uerberare». 
notes; Mc. XV, 6-15; Jo. XVIII, 39-40. 26. — Cf. XXVII, 31-32; Mc. XV, 

16. — Un cástig. Παιδεύειν «casti- 20-21 i notes. 
gar» = aplicar el cástig usual que era Li carregaren la creu per portar-la. 
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heméncia. 111, havent-ne fet menyspreu Herodes amb la seva guardia, 

i havent-li posat per burla un vestit de gala, el remeté a Pilat. 151 es feren 

amics Herodes i Pilat aquell dia Pun de Paltre; car de temps enrera tenien 

enemistat entre ells. 

3. NOVA TEMPTATIVA 

13] Pilat, havent convocat els princeps dels sacerdots i els consellers i 

el poble, els deia: M'heu presentat aquest home com a revoltador del 

poble; i heus aqui quejo, havent fet l'interrogatori davant vostre, no trobo 

en aquest home cap crim dels que l'acuseu. 1%Ni Herodes tampoc, puix 

que ens l'ha remés; ¡ heus aqui que no hi ha res fet per ell mereixedor de 

mort; **li donaré, doncs, un cástig, i el deixaré anar. ("Li era, pero, 

forcós d'alliberar-los-en un cada festa.) 151 tots plegats cridaren, dient: 

Mori aquest, i allibera'ns Barrabás; *%el qual per una sedició esdevinguda 

en la ciutat i per homicidi havia estat posat a la presó. 291 novament Pilat 

els parla, volent alliberar Jesús. 2 Peró ells responien, cridant: Crucifi- 

cal, crucifical. 221 ell per tercera vegada els deia: Doncs ¿quin mal ha 

fet aquest? Res mereixedor de mort no he trobat en ell; li donaré, doncs, 

un cástig ¡el deixaré anar. %1 ells refermaven amb grans crits, demanant 

que fos crucificat, i llurs crits prevalien. 

4. JESÚS A LA PENA DE CRUCIFIXIÓ 

241 Pilat sentencia que fos acomplerta llur petició. 5351 deixá anar aquell 

que per sedició i homicidi havia estat posat en presó, el que demanaven, 

i liura Jesús a llur voler. 

26 [, quan se Pemmenaven, havent-se emparat d'un tal Simó, Cireneu, 

que venia del camp, li carregaren la creu per portar-la darrera de Jesús. 

211 el seguia una gran multitud de poble i de dones, les quals el planyien 

22, Mt. χχνιῖ, 23; Mc. xv, 14. 14, lo. xvi, 38; XIX, 4. 26, Mt. xxv11, 32; Mc. xv, 21. 

Des d'aquell moment fins arribar al 
Calvari el Cireneu portá tot sol la creu 
darrera de Jesús. 

27-31. — Les quals el planyien 1 plo- 

amics, altres simplement tafaners. Les 
dones esmentades no s'han de confon- 
dre amb les que havien vingut de Ga- 
lilea (de les quals es fa esment en el 

raven. Aquest episodi emocionant és 
propi de Lc. —La gran multitud de po- 
ble era completament heterogénia : uns 
eren empesos per lP'odi o atiats pels 
explotadors de la plebs, altres eren 

v. 49). Aquestes eren dones jerosoli- 
mitanes, com digué Jesús (28) «filles 
de Jerusalem». Jesús, tot i consolar- 
les, els anuncia el terrible flagell del 
setge de Jerusalem. 
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καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. “Botpapels δὲ πρὸς αὐτὰς ᾿Ιησοῦς εἶπεν Θυγατέ- 

pac ᾿Ιερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ: πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ 

τὰ τέκνα ὑμῶν, “9 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ 

στεῖραι καὶ aí κοιλίαι af οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ ol οὐκ ἔθρεψαν. 

80 τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς 

Κααλύψατε ἧμᾶς. ὃ: ὅτι el ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ 

τί γένηται; ὅ2Ὦ γοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 

33 Kal ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Kpavlov, ἐκεῖ ἐσταύρω- 

σαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 

5. Prima vox CHRISTI 

30 δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγεν Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί 

ποιοῦσιν. Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 

35 Kal εἱστήκει ὃ λαὸς θεωρῶν. 

᾿Εξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἵ ἄρχοντες λέγοντες Αλλους ἔσωσεν, σω- 
ς 

σάτω ἑαυτόν, εἶ οὗτός ἐστιν ὃ χριστὸς τοῦ θεοῦ, ὃ ἐκλεκτός. 

6. REx IvDAEORVM 

36”Evérauga δὲ αὐτῷ καὶ ol στρατιῶται προσερχόμενοι, ὄξος προσ- 

φέροντες αὐτῷ Mkal λέγοντες El σὺ εἶ ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, 

σῶσον σεαυτόν. 

38"Hv δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἔπ᾽ αὐτῷ O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ- 

ΔΑΙΩΝ ΟΥ̓ΤΟΣ. 

7. SECVNDA VOX CHRISTI 

39 Elg δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων 

Οὐχὶ σὺ εἶ ὃ χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἣμᾶς. “0 ἀποκριθεὶς δὲ ὃ 

ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη Οὐδε φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ 

κρίματι εἶ; 4: καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμ- 

28 om. oa. Τήσους (TH) uel add. (SV) || 3o πεσετε (S) pot. q. πεσατε (THV) |] 32 χαχουργοι 
dvo (H) uel ὃ. x. (TSV) [| 33 λθον (Y; Η λθαν) pot. q. ἀπῆλθον (TS) || 34 ο δε ---ποιουσιν add. 
(157 non autem add. (H) || 36 ἐνεπαιξαν (TH) pot. q. ενεπαιζον (SV) |] 38 P. auTw om. γραμμα- 
σιν ελληνιχοις χαι ρωμαιχοις χαι εβραιχοις (TAV) pot. q. add. (5) 

30. — AHusió a Oseas, X, 8. 34. — 1 Jesús deia: Pare, perdoneu-los. 
32-33. — Cf. Mt. XXVIIL, 35-38; La primera paraula pronunciada per 

Mc. XV, 24-28; Jo. XIX, 18-24. Jesús clavat en la creu: «no saben pas 
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i ploraven. 5351, girant-se envers elles, Jesús digué: Filles de Jerusalem, 

no ploreu per mi; sinó per vosaltres mateixes ploreu i pels vostres fills, 

29 car heus aqui que vénen dies en qué diran: Benaurades les estérils, i els 

ventres que no engendraren, i els pits que no criaren. * Aleshores co- 

mengcaran de dir a les muntanyes: Caieu sobre nosaltres; 1 als turons: 

Colgueu-nos. *Perque si en la fusta verda aixó fan, en la seca ¿qué 

passara? 32] eren portats també amb ell altres dos, malfactors, per ésser 

executats. ὅ51, quan hagueren arribat al lloc, anomenat Calavera, alli el 

crucificaren, i també els malfactors, un a la dreta i Paltre a Pesquerra. 

5. PRIMERA PARAULA DE JESÚS 

541 Jesús deia: Pare, perdoneu-los, perque no saben pas qué fan. 1, 

per repartir-se les seves vestidures, tiraren sorts. 

851 el poble s'hi estava, mirant. 

I també els del sanedri feien mofa, dient: D'altres n'ha salvat, que es 

salvi a si mateix, si és ell el Crist, Pelegit de Déu! 

6. ΕἸ REI DELS JUEUS 

36T també se'n burlaven els soldats, acostant-se, oferint-li vinagre ὅ1] 

dient: Si tu ets el rei dels Jueus, salva't tu mateix. 

88] sobre dell hi havia una inscripció: AQUEST ÉS EL REI DELS 

JUEUS. 

7. SEGONA PARAULA DE JESÚS 

39 T un dels malfactors penjats (a la creu) l'insultava, dient: ¿No ets tu 

el Crist? Salva't tu mateix i a nosaltres. 451, responent, Paltre, reptant- 

lo, li deia: ¿Encara no tems Déu, tenint també tu la mateixa condemna? 

11T nosaltres, amb justicia, puix que rebem el que mereixen els nostres 

30, Js. 11, 123 Os. x, 8; Apc. νι, 16. 33, Mt. xxv1, 333 Mc. xv, 22; lo. ΧΙΧ, 17. 

que fan» revela la infinita bondatigene- dalt de la creu, Lc. ens n'ha conservat 
rositat del cor de Jesús. Certquenosa- tres. Les altres quatre es troben en Mt. 
bien pas la transcendencia de llur crim.  XXVIL, 46; Mc., XV, 34; Jo. XIX, 

De les set «paraules» que Jesús digué 26-27, 28, 30. 
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βάνομεν: οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 43 καὶ ἔλεγεν "Inoo0, μνή- 

σθητί μου ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλεία σου. 4 καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Αμήν 

σοι λέγω, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 

4 Kal ἣν ἤδη ὥσεὶ ὥρα ἔκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν 

ἕως ὥρας ἐνάτης 4ὅτοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτα- 

gua τοῦ ναοῦ μέσον. 

8. VLTIMA VOX CHRISTI 

16Kal φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Mártep, εἰς χεῖράς 

σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέτινευσεν. 

Ατ᾿]δὼν δὲ ὃ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων 

Ὄντως ὃ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 43καὶ πάντες ol συνπαραγε- 

νόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύ- 

TITOVTEG τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἵ γνωστοὶ 

αὖτοῦ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυκαῖνες αἷ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀτὸ τῆς 

Γαλιλαίας, δρῶσαι ταῦτα. 

9. IESVS SEPELITVR 

50 Kal ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι ᾿Ιωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων, ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ 

δίκαιος, ὅ᾽ οὗτος οὐκ ἣν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει 

αὐτῶν, ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πόλεως τῶν ᾿Ιουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅξοῦτος προσελθὼν τῷ Πιλᾶτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα 

τοῦ ᾿Ιησοῦ, kai καθελών ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸν 

ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἣν οὐδεὶς οὔπω κείμενος. Kal ἡμέρα ἦν 

παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 55 Κατακολουθήσασαι δὲ αἵ γυ- 

ναῖκες, αἵτινες ἦσοιν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο 

τὸ μνημεῖον καὶ ὧς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, δ ὑποστρέψασαι de ἣτοίμα- 

σαν ἀρώματα καὶ μύρα. 

Kal τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. 

42 εν τη βασιλεια (TSV) non autem εἰς τὴν βασιλειαν (H) | 49 αὐτου (5) uel autw (TAV) || 
s1 συνχατατεθειμενος (ΗΓ) pot. q. συνχατατιθεμενος (TS) 

43. — Al paradis. El sojorn on en Hora nona = les tres de la tarda. 
els justos de lP'antiga Llei esperaven la 46. — Havent fet un gran crit. Lc. és 
vinguda del Redemptor. Púnic que dóna aquest interessantissim 

44. — Hora sexta = migdia. detall, amb el qual demostra el ca- 
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actes; aquest, peró, no ha fet res de mal. 421 deia: Jesús, recordeu-vos 

de mi quan vindreu en el vostre regne. 451 li digué: En veritat et dic, 

avui serás amb mi al paradis. 

4] era ja devers hora sexta, i tenebra es féu sobre tota la terra fins a hora 

nona, * havent-se eclipsat el sol, i s*esquincgá el vel del Temple pel mig. 

8. DARRERA PARAULA DE JESÚS 

461, havent fet un gran crit, Jesús digué: Pare, en vostres mans 

encomano el meu esperit. 1, havent dit aixó, expira. 

11[ el centurió, havent vist 'esdevingut, glorificava Déu, dient: Vera- 

ment aquest home era just. 451 totes les multituds presents a aquest es- 

pectacle, havent vist les coses esdevingudes, se'n tornaven, colpejant-se el 

pit. 9.1 estaven tots els seus coneguts a distáncia, i, mirant-s'ho, unes 

dones que l'havien seguit des de la Galilea. 

9. JESÚS POSAT EN EL SEPULCRE 

50] heus aqui un home, de nom Josep, el qual era conseller, home bo 

i just, 51 —ell no havia pas secundat llur resolució ni llurs accions — 

d'Arimatea, ciutat dels jueus, que esperava el regne de Déu; * aquest, 

presentant-se a Pilat, demaná el cos de Jesús, *%i, havent-lo davallat, 

Pembolcallá amb un llencol, i el collocá en un sepulcre tallat en la roca, 

on encara no havia estat posat ningú. 541] era dia de Parasceve, i clare- 

java el dissabte. *I, havent-li fet seguici les dones vingudes amb ell des 

de la Galilea, s'estigueren mirant el seu sepulcre, i com fou posat el seu 

cos. *6L, havent-se'n tornat, prepararen aromes i perfums. 

Ι el dissabte, segons el precepte, reposaren. 

46, Ps. xxx, 6. 50, Mt. xxvi, 57; Mc. xv, 43; lo. xxv, 38. 

rácter voluntari 1 lliure de la mort de 50-54. — Cf. M. XXVII, 57-60; Mc. 
Jesús. XV, 42-46; Jo. XIX, 38-42. 

El Senyor, agonitzant, empra les pa- Clarejava el dissabte = anava a co- 
raules del Ps. XXX, 6, amb el present  mengarel dissabte. Era el capvespre de 
en lloc del futur. divendres, i el dia «sabátic» es comp- 

47-49. —Cf. Mt. XXVII, 54-56; Mc.  tava d'una posta de sol a l'altra. 
XV, 39-41. 55-56. —Cf. XXVII, 61; Mc. XV, 47. 

12 - NOU TESTAMENT, XII 



PARS QVINTA 

IMPERIVM SALVATORIS MVNDI 

(XIV, 1-53) 

1. RESVRRECTIO DOMINI ANNVNTIATVR 

(C. XXIV.) 1Tf δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα 

ἦλθον φέρουσαι ἃ ἥτοίμασαν ἀρώματα. ὥ2εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυ- 

λισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, ὃ εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ 

κυρίου "Inco0. *kal ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ 

ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς Ev ἐσθῆτι ἀστρατιτούση. “έἐμφόβων 

δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἷς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς 

αὖτάς Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; Coúk ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ 

ἠγέρθη: μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλιλαία, ἴ λέγων τὸν 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἷς χεῖρας ἀνθρώπων ἅμαρτω- 

λῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8 καὶ ἐμνήσθησαν 

τῶν ῥημάτων αὐτοῦ. 99καὶ ὕὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν 

ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 1θῆσαν δὲ Y May- 

δαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ἣ ᾿Ιακώβου: καὶ αἷ λοιπαὶ σὺν 

αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 1! καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον 

αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 15 Ὃ δὲ 

Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον: καὶ παρακύψας βλέπει τὰ 

ὀθόνια póva: καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ξαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός. 

9 ταῦτα παντα (ΗΓ) uel παντα ταυτα (TS) |] 12 εαυτον (SV) pot. q. αυτον (H); T εἰ Η om. u* 



CINQUENA PART 

IMPERI DEL SALVADOR DEL MÓN 

(XXIV, 1-53) 

1. HL”ANUNCI DE LA RESURRECCIÓ 

(C. XXIV.) *I el primer dia de la setmana, molt de matí, vingueren 

al sepulcre, portant les aromes que havien preparat. 21 trobaren que la 

llosa havia estat feta rodolar del sepulcre. 31, havent entrat, no trobaren 

el cos del Senyor Jesús. 11 succei, restant elles parades d'aixó, que, heus 

aquí, se'ls posaren davant dos homes amb vestit refulgent. *I, estant elles 

temeroses i amb la fas clina a terra, els digueren: ¿Per qué cerqueu entre 

els morts el qui és vivent? ὅ ΝΟ és aci, sinó que ha ressuscitat. Recordeu- 

vos com us parla, essent encara a la Galilea, “dient: El Fill de Phome ha 

Vésser lliurat en mans d'homes pecadors, i crucificat, i el tercer dia res- 

suscitar. $1 es recordaren de les seves paraules. 51 havent tornat del se- 

pulcre, anunciaren totes aquestes coses als Onze i a tots els altres. 101 eren 

Maria, la Magdalena, i Joana, i Maria, la de Jaume; i les altres que ana- 

ven amb elles deien als apóstols les mateixes coses. 111 ἃ ells els sembla- 

ren un repapieig aquestes paraules, i no les creien. 1?Peró Pere s'alca, 

i corregué al sepulcre; i, havent-se inclinat, veu només les faixes d'amor- 

tallar; i se n'aná, meravellant-se en son interior del que s'era esdevingut. 

1, Mt. xxvin, 13 Mc. xv1, 2; lo. xx, 1. 7, Mt. xvi, 21; Mc. 1x, 30; Sup. IX, 22. 

1-11. — Cf. Mt. XXVIIL, 1-10; Mc. (ΧΧ, 2 55.) conta detalladament aquest 
XVI, 1-8; Jo. XX, 1-18. episodi. 

12. — Pero Pere s'algd. Sant Joan 
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2. DvoBvs DiscipvLIs EMMAVM EVNTIBVS 

13Kal ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα ἦσαν πορευόμενοι εἷς 

κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ᾿Ιερουσαλήμ, ἣ ὄνομα Ἔμ- 

μαούς, 1’ καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβη- 

κότων τούτων. 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζητεῖν καὶ 

αὐτὸς ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς, 16οἵἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 

ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 1ἴ εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Τίνες 

οἵ λόγοι οὗτοι οὗς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες ; καὶ ἐστά- 

θησαν σκυθρωποί. [18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Kdeómac εἶπεν πρὸς 

αὐτόν Σὺ μόνος παροικεῖς ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν 

αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; 19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Mola; oí δὲ εἶπαν 

αὐτῷ Τὰ περὶ ᾿ησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης 

δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λάοῦ, 

ἡοὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν ol ἀρχιερεῖς καὶ οἵ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς 

κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 5: ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός 

ἐστιν ὃ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ισραήλ' ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις 

τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 23 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές 

τινες ἐξ ἡἥμῶν ἐξέστησαν ἧἥμᾶς, γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον 

23 καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων 

ἑωρακέναι ol λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 2’ καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἥμῖν 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἷ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν 

δὲ οὐκ εἶδον. 

35 Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς “Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρ- 

δία τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἵ προφῆται: Bovxl ταῦ- 

τα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 51καὶ 

ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν 

αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 38 ΚΚαὶ ἤγγισαν εἷς τὴν 

κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρωτέρω πορεύεσθαι. 

39 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἕσπέ-- 
ς pav ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἣ ἥμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν 

13 σὰν πορενομενοι . ἡμερα (TH) pot. q. p. αὐτῶν (SV) || εξηχοντα (THSV), pot. q. εχατον 
Ἐξήχοντα || 24 xa a. αι (TSV) pot. q. om. (H) || 27 om. τι ἣν a. ta περι (THV) non autem add. (S) 
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2. Εἰ.5 DEIXEBLES QUE ANAVEN ἃ EMMAUÚS 

181 heus aquí que dos d'ells, aquell mateix dia, anaven a un vilatge, sei- 

xanta estadis lluny de Jerusalem, anomenat Emmaús, **i parlaven entre 

ells de totes aquestes coses que havien succeit. 151 s'esdevingué, que, 

mentre ells conversaven i discutien, el mateix Jesús, havent-se atansat, es 

posá a caminar amb ells, *peró els seus ulls eren impedits de reconéixer- 

lo. 171 els digué: ¿Quins enraonaments són aquests que us teniu entre 

vosaltres, tot caminant? 1 s'aturaren amb posat trist. 151, responent un 

d'ells, anomenat Cleofás, li deia: ¿Només tu vius foraster a Jerusalem, i 

no saps les coses que hi han passat aquests dies? 1%] els digué: ¿Qui- 

nes? lells li digueren: El cas de Jesús, el Natzaré, que era un home 

profeta, poderós en obra i paraula davant de Déu i de tot el poble; 391 de 

quina manera els princeps dels sacerdots i els del nostre Consell el lliura- 

ren a condemna de mort, i el crucificaren. 211 nosaltres esperávem que 

era ell el qui havia de redimir Israel. lara, amb tot αἰχὸ, ja som al ter- 

cer dia des que succeiren aquestes coses; 221 encara unes dones d'entre 

nosaltres ens han deixat esglaiats, puix que, havent anat matineres al se- 

pulcre, 2351 no havent trobat el seu cos, han vingut a dir que havien vist 

i tot una aparició d'ingels, els quals diuen que ell viu. I se n'anaren al 

sepulcre alguns dels nostres, i ho trobaren tal com ja deien les dones, peró 

a ell no el veieren. 

251 ell els digué: Oh estults i tardans de cor a creure en totes les coses 

que han dit els profetes! *6¿Per ventura tot aixó no havia de patir el 

Crist per entrar en la seva gloria? “71, comencgant per Moisés i tots els 

profetes, els aná interpretant en totes les Escriptures les coses pertocants 

a ell. 351 s'aproparen al vilatge on anaven, i ell féu com si anés més enllá. 

29 Pero ells el forgaren a precs, dient: Resta amb nosaltres, que vespreja i 

13, Mc. xv1, 12. 

13. —Dos d'ells. Dos deixebles dels Emmaús. Probablement l'actual Ku- 
esmentats en el y. 9 «tots els al-  beibeh, pel camí de Lydda. 
tres». 26. — No havia de patir. Segons els 

Seixanta estadis. L'estadi equival a  designis divims. Cf. Is. 1111, 10-12; 
185 metres. Phil. 11, 8; Hebr. 11, 10 ss. 
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αὐτοῖς. 30Kal ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν λαβὼν 

τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. 5: αὐτῶν δὲ διηνοίχθη- 

σαν οἵ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὖτόν. καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο 

ἀπ᾽ αὐτῶν. 533 καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους Οὐχὶ ἣ καρδία ἣμῶν καιομένη 

ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ δδῷ, ὡς διήνοιγεν ἥἣμῖν τὰς γραφάς; 

85 Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρα, ὑπέστρεψαν εἰς ᾿Ιερουσαλήῆμ, καὶ 

εὕὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 3: λέγοντας 

ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὃ κύριος καὶ ὥφθη Σίμωνι. “ral αὐτοὶ ἐξηγοῦν- 

το τὰ ἐν τῇ δὲῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἔν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

3. lesvs APPARET APOSTOLIS 

36 Ταῦτα de αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἔν μέσῳ αὐτῶν (καὶ λέγει 

αὐτοῖς Εἰρήνη ὕμῖν). “ἵ πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν 

πινεῦμα θεωρεῖν. “8 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί 

διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; ὅϑἴδετε τὰς χεῖράς μου 

καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἶμι αὐτός: ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι 

τινεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὖκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 καὶ 

τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41: Ἔτι δὲ 

ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς 

"Exeté τι βρώσιμον ἐνθάδε; “oi δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὄπτοῦ μέ- 

pos: Bkal λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. “Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς 

Οὗτοι oí λόγοι μου οὗς ἐλάλησα πρὸς ὕμᾶς ἔτι Dv σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ 

πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ προφήταις 

καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 4ὅ τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι 

τὰς γραφάς. καὶ εἶπεν αὐτοῖς 46 ὅτι οὕτως γέγρατται παθεῖν τὸν χρι- 

στὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῇ ἡμέρα, “4 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ 

τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, 

ἀρξάμενοι ἀπὸ ᾿Ιερουσαλήμ. Búpele μάρτυρες τούτων. “9 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 

ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὕμᾶς: ὑμεῖς δὲ κα- 

θίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν. 

36 χαι λέγει αὐτοῖς εἰρηνὴ uyy (SV) uel om. (TH) [138 εν tn χαρδια (TH) pot. q. εν ταις χαρ- 
διαις (SV) |] 48 om. ἐστε p. vxets (TH) pot. q. add. (SV) }} 49 xa tóov εγὼ (ΗΓ) pot. q. χαγω (TS) 

30. — Havent-lo partit. La «fracció cava l'Eucaristia. En aquest verset és 
del pa» entre els primers fidels signifi-  dubtós. 
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ja ha decantat el dia. [ entrá a quedar-se amb ells. *%I succei que, men- 

tre era a taula amb ells, havent pres el pa, benei, i, havent-lo partit, els 

el donava. *!l 565 obriren els ulls, i el reconegueren, i ell se'ls féu in- 

visible. %2I es digueren Pun a Paltre: ¿No era el nostre cor encés dins 

de nosaltres, quan ens parlava pel camí, quan ens explicava les Escrip- 

tures? ὅ51, posant=se en cami en aquella mateixa hora, tornaren a Je- 

rusalem, i trobaren reunits els Onze i llurs companys, que deien: Ve- 

rament el Senyor ha ressuscitat, i s'ha aparegut a Simó. ὅ51 ells explicaven 

el que havia succeit pel cami, i com el reconegueren en la fracció del pa. 

3. JESÚS 1 ELS APÓSTOLS 

361, mentre parlaven d'aquestes coses, es presentá enmig d'ells; (i 

els diu: Pau a» vosaltres.) 71, esfereits i plens de por, es pensaven 

que veien un esperit. 381 els digué: ¿Qué esteu contorbats, i per qué 

s'aixequen dubtes en vostre cor? %% Vegeu les meves mans i els meus 

peus, que só jo mateix; palpeu-me i vegeu, car un esperit no té carn ni 

ossos com veieu que jo tinc. 251, havent dit aixó, els mostrá les mans 

i els peus. “11 com ells, de Palegria, encara no ho creien, i estaven me- 

ravellats, els digué: ¿Teniu aquí res per a menjar? *?I ells li oferiren 

un boci de peix rostit; 451, havent-lo pres, davant d'ells menjá. 55:1 els 

digué: Aixó és el que jo us parlava, essent encara amb vosaltres: que 

s'havien d'acomplir totes les coses escrites de mi en la Llei de Moisés i en 

els Profetes i en els Salms. *Aleshores els obri la intelligéncia per com- 

prendre les Escriptures. 461 els deia: Aixi és escrit que patis el Crist, i- 

ressuscités d'entre els morts el tercer dia, 41 que fos predicada en el seu 

nom penitencia per remissió de pecats a totes les nacions, comengant per 

Jerusalem. * Vosaltres sou testimonis d'aquestes coses. *] heus aquí 

que jo enviaré sobre vosaltres el que ha estat promés pel meu Pare; i vos- 

altres, resteu en la ciutat fins que de dalt sereu revestits de forca. 

36, Mc. xvx, 14; lo. xx, 19. 46, Ps. xvi, 6. 48, Act. 1,8. 49, lo. x1v, 26. 

34. — Á Simo. Pere. poques paraules el conjunt d'instruc- 
36-43. — Cf. Jo. XX. 19-23. cions donades per Jesús durant els 
Davant d'ells menja. Vg. afegeix:  quaranta dies que romangué amb els 

«sumens reliquias dedit eis». apóstols després de la resurrecció. 
44. — I els digué. Lc. resumeix en 



4. AÁSCENSIO DOMINI 

50 EEñyayev δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας 

αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. Plkal ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς 

διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἷς τὸν οὐρανόν. ὅ2 καὶ αὐτοὶ προ- 

σκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἷς ᾿Ιερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 

53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν. 
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4. DE L”ASCENSIÓ DEL SENYOR 

501 se”ls endugué fins prop de Betánia; ¡, mans algades, els benei. 511 

s'esdevingué que, en beneir-los, es separa d'ells, i era emportat al cel, 

521 ells, havent-lo adorat, tornaren a Jerusalem amb joia; %i s'estaven 

constantment en el Temple, beneint Déu. 

51, Mc. xv1, 19; Act. 1, 9. 

50. — Prop de Betania. A la mun- una relació detallada de lP'ascensió del 
tanya de les Oliveres. El mateix Lc.en  Senyor. 
el comencament del llibre dels Actes fa 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

L'Auror. — Joan i el seu germá Jaume, el major, fills de Zebedeu i 

Salomé, són coHocats pels sinóptics en les llistes dels Apóstols, ocupant 
els primers llocs en llur enumeració. les compren, foren els deixebles 

de la primera hora, seguiren el Crist en el comenc del seu ministeri a les 
voreres del Jordá, i més tard foren cridats definitivament, mentre estaven 

pescant en les aigúes del llac de Genezaret. Joan, com els altres galileus 

Andreu, Simó, Filip, era deixeble devot del Baptista. Animes infla- 
mades d'un zel no sempre misericordiós, ell i el seu germa, es con- 

quistaren el sobrenom de Boanerges, fills del tro. El divi Mestre tingué 
una marcada preferencia pels dos germans, compres Pere, el cap del Col- 

legi apostólic. Sols ells tres són testimonis de la resurrecció de la filla de 

Jair, de la Transfiguració, de Agonia de N. S. a Phort de Getsemanl. 

Ells dos amb Pere i Andreu gosen a preguntar a N.S. a soles sobre el 
temps i senyals de la seva vinguda. Potser a causa d'aquesta familiaritat 

dels Zebedeus amb el divi Mestre s'explica la indiscreció de llur mare Sa- 

lomé sollicitant per a llurs fills els primers setials en el reialme messiánic 
i les demostracions d'un excessiu zel en Joan, que el mateix Jesús suau- 

ment reprova (IX, 38; Lc. IX, 54). 

En la Passió del Crist, sols el deixeble estimat entre tots els Apostols 

féu acte de preséncia al Calvari junt amb la Mare del Salvador, mereixent 

rebre el premi de la seva fidelitat alli mateix dels llavis del seu divi Mestre. 

El nom de Joan va sovint seguit amb el de Pere tant en els Evangelis 
com en els Actes. No trencaren com es veu llur antiga familiaritat contreta 
en Pofici de pescar. Junts són enviats per Jesús a preparar el Cenacle, 

junts caminen vers el Sepulcre, és Pere qui es neguiteja per Pesdevenidor 

de Joan, i en els “ες sovint els veiem actuar junts. Vegeu la curació del 
paralític i llur comparició davant el Tribunal. Ambdós junts són enviats 

a Samaria per ministeris apostólics. Joan junt amb Pere i Jaume, parent 
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de Jesús, reputats columnes de lPEsglésia, aprova Papostolat pauli entre 
els gentils al Concili de Jerusalem. 

Poc abans o després de la guerra jueva abandona la Palestina ¡ es refu- 
gia a PÁsia proconsular on exerci una veritable supremacia damunt aque- 

lles esglésies. Peró per la paraula i el testimoni de Jesucrist fou partici- 
pant en la tribulació dels seus germans (4f. 1, 9). Vers l'any 90 fou 

exiliat a Pilla de Patmos en temps de la persecució de Domiciá. Allí 
tingué les meravelloses visions que descriu en 1” Apocalipsi. 

Segons la tradició, sant Joan se n'aná a Efes vers Pany 70 i alli mateix 
moria en edat avangada en els primers anys de Pimperi de Trajá (98- 

117), després d'haver estat enviat a Roma, i segons conta Tertulia (De 
prescriptione, 36) d'haver estat submergit en una caldera d'oli bullent de 

la qual n'eixi iHes 1 rejovenit. 

EL TExT. — Testimonis clars i nombrosos de lP'antiguitat donen com 

un fet certi admés per tothom que Joan apóstol és autor del quart Evan- 

geli. El fragment muratoriá i sant Ireneu (4dv. Haer. VI, 1, 1) són ex- 
ponents irrebatibles d'aquesta tradició. Altrament, examen intrínsec del 
llibre ve a confirmar el mateix. L'autor, encara que s'adrega a un públic 
grec, no perd mai l'empremta hebraica i la seva mateixa gramática es 

ressent a cada pas de semitismes subjacents, talment que dona peu a un 

autor modern (7) a suposar que el quart Evangeli fos escrit originária- 
ment en arameu. Aixi mateix es demostra coneixedor dels indrets pales- 

tinencs on es desenrotllen els fets que relata. De molts fets ell és testimoni 

ocular, i té especial interés en descriure'ls amb tota riquesa de detalls. 
És membre del coHegi apostólic i el deixeble predilecte del diví Mestre. 

No escrivi purament per a completar la narració dels sinóptics, sinó també 

i especialment per tal de prevenir els cristians contra les heretgies nai- 

xents a Pombra del gnosticisme abassegador 1 per tal de confirmar els 

fidels en la fe de la messianitat i de la divinitat de J. C. (cap. XX, 31). 
Aquella vida histórica de Jesús que descriu el quart Evangelista está 

influenciada pel llenguatge de la filosofia alexandrina i de tot l'ambient que 

voltava Apostol en la seva llarga residencia a Efes. Cal tenir en compte 

sobretot els antecedents més transcendentals de la seva vida anterior, 

co és: Phaver estat Apóstol, testimoni ocular, des de la primera hora 

del Ministeri públic i sobretot 'honor de curar de la Mare del Salvador. 

És molt comprensible que Jesús reservés els adoctrinaments més enlai- 
rats per a Maria i per a Apóstol que tant estima fins a donar-lo per fill 
a la seva Mare. Aquest divinal dipósit formá el nodriment de llurs medi- 

(Ὁ BUurNEY, The ardmaic origin of the fourth Gospel, Oxford, 1922. 
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tacions durant la llarga tongada d'anys que visqueren ensems. «IHumi- 
nats els ulls del cor» (Ebh. 1, 18), en PEvangelista prengueren una tal 

vigoria que s'endinsaren fins a les darreres intimitats i profunditats de la 

doctrina del Mestre. Peró el teóleg sublim no ofega per res l'historiador. 

La majoria dels intérprets estan d'acord en reconéixer un ordre eminent- 
ment cronologic en el quart Evangeli. Cap altre evangelista com sant Joan 

no narrá tan acuradament Pordre dels fets i llur mútua dependencia. Grá- 

cies a les dades fácils d'establir per mitja de les festes religioses del 

calendari hebreu, que l'autor assenyala, podem amb una certa seguretat 

reconstruir el pla i Pordre cronológic del ministeri públic de Jesús. 

Podem distingir en l”Evangeli dues parts i un proleg: 

Proleg: Presenta el Verb de Déu, Llum i vida, que es manifesta per la 

creació i Pencarnació, i no és rebut ni pel món ni pels seus, peró que 

atorga als que el reben per la fe la filiació divina, ell que és autor de la 

gracia i de la veritat. 1 d'aquesta revelació divina existeixen testimonis 

fidedignes (1, 1-18). 
I part: Jesucrist, llum que brilla en les tenebres, és rebutjat pels seus, 

es manifesta a la presencia del món sencer (1, 19-XII, 50). 

1. — Gradualment Jesús revela la seva personalitat al seu Precursor, 

Joan Baptista, als primers deixebles amb el primer miracle (1, 19-II, 92). 
2. — Primera manifestació en públic a la Judea. Reunió en el Temple, 

comenca Poposició, la fe imperfecta de molts. El cas de Nicodemus. En- 

veja dels deixebles de Joan B. El seu testimoni (1, 13, III, 36). 

3. — Jesús es manifesta als samaritans, per als que és rebut com a Sal- 

vador del món, i pels galileus. Fe del reietó i miracle (IV, 1-54). 
4. — En ocasió de la festa per excelléncia dels jueus Jesús fa una nova 

aparició a la Ciutat santa i dóna testimoni de la seva divina missió, que 

provoca un conflicte amb els jueus a causa de llur incredulitat envers tot 

testimoni divi (V, 1-47). 
5.—A la sinagoga de Cafarnaúm Jesús revela el misteri del Pa de 

Vida, i es provoca un nou conflicte amb els jueus a causa de la incredu- 

litat del poble, dels deixebles, en concret de Judas. La superadora con- 

fessió de Pere (VI, 1-71). 

6. — Jesús es manifesta en la festivitat de lEscenopégia. Disposicions 

psicológiques desfavorables de part dels parents de Jesús ἱ dels jerosoli- 

mitans. Topades amb els jueus. El Consell del Sanedri, Pobjecció de 
Nicodemus. La dona adúltera. Crist, el Bon Pastor (VII, 1-X, 21). 

7. — Havent-se revelat clarament Bon Pastor, oposat als pastors mal- 

vats, i un amb el Pare, es concita Podi dels jueus, i per sostreure's a les 

conseqúéncies d'aquella forta hostilitat es retira a la Perea (X, 22-42). 
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8. — Jesús comprova la seva missió en el miracle de la resurrecció de 
Llátzer, conseqúéncies d'aquest fet prodigiós. Augmenta la glória i el 
prestigi de Jesús, Podi i lanimadversió per part dels jueus. Consell dels 
suprems jerarques del Sanedri contra Jesús. Jesús es retira prop de Jeru- 

salem, a Efraim, a Betania. El sopar de Betánia. La solemne entrada a 

Jerusalem ocasionada pel miracle de la resurrecció de Llátzer. Els grecs 
que demanen per entrevistar-se amb Jesús. La glorificació i exaltació del 
Fill. Epileg de Evangelista (XI, 1-XIL, 50). 

IT part: Jesús palesa la seva caritat en la Passió ἱ glorificació conjunta- 

ment amb la manifestació de la Messianitat davant els seus fidels i davant 
els seus enemics (XIII, 1-XXI, 25). 

1. —Lligams de caritat i d'humilitat, el lavatori dels peus, acomiada- 

ment del traidor, la negació de Pere és predita (XIII, 1-38). 
2. — En un darrer discurs Jesús consola els seus deixebles i els demostra 

com la fe en ell és la font de tots els béns, com han d'estar units amb ell 

per tal de produir fruits ubérrims de virtut, com seran consolats i confor- 
tats enmig de l'odi del món en virtut de la gracia de 1”Esperit Sant. El 
comiat i el retorn del Mestre divi (XIV, 1-XVI, 33). 

3. —La pregária final al Pare. Jesucrist demana la glorificació de si 
mateix, la protecció i santificació per als apóstols, la caritat i la unió de 

tots els creients (XVII, 1-26). 
4. — Jesucrist palesa en la seva Passió la seva generosa caritat i dóna 

testimoni de la seva messianitat donant a entendre la seva omnisciéncia, 

el seu poder, el seu espontani lliurement en mans dels inics, confessa 

obertament la seva divina missió davant els tribunals, davant el Sanedri i 

davant Pilat. Mor com a Rei dels Jueus malgrat loposició tardana dels 
seus enemics (XVIII, 1-XIX, 37). 

5. — Després de mort s'apressen a retre-li honors Josep d'Arimatea i 

Nicodemus, Pere i Joan, Maria Magdalena (XX, 1-18). 

6. — Jesús ressuscitat mostra la seva glória i el seu poder davant els 

Apostols, institueix el sagrament del perdó. El dubte i la confessió de 
Tomás (XX, 19-29). 

Epileg de l'Evangeli (XX, 30): 
7. — Nova aparició de Jesús, mostra el seu poder per un miracle, con- 

fereix el primat a Pere, prediu la fi de Pere distinta de la de Joan (XXI, 

1-23). 
Epileg segon sobre Pautor de P'Evangeli i de les gestes del Crist 

(XXI, 24). 





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

PROOEMIVM 

(C.1.) : Ἐν ἀρχῆ Av ὃ λόγος, 

De ΝΈΚΒΟ DEI INCARNATO ET DE 

ElVS TESTE LIOHANNE BAPTISTA 

καὶ ὃ λόγος ἣν πρὸς τὸν θεόν, 

καὶ θεὸς ἦν ὃ λόγος. 

2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 

ὃ πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, 

καὶ xop!s αὐτοῦ ἐγένετο 

οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 

1-18. — ΑἹ principi era el Verb. Sant 
Joan, en front de les aberracions dels 
déus del paganisme, volgué donar el 
vertader significat de la noció de Fill 
de Déu en una naturalesa purament 
espiritual. Jo. trobá que el terme més 
convenient era el de Verb, per a desig- 
nar una individualitat, una persona, dis- 
tinta de «Déu principi de tot» al qual se 
li dóna el nom de Pare, per bé que pos- 
seint com Ell la naturalesa divina. Ca- 
lia, doncs, elevar-se a l'ordre de la 
inteHigéncia, puix que Déu és pur espe- 
ΤΙΣ i així el Verb, en la ment de 1'E- 
vangelista, és la paraula interior de 
Déu. Aquesta concepció ja existia en els 
llibres Sants (Gn. 1, 3 ss.) on Déu crea 
«dient», «i digué» que el Ps. XXXIIL, 
(Vg. XXXII) evoca així: «Per la pa- 
raula de Jahvé els cels han estat fets». 

Com que Déu és infinitament sim- 
ple, — un sol acte, — el seu Verb, eixit 
de la seva intelligéncia, romania en ella, 
per tant en ΕἸ]; 1 aquesta paraula, eter- 
na com la divinitat, era Déu com Ell 
(verset 1). 

Essent Déu, aquest Verb no podia 
ésser una fórmula que s 'esvaeix en eixir 
dels llavis, ans ha d'ésser una paraula 
vivent, que viu de la vida de Déu (2). 

Aquesta Paraula havia estatinsinuada 
en Prov. VIII, 23-30, on es diu que en 
Déu hi ha una Saviesa que, en certa 
manera, es distingeix d'Ell, com la seva 
coHaboradora en l'obra de la creació, i 
el model ¡ prototipus de tota cosa (3). 
Com inteHigéncia, Déu és simbolitzat 

per la llum; és la vertadera llum que 
iMumina el món que ha creat, i aixi 
mateix el Verb que és vida, i veritat, és 



EVANGELI DE SANT JOAN 

PROEMI 

(6-1) 

i el Verb era Déu. 

1 Al principi era el Verb, 

i¡ el Verb era amb Déu, 

DeL VERB DE DÉU ENCARNAT 1 DEL 

SEU TESTIMONI, JOAN EL BAPTISTA 

2 Ell era al principi amb Déu. 

3 Tot per ell fou fet, 

i sense ell, ni una cosa no fou feta 

del que ha estat fet. 

llum que resplendeix en la tenebra. La 
llum del Verb, pero, és apareguda com 
velada, i per aixó no ha esquincat la 
tenebra de la incredulitat dels jueus 

(4-5). 
Αἰχὸ no obstant, per tal que no tin- 

guessin excusa i poguessin distingir 
Vantiga Alianga de la nova, Déu susci- 
e un home, de nom Joan, que, resu- 
mint en ell les antigues profecies, donés 
᾿ testimoni a la llum, a fi que tots cre- 
guessin per ell (6-7). Pero la llum del 
Verb no fou reconeguda pel món; ád- 
huc els seus, els del seu llinatge i de la 
seva sang, no l'acolliren (10-11). 

Els qui Pacolliren i els que el rebran 
esdevindran fills de Déu, segons la 
imatge de la generació eterna, que no 
té res a veure amb la que els homes es 
proposen, cobegen i realitzen en aquest 

món, que és cosa de sang i de cobe- 
janca de la carn. Per tal d'unir-los a 
tots en la filiació adoptiva de Déu, el 
Verb s'ha fet carn i ha romás entre nos- 
altres amb una preséncia comunicativa 
de gracia i de veritat (12-14). 

1. — 41 principi. Ἔν ἀρχῇ Jo. co- 
menca amb els mateixos mots de Ge- 
nesi (LXX: Ἔν ἀρχῆλ i aquesta sem- 
blanca és segurament intencionada. El 
λόγος (= Paraula) de Jo. no té cap re- 
lació amb el λόγος ( = Raó) de Filon, 
com el πνεῦμα dels Evangelis no en té 
tampoc cap amb el πνεῦμα dels estoics. 

3-4-—En aquests versets acceptem la 
puntuació dels autors moderns, com a 
més adient al context. Els alexandrins 
i alguns Pares llatins (St. Agustí entre 
altres), posaven punt després de «fa- 
ctum est nihil», 1 traduien: «sense ell 
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tév αὐτῷ Lon ἦν, 

καὶ ἣ ζωὴ Av τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων' 

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, 

καὶ Y σκοτία αὐτὸ od κατέλαβεν. 

6”Eyéveto ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, 

ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωάννης᾽ 

Ἰ οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, 

ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, 

ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 

δ οὐκ ἣν ἐκεῖνος τὸ φῶς, 

ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 

9 Ἣν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν. 

ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωτιον 

ἐρχόμενον εἷς τὸν κόσμον. 

10ἐν τῷ κόσμῳ ἢν, 

καὶ ὃ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, 

καὶ ὃ κόσμος αὐτὸν οὖκ ἔγνω. 

2“ Etc τὰ ἴδια ἦλθεν, 

καὶ oí ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 

19 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, 

ἔδωκεν αὐτοῖς 

ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, 

τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

18 οὗ οὐκ ¿E αἱμάτων 

οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς 

οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς 

ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

1 Kal ὃ λόγος σὰρξ, ἐγένετο 

καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, 

καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, 

δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, 

τιλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 

res no ha estat fet. Co que ha estat fet 12. — Cf. Rom. VIII, 29. 
en ell, era vida.» Vg. diu: «factum est 13. — De sang. Ἔξ αἱμάτων «de les 
nihil, quod factum est, inipso uita erat.» sangs», «de la de l'home i de la dona» 

9. — Llum vera. Vera no es diu per (Abel, Gramm. du grec bibl. 41, 4.9). 
oposició a falsa. ἀληθινὸν significa «ori- De Déu són παῖς. En lloc del plural, 
ginal», «absoluta», «essencial», «no 418 estroba en tots els mss. grecs, Ter- 
manllevada». tulia 1 St. Ireneu llegiren ὄς ἐγεννήθη 
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¿En ell la vida era, 

i la vida era la llum dels homes; 

5114 llum resplendeix en la tenebra, 

i la tenebra no la prenia. 

6 Aparegué un home, enviat de Déu, 

qui havia nom Joan; 

T aquest vingué per testimonianca, 

a testimoniar de la llum, 

a ἢ que tots creguessin per ell. 

8 No era pas ell la llum, 

sinó que vingué a testimoniar de la llum, 

914 llum vera, 

que illumina tot home, 

venia en el món. 

10 En el món era, 

i el món per ell havia estat fet, 

i el món no el reconegué. 

MA sa casa vingué, 

i els seus no lacolliren. 

12 Pero a tots els qui el reberen 

doná facultat 

d'esdevenir fills de Déu, > 

als creients en el seu nom, 

13 els quals no pas de sang, 

ni de cobejanca de la carn, 

ni de voler d'home, 

sinó de Déu són nats. 

141] el Verb es féu carn, 

i habitá entre nosaltres, 

i contemplárem la seva gloria, 

gloria com d”Unigenit del Pare, 

ple de grácia i veritat. 

6, Mt. τῶν 1; Mc.1, 2. 9, Inf. ur, 19. 10, Hbr. x1, 3. 14, Mt. 1, 16; Lc. 11, 7. 

«de Déu és mat». En aquestcas, el sen- de la naixenca espiritual dels cristians, 
tit seria: «als creients en nom %4aquell sinó de origen celestial del Verb en- 
quí no de la sang, ni de la voluntat de  carnat. No hi ha, peró, motiu per a 
la carn, ni de voler d'home, sinó de modificar el text. 
Déu és nat». Per tant, no seria qúestió 14. — Gloria com d'Unigénit. Com 
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qe 5 

15>logvvns μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων Οὗτος ἢν ὃν 

εἶπον “O ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμτιροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός 

βου ἦν. 

16%0Oti ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν 

ἄντὶ χάριτος: 1ἴὅτι ὃ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἣ χάρις καὶ ἣ ἀλήθεια 

διὰ Ἴησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 15 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε: μονογενὴς 

θεὸς ὃ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

18 θεος cum (H) et (77) potius φμανιυιος (T) et (5) 

pertoca al vertader, a Púnic Fill del 
Pare. 

El próoleg de Jo. no és pas escrit en 
vers, peró está compost segons un cert 
ritme molt accentuat que la divisió dels 
membres de les frases fa més sensible. 
Si es vol un comentari crític del Proemi 
d'aquest Evangeli, amb copioses indi- 
cacions bibliográfiques, vegeu Lagran- 
ge, L'Ev. selon Saint Jean (1925), pp. 
1-34. Entre els comentaris antics és 
classic el de Maldonado. 

15.—Darrera meu ve. Vg. diu: «post 
me uenturus est.» 

Primer que jo era. Sobre aquest tes- 
timoni de la preexisténcia de Jesús, cf. 
més endavant les notes als vv. 27 i 30. 

16. — Car de la plenitud seva. Ací 
Evangelista reprén la paraula pel seu 
propi compte. El sentit de la frase és 
que els homes, per Jesucrist, han rebut 
plenitud de gracia que respon a la ple- 
nitud de la seva propia grácia; han re- 
but la sobreabundáncia de tots els béns 
sobrenaturals per Jesucristino per nin- 
gú més, ni per la Llei de Moisés. 

Gracia per gracia. Alguns, com 
Crampon 1 Fillion, prefereixen «grá- 
cia sobre grácia», co és, una gran abun- 
dáncia de grácies, una série perpétua 
de noves gracies. Altres exegetes in- 
terpreten «grácia per grácia» en el sen- 
tit que la grácia de la Llei Nova substi- 
tueix la de la Llei Antiga. Altres, com 

᾿ς 
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? τα 

15Joan dóna testimonianca d'ell i clama, dient: Aquest era el que jo 

deia: El qui darrera meu ve, davant meu ha passat, puix primer que 

jo era. 

16 Car de la plenitud seva, nosaltres tots n'hem rebut, i gracia per grá- 

cia; 1 car la llei per Moisés fou donada, la gracia i la veritat per Jesucrist 

és vinguda. 

el si del Pare, aquest l'ha revelat. 

18 Déu, ningú no [Πα vist mai; Punigénit Déu, qui és en 

18, I Tim. vr, 16; Ilo. 1v, 12. 

Joúon, interpreten: «una grácia corres- 
ponent a la seva gracia», és a dir, que 
la plenitud de la vida divina en el cris- 
tia respon a la plenitud de la divinitat 
en el Crist. 

17. — La llei per Moisés... la gracia 
i la veritat per Jesucrist. Sobre les rela- 
cions entre la Lleiila Grácia, cf. Rom. 
11, 20 VALIA YA (EA MM τον ΙΝ; 
1-19; 11 Cor. III, 6; Hebr. IX, 26-28. 
— Moisés havia donat al poble una 
legislació divina que en gran part havia 
de caducar, puix era provisional ¡ ex- 
pectativa; Jesús, en canvi, aporta el do 
immens 1 definitiu de la Gracia. 

18. — Lunigénit Déu. Aquest text és 
críticament dubtós: mss. importants, 
com sBCL 33 (cf. les notes crítiques 

al text grec), i nombre de Pares, lle- 
geixen θεός; alguns altres, i també Vg., 
llegeixen υἱός: «unigenitus Filius». 
Lagrange (el text grec del qual adop- 
tem) prefereix conservar la forma 
«unigénit Déu»: una personalitat en- 
gendrada pel Pare, que alhora és Déu. 
— El Fill no está prop del Pare única- 
ment, sinó «en el si del Pare». Aquesta 
expressió d'intimitat absoluta, vol sig- 
nificar que sols Jesús pot interpretar als 
homes les coses de Déu, puix com a 
Fill únic, té amb el Pare les més ínti- 
mes relacions. ¿Quina és la veritat 
(17) que Jesús ha revelat? La vida ín- 
tima de Déu en unitat de naturalesa i 
trinitat de persones, i la missió especial 
del Verb encarnat. 



PARS PRIMA 

MAGISTERIVM REDEMPTORIS 

(1, το - ΧΙ], 50) 

I. A BAPTISMO VSQVE 

AD REGRESSVM PRIMVM IN GALILAEAM 

(1 19 - 51) 

1. TESTIMONIA lOHANNIS BAPTISTAE 

19 Kal αὕτη ἐστὶν Y μαρτυρία τοῦ ᾿Ιωάννου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὖ- 

τὸν ol ᾿Ιουδαῖοι ἐξ “Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν 

αὐτόν Σὺ τίς el; 39 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν 

ὅτι ᾿Εγὼ οὐκ εἰμὶ ὃ χριστός. 3: καὶ ἠρώτησαν αὐτόν Τί οὖν; σὺ ᾽Ηλίας 

el; καὶ λέγει Οὐκ εἰμί. “O προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη Οὔ. 33 εἴ- 

παν οὖν αὐτῷ Τίς el; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἥμᾶς. τί 

λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23Ξ:ἔφη ᾿Εγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε 

τὴν δδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν ᾿Ησαίας ὃ προφήτης. Kal ἀπεσταλ- 

μένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων. Kal ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ 

Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὖκ εἶ ὃ χριστὸς οὐδὲ ᾿Ηλίας οὐδὲ ὃ προφήτης ; 

26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὃ ᾿Ιωάννης λέγων ᾿Εγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι: μέσος 

ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, 27 ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ 

ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 

21 σὺ Hhtas εἰ (Η) pot. q. λιας εἰ συ (SV) T om. συ. || 27 om. o a. ὁπισω (H) pot. q. add. (TSV) 

19-28.—El primer testimoni de Joan.  seguidors de Joan el Baptista, després 
T'Evangelista fa notar que els primers del testimoni que aquest doná del Mes- 
deixebles Jesús els reclutá d'entre els  sias en la persona de Jesús. 



PRIMERA PART 

MAGISTERI DEL REDEMPTOR 

(1, 19-XII, 50) 

Il. DEL BAPTISME FINS AL PRIMER RETORN A GALILEA 

(1, 19-51) 

1. Εἰ, TESTIMONI DE JOAN 

19] aquest és el testimoni de Joan, quan els Jueus li trameteren de Je- 

rusalem sacerdots i levites a preguntar-li: ὁ Τα, qui ets? 291 confessá, i 

no nega; i confessá: Jo no só el Crist. 11 li preguntaren: ¿Qué doncs? 

¿Ets Elias tu? Idiu: Noelsó. ¿Ets el Profeta tu? Irespongué: No. 

22 Li digueren, doncs: ¿Qui ets? a fi que donem resposta als qui ens han 

enviat; ¿que dius de tu mateix? *Deia: Jo, veu de qui crida en el 

desert: Adreceu el cami del Senyor, com digué el profeta Isaias. 511 

els enviats eren dels fariseus. 251 el preguntaren, i li digueren: ¿Qué 

bateges, doncs, si tu no ets el Crist, ni Elias, ni el Profeta? 56 Ε]5 respon- 

gué Joan, dient: Jo batejo amb aigua; peró enmig de vosaltres un n'hi 

ha, que vosaltres no coneixeu, ? qui ve darrera meu, de qui no só digne 

de deslligar la corretja de la sandalia. 

23, ls. xL, 35 Mt. 111, 33 Mc.1, 3; Lc.m, 4. 26, Mt. τὰ 11; Mc. 1,8; Lc. 111, 16; Act. 1, 5; M, 2; 
ΧΙ, 16; XIX, 4» 

Quan els Jueus li trameteren. El Bap- 23. — Jo, veu de qui crida. Citació 
tista respon al missatge de les autori- un xic lliure 415. XL, 3. Cf. Mt. III, 
tats jueves anunciant el Cristimminent. 4; Mc. I, 3; Lc. III, 4. 
El dialeg entre lun i els altres és extra- 27. — Qui ve darrera meu. Alguns 
ordináriament viu: revela la febre de  mss. i Vg. afegeixen: «qui ante me 
Pexpectació messiánica. factus est.» 
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28 Ταῦτα ἐν Βηθανίαᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὅπου ἦν ὃ ᾿Ιωάν- 

νης βαπτίζων. 

39 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει 

ἼΙδε ὃ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὃ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 89 οὗτός ἐστιν 

ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον ᾿Οπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, 

ὅτι πρῶτός μου ἦν. “' κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ 

᾿Ισραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. Kai ἐμαρτύρησεν 

᾿Ιωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ 

οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἔπ᾽ αὐτόν: ὅδ᾽ κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὃ πέμ- 

ἜΦ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦ- 

μα καταβαῖνον καὶ μένον ἔπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὃ βαπτίζων ἐν πινεύ- 

yac pe βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν 

ματι ἁγίῳ ὃ: κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ ἐκλεκτὸς 

τοῦ θεοῦ. 

2. VOCATIO QVINQVE DISCIPVLORVM 

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὃ ᾿Ιωὡάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

δύο, ὅθ καὶ ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ περιπατοῦντι λέγει "lóz ὃ ἀμνὸς τοῦ 

θεοῦ. 
m 945 τῷ ᾿Ιησοῦ. 

37 καὶ ἤκουσαν οἵ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν 

388 στραφεὶς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολου- 

Ραββί, ὃ λέγεται 

μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε, ποῦ μένεις; “ϑλέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε 

θοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε; ol δὲ εἶπαν αὐτῷ 

καὶ ἴδετε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν 

10H v ̓Ανδρέας ὃ ἀδελφὸς Σίμω- 

νος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολου- 

ἥμέραν ἐκείνην. ὥρα ἣν ὡς δεκάτη. 

θησάντων αὐτῷ: 4! εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα 

καὶ λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χρι- 

στός. 43 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὃ ̓ Ιησοῦς εἶπεν 

Σὺ εἶ Σίμων ὃ υἱὸς ᾿Ιωάννου, σὺ κληθήσῃ ἰζηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. 

45 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἷς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὕρί- 

34 εχλεχτος uel υἱος (THSV) || 37 οἱ 0vo μαθηται αὐτου (TH) pot. q. αυτον οι ὃνο μαθηται 
(SV) ll 39 τδετε pot. q. οψεσθε (THSV) 

28. — A Betania. Della del Jordá. 
Diferent de la Betánia cisjordánica del 
cami de Betfagé a Jerusalem. S'iden- 
tifica amb les ruines de Kb». et Tawil. 
Alguns mss. i alguns antics exegetes 
(com Origenes) llegeixen Betabara, Bn- 
θαβαρᾷ, pero és preferible l'altra versió. 

29-34. — El segon testimoni que el 
Baptista dona de Jesús. Aquest no és 

fet davant la multitud, sinó davant els 
deixebles del Precursor, 1 pren una for- 
ma més precisa i dogmática. 

29. — Jesús venint envers ell. Retor- 
nant de Djébel Oarantal (la «muntanya 
de la quarentena»), després de la temp- 
tació. 

L'Anyell de Déu que lleva el pecat del 
món. El gran secret del Precursor. 
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28 Aquestes coses s'esdevingueren a Betánia, dellá del Jorda, on Joan 

batejaya. Ἢ 

22T'endemá, veu Jesús venint envers ell, i diu: 

Déu, que lleya el pecat del món. *%% Aquest és de qui jo deia: 

meu ve un home, qui davant meu ha passat, puix primer que jo era. 

mI] jo no el coneixia, peró per tal que fos manifestat a Israel, per aixo he 

He vist Esperit 

Heus aqui l'anyell de 
.» 

Darrera 

vingut a batejar amb aigua. ὅ21 Joan testimonia, dient : 

davallan; del cel com un colom, i planava sobre d'ell; *%ijo no el conei- 

xia, peró el qui m'enviá a batejar amb aigua, aquell em digué: Sobre 

qui veurás l'Esperit davallant i planant sobre d”ell, aquest és el qui bateja 

en Esperit Sant. **Ijo he vist i he testimoniat que aquest és "Elegit de Déu. 

2. 'VOCACIÓ DE CINC DEIXEBLES 

35I?endema, era alli altra vegada Joan, i dos dels seus deixebles, *i, 

mirant-se Jesús que passava, diu: Heus aqui Panyell de Déu. 511 Poiren 

parlar els dos deixebles, i seguiren Jesús. 

¿Qué cerqueu? 

38 [, girant-se Jesús i veient- 

Ι ells li digueren : Rabbi— 

39 Els diu: Veniu i vegeu. 

- los que el seguien, els diu: 

que, interpretat, vol dir Mestre —¿on poseu? 

Hi anaren, doncs, i veieren on posava, i amb ell romangueren aquell dia; 

era devers hora décima. *%Era Andreu, el germá de Simó Pere, un dels 

dos que lP'havien seguit, havent sentit el que Joan deia; * aquest troba 

Hem trobat el Messias; 

I Jesús, havent-se'l mirat, digué: Tu 

rimer el seu germá Simo i li diu: ue s'inter- Ρ 8 q 

preta Crist. “ΕἸ dugué a Jesús. 

ets Simo, el fill de Joan; 

 L'endema, resolgué d'eixir vers la Galilea. 
32, Mt. 11, 16; Mc. 1, 10; Lc. 111, 22. 

tu serás anomenat Cefas; que s'intrepreta Pere. 

I troba Felip, i li diu Jesús: 

Heus aquí la innocéncia, la santedat, 41. — Hem trobat el Messias. Μεσ- 
que ve a purificar el món del pecat. 

30. — Aquest és. AMusió a Pescena 
del baptisme. Jo. suposa prou conegut 
dels seus lectors el relat de Mc. I, 10; 
155 117 25 

35. — L'endema. En aquesta secció 
Jo. conta dia per dia els fets de Jesús i 
el seu itinerari. 

Dos dels seus deixebles. L'un Andreu, 
germá de Simó Pere; lP'altre, indubta- 
blement, el mateix Evangelista. 

39. — Hora décima. Les 4 de la tar- 
da. Jo. nota l'hora precisa perqué fou 
decisiva per a ell. 

σίας, grecització de l'hebreu másiah, 
«ungit». Tot aquest episodi (35-51) 
s'harmonitza amb Mt. IV, 18-22; Mc. 
I, 16-20; Lc. V, 1-11; mentre els tres 
sinóptics conten la vocació definitiva 
dels apoóstols, Jo. descriu la manera 
com els primers deixebles entraren en 
relació amb Jesús. Després d'haver fet 
coneixenca amb Elli d'haver-lo recone- 
gut com el Crist, ells tornaren a llurs 
ocupacions habituals fins que Jesús els 
cridá perqué el seguissin definitivament. 

42. — Cefas. Mot siriac (Kefd) que 
significa «pedra» o roca. 
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σκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Ακολούθει μοι. Av δὲ $ 

45 εὑ- 

ρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ Ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς 

Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 

ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἵ προφῆται εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ 

Ναζαρέτ. “ral εἶπεν αὐτῷ Ναθαναὴλ Ἔκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγα- 

θὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος ἴΕρχου καὶ ἴδε. 4 εἶδεν ᾿Ιησοῦς τὸν 

Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὖτοῦ Ἴδε ἀληθῶς 

᾿Ισραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. “4ϑλέγει αὐτῷ Ναθαναήλ [Πόθεν με 

γινώσκεις ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον 

φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 49 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ 

Ῥαββιί, σὺ εἶ ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ ᾿Ισραήλ. ὅ0 ἀπεκρίθη 

᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς 

πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. %kal λέγει αὐτῷ ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἄνα- 

βαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 

II. A PRIMO VSOVE 

AD SECVNDVM REGRESSVM IN GALILAEAM 

(11, 1-1, 36) 

1. Is CANA PRIMVM MIRACVLVM PATRAT 

(C. 11.) *Kal τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλι- 

λαίας, καὶ ἣν ἣ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ: 3 ἐκλήθη δὲ καὶ ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ οἵ 

μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 58 καὶ οἶνον οὐκ εἶχον, ὅτι συνετελέσθη ὃ 

οἶνος τοῦ γάμου, εἶτα λέγει ἣ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ 
€ ἔχουσιν. kal λέγει αὐτῇ ó ᾿'ησοῦς ΤΙ ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει 

ἡ ὥρα μου. ὄλέγει ἣ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις “O τι ἂν λέγῃ ὑμῖν 

46 om. ο α. Φίλιππος (TSV) pot. q. add. (H) || 49. om. χαι λεγει p. Ναθαναηλ (TH) pot. q. add. 
(SV) [13 otvov..: eta (T) pot, q. υστερησαντος οινου (HSV) 

45.— Natanael. Nom propi que sig- 
nifica «do de Déu». Tots els intérprets 
han identificat Natanael amb Bartomeu 
(arameu=«fill de Tholmai») i Bartomeu 
seria el nom patronímic de Natanael. 

La Llei i els Profetes. Gn. XLIV, το; 
Dt. XIII, 15-18. 

46. — ¿Pot eixir-ne res de bo? Aforis- 
me comú entre els fariseus, de menys- 
preu pel vilatge de Natzaret. Sobre 
aquest vilatge, vegeu la nota aLc. 1, 26. 

48. — Sota la figuera. L”article pun- 
tualitza que es tracta d'una figuera de- 
terminada. Aixó degué recordar a Na- 
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44] Felip era de Betsaida, de la ciutat d'Andreu i Pere. 

45 Felip troba Natanael, i li diu: Hem trobat aquell de qui escrivi Moisés 

en la Llei, i els Profetes, Jesús, fill de Josep de Natzaret. 

tanael: De Natzaret, ¿pot eixir-ne res de bo? 

ges. 

ver israelita, en qui no hi ha engany. 

neixeu? 

eres sota la figuera, the vist. 

aquestes veurás. 

461 li deia Na- 

Li diu Felip: Vina i ve- 

Αἴ Jesús veié Natanael que se li atansava, i diu d'ell: Heus aquí un 

4871 diu Natanael: ¿D'on em co- 

Respongué Jesús i li digué: Abans que Felip et cridés, quan 

19 Li respongué Natanael: Rabbi, vós sou 

el Fill de Déu, vós Rei sou d'Israel! 

¿Perque the dit que the vist sota la figuera, creus? 

% Respongué Jesús i li digué: 

Cosa major que 

511 li diu: En veritat, en veritat us dic, veureu obert el 

cel, i els angels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de Phome. 

ΤΙ. DEL PRIMER AL SEGON SOJORN A LA GALILEA 

(11, 1-1L, 36) 

(Es πὸ 

1. Εἰ, PRIMER MIRACLE A CANA 

11 al dia terg noces foren fetes a Cana de la Galilea, i la Mare 

de Jesús hi era; %i fou convidat també Jesús, i el seus deixebles, a les 

noces. 

la Mare de Jesús a ell: No tenen vi. 

qué, dona? 

45, Gn. xLix, 10; Dt. xvi, 18; [5. xt, 103 Χιν, 8; 

tanael, com suposen molts exegetes, 
algun incident important i secret de la 
seva vida interior, desconegut de tot- 
hom; per aixó, del coneixement sobre- 
natural que mostrava tenir-ne Jesús, 
dedui que estava davant del Messias, 
al qual dóna el doble títol de Fill de 
Déu i de Rei d'Israel. 

51. — En veritat us dic. Per una pa- 
raula misteriosa Jesús prepara els dei- 
xebles per a la primera manifestació de 
a seva gloria (cf. 11, 11), com més 
tard els preparará per a la Transfigura- 
ció (Mt. XVI, 28 1 paral.). 

1. — ΑἹ día terg. Tres dies després 

Encara no és vinguda la meva hora. 

3] no tenien vi, perque s'era acabat el vi del convit; llavors diu 

1 li diu Jesús: ¿A mi, ni a vós, 

5 Diu la Mare d'ell als 

Ir. xxt1, 53 IZ. XXxIV, 23; XXXVII, 24; Dn, ΙΧ, 24 5. 

de lP'esmentat darrerament en el ver- 
set 43. 

Noces foren fetes. Natanael, que era 
de Caná, els emmená a una festa de 
noces que devia interessar-lo de prop, 
com també a Jesús, puix que Maria, la 
seva mare, hi era convidada. 

Cana, era una vila que s'identifica 
amb la Kefr Kenna actual, al nord-est de 
Natzaret; i se l'anomenava de la Galilea 
per a distingir-la de laltre Caná situat 
prop de Sidon. 

4. —¿A mi ni a vos, que, dona? Vg. 
diu: «quid mihi et tibi est, mulier.» 
Literalment el text grec significaria: 
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ποιήσατε. 

δ᾽ Ἰησοῦς ΓἊ εμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. 

8 καὶ λέγει αὐτοῖς 

ἤνεγκαν. 

᾿Αντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ" 

δ ἧσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὕδρίαι EE κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν 

᾿Ιουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. Ἰλέγει αὐτοῖς 

καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 

οἵ δὲ 

ϑ ὃς δὲ ἐγεύσατο ὃ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, 

καὶ οὐκ ἤδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἵ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, 

φωνεῖ τὸν νυμφίον ὃ ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος 

τιρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω. σὺ 

τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 11: Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν 

σημείων ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν 

αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἷς αὐτὸν οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

2. IN CAPHARNAVM MANET 

12 Μετὰ τοῦτο κατέβη zic Kapapvaody αὐτὸς καὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ καὶ 

οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς 
ε 

ἡμέρας. 

3. IESVS TEMPLVM PVRGAT 

13 Kal ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς “Ἱεροσόλυμα 

δ ᾿Ιησοῦς. Ἡ καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα 

καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους, 1 καὶ ποιήσας φρα- 

12 αυτου $. αδελφοι (T) pot. q. om. (HSV) 

«qué hi ha entre tu 1 jo». Pero la frase 
és completament semita i té un sentit 
tot diferent. Encara ara els arabs de 
Palestina diuen ordináriament malech 
(= qué a tu) per dir «no tinquietis», 
«no t'amoinis», que és el sentit que té 
aci. — dona, és una apelació més aviat 
solemne que familiar; adhuc traduida 
en grec té un matís d'honorabilitat. En 
catalá es diu sovinten casos semblants. 
Que aquest és el vertader sentit de tota 
la frase, es veu clarament en les parau- 
les adrecades per la Verge Maria als 
servents (5). Ella veié que la seva dis- 
creta insinuació, a penes un prec, era 
acollida amatentment, a malgrat de no 
haver arribat «l'hora de Jesús», la d'a- 
traure l'atenció, de manifestar-se. 

6. — Sis gerres de pedra. Grans ám- 

fores, com les que s'han trobat en gran 
quantitat prop les fonts o les cisternes. 

Dues o tres mesures. Vg. «metretas». 
La μετρητής ática contenia uns 39 li- 
tres. La capacitat de cada amfora era, 
doncs, d'uns 75 a 115 litres. 

8. — Servidor en cap. Es el significat 
de la paraula «architriclinus» (Vg.), 
d'origen grec, l'encarregat d'ordenar el 
dinar ¡ de gustar les viandes i els vins 
abans de servir-los. 

11. — El comencament dels miracles. 
Jo. qui conta tan pocs miracles (sola- 
ment set) remarca aquest amb tota 
mena de detalls, perqué tingué una im- 
portáncia suma per a la fe dels primers 
deixebles, els quals no sols reconegue- 
ren en Jesús un Mestre, ans un diposi- 
tari del poder de Déu. En les riarra 
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Hi havia alli sis 

gerres de pedra, que hi eren pera les purificacions, segons usanca dels 

Jueus, i en cada una cabien dues o tres mesures. “Els diu Jesús: Om- 

pliu les gerres d'aigua. 81 els diu: Traieu-ne 

servents: Qualsevulla cosa que us digui, feu-ho. 

I les ompliren fins dalt. 

ara, i porteu-ne al servidor en cap. 1 ells li'n portaren. 51, quan el ser- 

vidor en cap hagué tastat Paigua tornada vi —i no sabia d'on era; ho 

sabien, peró, els servents que havien poat lP'aigua — el servidor en cap 

crida el πανὶ, *%ili diu: Tothom posa primer el vi bo, i quan ja han ben 

begut, el més ordinari, peró tu has guardat el vi bo fins ara. 11 Aquest 

fou a Cana de la Galilea el comencament dels miracles que féu Jesús, i 

manifestá la seva gloria, i cregueren en ell els seus deixebles. 

2. SOJORN A CAFARNAÚM 

12 Després d'aixó baixá a Cafarnaúm, ell i la seva Mare i els seus ger- 

mans ἷ els seus deixebles; i restaren alli no gaires dies. 

131 era a prop la Pasqua dels Jueus, i puja Jesús a Jerusalem. 

3. JESÚS PURIFICA EL TEMPLE 

14 T troba 

en el Temple els qui venien bous i ovelles i coloms, i els canvistes asse- 

guts, 151, havent fet un flagell amb cordes, els llancá tots del Temple, i 

cions de miracles, Jo. més que en 
Ventusiasme de la gent, es fixa en la fe 
que provoquen. 

13. — Prop la Pasqua. La primera 
Pasqua del ministeri públic de Jesús, el 
qual tindrá fi dins una altra Pasqua i 
també a Jerusalem. 

Puja. De Cafarnaúm per anar a Je- 
rusalem havien de pujar necessária- 
ment, puix la ciutat santa té una altitud 
molt superior a les ciutats del Llac. 

Jo. fa esment de cinc viatges de Jesús 
a Jerusalem durant la seva vida pública 
(MM τὺ τ ὙΠ τὸ 55.: Χ, 22 
55.; ΧΙ], 12); els sinóptics, que s'ocu- 
pen amb preferencia del ministeri gali- 
laic, sols citen el darrer. 

14. — En el Temple. En Vatri exte- 
rior anomenat dels Gentils. 

Els canvistes. Els qui canviaven la 
moneda pagana pel mig sicle d'argent 
jueu o del santuari que cada israeli- 
ta havia d'oferir, com ordenava Ex. 
DI 

15. — Els llanga tots del Temple. En 
dues ocasions diverses Jesús foragitá 
del Temple els mercaders i els canvis- 
tes: en inaugurar el seu ministeri pú- 
blic a Jerusalem, i pocs dies abans de 
la Passió (cf. Mt. XXI, 12 i paral.). 
Alguns autors, sobretot racionalistes, 
aquests dos fets n'han volgut fer un de 
sol: peró les époques, ben puntualitza- 
des tant en Jo. com en els sinóptics, 
són tan diverses, que no pot acceptar- 
se la unificació dels dos fets sense 
violentar exageradament el text. La 
impressió produida la primera vegada 
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yéMuov ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ 

τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας 

ἀνέτρεψεν, 15καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν “Aparte ταῦτα 

ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. 11 ”Eyuvh- 

σθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν “O ζῆλος τοῦ οἴκου σου 

καταφάγεταί με. 

1δ᾽ Απεκρίθησαν οὖν οἵ ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί σημεῖον δει- 

κνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 19 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 539 εἶπαν 

οὖν οἵ ᾿Ιουδαῖοι Τεσσεράκοντα καὶ ἕξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὃ ναὸς οὗτος, 

καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 3: ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ 

τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 33. Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθη- 

σαν οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ 

λόγῳ ὃν εἶπεν ὃ ᾿Ιησοῦς. 

23Qc δὲ ἦν ἐν τοῖς ἹΙεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ 

ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἔποίει. 

34 αὐτὸς δὲ ᾿Ιησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν 

τιάντας 59 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώ- 

που, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἣν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 

(CAS 
αὐτῷ, ἄρχων τῶν ᾿Ιουδαίων' 

4. Iesvs NICODEMVM DOCET 

1 Ἣν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα 

2o0toc ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ el- 

15 τὸ χερμα (TSV) pot. q. τὰ χερματα (H) |] ἀνετρεψεν (H) pot. q. ἀανεστεψεν (TSV) |] 22 ον 
(TH) pot. q. ὦ (SV) |] 24 avtoy legitur adróv (HV) pot. q. αὐτὸν (T). $ scribit ἑαυτόν. 

degué ésser momenrtánia, i els abusos 
continuaren puix hi havia molta gent 
compromesa en el vil negoci. 

Noti's la diversa actitud de Jesús amb 
els mercaders: als marxants de bestiar 
els féu partir junt amb llurs ovelles i 
bous; als canvistes, usurers 1 traficants 
de moneda, els escampa els diners i 
trabucá les taules; als venedors de co- 
loms els invitá a retirar-los per tal que 
no transformessin el Temple en una 
casa de negocio en un mercat. Jesús 
fou sever amb els primers, implacable 
amb els segons, 1, en certa manera, be- 
névol amb els darrers. 

16. — La casa del meu Pare. Jesús 
justifica la seva conducta declarant-se 

Fill de Déu, a qui pertoca de dret tallar 
els abusos que profanen la casa del 
Pare, el Temple de Déu. 

17. — Es escrit. Ps. LXVII, το. 
18. — Els Jueus. Co és, els caps del 

poble, sobretot els sacerdots, enquime- 
rats perque Jesús obrava autoritária- 
ment en llur propi domini, i, potser 
també, perqué els esbullava el negoci. 

20. — En quaranta-sis anys fou edifi- 
cat. Segons Fl. Jos. (4nt. XV, 11, 1), 
Herodes el Gran comenca la restauració 
i lengrandiment del Temple Pany di- 
vuit del seu regnat, el 734-735 de Roma. 

22. — Cregueren en l'Escriplura. La 
resurrecció del Crist és anunciada en 
Ps. XV, τὸ; XX; 1s. EMI etc. 
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també les ovelles i els bous, i dels canvistes escampa els diners i trabucá 

les taules, 161 als qui venien els coloms digué: Traieu aixó d'aci, no feu 

de la casa del meu Pare casa de negoci. 171 es recordaren els seus dei- 

xebles que és escrit: El zel de la teva casa em devora. 

18 Respongueren, doncs, els Jueus i li digueren: ¿Quin senyal ens 

mostres, puix que fas aix0? 1% Respongué Jesús i els digué: Enderroqueu 

aquest temple, ¡en tres dies Palcaré. 2 Digueren llavors els Jueus: En 

quaranta-sis anys fou edificat aquest Temple, ¿i tu en tres dies Palcarás ? 

21 ΕἸ], peró, parlava del temple del seu cos. 2 Quan, doncs, hagué res- 

suscitat d'entre els morts, es recordaren els seus deixebles que αἰχὸ deia, 

i cregueren en lEscriptura i en la paraula dita per Jesús. 

231, essent a Jerusalem per la Pasqua, durant la festa, molts cregueren 

en el seu nom, veient els miracles seus, que feia. Pero ell, Jesús, no 

es confiava pas a ells, per tal com els coneixia tots, 251 perque no li calia 

que ningú donés testimonianga de home; car prou ell coneixia que hi 

havia en home. 

(ERIIS 

un dels caps dels Jueus. 

17, Ps. Lxvnr, 10. 

23-25. — És un resum del resultat de 
la predicació de Jesús en la seva prime- 
ra manifestació a Jerusalem: els sacer- 
dots 1 els caps continuaren incréduls; 
el poble, en vista dels miracles, cregué 
en el seu nom, és a dir, el reconegueren 
com a Messias, pero llur fe era super- 
ficial i no inspira cap mena de confian- 
ga a Jesús, qui, amb ciéncia sobrena- 
tural, penetra el fons de l'home, de la 
qual cosa els apóstols en tenien proves 
a bastament. 

1-21. — En aquesta secció Jo. insi- 
nua els temes de la conversa de Jesús 
amb Nicodemus, no descriu tota la 
conversa, que durá, sens dubte, bona 
part de la nit. Nicodemus, «un dels 
caps dels jueus», co és, membre del 
Sanedri, restá perplex davant dels fets i 
miracles de Jesús, i temia resistir una 
veu vinguda de Déu; d'altra banda tenia 
por del dir dels seus companys, enfo- 

14 - NOU TESTAMENT, XII 

19, Mt. xxv1, 61; χχυι, 40; Mc. XIV, 58; XV, 29. 

4. JESÚS ADOCTRINA NICODEMUS 

1 Hi havia un home, entre els fariseus, de nom Nicodemus, 

2 Aquest vingué a ell de nitili digué: Rabbi, 

22, Ps, 111, 6; LVI, 9. 

llits contra Jesús pel gest del Temple, 
i cerca de veure's amb Jesús d'amagat, 
a la nit (verset 2). 

La introducció de Nicodemus, sabem 
que de Déu heu vingut, indica que altres 
sanedrites participaven dels seus matei- 
ΧΟΒ sentiments. 

Jesús, amb els doctors de Jerusalem 
encetava sempre temes transcendents, 
aixi com amb la gent de la Galilea s'a- 
daptava meravellosament a la capaci- 
tat del poble senzill. Jesús a Nicode- 
mus comenca per declarar-li la primera 
condició que cal per a ésser admés en 
el Regne de Déu, la qual és néixer no- 
vament de dalt, co és, per una virtut 
divina (3); (Vg. diu: «renatus fuerit 
denuo»). — L*adverbi ἄνωθεν pot tenir 
els dos sentits: de dalt o de nou. 

La resposta, un xic matussera, de 
Nicodemus (4), demostra que no havia 
compres el sentit metafóric de les pa- 
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τιεν αὐτῷ Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος: οὐδεὶς 

γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ἦ ὃ θεὸς 

μετ᾽ αὐτοῦ. 

3”Amrexpl8n ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή 

τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

4 Λέγει πρὸς αὐτὸν ὃ Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆ- 

ναι γέρων ὥν; μὴ δύναται εἷς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον 

εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; 

δ᾽ Απεκρίθη ὃ Ἰησοῦς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ, 

ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

οὐρανῶν. STA γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ, ἐστιν, καὶ τὸ γεγεν- 

νημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. ἴ μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι 

Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. ὅτὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν 

φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽’ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει" 

οὕτως ἐστὶν πᾶς ὃ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 

5᾽Απεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ Más δύναται ταῦτα γενέσθαι; 

10 Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὃ διδάσκαλος τοῦ ᾿Ισραὴλ 

καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις ; 1: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν 

καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἣμῶν οὐ λαμβάνετε. 

Mel τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ 

ἐπουράνια πιστεύσετε; 15καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἶ 

μὴ ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὃ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ. 

1 καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ οὕτως ὑψωθῆναι 
€ 

del τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, Biva πᾶς ὃ πιστεύων Ev αὐτῷ ἔχη ζωὴν 

αἰώνιον. 1θ Οὕτως γὰρ ἤγάπησεν ὃ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν 

μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὃ πιστεύων εἷς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ 

ς των ουρανων (T) pot. q. του θεου (HSV) || 13 0 wmv εν τω ουράνω (TV) uel om. (HS) || 16 om, 
AUTO p. νιον (TH) pot. q. add. (SV) 

raules de Jesús, el qual, amb la nova 
naixenca, significava la transformació 
de l'ésser interior per a comencar una 
nova vida. El Senyor li ho aclareix (5) 
dient que el principi d'aquesta naixencga 
és PEsperit Sant, 1 l'instrument l'aigua 
del baptisme. Era el baptisme que 
Joan, en el desert, havia designat com 
Pobra del Messias. Aquesta transfor- 
mació profunda i espiritual era real, 
per bé que invisible. L”esperit fa com 
el vent: és invisible, peró es deixa sen- 
tir pels seus efectes (8). L”acció sobre- 

natural de 1'Esperit sobre les ánimes, 
és absolutament lliure, pot fer-se sentir 
quan a ell plau, a desgrat de no ende- 
vinar hom d'on ve i on va, co és, el 
que ell es proposa. 

Nicodemus podia ara entendre l'abast 
de les paraules del Crist, puix els pro- 
fetes havien parlat del temps en el qual 
VEsperit de Déu planaria per a canviar 
els cors, i tornar-los dócils 1 fer-los 
purs: «Oh Déu, creeu en mi un cor 
pur, i introduíu en mi un esperit recte; 
no em llenceu lluny de la vostra fas, 
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sabem que de Déu heu vingut com a mestre, car ningú no pot fer aquests 

miracles que vós feu, si no és Déu amb ell. 

3 Respongué Jesús, i li digué: En veritat, en veritat et dic, si hom no 

neix de dalt, no pot veure el regne de Déu. 

4Li diu Nicodemus: ¿Com pot un home néixer, essent vell? ¿És que 

pot una altra vegada entrar en el ventre de la seva mare, i néixer? 

5Respongué Jesús: En veritat, en veritat et dic, si hom no neix de 

Paigua i PEsperit, no pot entrar en el regne dels cels. Co que és nat de 

la carn és carn, i go que és nat de l'Esperit és esperit. “No tadmiris per- 

qué et deia: Us cal néixer de dalt. $El vent bufa on vol; i sents la seva 

veu, peró no saps d'on ve ni on va; aixi és tot el qui és nat de 1Esperit. 

9 Respongué Nicodemus i li digué: ¿Com pot fer-se αἰχὸ ? 

10 Respongué Jesús i li digué: ¿Tu ets el mestre d'Israel, i aixó no saps? 

1 En veritat, en veritat et dic que el que sabem parlem, i el que hem vist 

testifiquem, i el testimoni nostre no accepteu. *?Si les coses de sobre la 

terra us he dit, ino creieu, ¿si us dic les de dalt el cel, com creureu ἢ 

18] ningú no ha pujat al cel, sinó el qui del cel ha davallat, el Fill de 

Phome qui és en el cel. 1641 tal com Moisés alga el serpent en el desert, 

aixi ha d'ésser algat el Fill de lhome, 154 fi que tot el qui creu tingui en 

ell vida eterna. 16 Car tant estima Déu el món, que doná el Fill unigé- 

nit, a fi que tot el qui creu en ell no es perdi, ans tingui vida eterna. 

8, Ps. CXXXIV, 7. 

no retireu de mi el vostre Esperit Sant» 
(ΕΞ ἸΕῚ Ὑ72,55.; ΓΕ ΕΖ. ΧΙ τὸ; AO, 
26 ss.). En els nats, doncs, de 1Espe- 
rit, hom hi reconeix l'acció de 1'Espe- 
rit; la naturalesa humana amb totes les 
seves febleses i tendéncies pecamino- 
ses, sols pot engendrar carn, l'home 
carnal (6). 

Per aixó, a la demanda de Nicode- 
mus: ¿Com pot fer-se aixo? (9), Jesús li 
digué: ¿Tu ets el mestre d'Israel, ἱ aixo 
no saps? — El mestre (ó διδάσκαλος) 
amb article, significa «el mestre reco- 
negut i apreciat de tothom». 

En el v. 11, Jesús pren un to molt 
més solemne que el to confidencial: en 
veritat, en veritat et dic, i'ús del plu- 
ral majestátic o d'autoritat: el que sa- 
bem... el que hem vist. Jesús vindica la 
veracitat 1 l'autoritat del seu testimoni 
en parlar de coses divines, car ell parla 
del que ha vist durant tota l'eternitat; i 

14, Nm. xxx, 9. LO LO σὺν ἡ: 

a malgrat de tot, afegeix amb una certa 
melangia: el testimoni nostre no accepteu. 
Unicament ell que ha davallat del cel 
en coneix els misteris, i per aixó Jesús 
afirma que ell n'és revelador únic, que 
els revela, peró, sols en alló que té re- 
lació amb les coses de la terra; ensenya 
alló que home ha de creure per a sal- 
var-se (13 1 15). 

La vida nova del creient en Crist, 
será el comencament d'una vida divina 
en la terra perque haurá estat precedida 
duna mort mistica, com el baptisme 
per a ésser una segona naixenca ha 
d'estar precedit d'una mena de mort. 
Aquesta mort és la unió per la fe a la 
mort del Crist. D'aquesta guisa, Jesús 
insinua a Nicodemus la sort que espera 
el Fill de l'home, el Revelador: será 
alcat al pal, com el serpent d'aram del 
desert(Nm. XXI, 8), a fi que tot creient 
tingui vida eterna (14-15). 
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ζωὴν αἰώνιον. 

ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὃ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 

εἰς αὐτὸν od κρίνεται. 

στευκεν εἷς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 

Ἰοὺ γὰρ ἀπέστειλεν ὃ θεὸς τὸν vidv εἰς τὸν κόσμον 

185 πιστεύων 

δ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπί- 

19 αὕτη δέ ἐστιν 

ἣ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν ol ἄνθρωποι 

μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἣν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 20 πᾶς γὰρ 

ὃ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ 

ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ' Σ1 δ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ 

φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 

5. IESVS CVM DISCIPVLIS IN TERRA ÍVDAEAE 

«9 2 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ oí μαθηταὶ αὐτοῦ εἷς τὴν ᾿Ιουδαίαν 

ν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιξζεν. Y p μ 23 ἣν δὲ καὶ ᾿Ιωάν- 

νης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλίμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ 

παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο" 

φυλακὴν ᾿Ιωάννης. 

Σέ οὔπω γὰρ ἣν βεβλημένος εἷς τὴν 

A 25”Eyéveto οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίου περὶ 

καθαρισμοῦ. 30 καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ Ῥαθββιί, 
Ὄ ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος 

βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 21 ἀπεκρίθη ᾿Ιωάννης καὶ 

εἶπεν Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ 
> 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 

ἐγὼ ὃ χριστός, ἀλλ᾽ ὅτι 

18 o μὴ (TH) pot. q. o de μη (SV) 

17-18.—Judiqui, judicat. Kpivo, «ju- 

dicar», en el sentit pejoratiu de la pa- 
raula, és a dir, «condemnar». 

El qui creu... el qui no creu. La fe és 
la condició «sine qua non» de la sal- 
vació. 

19. — Í aquest és el jutjament. El mo- 
tiu de la condemnació és aquest: Vin- 
gué la llum, és a dir, la revelació del 
Verb encarnat, 1, a l'amor manifestat 
per Déu donant el Fill unigénit (16), 
els jueus respongueren amb el menys- 
preu, preferint vegetar en la tenebra, 
go és, en la rutina i en el pecat. Ila 
causa d'aquesta preferencia absurda i 
suicida, era llur péssima conducta mo- 
ral, «eren dolentes llurs obres». 

Ξδ αὐτοὶ Úuelo μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον Οὐκ εἰμὶ 

᾿Απεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκεῖνου. 39 ὃ 

20-21. — En aquests dos vv. Jesús 
acusa un dels principals motius de la 
incredulitat: la fe está intimament lli- 
gada amb la vida i amb la moralitat 
dels costums: fugen de Jesús els qui 
tenen por d'Ell, car llur vida és damna- 
ble; van a Ell els qui practiquen la ve- 
ritat i estan segurs de l'aprovació del 
Mestre divi qui escruta els cors. 

22-30. — Darrer testimoni de Joan el 
Baptista. 

22.—Després d'aíxo. Dels fets narrats 
de 11, 13 εηςὰ, Jesús i els seus anaren 
per les contrades de la Judea, fora de 
la capital, batejant simultáaniament, en 
diversos indrets, Jesús i Joan. Aquest 
havia canviat de lloc, puix el trobem a 
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17 Car no envia Déu el Fill en el món perqué judiqui el món, sinó perqué 

el món sigui salvat per ell. El qui 

no creu ja és judicat, puix no ha cregut en el nom de Punigénit Fill de 

Déu. 

ren els homes més la tenebra que la llum, perqué eren dolentes llurs 

18 E] qui creu en ell no és judicat. 

19] aquest és el jutjament: Que la llum vingué al món, i estima- 

obres. ? Car tot aquell qui fa el mal avorreix la llum, i no ve a la llum, 

perqué no se li descobreixin les seves obres; * peró qui practica la veritat 

ve a la llum, perqué siguin paleses les seves obres, que en Déu són fetes. 

5. JESÚS 1 ELS DEIXEBLES EN TERRA DE JUDEA 

2 Després Paixo, vingué Jesús i els seus deixebles a la terra de la Ju- 

dea; i alli sojornava amb ells i batejava. 5351 també Joan batejava a 

Ainon prop de Salim, puix hi havia abundor d'aigúes, ἱ la gent hi venia, 

i es feien batejar; *car Joan encara no havia estat posat en la presó. 

2 Sorgi, doncs, discussió entre els deixebles de Joan i un jueu sobre pu- 

rificació. ?61 vingueren a Joan, i li digueren: Mestre, aquell qui era amb 

vós a Paltra banda del Jordá, al qual vós retéreu testimonianca, heus aqui, 

ell bateja, i tots vénen a ell. %Respongué Joan i digué: No pot "home 

prendre's res, si no li és donat del cel. ?8Vosaltres mateixos em sou 

testimonis que jo deia: No só jo el Crist; sinó: Enviat he estat davant 

19, Sup. 1,9. 22, Inf. 1v, 1. 

Ainon prop de Salim (23), Jesús degué 
romandre en la plana del Jordá, en el 
lloc on Evangelista posa els primers 
baptismes, altrament ho hauria consig- 
nat, com fa amb Joan. Ainon, segons 
la tradició avalada per Eusebi, bisbe de 
Cesarea de Palestina a comencaments 
del s. 1v, estava a vuit milles al sud de 
Scitopolis, avui Beisan. En aquests in- 
drets, sobretot a ed-Deir (on una esglé- 
sia bizantina fizava el lloc d'aquests 
baptismes), hi ha efectivament abundor 
d'aigúes. 4Ainon significa «les deus» en 
arameu; i tell Sarem, a cinc Km. al 
nord d'aquestes deus, seria Salim. 

25. —Í un jueu. El y i tres versions 
primitives entre elles Vg. posen «cum 
Judaeis» en plural, pero és preferible la 
lligó adoptada "loudaiov. 

Sobre purificacio. Es a dir, sobre el 
baptisme de Jesús i el de Joan. 

27. — No pot lhome prendre's res. 

26, Sup. 1, 19. 28, Sup. 1, 20. 

Aquesta petita introducció genérica a 
les paraules que seguiran, dóna ente- 
nent que cadascú ha d'acomplir la mis- 
sió designada per Déu, i prou; si volia 
sobrepassar-la faria fallida, car es des- 
viaria de la missió divina. 

28. — Després de recordar als dei- 
xebles la seva dita que ell no era el 
Messias, sinó l'enviat davant del Mes- 
sias, Joan declara acabada la seva mis- 
sió, 1 el seu minvament el fa exultar de 
joia, puix ell és amic de 1Espos, i ha 
sentit un goig immens en sentir la veu 
de 1'Espós. La unió de Déu amb el 
seu poble és comparada sovint a unes 
noces (cf. 1s.; Os. passim). Repudiada 
Israel, Padúltera, ¿quina será esposa 
del Messias? Será tota la humanitat, 
sense distinció de races, la cridada a la 
nova alianca. El Baptista no ho diu, 
potser ho ignorava. Tanmateix l'Espos 
és allá, i ell és amic de 1Espos. 
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ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ¿otlv" 

καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. 

ὃ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὃ ἑστηκὼς 

αὕτη οὖν 

ἡ χαρὰ y ἐμὴ πεπλήρωται. 9 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 

310 ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. 

τῆς γῆς ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ' 

ὃ ὧν ἐκ τῆς γῆς ἐκ 

ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος 323 

ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβά- 

νει. 335 λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὃ θεὸς ἀληθής 

ἐστιν. 

ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα. 

δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 

νιον" 

μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 

343y γὰρ ἀπέστειλεν ὃ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ 

355 πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν vióv, καὶ πάντα 

86 ὃ πιστεύων εἷς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν ató- 
α΄ τ ὃ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ' ἣ ὀργὴ τοῦ θεοῦ 

III. A SECVNDO REGRESSV IN GALILAEAM VSQVE 

AD PRIMAM PANVM MVLTIPLICATIONEM 

(1V, 1-V, 47) 

(CHIVA 

1. JÍesvSs APVD SAMARITANOS 

Ὡς οὖν ἔγνω ὃ κύριος ὅτι ἤκουσαν οἵ Φαρισαῖοι ὅτι 

᾿Ἴησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ᾿Ιωάννης, --- 3 καίτοιγε 

᾿ησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ᾽ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ, --- ἀφῆκεν τὴν 

᾿Ιουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

χεσθαι διὰ τῆς Σαμαρίας. 

4Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρ- 

Ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας λεγομένην Συχὰρ πλησίον 

31 0m. ἐπάνω πάντων εστιν ῥ. ἐρχομενος (T) pot. q. add. (HSV) || 32 om. τουτο ῥ. ἤχουσεν (Τ) 
bot. q. add. (Η 57) 

Aquest ha d'atreure ara l'esguard de 
tothom, ell, acomplida la seva missió 
de Precursor, ha de minvar i ho fa jo- 
cundament, sense témer l'ombra sinis- 
tra de Makeronte. 

31-36. — La superioritat universal de 
Jesús és resultat: del seu origen diví 
(31), que Peleva sobre tots els homes 
sense excepció, car tots els homes són 
fills de la terra, per la qual cosa sols 
poden parlar de coses terrenals. Jesús, 
en canvi, parla infalliblement de les 
coses divines i en dóna testimoni, puix 
ell ve del cel. El seu testimoni, pero, 

no és acceptat per tothom, sinó per un 
nombre reduit (32). Qui creu el testi- 
moni de Jesús, certifica que Déu és 
veras, puix que ell rep amb confianca 
la paraula del seu Enviat (33-34), a qui 
Déu comunica el seu Esperit abundosa- 
ment, sense mesura. 

36. — El qui creu. Aquest verset és 
la conclusió práctica de tot el que s'ha 
dit fins ara del Fill de Déu: la fe en Ell 
o la incredulitat transcendeixen a la vida 
eterna. 

4. — Havia de passar per la Samaria. 
Jesús hauria pogut fer litinerari de la 
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Pell. Qui té Pesposa, és P'espós; peró Pamic de Pespós, que és pre- 

sent i Pescolta, amb goig s'alegra per la veu de l'espós. Aquest goig 

meu s'ha, doncs, ben acomplert. *%Ell ha de créixer, ijo minvar. 

81 El qui de dalt ve, sobre de tots és. El qui ve de la terra, de la terra 

és i de la terra parla; el qui del cel ve, 920 que ha vist i oit testifica, i 

el testimoni dell ningú no accepta. * Qui ha acceptat el seu testimoni ha 

segellat que Déu és verag. 34 (δγ aquell que Déu ha enviat les paraules de 

35 El Pare estima el 

36 E] qui creu en el Fill té vida 

eterna, ¡ el qui no vol creure al Fill no veurá pas la vida, sinó que la ira 

de Déu roman sobre ell. 

Déu parla, puix no dóna pas amb mesura 1'Esperit. 

Fill, i tota cosa ha posat a la má dell. 

III. DEL SEGON RETORN A GALILEA 

FINS A LA PRIMERA MULTIPLICACIÓ DELS PANS 

(IV, 1-V, 47) 

1. JESÚS ENTRE ELS SAMARITANS 

(ES1V..) 

dir que Jesús feia més deixebles i batejava més que Joan, ?per bé que 

Jesús mateix no batejava, sinó els seus deixebles, 3deixá la Judea, i se 

n'aná altre cop a la Galilea. 41 havia de passar per la Samaria. 

1 Quan sabé, doncs, el Senyor que els fariseus havien sentit 

5 Arriba, doncs, a una ciutat de la Samaria, que es diu Sicar, vora el 

33, Rom, m1, 4. 306, 110. v, το. 1, Sup. 11, 22. 5, Gn. ΧΧΧΙΙ, 19; XLVIn, 22, los. XXIV, 32. 

primera vegada, seguint amunt el curs 
del Jordá (vegeu el mapa 1 del vol. ant.), 
aixó no obstant, preferí seguir la via 
Jerusalem-Natzaret que passa prop de 
Naplusa; pujant de la vall del Jorda, 
sia per Agrabeh, sia pel uadi-Fara, arri- 
baven per lPesta la ciutat samaritana, 
enemiga dels jueus. 

Samaria. — El regne d'Israel, sepa- 
rat del de Judá, escollí com a capital 
Samaria, ciutat forta fundada per Omrí 
i situada al cim d'un tossal isolat. He- 
rodes la transforma, seguint els gustos 
romans, i Samaria esdevingué Sebaste 
(Augusta) en honor d'August; avuil'a- 
nomenen encara Sebastiyeh. Tota la 
contrada conservava encara el nom de 
«país dels samaritans». 

Els jueus puritans, sobretot els de Je- 
rusalem, menyspreaven profundament 
els samaritans, car no eren israelites 
purs, ans eren descendents dels colons 
que els conquistadors assiris, particu- 
larment Assarhaddon, havien transpor- 
tat després de la captivitat dels jueus. 
Tanmateix, sota la influencia dels jueus 
que quedaren en el país, els emigrants 
anaren abandonant el politeisme i s'a- 
daptaren als usatges de llur nova pátria. 
Quan els jueus, retornats de l'exili 
babilonenc, tractaren de reedificar el 
1temple, els samaritans volien contri- 
buir-hi, peró llurs oferiments foren 
rebutjats desdenyosament. Aleshores 
nasqué el cisma: els samaritans adora- 
ven Jahvée, com els jueus, peró eren 
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τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ τῷ "loop τῷ υἱῷ αὐτοῦ: δ ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ 

τοῦ ᾿Ιακώβ. 

οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῆ᾽ 

τ Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρίας ἀντλῆσαι ὕδωρ. 

᾿Ιησοῦς Δός μοι πεῖν' 

πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 

ó οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς δδοιπορίας ἐκαθέζετο 
« mn 5 « 

ὥρα ἣν ὧς ἕκτη. 

δλέγει αὐτῇ 5 

oí γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἷς τὴν 

9 Λέγει οὖν αὐτῷ ἣ γυνὴ Y Σαμαρεῖτις [Πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ 

πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης ; οὐ γὰρ συνχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι 

Σαμαρείταις. 

10᾽Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰ ἤδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ 
El € ΄ 

καὶ τίς ἔστιν ὃ λέγων σοι 

κεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 

1 Λέγει αὐτῷ 

πιόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν ; 

Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν καὶ ἔδω- 

Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ" 

12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἥμῶν 

᾿Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν ἣμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ, αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἵ υἱοὶ 

αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ ; 

15" Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ [Πᾶς ὃ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τού- 

του διψήσει πάλιν’ Ἱδὸς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, 
> J 3 y In > A - « a rm L 3 od μὴ διψήσει εἷς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν 
> rm - ε LA > 5». αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἷς ζωὴν αἰώνιον. 

15 Λέγει πρὸς αὐτὸν Y γυνή Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ 

διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 

16 Λέγει αὐτῇ Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 

11 Απεκρίθη ἣ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐκ ἔχω ἄνδρα. 
€ 

Λέγει αὐτῇ ὃ ᾿Ιησοῦς [Καλῶς εἶπες ὅτι "Ανδρα οὐκ ἔχω: 185 πέντε 

ς τω α. Ιωσηφ (H) pot. q. om. (TSV) || 11 om. ἢ γυνὴ p. αὐτὼ (4) uel add. (TSV) || 15 διερχω- 
μαι (TH) pot. q. ἐερχομαι (S), uel epywpar (Y) |] 16 om. o Inoovs p. αὐτὴ (TH) uel add. (SV) || 
τον ανδὃρα σον (1577) pot. q. σον τ. a. (4) 

enemics de la jerarquia sacerdotal de 
Jerusalem. La dissensió augmenta quan 
el sacerdot Manassés, foragitat del Tem- 
ple, es refugia entre els samaritans, 1 
algá un altar contra l'altre altar; Gari- 
zim contra Sion. La muntanya de Ga- 
rizim, davant de 1'Ebal, domina pel sud 
una vall estreta, pero fertilíssima, per 
on passa el camí directe que uneix la 
Galilea a la Judea. La vall era defen- 
sada a l'estper l'antiga ciutat de Siquem. 

Els samaritans conservaven amb or- 
gull els records bíblics del seu país: 
Jacob havia donat al seu fill Josep un 

predi prop d'aquella ciutat (Gn. XXXIII, 
19; XLIII, 22); damunt del mont Ebal, 
Josué promulga novament la Llei; a la 
vall tenien el sepulcre de Josep, el pou 
de Jacob, la plana de Mahné, etc. (Cf. 
Lagrange, Ev. selon St. Jean, p. 103; 
Vigour. Dict. de la Bible). 

Sicar. — Venint d'Aqrabeh, 1 traves- 
sant la plana diagonalment, s'arriba al 
pou de Jacob. Pocs minuts més enlla, 
al nord, hi ha les ruines de Siquem. En 
temps dels Seléucides, Pantiga vila 
P'havien transportada a la vall, entre 
PEbal 1 Garizim, i sota Vespasia adopta 
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predi que doná Jacob al seu fill Josep; δὶ alli hi havia la font de Jacob. 

Jesús, doncs, fatigat del cami, sera assegut, com sol fer-se, vora la font; 

era devers hora sexta. 

“Ve una dona de la Samaria a poar aigua. $Li diu Jesús: Dóna'm beu- 

re; car els seus deixebles se n'havien anat a la ciutat, a comprar menjar. 

9Li diu, doncs, la dona samaritana : ¿Com tu, essent jueu, em demanes 

beure a mi, que só dona samaritana?; car no es fan Jueus amb Samaritans. 

10 Respongué Jesús i li digué: Si sabessis el do de Déu i qui és el qui et 

diu: Dóna'm beure; tu l'hauries pregat a ell, 1 'hauria donat aigua viva. 

“Li diu: Senyor, no teniu poal, i el pou és pregon; ¿d'on teniu, 

doncs, Paigua viva? 12¿És que sou vós major que el nostre pare Jacob, el > Ὁ > 

qual ens dona el pou, i en begué, ell i els seus fills i els seus ramats? 

13 Respongué Jesús i li digué: Tot el qui beu d'aquesta aigua tornará 

a tenir set; peró qui beurá de l'aigua que jo li donaré, no tindrá set 

mai més, **sinó que l'aigua que li donaré esdevindrá en ell font d'aigua 

brollant per a vida eterna. 

1611 diu la dona: Senyor, doneu-me aquesta aigua, perqué no tingui 

set, ni hagi de venir aci a poar. 

1611 diu: Vés, crida el teu marit, i vina aci. 

17 Respongué la dona i li digué: No en tinc, de marit. 

Li diu Jesús: Bé has dit tu: de marit, no en tinc; %$%car cinc marits 

el nom de Flavia Neapolís (Naplusa). 
Les excavacions modernes (de 1927 per 
Sellin 1 Welter) han demostrat que en 
lPépoca romana es conservava l'antic 
emplacament de Siquem, peró amb el 
nom de Sikora. Hom pot, doncs, asse- 
gurar que la Sicar de "Ἐν. és el nom 
arameu de l'antiga Siquem. St. Jeroni 
(Quest. in Gen., i Ep. CVII, 13) ho 
havia ja intuit. El nom de Sicar, trans- 
format ara en Askar, s'ha transportat a 
un Km. a Pest de les ruines de lPantiga 
Sicar = Siquem. (Cf. Lagrange, L*Ev. 
p. 103; en el Com. de St. Jo. havia de- 
fensat una opinió contraria.) Darrera- 
ment, resultat d'unes excavacions fe- 
tes a despeses del Sr. F. Cambó, i me- 
nades pel Dr. Welter i J. Gibert, s'ha 
pogut identificar la gran ciutat forta de 
Siquem, i s'han posat al descobert gran 
part de la muralla ciclópia, que la pro- 
tegia, i el temple de Baal Berit. Cf. 
Id CRIAS 

6. — Jesús... fatigat del camí. La pu- 
Jada de la vall del Jordá fins a Askar 
és certament penosa, sobretot amb els 
mals camins d'aleshores. Jesús sembla 
més fatigat que els deixebles que con- 
tinuaren encara el camí de la ciutat per 
a comprar queviures. Cal notar aquest 
detall que posa de manifest la natura- 
lesa humana de Jesús, i que el relata 
Evangelista que veu sempre en Jesús 
el Verb, Fill de Déu, 1 Déu com el Pare. 

Hora sexta = migdia. 
9.—¿Com tu, essent jueu... Donada la 

tivantor entre jueus 1 samaritans,la dona 
s'estranyá que Jesús no la tractés amb 
menyspreu, ans que li demanés de beure. 

10.—El do de Déu. Esa dir, la grá- 
cia actual de trobar així el Redemptor. 

4Aigua viva. Figura de la vida espiri- 
tual 1 eterna, la deu de la qual és la fe 
en Jesucrist. 

17. — Bé has dit tu. La resposta de 
Jesús estronca la veHeitat de la dona, 
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γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ᾽ 

εἴρηκας. 

19 Λέγει αὐτῷ ἣ γυνή Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης El σύ. 

τοῦτο ἀληθὲς 

2001 πα- 

τέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν: καὶ ὕμεϊς λέγετε ὅτι 

ἐν ἹἹεροσολύμοις ἐστὶν ὃ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. 

21 Λέγει αὐτῇ ὃ ᾿Ιησοῦς Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε 

ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν ἹΙεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 33 ὑμεῖς 

τιροσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἣ σωτηρία 

ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐστίν" 33 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἷ ἀληθινοὶ 

τιροσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία, καὶ γὰρ 

ὃ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 2: πνεῦμα ó θεός, 

καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν τινεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 

25 Λέγει αὐτῷ ἣ γυνή Ola ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὃ λεγόμενος Χριστός" 

ὅταν ἔλθη ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἣμῖν ἅπαντα. 

26 Λέγει αὐτῇ δ ᾿Ιησοῦς ᾿Ἐγώ εἶμι, ὃ λαλῶν σοι. 

Kal ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ 

γυναικὸς ἐλάλει: Τί ζητεῖς; ἥ Τί λαλεῖς 

μετ᾽ αὐτῆς; 

δ᾽ Αφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἧ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἷς τὴν πόλιν 

οὐδεὶς μέντοι εἶπεν 

καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις 39 Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ἃ 

ἐποίησα: μήτι οὗτός ἐστιν ὃ Χριστός; “Ῥέξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ 

ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 

ὅτξν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἵ μαθηταὶ λέγοντες “PabBl, φάγε. 

325 δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 

33 ἔλεγον οὖν oí μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; 

ϑέλέγει αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Εμὸν βρῶμά ἔστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα 

τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 

ϑδ Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι 

χεται; 

la qual oint del foraster la revelació de 
la seva vida íntima, sent que es troba 
davant d'un profeta (19). Havia tingut 
cinc marits legals, la dona; sens dubte 
d'alguns havia estat repudiada, i dar- 
rerament s'havia lliurat sense la ga- 
rantia del matrimoni. Espaordida, des- 
viá la qúestió, i aprofita la troballa del 
profeta per tal de sortir d'un dubte 
religiós 1 práctic, aleshores més viu 
que mai. 

Ἔτι τετράμηνός ἔστιν καὶ ὃ θερισμὸς Ep- 

ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε 

21-26. — Jesús, abans de manifes- 
tar-se, fa una profecia que s'acompli 
implacablement: ni a Gariízim, ni en el 
temple de Jerusalem «no adorareu el 
Pare», a malgrat que el culte dels jueus 
era adrecat al Déu vertader (23). Jesús 
no diu que s'hagi de suprimir el culte 
exterior, el qual és necessari i s'adapta 
ala nostra naturalesa humana; mani- 
festa que aquest culte no estará nacio- 
nalitzat, ans será universal, i que P'es- 
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has tingut, i ara el que tens no és marit teu; en aixó has dit veritat. 

1911 diu la dona: Senyor, veig que sou profeta, vós. *%Els nostres 

pares en aquesta muntanya adoraren; ἱ vosaltres dieu que a Jerusalem és 

el lloc on cal adorar. 

ΤΙ diu Jesús: Dona, creu-me que ve l'hora que ni en aquesta mun- 

tanya, ni a Jerusalem no adorareu el Pare. *Vosaltres adoreu co que 

no coneixeu, nosaltres adorem co que coneixem, car la salut ve dels Jueus. 

23 Peró ve una hora, i ara és, que els veritables adoradors adoraran el Pare 

en esperit i en veritat, que aitals cerca el Pare els qui l'adoren ; Déu és 

esperit, i els qui l'adoren, en esperit i veritat han d'adorar. 

25L¡ diu la dona: Sé que ve el Messias, l'anomenat Crist; quan ell 

vindrá, ens anunciará tota cosa. 

26 Li diu Jesús: Só jo, el qui et parla. 

2] en aixó vingueren els seus deixebles, i s'estranyaven que parlés 

amb una dona. Ningú, pero, no digué: ¿Qué cerqueu? ni: ¿Qué par- 

leu amb ella ? 

28 Deixá, doncs, el seu cántir la dona, ise n'aná a la ciutat; i diu a la 

gent: * Veniu, veureu un home que m'ha dit tot el que jo he fet; ¿no és 

pas ell el Crist? %Sortiren de la ciutat, i venien a ell. 

31 Mentrestant, el pregaven els deixebles, dient: Mestre, mengeu. 331 ell 

els deia: Jotinc per menjar un aliment que vosaltres no sabeu. * Deien, 

doncs, els deixebles ells amb ells: ¿És que algú li ha portat menjar? 

34 Els diu Jesús: El meu aliment és que faci la voluntat del qui m'ha 

enviat i acompleixi la seva obra. 

95 ¿No dieu vosaltres: Encara hi ha quatre mesos, i ve la sega? Doncs 

jo us dic: Alceu els vostres ulls i mireu els camps, que ja blanquegen per 

20, Dt. x11, 6. 22, U Rg. xvix, 41. 24, II Cor. 111, 17. 35, Mt. 1x, 37; Lc. x, 2. 

sencial és que l'adoració derivi d'una 
disposició interior de l'esperit, per tal 
dVunir-se a Déu que és Esperit (24). 
Després de les paraules de Jesús: «Só 
jo», la dona quedá vencuda, com si 
retrobés un candor perdut, i amb la 
pressa amb qué, deixant l'amfora, aná 
a portar el missatge a la ciutat, demos- 
trá que havia estat encesa la flama de 
la fe en ella. 

29. —¿No ἐς pas ell el Crist? La sa- 
maritana no gosá d'imposar la seva 
convicció basada en motius molt per- 
sonals, i aventurá una suggestió mit- 

jangant aquesta demanda interrogativa. 
35. — ¿Encara hi ha quatre mesos? La 

sega a la Palestina es solia fer a mig 
abril; el colloqui amb la samaritana 
s'esdevingué, doncs, pel mes de de- 
sembre. 

Mireu els camps. Metáfora per a de- 
signar la multitud de samaritans que 
venien a ells. La metáfora segueix fins 
al v. 38. Segons Origenes, es tracta 
dun proverbi. 

Sobre aquest episodi —tan explotat 
per totes les literatures del món, i tan 
desfigurat per certs crítics racionalistes 
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TAG χώρας ὅτι λευκαί εἶσιν πρὸς θερισμὸν ἤδη: 365 θερίζων μισθὸν 

λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἷς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὃ σπείρων ὅμοῦ 

χαίρῃ καὶ ὃ θερίζων. ὅ᾽ἐν γὰρ τούτῳ ὃ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι 

ἄλλος ἐστὶν ὃ σπείρων καὶ ἄλλος ὃ θερίζων: ὃ38ϑἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς 

θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε' ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς 

τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. 

39 Ek δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἷς αὐτὸν τῶν 

Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι 

πιάντα ἃ ἐποίησα. 40 ὧς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν ol Σαμαρεῖται, ἠρώτων 

41 καὶ πολλῷ 

πιλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀξ τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι 

αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 

Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν: αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδα-- 

μεν ὅτι οὗτός ἔστιν ἀληθῶς ὃ σωτὴρ τοῦ κόσμου. 

2. In GALILAEA REDVX, lesvS SANAT MINISTRI REGII FILIVM 

4 Meta de τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Falilalav. 

ΔἸ αὐτὸς γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδία πατρίδι 

τιμὴν οὐκ ἔχει. Pére οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο οὐτὸν oí 

Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, 

καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἷς τὴν ξορτήν. 

16H 8Bev οὖν πάλιν εἰς τὴν Kava τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ 

ὕδωρ οἶνον. Kal ἣν τις βασιλικὸς οὗ ὃ υἱὸς ἠσθένει ἐν Kapapvaoúp: 

4ἴ οὗτος ἀκούσας ὅτι ᾿ΙΪησοῦς ἥκει ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν vióv, 

ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν. 

47 ἀπηλθεν (THV) pot. q. λθεν (5) 

(alguns dels quals han volgut reduir 
aquest fet a un simbol)— ,, el P. La- 
grange dóna aquest cenyit i just co- 
mentari: «L'agradable parloteig de la 
Samaritana és, certament, menys emo- 
cionant que les llágrimes silencioses de 
la pecadora o que el crit de Maria 
Magdalena davant el sepulcre buit; 
pero, quina vivacitat, i quant d'esperit i 
d'art! Es un cor sincer, a desgrat de 
les seves velleitats ¡ caigudes que a ella, 
segurament, no li costava gaire de 
justificar davant dels altres, sinó a si 
mateixa. Quan Jesús ha parlat amb 

18 εῖπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν ᾿Εὰν μὴ 

autoritat, la seva armadura d'orgull 
nacional i de desdeny cau amb la seva 
darrera réplica. El primer acte de la 
seva contrició és confessar la seva falta, 
el segon és un apostolat que la con- 
fessa encara: una meravella incompa- 
rable de l'ascendent de Jesús. Aquesta 
dona, acostumada als enginys de la 
conversa, s'ha sentit dominada per 1'al- 
tissima paraula de Jesús. Ells no parlen 
pas el mateix llenguarge: ella, retingu- 
da en l'horitzó tancat de les seves xa- 
farderies, ell vivint en la vista dels 
designis divins i de la misericordia de 
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35 El qui sega rep jornal, i aplega fruit per a vida eterna, a fi 

Car entaixo, la 

a la sega. 

que el qui sembra ¡el qui sega ensems es gaudeixin. 

dita és vera, que un és el qui sembra, i altre el qui sega. *8Jo us he en- 

viat a segar el que no us ha costat cap fatiga; d'altres s'hi afatigaren, i 

vosaltres del fruit de llur treball heu participat. 

39 [ d'aquella ciutat, molts dels Samaritans cregueren en ell perla paraula 

de la dona que testimoniava: M'ha dit tot el que jo he fet. % Havent, 

doncs, vingut a ell els Samaritans, el pregaven de romandre amb ells. 

I romangué alli dos dies. “1 molts més cregueren per la seva paraula, 

421 deien a la dona: Ja no"creiem pel teu dir; car nosaltres mateixos hem 

oit, i sabem que aquest és verament el Salvador del món. 

2. TORNANT A LA GALILEA, JESÚS 

GUAREIX EL FILL D'UN OFICIAL DEL REI 

43I, al cap de dos dies, eixi d'alli vers la Galilea. Car el mateix 

Jesús testimoniá que un profeta en la seva pátria no és pas honorat. 

45 Quan arriba, doncs, a la Galilea, els Galileus P'acolliren, havent vist tot 

el que havia fet a Jerusalem durant la festa, car també ells havien anat a 

la festa. 

46 Vingué, doncs, novament a Caná de la Galilea, on havia convertit 

Paigua en vi. 1 hi havia un oficial del rei, el fill del qual era malalt a 

Cafarnaúm; aquest, havent oit que Jesús era vingut de la Judea a la 

Galilea, se n'aná a ell, ¡el pregava que baixés i guaris el seu fill, car era 

a punt de morir. 

44, Mt. x111, 575 Mc. νι, 4; Le. 1v, 24. 

Déu; ella passant de l'aigua per beure 
a Jacob 1 al seu pou, als patriarques, a 
la muntanya de la qual veien el cim, en 
el desordre capriciós d'una conversa 
que no aniria enlloc; ell conduint la 
seva interlocutora al desig de la gracia, 
a la vida de lP'esperit, a l'adoració del 
Pare. Cap mostra en Jesús de la ironia 
socrática, aquesta afectació d'ignorán- 
cia que mena infaHiblement el contra- 
dictor a fer ostentació del seu saber, 
per tal de fer més dolorosa la consta- 
tació que no sap res. Jesús no reivin- 
dica per a ell el coneixement de les 
coses divines, com amb Nicodemus 
qui era un doctor. Hom sent, pero, 

18Li digué, doncs, Jesús: Si no veieu pas miracles i 

45, Mt. 1v, 12; Mc. 1, 14; Lc. 1, 14. 

que aquesta coneixenga ell la posseeix. 
El la comunica per bondat. 1 tota 
aquesta condescendeéncia per salvar una 
dona culpable. ¿Com podria conce- 
bre's altrament el Revelador i el Sal- 
vador?» (Ev. p. 107-108). 

44. — Jo. nota expressament que Je- 
sús no comengá el seu ministeri per la 
Galilea, la seva pátria, sinó per Jeru- 
salem i la Judea, durant prop d'un any. 

45. — Durant la festa. La festa per 
excelencia, co és, la Pasqua. Cf. II, 
Ub 

46. — Un oficial del rei. Un oficial 
civil o militar d'Antipas, per tant de 
nacionalitat jueva. 
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σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. “ϑλέγει πρὸς αὐτὸν ὃ βα- 

σιλικός Κύριε, κατάβηθι, πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 50 λέγει 
PA 

αὐτῷ ὃ Ἴησοῦς Πορεύου, ὃ υἷός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὃ ἄνθρωπος τῷ 

λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ ἐπορεύετο. 51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαί- 

νοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι “O παῖς σου ζῇ. 

δ ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ἣ κομψότερον ἔσχεν. εἶπαν οὖν 

αὐτῷ ὅτι ᾿Εχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὃ πυρετός. ὅϑ ἔγνω οὖν 

ὃ πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ἣ εἶπεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς “O viós σου ζῇ, 

5 Τοῦτο δὲ πάλιν δεύτε- 

ρον σημεῖον ἐποίησεν ὃ ᾿Ιησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν ΓἊαλι- 

καὶ ἐπίστευσαν αὐτὸς καὶ ἣ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 

λαίαν. 

3. IEROSOLYMÍS LANGVIDVM SANAT 

C. V.) 
“Ιεροσόλυμα. 

1 Μετὰ ταῦτα ἦν ξορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ᾿Ιησοῦς εἷς 

Ξ'Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς “Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κο- 

λυμβήθρα ἣ ἐπιλεγομένη ᾿Εβραιστὶ Βηζαθά, πέντε στοὰς ἔχουσα’ 5 ἐν 

ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν 

ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ( ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατὰ και- 

ρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρα καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ: ὃ οὖν πρῶτος 

ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο 

νοσήματι.) 

so ον (TH) pot. q. ὦ (SV) || V. 1 om. y a. εορτὴ (H) pot. q. add. (TSV) ||3 ἐχδεχομενων ... χι- 
νησιν (V) pot. q. om. (THS) || 4 om. (THS) pot. q. add. (V) 

50. — Vés, el teu fill viu. Jesús de- 
mostrá que el seu poder sobrenatural 
no depenia de cap contacte, mi de cap 
fórmula, ni de cap influéncia exercida 
sobre l'esperit o els nervis dels malalts. 
Podia guarir a distáncia per un acte de 
la seva voluntat. Estem molt lluny dels 
procediments de suggestió o de magia, 
o dels deliris puerils de la moderna psi- 
cometria pseudo-cientifica. Ens trobem 
en l'ordre de l'esperit i del sobrena- 
tural. 

52. — Hora septima. 
tarda. 

1. — Entre aquests dos capitols cal 
intercalar una part del ministeri de Je- 
sús a Galilea que Jo. no esmenta per- 
qué ja está consignat en els sinóptics. 

Una festa dels Jueus. No hi ha una- 
nimitat en identificar quina festa era 
aquesta. Alguns mss. com CE etc. 

La una de la 

posen article: ñ ἑορτή, 1 aleshores es 
referiria a la Pasqua (aquestes autori- 
tats són egipcianes i antioquenes de se- 
gon ordre). Altres, com ABD WO 
etc., St. Cris., Orig. posen ἑορτή sense 
article: «una festa» que podria ésser 
la Pasqua, la Pentecosta, o la festa dels 
Tabernacles. Alguns opinen que era 
la festa dels Purim (instituida en me- 
moria de l'alliberament dels jueus per 
Mardoqueu, cf. Esth. IX, 20 ss.), 
peró aquesta opinió no té consisténcia, 
car es tractava d'una festa més aviat 
profana, que es celebrava a totes les 
viles dels país i per la qual no calia 
anar a Jerusalem. L'opinió general és 
que es tracta de la Pasqua. Lagrange 
es decanta per la Pentecosta. Preferim 
seguir l'opinió tradicional i creiem que 
es tracta de la Pasqua. Cf. St. Ireneu 
(1, XXI, 3): «Et post hoc iterum 
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prodigis, no creieu. 

es mori el meu fill. 

9 Li diu Poficial del rei: Senyor, baixeu abans no 

50 1 diu Jesús: Vés, el teu fill viu. 

la paraula que li digué Jesús, i se naná. *%Il, quan ell ja baixava, els 

seus servents li eixiren a l'encontre, dient: El teu fill viu. *%2Els pre- 

gunta, doncs, l'hora en que havia tingut la millora. Li digueren, doncs: 

L'home cregué 

Ahir, a Phora séptima el deixá la febre. *Llavors conegué el pare, que 

a la mateixa hora en qué Jesús li havia dit: El teu fill viu; i cregué ell 

i tota la seva casa. Aquest altre segon miracle féu Jesús, en haver 

vingut de la Judea a la Galilea. 

3. (GUAREIX UN BALDAT A JERUSALEM 

(Y) 
Jerusalem. 

1 Després d'aixo, hi havia una festa dels Jueus, i pujá Jesús a 

2] a Jerusalem, prop la Porta de les Ovelles, hi ha la piscina 

en hebreu anomenada Bezatá, que té cinc portics; 3en ells jeia una mul- 

titud de malalts, cecs, coixos, baldats, esperant el moviment de Paigua. 

(+ Car un ángel del Senyor davallava de temps en temps a la piscina, i 

removia l'aigua; el primer, doncs, que entrava després de la remoguda 

de Paigua era guarit de qualsevol mal, de qué fos pres.) 

1, Lv. xxur, 55 Dt. xvI, 1. 

secunda uice ascendit in diem festum 
paschae in Hierusalem». 

2. — Porta de les Ovelles. S'anome- 
nava així perque per ella feien entrar 
els anyells destinats als sacrificis. 
Aquesta porta (esmentada ja per Nehe- 
mias, II, 1, 32; II, 39), estava situada 
al nord del Temple, prop de la porta 
actual de Sant Esteve. 

La piscina en hebreu anomenada Be- 
zatd. Vg.diu: «Probatica piscina, quae 
cognominatur hebraice Bethsaida». Els 
mss. grecs varien entre βήθσαιδα, βηθ- 
ζαθά ¡ Bn8zada4; alguns autors, com 
Fillion i Crampon, prefereixen βηθεσδά, 
Betesda (á= casa de misericordia), sen- 
se poder identificar l'emplacament d'a- 
questa piscina. Actualment, grácies a 
les excavacions més recents, la questió 
sembla resolta per Bezata. Bezatá (com 
posa Eusebi (Onom.) qui coneixia la 
pronunciació de Jerusalem) era un barri 
separat de la vila per una rasa (Flav. 
Jos., De Bell. V, 4,2), 1 la piscina, 
enganxada al tossal (al nord), tenia el 

mateix nom. Les excavacions han fet 
reconéixer aquest lloc amb exactitud. 
(Cf. Vincent et Abel, Jérusalem, Ml, 4, 
p. 685 ss.) 

Era una piscina rectangular, voltada 
de quatre pórtics, i tallada en dues 
parts iguals per un cinqué pórtic. Les 
excavacions expliquen perfectament el 
text de Jo. i demostren el seu perfecte 
coneixement del lloc. 

3. — Esperant el moviment de P'aigua. 
Hom atribuía a aquestes aigúes una vir- 
tut curativa, probablement més activa 
quan un corrent d'aigúes més pures, 
retingudes fins aleshores per una res- 
closa, es precipitaven a la piscina escu- 
mejants. Els jueus atribuien la virtut 
de P'aigua a una intervenció sobrenatu- 
ral, 1 probablement creien que cada ve- 
gada sols hi havia un beneficiari. 
Aquesta opinió, diu el P. Lagrange, 
«ha penetrat en el text mitjangant una 
addició —el verset 4 —, que nosaltres 
no creiem auténtica» (L'Ev., p. 228). 

El v. 4 (posat entre () en el text), 
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55 L >» 3 “" A >» El 2 Hv δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἔν τῇ 
€ 

ἀσθενεία αὐτοῦ: τοῦτον ἰδὼν ὃ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι 

πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ἴάπε- 

κρίθη αὐτῷ ὃ ἀσθενῶν Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ 

ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν: ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ 

ἐμοῦ καταβαίνει. ὅλέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ἴησοῦς [Ἔγειρε ἄρον τὸν κράβαττόν 

σου καὶ περιπάτει. 9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὃ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν 

κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. 

Ἣν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα. ᾿19ἔλεγον οὖν oí ᾿Ιουδαῖοι τῷ 

τεθεραπευμένῳ Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἂραι τὸν κράβατ- 

τον. 1! ἀπεκρίθη αὐτοῖς “O ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν “Apov 
ε 

τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 13 ἠρώτησαν αὐτόν Τίς ἐστιν ὃ ἄν- 

θρωπος ὃ εἰπών σοι “Ἄρον καὶ περιπάτει; [15 ὃ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἤδει τίς 

ἐστιν, ὃ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 1: Μετὰ ταῦτα 

εὑρίσκει αὐτὸν ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ”ldz ὑγιὴς γέγονας" 

μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 15 ἀπῆλθεν ὃ ἄνθρωπος 

καὶ εἶπεν τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἔστιν ὃ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 15 καὶ 

διὰ τοῦτο ἐδίωκον oí ᾿Ιουδαῖοι τὸν ᾿Ιησοῦν ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββά- 

τῷ. 1δὃ δὲ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς “O πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, 

κἀγὼ ἐργάζομαι. 

4. Ιε8νὺν8 SE DEFENDIT ET ÍVDAEOS ARGVIT 

18 Διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν oí ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ 

μόνον ἔλυε τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον 

ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 

19᾽ Απεκρίνατο οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, οὐ δύναται ὃ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ξαυτοῦ οὐδὲν ἂν μή τι βλέπῃ τὸν πα- 

τέρα ποιοῦντα: ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὃ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 

20 ὃ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, 

καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὕμεϊῖς θαυμάζητε. “1 ὥσπερ 

γὰρ ὃ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὃ υἱὸς ode 

11 om. ος de a. ἀπεχριθὴ (TV) pot. q. add. (H) uel o de (S) || 12 om. ouy a. αὐτον (TH) pot. q. add. 
(SV) || 15 εἰπεν (TH) pot. q. αναγγείλεν (SV) |] 17 om. Incoovs p. o de (TH) uel add. (SV) 

és certament dubtós. Manca en ΒΟ 17. — El meu Pare fins ara treballa. 
33, 157, 134 sab. syrcur. q., 1 la Vg. 
de WW, etc. En canvi es troba en 
molts mss. uncials, en les versions si- 
ríaques (Peixito i Filoxen.) i en altres 
mss. de Vg. 

Déu conserva i governa la creació, i 
aixó és com una activitat que no para 
mai; ¿qui gosaria d'acusar Déu de vio- 
lador del sábat? 

1 així també. Jesús, a imitació del 
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51 alli hi havia un home, sofrent trenta-vuit anys de la seva malaltia. 

6 Jesús, havent-lo vist ajagut i sabent que ja de molt temps sofria, li diu : 

¿Vols ésser guarit? “Li respongué el malalt: Senyor, no tinc ningú 

que, quan ha estat remoguda l'aigua, em fiqui a la piscina; ¡, mentre jo 

hi vaig, un altre abans que jo hi baixa. *Li diu Jesús: Alga”t, pren la 

teva llitera, i camina. 331 tot seguit fou guarit home, i prengué la seva 

llitera, i caminava. 

I aquell dia era dissabte. *%Deien, doncs, els Jueus al que havia 

10Els 

respongué: Aquell qui m'ha guarit em digué: Pren la teva llitera, i ca- 

mina. 

estat guarit: És dissabte; i no 'és permés de prendre la llitera. 

12 L¡ demanaren: ¿Qui és l'home, que t'ha dit: Pren, i camina? 

13 ΕἸ guarit, peró, no sabia qui era, per tal com Jesús desaparegué, ha- 

vent-hi molta gent en aquell lloc. 15 Després d'aixo, el troba Jesús en el 

Temple; ¡li digué: Vet aquí que has estat guarit; no pequis més, per- 

qué no tesdevingui cosa pitjor. **L'home se n'ana, i digué als Jueus 

que era Jesús qui l'havia guarit. [161 per αἰχὸ els Jueus perseguien Jesús, 

perqué feia aquestes coses en dissabte. 

Pare fins ara treballa, i aixi també treballo jo. 

1] ell els respongué: El meu 

4. JESÚS ES DEFENSA I ARGÚEIX ELS JUEUS 

18 Per aixó, doncs, cercaven encara més els Jueus d'occir-lo, perqué 

no solament trencava el dissabte, sinó que encara deja pare propi a Déu, 

fent-se ell mateix igual a Déu. 

19 Respongué, doncs, Jesús, 1 els deia: En veritat, en veritat us 

dic, res no pot fer de per ell mateix el Fill, sinó veu pas que el Pare ho 

2 Cartel 

Pare ama el Fill, i li mostra totes les coses que ell fa, i obres majors que 

Car 

aixi com el Pare ressuscita els morts i els fa viure, aixi també el Fill els 

fa; puix alló que aquest fa, també el Fill semblantment ho fa. 

aquestes li mostrará, talment que vosaltres en sigueu meravellats. 

10, Ex. xx, 11; Ir. xvir, 24. 

seu Pare, té dret de treballar ádhuc en seu Pare. Ell ha rebut en la seva na- 
dia sabátic. L'argument era contun- 
dent amb el ben entés que Jesucrist era 
Déu i igual al Pare, i així ho entengue- 
ren amb claredat els jueus (18). 

19-30. — Jesús exposa la seva justi- 
ficació personal monstrant les obres 
divines que ell fa en cooperació amb el 

15 - NOU TESTAMENT, XII 

turalesa humana prerrogatives degudes 
a la seva unió personal amb la natura- 
lesa divina, i aquestes prerrogatives 
són les que fa valer. Cf. St. Ciril d'A- 
lex., Maldonado, Calmes, i el Comm. 
de Lagrange. 
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2£1 A θέλει ζωοποιεῖ. ovdz γὰρ ὃ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν 

τπιᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 33 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν vidv καθὼς τιμῶσι τὸν 

πατέρα. ὃ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὗ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 

22Aynv ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ 

πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μετα- 

βέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἷς τὴν ζωήν. 5 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρ- 

χεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἵ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἷοῦ 

τοῦ θεοῦ καὶ oí ἀκούσαντες ζήσουσιν. 30 ὥσπερ γὰρ ὃ πατὴρ ἔχει ζωὴν 

ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 51 καὶ ἐξ- 

ουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 38 μὴ θαυ- 

μάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ἣ πάντες ol ἐν τοῖς μνημείοις ἀκού- 

σουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ral ἐκπορεύσονται οἵ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες 

εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἵ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 

300% δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν: καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ 

ἡ κρίσις ἣ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 

$. ASSERTIONEM TESTIMONIIS CONFIRMAT 

81: Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, Y μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής" 

823 ἄλλος ἐστὶν ὃ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἣ μαρ- 

τυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. ὅ3 ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς ᾿Ιωάννην, καὶ 

μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθεία: ¿yo δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν 

λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὕμεϊς σωθῆτε. Ekelvoc ἣν ὃ λύχνος 

ὃ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν 

ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ! ὃ ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζων τοῦ ᾿Ιωάννου, 

τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὃ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ 

ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὃ πατήρ με ἀπέσταλκεν, kal ὃ πέμψας 

με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε 

ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ¿opáxate, ὅ8 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε 

ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὗ πιστεύετε. 

25 αχουσουσιν (TH) pot. q. αχουσωσι (5) uel ἀχουσονταῖι (V) || 28 ef. 25 |] 29 om. de a. φαυλα 
(TH) pot. q. add. (SV) || 36 μειζον (S) pot. q. μειζω (THV) || 37 exervos (TH) uel autos (SV) 

27. — Puix que fill d'home és. Fill 31-40. — Segona part d'aquest dis- 
de Home = el Messias (Dan. VII, 13- curs: testimonis pels quals el Pare san- 
14) una de les prerrogatives del qual cionales manifestacions del Fill, és a 
és e ]poder de judicar, com havien de- dir, les raons de creure en la seva mis- 
clarat els profetes (Ps. LXXIT (hebr.)  sió pel seu títol de Fill. Com per tota 
IS AA ΚΠ 7. O): qúestió de fet, Jesús apela al testimoni. 
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que vol fa viure. 2? Car el Pare tampoc no jutja a ningú, sinó que tot el 

jutjament ha donat al Fill, % per tal que aixi tots honorin el Fill, com ho- 

noren el Pare. Qui no honora el Fill, no honora el Pare, que P'ha enviat. 

24 En veritat, en veritat us dic que aquell qui escolta la meva paraula i 

creu en el qui m'ha enviat, té vida eterna, i a jutjament no ve, sinó que 

ha passat de la mort a la vida. En veritat, en veritat us dic que ve 

P'hora, i ara és, quan els morts oiran la veu del Fill de Déu, i els qui hau- 

ran oit viuran. 

bé ha donat al Fill de tenir vida en si mateix; 271 potestat li ha donat de 

fer jutjament, puix que fill d'home és. *$No us meravelleu d'aixó, per 

tal com ve l'hora, en qué tots els qui són als sepulcres oiran la seva veu, 

591 eixiran, els qui feren el bé a resurrecció de vida, i els qui predica- 

30 Jo, de per mi mateix, no puc fer 

26 Perque aixi com el Pare té vida en si mateix, aixi tam- 

ren el mal a resurrecció de judici. 

res; segons sento, jutjo, i el meu jutjament és just; perqué no cerco la 

voluntat meva, sinó la voluntat del qui m'ha enviat. 

5. (CONFIRMA L”ASSERCIÓ DEL SEU TESTIMONI 

31 Si jo testimonio de mi mateix, el meu testimoni no val; *altre és qui 

testimonia de mi; i sé que val el testimoni que dóna de mi. *%Vosaltres 

trametéreu missatgers a Joan, i ha retut testimoni a la veritat; 5410 no em 

valc pas del testimoni d'un home; peró dic aixó, perque vosaltres sigueu 

salvats. 39Ell era la llantia encesa i resplendent, i vosaltres volguéreu 

delitar-vos una estona en la seva llum; **peró jo tinc testimoni major 

que el de Joan; puix les obres que m'ha comanat el Pare perque les acom- 

pleixi, les mateixes obres que jo faig, testimonien de mi, que el Pare m'ha 

enviat, 5171 el Pare, que m'ha enviat, ell mateix ha testimoniat de mi. Ni 

veu seva no heu sentit mai, ni visió d'ell no heu vist; *8i la seva paraula, 

no la teniu romanent en vosaltres, perque el que ell ha enviat, aquest, 

29, Mt. xxv, 46. 32, Mt. 111, 17; Lup.1, 15. 37, Mt. 11, 173 xvi, 53 Dt. xvi, 12. 

Primer, el testimoni de Joan (33-35), havia de venir», el Messias. Era un 
Jesús parla de Joan en passat, la qual 
cosa significa que el Precursor era ja 
mort; el martiri de Joan en defensa de 
la llei havia augmentat considerable- 
ment la seva anomenada de profeta, i 
ell, precisament, havia estat el qui, do- 
nant testimoni a la veritat, havia desig- 
nat públicament Jesús com «el que 

testimoni de primer ordre per a Israel. 
Segonament, hi ha un testimoni més 

august 1 decisiu, i és el de les seves 
obres: els miracles destinats a fer co- 
neixer 1'Enviat de Déu (36-37). 

Finalment, ádhuc 1Escriptura, en la 
qual tot ho recolzen, dóna testimoni 

d'Ell, (38-39). 
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ϑεραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον 

ἔχειν: καὶ ἐκεῖναί εἶσιν αἷ μαρτυροῦσαι περὶ ¿uo0: “40 καὶ od θέλετε 

ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 

6. (CAVSAM INCREDVLITATIS ÍVDAEORVM APERIT 

41 Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 43 ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγά- 

Tiny τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἔν ἑαυτοῖς. “4"ἐγὼ ἐλήλυθα ἔν τῷ ὀνόματι τοῦ 

πατρός μου καὶ od λαμβάνετέ pe: ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, 

ἐκεῖνον λήψεσθε. ““πῶς δύνασθε Úpele πιστεῦσαι, δόξαν παρ᾽ ἀλλήλων 

λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου οὐ ζητεῖτε; Mun δο- 
€ κεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα: ἔστιν ὃ κατηγορῶν 

ὑμῶν Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 46 εἶ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, 

ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. “Mel δὲ τοῖς Ekel- 

νου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 

IV. A MVLTIPLICATIONE PANVM VSQVE 

AD FESTVM SCENOPEGIAE 

NT Mu) 

1. SATVRATIO QVINQVE MILIVM 

(C. VI) Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὃ ᾿Ιησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς 

Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. 3 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώ- 

ρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 5 ἀνῆλθεν δὲ εἷς τὸ ὄρος 

᾿Ιησοῦς, καὶ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

44 om. θεοῦ ῥ. μονον, pot. q. add. (THSV) 

41-47. — La causa de la incredulitat 
dels jueus (els mestres i doctors) es- 
tava en que, tot 1 esbrinant les Escrip- 
tures, sols cercaven la gloria mesquina 
d'una reputació de savis que 65 dispu- 
taven els uns als altres, sense tenir cap 
compte de l'amor de Déu, qui és Unic 
de qui ve la vertadera gloria. Moisés, 
en qui posen tota llur esperanca, será, 
precisament, llur acusador, car «de 
mi escriví ell». Aquesta referencia, 

s'ha d'entendre no sols dels oracles 
messiánics isolats, com Gn. II, 15; 
Dt. XVIII, 15, 18, etc., sinó de tots els 
tipus, sacrificis, cerimónies simbóliques 
del culte, el sentit de les quals era el 
Messias. Pot dir-se, amb sant Jeroni, 
que tota l'Escriptura és grávida del 
Crist. 

1-15. — Tota aquesta secció (fins a 
VII, 1) está dedicada a exposar el que 
s'ha anomenat «comencament de la 
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vosaltres no el creieu. 389 Vosaltres esbrineu les Escriptures, perque pen- 

seu tenir en elles vida eterna; i elles són les que testimonien de mi; 40] 

no voleu venir a mi per a tenir vida. 

6. MANIFESTA LA CAUSA DE LA INCREDULITAT DELS JUEUS 

41 Dels homes, glória no recapto, *peró us veig que no teniu en vos- 

altres amor de Déu. Jo só vingut en el nom del meu Pare, i no 

m'accepteu; si un altre ve en el nom de si mateix, aquest l'acceptareu. 

¿Com podeu creure, vosaltres, que recapteu glória els uns dels altres, 

i la glória que ve de PUnic no cerqueu? No penseu que jo us acusaré 

davant el Pare; hi ha qui us acusa, Moisés, en el qual vosaltres heu posat > > 3 Ρ 

Pesperanca. *6Car si créieu a Moisés, em creurieu a mi; perqué de 

mi escrivi ell. Y Peró si els seus escrits no creieu, ¿com creureu les 

meves paraules? 

IV. DE LA MULTIPLICACIÓ DELS PANS A LA FESTA 

DE LA SCENOPÉEGIA 

(VI, 1-VIL, 1) 

I. SACIAMENT DELS CINC MIL 

(C. VI.) *Després d'aixo, se Maná Jesús a Paltra riba del mar de la 

Galilea, o de Tiberias. 

racles que feia en els malalts. 

51 el seguia gran multitud, perque veien els mi- 

51 puja Jesús a la muntanya, ies posá a 

seure amb els seus deixebles. 

44, I Cor. 1v, 5. 46, Gn. 111, 15; ΧΙ; 18; xLix, ΤΟ; Dt. xvi, 15. 1, Mt. xiv, 13; Mc. vr, 31; Lc. 1x, 10. 

crisi a Galilea». Després dels entu- El miracle de la multiplicació dels 
siasmes amb qué Jesús havia estat aco- 
1lit, vingué la lluita; no tan sorollosa 
ni agressiva com a Jerusalem, pero 
lluita, tanmateix. Jesús afirma el ver- 
tader carácter messiánic, 1 enderroca 
les esperances carnals dels jueus en un 
Messias beHicós i conquistador; d'altra 
banda, exigeix, més que mai, als dei- 
xebles i seguidors una fe absoluta en la 
seva paraula i en la seva persona. Per 
aquest motiu molts es separaren d'ell. 

pans és contat pels quatre Evangelistes, 
cadascun dels quals l'exposa amb les 
seves própies particularitats; cf. Mt. 
ANA ESA EOI O 
10-17. Jo. qui suposa sempre els si- 
nóptics i, ordináriament, no repeteix 
els fets narrats per aquests, conta in- 
tencionadament aquest miracle per la 
seva transcendéncia eucarística. Al- 
guns detalls, com els del y. 5, són 
propis de Jo. 
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4 Ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἣ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 

δ᾽Επάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς 

ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον [Πόθεν ἀγοράσωμεν 

ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς 

γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. ἴ ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος Διακοσίων δη- 

ναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβη. ὅλέγει 

αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὃ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου 

9”Egtiv παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια" 

ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 70 εἶπεν ὃ ᾿Ιησοῦς Ποιήσατε τοὺς 

ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν 

οὖν οἵ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρ- 

τους ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, δμοίως 

καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 13 ὧς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ Zuvayáyete τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι 

ἀπόληται. 15 συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων 

ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν. 

1101 οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν 

ἀληθῶς ὃ προφήτης ὃ ἐρχόμενος εἷς τὸν κόσμον. 15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς 

ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα 

ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 

2. SVPRA MARE AMBVLAT 

16QOc δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν ol μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θά- 

λασσαν, 11 καὶ ἐμβάντες εἷς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἷς 

Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς 

ὃ ᾿Ιησοῦς, 18 te θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. 13 ἐλη- 

λακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν "In- 

σοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, 

καὶ ἐφοβήθησαν. 206 δὲ λέγει αὐτοῖς ᾽γώ εἶμι, μὴ φοβεῖσθε. 5: ἤθε- 

λον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ 

τῆς γῆς εἷς ἣν ὑπῆγον. 

7 om.ti a. λαβὴ (H) uel add. (TSV) || 10 om. de p. εἰπεν (TH) pot. q. add. (SV) || 13 εἐπερισσευ- 
σαν (TH) pot. q. ἐπερισσευσεν (SY) || 14 0... σήημειον (TSV) uel ax... on pera (A) 

10. — Hi havia molt d'herba. Era  acabades les pluges de primavera. 
prop de la Pasqua (la tercera de la vi- 16-21. — Aquest miracle és contat 
da pública de Jesús [cf. II, 13; V, 177, també per Mt. (XIV, 22-33) i Mc. (VI, 
a fi de marc o comencament d'abril, 45-52); la narració de Jo. és més con- 



SANT JOAN - VI, 4-21 117 

41 era prop la Pasqua, la festa dels Jueus. 

5 Havent, doncs, Jesús alcat els ulls i vist que una gran multitud venia 

envers ell, diu a Felip: ¿D'on comprarem pans perque mengin aquests? 

6] aixó deia per provar-lo, que ell prou sabia el que anava a fer. “Li 

respongué Felip: Dos-cents diners de pa no els basten per prendre'n un 

petitboci cadascun. $Li diu un dels deixebles, Andreu, el germá de Simó 

Pere: %Hi ha un minyó aci, que té cinc pans d'ordi i dos peixos; peró 

aixó, ¿qué és pera tants? 1Digué Jesús : Feu seure la gent. Hi havia molt 

d'herba en aquell indret. S'assegueren, doncs, els homes en nombre 

uns cinc mil. *Prengué, doncs, els pans Jesús, 1, havent donat gracies, 

n'aná donant als qui seien, i aixi mateix dels peixos, tant com en volien. 

12T, quan foren saciats, diu als seus deixebles: Aplegueu els bocins sobrers, 

que res no se'n perdi. *3Els aplegaren, doncs, i ompliren dotze cistelles 

de bocins dels cinc pans d'ordi, que sobraren als qui havien menjat. 1% La 

gent, doncs, veient el miracle que havia fet Jesús, deien: Aquest és 

verament el profeta que ha de venir en el món. * Jesús, doncs, sabent 

que anaven a venir i emportar-se'l per fer-lo rei, es retirá altre cop a la 

muntanya, ell tot sol. 

2. (CAMINA SOBRE LA MAR 

16], quan es féu vespre, davallaren els seus deixebles a la mar, 'i, ha- 

vent pujat a una barca, anaven a altra banda de la mar, vers Cafarnaúm. 

I ja S'era fet fosc, i encara no havia vingut Jesús a ajuntar-se amb ells, 151] 

d'un vent fort, que bufava, s'enasprava la mar. 19 Havent, doncs, remat 

uns vint-i-cinc o trenta estadis, veuen Jesús caminant damunt la mar i 

acostant=se a la barca, i s'astoraren. ?91 ell els diu: Só jo; no tingueu 

por. * Volien, doncs, prendre'l a la barca, i tot seguit la barca fou a la 

terra on anaven. 

15, Mt. χιν, 23; Mc. vi, 46. 

cisa. Pel v. 17 es veu que Jesús féu 
partir tot seguit els deixebles per tal 
dVevitar el contagi de l'entusiasme po- 
pular; ¡els deixebles l'esperaren en la 
barca fins a hora tardana. Havent-se fet 
fosc i veient que Jesús no tornava, tira- 
ren mar enllá amb el mal temps a sobre. 

Vers Cafarnaúm. Mc. VI, 45,anomena 
Betsaida, peró aquesta vila era veina de 
Cafarnaúm i la direcció era la mateixa. 

19. —Vint-i-cinc o trenta estadis. Mt. 

i Mc. diuen, generalitzant, que Jesús 
5815 ajuntá enmig de la mar. Jo. pre- 
cisa la distáncia. L'estadi equivalia a 
185 metres; aixó fa un total de 4,625 
Oo 5,500 metres. La mar de Tiberias o 
de Genezaret té 10 Km. d'amplada. 

21. — Volien. Ἤθελον, té també el 
sentit de «desitjaven amb goig, amb 
veheméncia»; Jesús accedi 1 pujá a la 
barca (Mt. i Mc.), i, havent amainat el 
vent, tot seguit foren a la riba. 
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3. SERMO EVCHARISTICVS IN CAPHARNAVM 

2 Τῇ ἐπαύριον ὃ ὄχλος ὃ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι 

πιλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθη- 

ταῖς αὐτοῦ ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλ- 

θον: 39 ἀλλὰ ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον 

τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. 2:ὅτε οὖν εἶδεν ὃ ὄχλος ὅτι 

᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἷς τὰ - 

τιλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν. 58 καὶ εὕ-- 

ρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ραββί, πότε ὧδε γέγονας ; 
O 26”Arrexpl8n αὐτοῖς ὃ ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Ιησοῦς καὶ εἶπεν 

9. a El ζητεῖτέ pe οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ 

ἐχορτάσθητε: “1 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν 

βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δίδωσιν 

ὑμῖν, τοῦτον γὰρ ὃ πατὴρ ἐσφράγισεν ὃ θεός. “ϑ5εἶῖπον οὖν πρὸς αὐτόν 

Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ; 39 ἀπεκρίθη ὃ ᾿Ιησοῦς 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἷς ὃν 

ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. ὅϑεῖπον οὖν αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα 

ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ ; Loi πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα 

ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον ”Aptov ἐκ τοῦ οὔρανοῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 3 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ ᾿Ἴησοῦς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὃ πατήρ 

μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν: ὅὃ5 ὃ γὰρ ἄρτος 

τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὃ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 

δ4 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Κύριε, πάντοτε δὸς ἣμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 

35 Εἶπεν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Εγώ εἶμι ὃ ἄρτος τῆς ζωῆς: ὃ ἐρχόμενος 

πιρὸς ἐμὲ od μὴ πεινάσῃ, καὶ ὃ πιστεύων εἷς ἐμὲ od μὴ διψήσει πώποτε. 

86 ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ξωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. ὃὅἴ [Πᾶν ὃ δίδω-- 

23 nde (BV) pot. q. λθον (TS) || πλοια (H) pot. q. πλοιαριά (TSV) || 27 διδωσιν υμιν (T) pot. 
4. vu δωσει (HSV) || 32 εδωχεν (H) uel dedwxev (TSV) |] 35 om. οὖν p. εἰπεν (H) uel add. (TSV) |] 
epel (TAV) uel με (S) 

24. — La multitud. La gentada dels que s'ha diten el v. 4. La gent troba 
5,000 homes s'havia dispersat; queda, 
peró, una multitud de gent que, deses- 
perada de no trobar Jesús en aquell in- 
dret del nord, embarca cap a Cafar- 
naúm. Tota aquesta gent havia passat 
la nit al ras (22), la qual cosa demos- 
tra que feia bon temps i confirma el 

Jesús a la Sinagoga (que podia conte- 
nir unes 750 persones) on desenvolupá 
la doctrina de l'Eucaristia (59). 

25.—L altra riba de la mar. Ala part 
occidental on estava situada Cafarnaúm. 

27. —Treballeu. ᾿Ἐργάζεσθε té el sen- 
tit de «cerqueu d'obtenir per l'esforg». 
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3. DISCURS EUCARÍSTIC A CAFARNAÚM 

227 *endema, la multitud, que era romasa a la riba de la mar, es doná 

compte que, havent-hi allí només una barca, Jesús no hi havia pujat amb 

els seus deixebles, sinó que els seus deixebles havien partit sols; vingue- 

ren, peró, barques de Tiberias a prop del lloc on, havent donat grácies 

el Senyor, menjaren el pa. ? Quan, doncs, la multitud veié que Jesús 

no era alli, ni els seus deixebles, pujaren ells a les barques i vingueren a 

Cafarnaúm, cercant Jesús. 251, havent-lo trobat a altra riba de la mar, 

li deien: Mestre, ¿quan heu vingut aci? 

26 Els respongué Jesús i digué: En veritat, en veritat, us dic, em cer- 

queu, no perque veiéreu miracles, sinó perqué menjáreu dels pans i fóreu 

saciats; *treballeu, no per al menjar que es passa, sinó per al menjar que 

dura per a vida eterna, el que el Fill de home us dóna, car a aquest ha 

segellat el Pare, Déu. ?BDeien-li, doncs: ¿Qué farem per practicar les 

obres de Déu? ?%Respongué Jesús i els digué: Aquesta és l'obra de Déu, 

que cregueu en el que ell ha enviat. Ὁ Deien-li, doncs: 41 quin senyal 

feu vós perqué vegem ius creguem? ¿quina obra feu? *!1 Els nostres pa- 

res menjaren el manná en el desert, segons és escrit: Pa del cel els doná 

a menjar. *2Els digué, doncs, Jesús: En veritat, en veritat us dic, Moi- 

sés no us doná pas el pa del cel, peró el meu Pare us dóna el pa del cel 

veritable; 9 car el pa de Déu és el que baixa del cel i dóna vida al món. 

d¿Deien-li, doncs: Senyor, doneu-nos sempre aquest pa. 

35 Els digué Jesús: Jo só el pa de la vida; qui ve a mi no tindrá fam, i 

qui creu en mi no tindrá set mai més. 3%Us he dit, peró, que ja m'haveu 

29, Ilo, 11, 23. 27, Mt. 111, 175 XVIL 5. 31, Ex. xvI, 14; 
5, Sir. XXIV, 29. 

Ha segellat el Pare. Se sota-entén 

Nm. x1, 73 Ps. 1xxv1, 24; Sap. XvI, 20. 

del cel, no el pa. Jesús aporta la vida 
que la paraula de Jesús és certa i digna 
de fe, d'ésser creguda, puix, mitjancant 
els miracles, Déu l'ha marcada amb el 
seu segell, és a dir, l'ha autenticada. 

31.—Es escrit. Alusió al Ps. 
LXXVIIL, 24. La gent volia excitar 
Jesús a fer un prodigi semblant al de 
Moisés en el desert, car els sembla que 
el pa de miracle havia durat poc. Es 
la migradesa de mires amb que hagué 
de lluitar sempre Jesús. 

33. — Baixa del cel. El qui baixa 
és subjecte, per tant, la persona que ve 

espiritual, no sols a un poble determi- 
nat, sinó a tot el món. 

34-47. —Es la segona part d'aquest 
divi colloqui: el pa espiritual no és al- 
tre que el mateix Jesús: «Jo sóc el pa 
de la vida» (35). 

Qui ve a mi. Co és, qui creu en mi. 
No tindra fam... Jesús és comparat 

a una deu inestroncable. 
36. — Us he dit. AMusió al v. 26: 

han vist materialment Jesús multiplicar 
els pans, peró aixó no els ha menata 
la fe sobrenatural. 
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alv μοι ὃ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὗ μὴ ἐκβάλω 

ἔξω, 58 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν 

ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. ὅϑ τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμ- 

Ψψαντός με ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ, αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω 

αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα. “τοῦτο γάρ ἔστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου 

ἵνα πᾶς ὃ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν. ἔχη ζωὴν οἰώνιον, 

καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα. 

11”EyóyyuLov οὖν οἵ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν ᾿Εγώ εἶμι ὃ ἄρτος 

ὃ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 43καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὃ 

υἱὸς ᾿Ιωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν 

λέγει ὅτι Ἔκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 45 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 4: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν τιρός με 

ἐὰν μὴ Ó πατὴρ ὃ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν 

ἐν τῇ ἐσχάτῃ huépa. 

4 "Ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ 

θεοῦ. πᾶς ὃ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. 

ἀδοῦχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἶ μὴ ὃ ὧν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώ- 

paxev τὸν πατέρα. “4 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ-πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώ- 

νιον. 48 ἐγώ εἶμι ὃ ἄρτος τῆς ζωῆς: Poli πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ 

ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον: δ0 οὗτός ἐστιν ὃ ἄρτος ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγη καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 

51”Eyó εἶμι ὃ ἄρτος ὃ ζῶν ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς: ἐάν τις φάγη 

ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὃ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἣ 

σάρξ, μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 

52 Εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους oí ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται 

οὗτος ἣμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν; ὅϑεῖπεν οὖν αὐτοῖς ὃ 

Ἴησοθς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἷοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 55: ὃ 

τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ 

ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἥμέρα: E γὰρ σάρξ, μου ἀληθής ἐστι 

βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἔστι πόσις. ὃ6 ὃ τρώγων μου τὴν σάρκα 

καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. ὅ1 καθὼς ἀπέστειλέν 

με ὃ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὃ τρώγων με κἀκεῖνος 

42 οὐχ (TSV) pot. q. οὐχι (E) || 52 αυτον p. σαχρα (H) uel om. (TSV) 

40. — Qui veu el Fill. Jesús indica seves obres (θεωρῶν és una expressió 
clarament quins són els que li han estat més intensa que «qui veu»), i creu en 
donats pel Pare: tot el qui contempla, ΕἸ], aquests posseiran la vida eterna. 
el qui estudia la seva persona 1 les 48-59. — Tercera part del discurs: 
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vist, i encara no creieu. 57. Tot el que el Pare em doná, vindrá a mi; i el 

que vindrá a mi, no el llancaré pas fora, 3Bperque só baixat del cel no 

per fer la voluntat meva, sinó la voluntat del que m'ha enviat. 9%] aquesta 

és la voluntat del que m'ha enviat: que de tot el que em dona, res no en 

perdi, sinó que ho ressusciti el darrer dia. 40 Car aquesta és la voluntat 

del meu Pare: que tot el qui veu el Fill i creu en ell, tingui vida eterna, 

i jo el ressuscitaré el darrer dia. 

41 Murmuraven, doncs, d'ell els Jueus, perque deia: Jo só el pa que ha 

baixat del cel; Yi deien: Aquest, ¿no és Jesús, el fill de Josep, del qual 

nosaltres coneixem el pare i la mare? ¿Com diu ara: Só baixat del cel? 

45 Respongué Jesús i els digué: No murmureu entre vosaltres. *Ningú 

no pot venir a mi, si el Pare, que m'ha enviat, no Patreu, ijo el ressus- 

citaré el darrer dia. 

45 Es escrit en els Profetes: I seran tots ensenyats per Déu. Tot el qui 

ha oit del Pare i ha aprés, ve a mi. “No pas que ningú hagi vist el 

Pare, sinó el que ve de Déu; aquest ha vist el Pare. En veritat, en 

veritat us dic, el qui creu té vida eterna. 4870 só el pa de la vida; Y els 

vostres pares menjaren el manná en el desert i moriren; 5% aquest és el pa 

que baixa del cel perque hom en mengi i no mori. 

51 Jo só el pa vivent que del cel ha baixat; si un menja d'aquest pa, viurá 

eternament, i el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món. 

5 Discutien, doncs, els Jueus, ells amb ells, dient: ¿Com pot aquest 

donar-nos la seva carn per menjar? Els deia, doncs, Jesús: En ve- 

ritat, en veritat us dic, si no mengeu la carn del Fill de Phome i no 

beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. **Qui menja la meva carn 

i beu la meva sang té vida eterna i jo el ressuscitaré el darrer dia; %:car 

la meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable bevenda. 

56 Qui menja la meva carn i beu la meva sang en mi roman i jo en ell. 

57 Aixi com m'enviá a mi el Pare que viu, i jo visc pel Pare, també qui 

42, Mt. xr, 55. 45,15. Liv, 13. 46, Mt. x1, 27. 49, Ex. xv1, 13. 56, 1 Cor, x1, 27. 

prometenca categórica de la Sagrada 
Eucaristia. Les paraules de Jesús s'han 
d'entendre en el sentit obvi i literal que 
tenen, absent de simbolismes, com ho 
demostren palesament els vv. 51-56. 

51. — El pa que jo donaré. Aquests 
mots importantíssims precisen l'essén- 
cia del pa promés per Jesús: és la meva 
carn. Abans havia parlat de la seva 

persona, ara parla d'una manera espe- 
cial de la seva carn i de la seva sang, 
«veritable menjar i veritable bevenda» 
que donará als homes com aliment 
celestial. 

Aquest v. 51 del text grec, Vg. el 
divideix en dos (51, 52), per aixo els 
vv. 52-71 del grec corresponen a 53-72 
de Vg. 



120 KATA IQANNHN - VI, 58-71 

ζήσει δι᾽ ἐμέ. 

ἔφαγον οἵ πατέρες καὶ ἀπέθανον: ὃ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἷς 

ὅδ οὗτός ἐστιν ὃ ἄρτος ὃ ἐξ, οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς 

τὸν αἰῶνα. ὅ9 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ. 

4. EFFECTVS SERMONIS INTER DISCIPVLOS 

θ0ΓΠολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν Zkinpóc 

Θ᾽ εἰδὼς δὲ δ "In- 

σοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὖ- 

ἔστιν ὃ λόγος οὗτος: τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν ; 

τοῖς Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; édv οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀν- 

θρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; δ΄ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ 

ζωοποιοῦν, ἣ σὰρξ, οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν: τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν 

τινεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν: 64 ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἵ οὐ πιστεύ- 

ουσιν. ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὃ ᾿Ιησοῦς τίνες εἰσὶν οἵ μὴ πιστεύοντες καὶ 

τίς ἐστιν ὃ παραδώσων αὐτόν. ral ἔλεγεν Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι 

οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ A δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 

66”Ex τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἷς τὰ ὀπίσω καὶ 

οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. 
ε 

67 Εἶπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ; 

68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος Kúpie, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; 

ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, 59 καὶ ἥμεϊῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκα- 

μεν ὅτι σὺ εἶ ὃ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 10 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὃ ᾿Ἴησοῦς Οὐκ ἐγὼ 

ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην ; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 11 ἔλε- 

γεν δέ τὸν ᾿Ιούδαν Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου: οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδό-- 

ναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα. 

58 εἴ (THV) uel εχ του (5) ] 66 εχ ῥ. πολλοι (H) uel om. (TSV)||71 om. ὧν p. εἰς (A) pot. q. 
add. (TSV) 

60. — Dura és aquesta paraula. Jesús 
no entrava en discussions sobre les se- 
ves afirmacions. Exigia la fe absoluta 
a la seva paraula, 1 aquesta era prou 
clara, encara que no podien veure de 
quina manera Jesús la realitzaria. Tan- 
mateix, l'afirmació era tan transcenden- 
tal que l'havia repetit i confirmat amb 
jurament: «en veritat, en veritat us dic» 
(53). Els qui no Pacceptaven tal com 
la deia, podien tornar enrera i partir 
(66). 

62. — ¿Si veieu el Fill de Phome pu- 

jant... Al cel amb el seu cos gloriós 
(CELE OI τὸς ΝΥ τοῦ; 
«Aquesta proposició és interrogativa i 
eMíptica alhora. Us escandalitzeu de la 
necessitat de menjar la carn d'un home 
que está davant de vosaltres. Aquesta 
afirmació us semblara encara més inac- 
ceptable quan veureu aquest mateix 
home pujar al cel d'on ha davallat i la 
seva carn desaparéixer als vostres ulls. 
Pero haurieu de comprendre que aquí 
el menjar i el beure són d'una natura- 
lesa particular, no de la faisó grollera 
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em menja a mi, aquest viurá per mi. *$Aquest és el pa que del cel ha 

baixat, no com en menjaren els pares i moriren; qui menja aquest pa 

viurá eternament. ὅ9 Aquestes coses deia en la sinagoga, ensenyant a 

Cafarnaúm. 

4. ELs EFECTES DEL DISCURS EN ELS DEIXEBLES 

60 Havent-lo, doncs, sentit, molts dels seus deixebles digueren: Dura 

és aquesta paraula; ¿qui pot sentir-la? 51] Jesús, coneixent en el seu 

interior que d'aixó murmuraven els seus deixebles, els digué: ¿Aixó us 

escandalitza? Doncs, ¿si véieu el Fill de Vhome pujant on era primer? 

63Tesperit és el que vivifica, la carn no serveix de res; les paraules 

que jo us he dit, són esperit i són vida; *peró de vosaltres alguns n'hi 

ha que no creuen. Car sabia Jesús, des del comencament, quins eren els 

65T deia: Per aixó us he dit que 

66 Des de llavors 

que no creien i qui era el que trairia. 

ningú no pot venir a mi, si no li és donat pel Pare. 

molts dels seus deixebles tornaren enrera, i ja no anaven més amb ell. 

67 Digué, doncs, Jesús als dotze: ¿És que també vosaltres voleu anar- 

vos-en? “8Li respongué Simó Pere: Senyor, ¿a qui anirem? Paraules 

teniu vós de vida eterna, 591 nosaltres creiem i sabem que vós sou el Sant 

de Déu. "Els respongué: ¿No us he escollit jo a vosaltres, els dotze ἢ 

I de vosaltres un és diable. 11] parlava de Judas, fill de Simó Iscariot; 

car aquest havia de trair-lo, un dels dotze. 

70, Mt. xv1, 16; Mc. vir, 29; Lc. 1x, 20. 

que vosaltres imagineu. 1 així Jesús 
afegeix a manera de proverbi: l'esperit 
és el que vivifica; la carn, en si matei- 
xa, com a substáncia material, no pot 
comunicar la vida. Es tracta, doncs, 
Puna carn vivent» (Crampon). 

63. — Les paraules que jo us he dit són 
esperit i vida. Les meves paraules fan 
referéncia a quelcom espiritual i vivent, 
go és, la meva carn penetrada i anima- 
da per l'esperit, la vida divina. O bé, 
segons altres, les meves paraules tenen 
vertadera eficacia i procuren la vida 
eterna. 

67-69. —¿Es que també vosaltres volen 
anar-vos-en? Jesús vol una adhesió es- 
pontánia i absoluta. La condició sine 

qua non del seguici era l'acceptació i la 
fe en l'Eucaristia promesa, per miste- 
riosa que fos, puix havia d'ésser l'áni- 
ma de la vertadera Església del Crist. 
Sense Eucaristia no hi ha Església. 

68. — Li respongué Simo Pere. L'A- 
postol es revela identic en aquest Evan- 
geli que en els sinóptics: abnegat per 
Jesús, entusiasta, impetuós, pren la 
paraula en nom dels altres, etc. 

Paraules... de vida eterna. Que pro- 
curen la vida eterna. 

69. — El Sant de Déu. El Messias, 
aquell qui ha estat santificat, consagrat 
dVentre tots per a establir el regne de 
Déu (comp. X, 36; Mc. I, 24; Lc. IV, 
34). Vg. «Christus, Filius Dei». 
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5. REDITVS IN GALILAEAM 

(C. VIL) *Kal μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 

οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν oí ᾿Ιουδαῖοι 

ἀποκτεῖναι. 

V. A FESTO SCENOPEGIAE VSOVE 

AD FESTVM ENCAENIORVM 

(VI, 1-X, 21) 

1. ΙΕ5Υ8 NON VVLT IRE HIEROSOLYMAM PATENTER 

22Hv δὲ ἐγγὺς ñ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων ἣ σκηνοπηγία. εἶπον οὖν 

τιρὸς αὐτὸν οἵ ἀδελφοὶ αὖτοῦ Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἷς 

τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶ oí μαθηταί σου θεωρήσουσιν τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς" 

ὁ οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι: εἶ 

ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. ϑοὐδὲ γὰρ οἵ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. ὀλέγει οὖν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς “O καιρὸς ὃ 

ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὃ δὲ καιρὸς ὃ ὑμέτερος πάντοτέ ἔστιν ἕτοιμος. 

Toú δύναται ὃ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 

αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. ϑὕμεϊς ἀνάβητε εἰς τὴν 

ξἕορτήν: ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὃ ἐμὸς καιρὸς 

οὔπω πεπλήρωται. ϑταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ ΓἊαλιλαία. 

τοΐῶς δὲ ἀνέβησαν oí ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ξορτήν, τότε καὶ αὐτὸς 

ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλ᾽ ἐν κρυπτῷ. Moi οὖν ᾿Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν 

ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον [Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος; 1 καὶ γογγυσμὸς περὶ 

αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις" οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ᾿Αγαθός ἐστιν, ἄλλοι 

δὲ ἔλεγον Οὔ, ἀλλὰ πλανᾶ τὸν ὄχλον. 15 οὐδεὶς μέντοι παρρησία ἐλάλει 

περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν "Ιουδαίων. 

8 οὐχ (TS) pot. q. οὐπὼ (Η7}}}9 autos (TS) pot. q. ουτοις (HV) || 10 om. ὡς a. εν χρυπτω (T) 
pot. q. add. (HSV) || 12 περι αυτον nv (HV) uel ἣν π. 0. (TS) 

1. — Discorria Jesús per la Galilea.  nopegia (paraula d'origen grec que vol 
Alusió al ministeri galilaic de Jesús dir «plantar una tenda»); es celebrava 
que els sinóptics descriuen llargament. durant vuit dies, del 15 al 22 del mes 
L'ús dels tres imperfets en aquest v.  Tixri (setembre-octubre); el primer i 
dóna entenent una durada de temps el darrer dia eren de gran solemnitat. 
relativament llarga. Cf. Lv. XXII, 34-36, 39-43. 

2. — La festa dels Tabernacles o Sce- 3. — Els seus germans. Cf. la nota a 
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5. TORNADA A GALILEA 

(C. VIL.) 11 després d'aixó discorria Jesús per la Galilea, car no 

volia anar per la Judea, puix que els Jueus cercaven d'occir-lo. 

V. DE LA FESTA DELS TABERNACLES 

FINS A LA DE LES ENCEÉNIES 

(VI, 2-X, 21) 

I. JESÚS NO VOL ANAR PALESAMENT A JERUSALEM 

31 era prop la festa dels Jueus, la dels Tabernacles. ὃ Digueren-li, dones, 

els seus germans: Surt d'aci, i vés-te'n a la Judea per tal que també els teus 

deixebles vegin les obres que fas; *car ningú no fa una cosa en secret, si 

cerca d'ésser ell públicament conegut; si aquestes coses fas, manifesta't 

tu mateix al món. 6 Els diu, 

doncs, Jesús: El temps meu encara no és arribat, peró el temps vostre 

ΤῈ] món a vosaltres no pot odiar-vos; a mi, pero, 

5 Car ni els seus germans no creien en ell. 

sempre és avinent. 

m'odia, perqué jo testimonio d'ell que les seves obres són dolentes. 

8 Vosaltres, pugeu a la festa; jo no pujo a aquesta festa, perqué el meu 

91 ell, havent dit aixo, restá a la Galilea. 

10 Peró, quan hagueren pujat els seus germans a la festa, llavors també 

2“ Els Jueus, doncs, 

temps encara no és acomplert. 

ell hi puja, no pas manifestament, sinó en secret. 

el cercaven en la festa, i deien: ¿On és aquell? 151 en les multituds hi 

havia gran remor sobre ell; i uns deien: És bo; peró d'altres deien: No, 

sinó que sedueix la multitud. 15 Ningú, peró, no parlava públicament 

dell per la por dels Jueus. - 
2, Lv. xxuL, 34. 

Mt. XII, 46. Alguns parents de Jesús 
participaven encara del concepte d'un 
Messias que restauraria amb esclat el 
reialme de David i de Salomó, i per 
aixó lempenyen a anar a la capital a 
inaugurar aquell reialme. 

6.—El temps meu. El temps de mani- 
festar-se al món com ells volien; calia 
esperar els designis de Déu ino la impa- 
ciéncia dels homes.—El temps vostre. A 

vosaltres tots els temps us són bons. El 
món (en el sentit pejoratiu de la paraula) 
no es preocupa d'ells que participen de 
les mateixes tendéncies; en canvi té odi 
a Jesús perque l'acusa dels seus vicis i 
de les seves miséries morals (7). 

8. —Jo no pujo a aquesta festa. S'en- 
tén amb ells i amb les caravanes, ni 
d'una manera ostentosa. Després hi 
puja, peró com d'incógnit (10). 
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2. IESvS DOCET SE SABBATVM NON VIOLASSE 

14”Hón δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδί- 

δασκεν. ᾿5ἐθαύμαζον οὖν οἵ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες Más οὗτος γράμματα 

oldzv μὴ μεμαθηκώς; 10 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν “H 

ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός pe: 11 ἐάν τις θέλῃ 

τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ 

θεοῦ ἐστὶν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 186 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν 

τὴν ἰδίαν ζητεῖ: ὃ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος 

ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 

120% Μωυσῆς ἔδωκεν ὕμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ, ὑμῶν ποιεῖ τὸν 

νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 309 ἀπεκρίθη ὃ ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις" 

τίς σε Entel ἀποκτεῖναι; 521 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς “Ev 

ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε 284 τοῦτο. Μωυσῆς δέδωκεν 

ὑμῖν τὴν περιτομήν, ---οὖχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 

πατέρων, ---καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. “Bel περιτομὴν 

λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὃ νόμος Μωυσέως, ἐμοὶ 

χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἔν σαββάτῳ; pun κρίνετε 
᾽ 2, κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίοιν κρίνετε. 

3. ΠΙΒΡΥΤΑΤΙΟ ΡῈ ORIGINE CHRISTI 

0 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν ἹἹεροσολυμιτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν 

ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι ; 26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ 

λέγουσιν. μή ποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἵ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἔστιν 
ς ὃ χριστός; “ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν: ὃ δὲ χριστὸς ὅταν 

ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 

28"Expagev οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ó ᾿Ιησοῦς καὶ λέγων Κἀμὲ 

οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί: καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν 

ἀληθινὸς ὃ πέμψας με, ὃν ὕμεϊς οὐκ οἴδατε. “3 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι 

παρ᾽ αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 

βΒ0᾽Εζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἔπ' αὐτὸν τὴν 

χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἣ ὥρα αὐτοῦ. 

19 εδωχεν (Η) uel δεδωχεν (157) || 23 om. o a. ανῦρωπος (TSV) pot. q. add. (A) || 24 χρινετε 
(A) uel χρινατε (TSV) 

14-36. — Primer discurs pronunciat doctrina i reivindicació de la seva mis- 
durant la festa. Apologia de la seva  sió divina. Pot subdividir-se en tres 
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2. Jesús ENSENYA QUE NO HA TRENCAT EL DISSABTE 

141 essent ja a meitat de la festa, puja Jesús al Temple, i ensenyava. 

15 Es meravellaven, doncs, els Jueus, dient: ¿Com sap lletres aquest, no 

havent-ne apres? 16 Els respongué, doncs, Jesús i digué: La meva doc- 

trina no és pas meva, sinó del qui m'ha enviat; si algú vol fer la vo- 

luntat d”Ell, coneixerá la doctrina si és de Déu, o si jo de per mi mateix 

parlo. 1$Qui de per si mateix parla cerca la seva própia glória; peró 

qui cerca la glória del qui Pha enviat, aqueix és digne de fe, i falsedat en 

ell no hi ha. 

19¿No us doná Moisés la Llei? 1 cap de vosaltres no compleix la Llei. 

¿Per qué cerqueu d'occir-me? ?%Respongué la multitud: Dimoni tens; 

¿qui cerca d'occir-te? 2: Respongué Jesús i els digué: Una obra he fet, 

i tots us meravelleu per aix0. Moisés us dona la circumcisió — no 

pas que vingui de Moisés, sinó dels pares —i en dissabte circumcideu. 

23Si hom rep la circumcisió en dissabte, per tal que no sigui violada la 

llei de Moisés, ¿us enfuriu amb mi perque un home, tot ell, he guarit en 

dissabte? %No judiqueu per lP'aparenca, sinó amb recte judici judiqueu. 

3. Discussió SOBRE L'ORIGEN DEL CRIST 

25 Dejen, doncs, alguns dels Jerosolimitans: ¿No és aquest, que cer- 

quen Poccir? 261 vegeu, parla públicament, i no li diuen res. ¿És que 

verament han conegut els caps que aqueix és el Crist? 27 Aquest, pero, 

sabem d'on és; i el Crist, quan vindrá, ningú no sap d'on és. 

28 Ensenyant, doncs, Jesús en el Temple clamá, dient: Si; em co- 

neixeu i sabeu d'on só; peró de per mi mateix no he vingut, sinó que de 

veritat hi ha el qui m'ha enviat, el qual vosaltres no coneixeu. Jo el 

conec, perque d'ell procedesc i ell m'ha enviat. 

30 Cercaven, doncs, de prendre'l; i ningú no posá sobre ell la má, per- 

qué encara no era vinguda la seva hora. 

19, Ex. χχιν, 3. 20, Sup. v, 18. 22, Lv. x11, 3; Gn. xvi, 10. 24, Dt. 1, 16. 

parts (14-24, 25-31, 32-36) cada una 27. — El Crist... ningú no sap don 
de les quals está precedida d'una refle- és. 
xió de l'Evangelista sobre les impre- 
sions dels jueus 

21. — Una obra he fet. AHusió al mi- 
racle de la piscina de Bezatá (V, 2 ss.). 

16 - NOV TESTAMENT, XII 

Un altre prejudici dels jueus que 
pretenien que l'origen del Crist seria 
desconegut fins el dia de la seva sob- 
tosa i imprevista aparició. 
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4. IESVS NVNTIAT SE BREVI DISCESSVRVM 

31”Ex τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον “O 

χριστὸς ὅταν ἔλθη μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν ; 

32H κουσαν οἵ Φαρισαίοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ 

ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἵ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 

33 Εἶπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ καὶ ὕπάγω 

τιρὸς τὸν πέμψαντά με. “3: ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με, καὶ ὅπου 

εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. ὅδ εἶπον οὖν οἵ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς 

ἑαυτούς [Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; 

μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν “Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν 
€ 

τοὺς “EMnvac; tic ἐστιν ὃ λόγος οὗτος ὃν εἶπε Znthoeté pe καὶ 

οὐχ εὑρήσετέ με καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν ; 

5. Promissio SPIRITVS SANCTI 

ὅ7᾽ Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτη ἡμέρα τῆ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὃ ᾿Ιησοῦς, 

καὶ ἔκραξεν λέγων ᾿᾽Εάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με, καὶ πινέτω 385 

καθὼς εἶπεν ἣ γραφή᾽ πιστεύων εἷς ἐμέ. ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας 

αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. ὅ3Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύ- 

ματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἵ πιστεύσαντες εἰς οὗτόν: οὔπω γὰρ ἣν 

τινεῦμα, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη. 40 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες 

τῶν λόγων τούτων ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὃ προφήτης᾽ 4: ἄλλοι 

Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Pal 

34 pue p. eupnoete (H) pot. q. om. (TSV) || 36 cf. 34 1139 ἐμελλον (HV) uel μέλλον (TS) || om. αγιον 

ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὃ χριστός: oí δὲ ἔλεγον 

p. πνευμα (TH) pot. q. add. (SV) || 40 οτι Ρ. eheyov (Η) uel om, (TSV) 

34. — Em cercareu ino em trobareu. 
Els fariseus, desesperats, insistien prop 
dels princeps dels sacerdots, els quals 
eren els únics que podien disposar de 
la forga pública dins el clos del Tem- 
ple, i els princeps dels sacerdots envia- 
ren guardes a prendre'l. Jesús conven- 
cé els seus enemics d'impoténcia: no 
tocarien ni un fil de la seva roba, car 
no era arribada la seva hora, la de la 
seva mort temporal (segons la constant 
expressió de Jo.), la de tornar al Pare 
que l'enviá: «encara estaré algun temps 
amb vosaltres, 1 aniré al qui m'ha en- 

viat» quan haurá arribat el moment 
que ell Iliurement escollira. Aleshores, 
afegí Jesús: «em cercareu i no em tro- 
bareu». Aquesta frase conté, evident- 
ment, una amenaca. El cercaran quan 
será massa tard. El cercaran, no per 
perdre', sinó enmig de l'angúnia, i en 
llur pecat moriran. El cercaran deba- 
des entre els falsos messias durant 
aquells terribles anys 66-73 que veieren 
la desfeta definitiva d'Israel, com tants 
dValtres refusadors que demanen als 
mestratges humans alló que aquests no 
poden donar. 
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4. JESÚS ANUNCIA EL SEU PRÓXIM DEPARTIMENT 

31] de la multitud molts cregueren en ell, i deien: ¿És que el Crist, 

quan vindrá, fará més miracles que aquest no ha fet? 32 Sentiren els Fa- 

riseus la multitud com murmurava d'ell aquestes coses, i els princeps dels 

sacerdots i els Fariseus enviaren guardes a prendre”. 

33 Digué, doncs, Jesús: Encara só un poc de temps amb vosaltres, i vaig 

al qui m'ha enviat. 9*Em cercareu i no em trobareu, ¡on só jo, vosaltres 

no podeu venir. 35 Deien, doncs, els Jueus entre ells: ¿On anirá aquest, 

que nosaltres no el trobarem? ¿Per ventura deurá anar a la dispersió dels 

gentils i ensenyará els gentils ? 36¿ Quina paraula és aquesta que ha dit: 

Em cercareu i no em trobareu, i on só jo, vosaltres no podeu venir? 

5. PROMESA DE L'ESPERIT SANT 

37T enel gran dia darrer de la festa, Jesús hi era, i clama dient: Si algú 

sedeja, vingui a mi, i begui 386] qui creu en mi. 

criptura: Rius d'aigua viva brollaran de les seves entranyes. 

Segons ha dit PEs- 

591 ΙΧ 

deia de P'Esperit, que havien de rebre els qui creguessin en ell; car no hi 

havia encara Esperit (en ells), perque Jesús encara no havia estat glorifi- 

cat. De la multitud, doncs, havent sentit aquestes paraules, deien: 

Aquest és verament el Profeta. 

37, Lv. xxu1, 36. 

37.— El gran dia darrer. El dia 
vuité que cloia la festa. Cf. Lv. XXIII, 
36 ss. 

38-39. — Les paraules de Jesús pre- 
nen ocasió d'una cerimonia de la festa 
dels Tabernacles: durant els vuit dies, 
exceptuant el primer, cada matí anaven 
processonalment a omplir una copa 
d'or amb l'aigua de Siloé per a escam- 
par-la sobre l'altar dels holocaustos; 
era per a demanar les pluges de tar- 
dor. La gent portava a les mans rams 
de murtra i de salze, i cantava, alter- 
nant, el Ps. CXVII. El dia darrer Jesús 
estava davant de la «porta preciosa» 
del Temple quan entrava la processó, i 
digué: «Si algú sedeja, etc.» (37-38). 
Jesús comparava sovint els dons de 
Déu amb lPaigua que davalla del cel. 

11 D'altres deien: Aquest és el Crist. 1 

38, Dt. xvi, 153 loel 11, 28; Act. 11, 17. 

En aquest cas, el do de Déu era 1'Es- 
perit Sant (39). El qui beurá d'aquesta 
aigua quedará talment sadollat que ell 
será com una deu d'aigua viva (comp. 
IV, 14). 

Ha dit V Escriptura. Cf. Ez. XLVII, 
Τ᾽ 2; ZAS AM το AN ὃ: 196]; ΠῚ 
TIVOS 

Els ποταμοί aci són més aviat «tor- 
rents» que rius; en Ez. ποταμός és 
lhebr. nahal, «torrent». 

Que havien de rebre. Com s'esdevin- 
gué en la primera Pentecosta cristiana: 
el do de l'Esperit Santi la seva efusió 
pels carismes, havia d'ésser el fruit de 
la victoria i de la glorificació de Jesús. 

40.—El profeta. Amb Particle ὃ προ- 
φήτης significa el Profeta per excellén- 
cia. 
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λαίας ὃ χριστὸς ἔρχεται; 4Ξοὐχὶ Y γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρμα- 

τος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ, ἔρχεται ὃ 

χριστός; 4 σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι’ αὐτόν. “τινὲς δὲ ἤθελον 

ἐξ, αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 

Ἦλθον οὖν οἵ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ 

εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 46 ἀπεκρίθησαν οἵ 

ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος ὡς οὗτος ὃ ἄνθρωπος. 

4ἴ ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς oí Φαρισαῖοι Μὴ καὶ ὕμεϊῖς πεπλάνησθε; 

48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων ; 

49 ἀλλὰ ὃ ὄχλος οὗτος ὃ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἶσιν. δθ λέγει 

Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὃ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷς dv ¿E 

αὐτῶν. ὃ: Μὴ ὃ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούση πρῶτον 

Μὴ καὶ 

σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας 

παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 3 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ 

πιροφήτης οὖὐκ ἐγείρεται. 

53 Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἷς τὸν οἶκον αὐτοῦ. (C. VII.) 1Ιησοῦς 

δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ "Ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 

6. —MVLIER IN ADVLTERIO DEPREHENSA 

2-OpBpov δὲ πάλιν παρεγένετο εἷς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἤρχετο 

τπιρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. “ἴΑγουσιν δὲ ol γραμ- 

ματεῖς καὶ οἵ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχεία κατειλημμένην, καὶ στή- 

σαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ λέγουσιν αὐτῷ Δικάσκαλε, αὕτη ἧ γυνὴ κατεί- 

ληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη: %¿v δὲ τῷ νόμῳ ἣμϊν Μωυσῆς 

ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν: σὺ οὖν τί λέγεις ; ὁ τοῦτο δὲ ἔλεγον 

πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 

“O δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἷς τὴν γῆν. 

Tóq δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς “O 

44 εἐπεβαλεν (SV) pot. q. εβαλεν (TH) || 46 ὡς ουτος o ἀανθρωπος (TSV) pot. q. om. (H). T add. 
λαλει p. OUTOS || 50 om. TO a. Tpotepov (AV) pot. q. add. (S) 

44. — Álguns d'ells volien prendre'l. contrast entre la mala fe dels magnats 1 
Alguns fanátics exaltats dels que es la noblesa de la gent senzilla. 
parla en la segona part del v. 41; no 
s'han de confondre amb els guardes 
enviats pel Sanedri (comp. els vv. 32, 
A5 15S.). 
36. O ME IE 22: E IN 22: 22: 
Es un dels més bells elogis que s'han 
fet de Jesús. El v. segúent dóna el 

49. — Maleits són. Es l'única vega- 
da que en l'Evangeli surt aquesta pa- 
raula, i demostra que la ira dels sane- 
drites havia arribat al paroxisme. Els fa- 
riseus maleeixen «aquesta turba» (amb 
el sentit pejoratiu de máxim menys- 
preu) pel sol fet de creure en Jesús. 
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alguns deien: Peró, ¿és que de la Galilea ve el Crist? ¿No ha dit 

PEscriptura que el Crist ve de la semenca de David i del vilatge de Bet- 

lem, d'on era David? *Sorgi, doncs, divisió entre la multitud per causa 

dell. 

mans. 

4] alguns d'ells volien prendre”l, peró ningú no posá sobre ell les 

45 Vingueren, doncs, els guardes als princeps dels sacerdots i als 

Fariseus, i aquests els deien: ¿Per qué no l'heu portat? 46 Respongueren 

41 Els res- 

pongueren, doncs, els Fariseus: ¿És que també vosaltres heu estat se- 

duits? 

49 Peró aquesta turba que no coneix la Llei, maleits són. 

els guardes: Mai home no ha parlat aixi, com aquest home. 

48 ¿Per ventura algun dels caps ha cregut en ell, o dels Fariseus ? 

50 Els diu Nico- 

demus, el qui ja havia vingut a ell abans, que era un d'ells: *l¿Per ven- 

tura la Llei nostra judica l'home, si primer no l'ha sentit i ha sabut el que 

fa? %Respongueren i li digueren: ¿És que també tu ets de la Galilea? 

Esbrina i veurás que de la Galilea no sorgeix profeta. 

ὅδ] se n'anaren cadascú a casa seva, (C. VIII.) 11 Jesús se n'aná a la 

Muntanya de les Oliveres. 

6. LA DONA SORPRESA EN ADULTERI 

2] de bon mati féu cap novament al Temple, i tot el poble vingué a 

ell, 1, havent-se assegut, els ensenyava. 3I li porten els Escribes i els 

Fariseus una dona sorpresa en adulteri, i posant-la al mig, *li diuen: 

Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en Pacte mateix d'adulteri; *i en 

la Llei Moisés ens mana d'apedregar aquestes tals: Tu, doncs, ¿qué dius ? 

6] aixó deien temptant-lo, per poder-lo acusar. 

Peró Jesús, acotant-se, amb el dit escrivia en terra. 

42, Mch. v, 2; Mt. τι, 6. 

52. —¿De la Galilea ? Frase de 
menyspreu dels puritans de la metró- 
poli envers els «provincians». Als se- 
guidors de Jesús els deien «galileus» 
perque la major part dels deixebles ho 
eren. 

Esbrina ἱ veurds. El sentit és: «exa- 
mina i (com a conseqúencia del teu 
examen) veurás». Es una construcció 
gramatical semítica. 

2-11. — Les qúestions de crítica tex- 
tual suscitades per aquesta perícope 
es troben amplament tractades en el 

51, Dt. xvir, 8; ΧΙΧ 15. 

ΤΙ com persistien 

δ᾽ 1 Ao Dt; XV 7: 

Comm. del P. Lagrange, ». 1. És certa 
la canonicitat d'aquest fragment, i per 
nosaltres l'autenticitatjoanina, a desgrat 
que en alguns mss. grecs (grup Farrar) 
está intercalat després de Lc. XXI, 38. 
Molts Pares grecs deixaren de comen- 
tar aquest fet per la por que el públic 
no considerés l'adulteri com una falta 
lleugera. 

$. — En la Llei. Cf. Dt. XXII, 23- 
24. — La pena era imposada a la noia 
promesa que mancava al seu jurament 
de fidelitat, 
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ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ET αὐτὴν βαλέτω λίθον: $kal πάλιν 

κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 3οἷ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς 

καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ 

ἣ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 

190”Avakóúyac δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ Γύναι, ποῦ εἰσίν; οὐδείς σε 

κατέκρινεν; 1: ἣ δὲ εἶπεν Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ó ᾿Ἴησοῦς Οὐδὲ ἐγώ 

σε κατακρίνω: πορεύου, ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε. 

7. ÍESVS LVX MVNDI 

€ 12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὃ ᾿Ιησοῦς λέγων ᾿Εγώ εἶμι τὸ φῶς τοῦ 

κόσμου: ὃ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὗ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτία, ἀλλ᾽ ἕξει 

τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 

18 Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς: ἣ 

μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 1ξ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἔστιν ἣ μαρτυρία μου, ὅτι 

οἷδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω: Úpzlc δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι 

ἢ ποῦ ὑπάγω. ᾿τοὕμεϊς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω 

οὐδένα. 16καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, Y κρίσις Y ἐμὴ ἀληθινή ἔστιν, ὅτι 

μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὃ πέμψας με πατήρ. 1ἴΐκαὶ ἐν τῷ νόμῳ 

δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἣ μαρτυρία ἀληθής ἔστιν. 

18 ἐγώ εἶμι ὃ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὃ πέμψας 

με πατήρ. ᾿9ἔλεγον οὖν αὐτῷ [Ποῦ ἐστὶν ὃ πατήρ σου; ἄπεκρίθη 

᾿Ιησοῦς Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου: εἶ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν 

πατέρα μου ἂν ἤδειτε. “0 Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλα- 
ΠῚ κίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ. καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει 

ἣ ὥρα αὐτοῦ. 

8. TERRET ÍVvDAEOS lesvS NE LEGATVM DEI CONTEMNANT 

21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ᾿Εγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ pe, καὶ ἐν τῇ 

ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε: ὅπου ἐγὼ ὕπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 

33 ἔλεγον οὖν οἵ ᾿Ινυδαῖοι Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν ὅτι λέγει Ὅ“σπου ἐγὼ 

8 χαταχυψας (ΗΓ) por. q. χατω χυψας (S) |] 12 ἐμοι (TSV) pot. q. μοι (H) 

12. — Novament. Després del darrer  tans, puix que els forasters, sobretot 
dia de la festa dels Tabernacles, per els galileus, eren ja partits. Sens dubte 
tant, amb un públic més reduit, com- Jesús es quedá a Jerusalem fins a la 
post quasi exclusivament de jerosolimi- festa de la Dedicació a mig desembre 
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interrogant-lo, es drecá i els digué: Qui de vosaltres és sense pecat tiri 

primer contra ella la pedra. *I altre cop, acotant-se, escrivia en terra. 

9] ells, en sentir-ho, sortien un rera Paltre, comencant pels més vells, i 

fou deixat sol, i la dona que era al mig. 

101, drecant-se Jesús, li digué: Dona, ¿on són? ¿Ningú no tha con- 

demnat? 111 ella digué: Ningú, Senyor. 1 digué Jesús: Tampoc jo 

no et condemno; vés, d'ara endavant no pequis més. 

7. JESÚS ÉS LA LLUM DEL MÓN 

12 Novament, doncs, els parlá Jesús, dient: Jo só la llum del món; 

el qui em segueix no caminará pas en la tenebra, sinó que tindrá la llum 

de la vida. 

13 Deien-li, doncs, els Fariseus: Tu testimonies de tu mateix; el teu 

testimoni no val. *Respongué Jesús i els digué: Ádhuc si jo testi- 

monio de mi mateix, el meu testimoni val, perque sé d'on he vingut i 

on vaig; i vosaltres no sabeu d'on vinc ni on vaig. *Vosaltres judi- 

queu segons la carn, jo no judico ningú. 161 si per cas jo judico, 

el meu judici és ver, perqué no só pas sol, sinó jo i el Pare que m'ha 

enviat. 171 en la Llei vostra és escrit que el testimoni de dos homes 

val. 1550 jo qui testimonio de mi mateix, i testimonia de mi el Pare que 

m'ha enviat. *?Deien-li, doncs: ¿On és el teu Pare?  Respongué 

Jesús: Ni a mi em coneixeu, ni al meu Pare; sia mi em coneixieu, 

també coneixerieu el meu Pare. ?% Aquestes paraules digué en el Gazofi- 

laci, ensenyant en el Temple. I ningú no el prengué, perqué encara no 

era vinguda la seva hora. 

8. JESÚS COMMINA ELS JUEUS DE NO MENYSPREAR L'ENVIAT DE DÉu 

21 Els deia, doncs, novament: Jo me'n vaig, i em cercareu, ¡en el pecat 

vostre morireu; on jo vaig, vosaltres no podeu venir. ?Deien, doncs, 

els Jueus: ¿És que vol matar-se, que digui: On jo vaig, vosaltres no 

12, Ilo.1, 5. 17, Dt. xvi, 6; x1x, 155 Mt. xvi, 16; 1 Cor. xn1, 13 Hbr. x, 28. 

(cf. X, 22), ςο és, més de dos mesos. 20. — Gazofilaci. El Tresor, la caixa 
La llum de la vida = «La llum que de les almoines que estava en Patri de 

condueix a la vida». les dones. Cf. Mc. XII, 41; Flav. Jos. 
1 Ἐπ 1. CDE ΧΎΠ 6: De bello, V, 1 ς- 

XIX, 15. 
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ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν ; Bkal ἔλεγεν αὐτοῖς 

κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω elpl: 

οὖκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 

ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν' 

νεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 

Ὑμεϊς ἐκ τῶν 

ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ 

Ξεεῖπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν 

ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι, ἀποθα- 

Ὡδἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ; εἶπεν 

αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ úplv; 325 πολλὰ ἔχω περὶ 

ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν" 

A 3 ” ΕΣ πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28<Tmev οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς 

ἀλλ᾽ ὃ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ 

ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἷς τὸν κόσμον. 21 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν 
€ Ὅταν ὑψώσητε τὸν 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἶμι, καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ποιῶ 

οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὃ πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 

με μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν' 

ποιῶ πάντοτε. 

39 καὶ ὃ πέμψας 

οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ 

80 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἷς αὐτόν. 

9. IvDAEI, ΟΥἹ FiLIvVM DEI NOLVNT AGNO- 

SCERE, NON SVNT VERI FILI ÁBRAHAE 

31”"Eheyev οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους 

"Edv ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 53 καὶ 

γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἣ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 

σαν πρὸς αὐτόν 

πώποτε: πῶς σὺ λέγεις ὅτι 

τοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς 

δοθλός ἐστιν (τῆς ἁμαρτίας). 

τὸν αἰῶνα. 

θερώσῃ ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 

ó υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

33 ἀπεκρίθη- 

Σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν 

᾿Ελεύθεροι γενήσεσθε; “: ἀπεκρίθη αὖ- 

᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν 

355 δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ oikla εἷς 

3624v οὖν ὃ υἱὸς ὕμᾶς ἐλευ- 

23 εχ τουτου του χοσμου! (Η) uel εχ του χ. τουτου (TSV) || 34 om. τῆς ἀμαρτιας pot. q. add. 

(THSV) 

24.— En els pecats vostres. Plural de 
generalització. Es tracta del pecat que 
consisteix en el refús del Messias, «car 
no crejeu que só jo». 

25 —¿Com encara parlo?... Aquesta 
frase, un xic obscura, ha estat interpre- 
tada molt diversament. Vg diu: «Prin- 
cipium qui etloquor uobis», peró aques- 
ta versió no s'adiu al text grec rebut ni 
al context. Gramaticalment el sentit 
més senzill seria: «Tanmateix, ¿per 
que, doncs, us parlo?», pero també la 
frase queda fosca. Altres proposen: 

Jo sóc, en principi, és a dir, per essén- 
cia, absolutament, el que us declaro. 
O bé: Jo no sóc ni més ni menys que 
el que us dic. Escolteu el que us he 
dit, i sabreu qui sóc. Jo sóc vertadera- 
ment el que manifesto amb les meves 
paraules. Aquesta darrera interpretació 
és, potser, la que dóna millor el sentit. 

26.—A judicar = a condemnar, com 
en la major part de les vegades en qué 
Jo. empra aquest verb. 

27. —No comprengueren. Vg. dóna 
més clarament el sentit d'aquesta frase: 
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podeu venir? 351 els deia: Vosaltres sou d'aci baix, jo só d'alli dalt; 

vosaltres sou d'aquest món, jo no só d'aquest món. Us he dit, doncs, 

que morireu en els pecats vostres; car si no creieu que só jo, en els 

2 Deien-li, doncs: ¿Tu qui ets? Els digué 

26 Moltes coses tinc a dir 

pecats vostres morireu. 

“Jesús: ¿Com encara parlo gens a vosaltres? 

ia judicar de vosaltres; peró el qui m'ha enviat és verac, i jo, alló que 

d'ell he oit, aixó parlo al món. 2 No comprengueren que els parlava del 

Pare. *Digué, doncs, Jesús: Quan haureu alcat el Fill de home, 

llavors coneixereu que só jo, i que de per mi mateix no faig res, sinó que 

tal com m'ensenyá el Pare dic aquestes coses. 221 el qui m'ha enviat és 

amb mi; no m'ha deixat sol, perque jo faig sempre les coses a ell plaents. 

30 Dient ell aquestes coses, molts cregueren en ell. 

9. Επ JUEUS QUE NO VOLEN RECONEIXER EL 

FiLL DE DÉU NO SÓN VERITABLES FILLS D'ABRAAM 

31 Deia, doncs, Jesús als Jueus que lPhavien cregut: Si vosaltres per- 

severeu en la meva paraula, verament sou deixebles meus, *2i conei- 

xereu la veritat, i la veritat us alliberará. $BLi respongueren: Semenca 

som d'Abraam, i de ningú no hem estat mai esclaus; ¿com dius tu: 

Esdevindreu lliures? %%Els respongué Jesús: 

dic que tot el qui fa el pecat, és esclau (del pecat). ὅ51 Pesclau no roman 

36 Si, dones, el fill us 

En veritat, en veritat us 

a la casa per sempre; el fill hi roman per sempre. 

allibera, verament lliures sereu. 

26, Rom. 111, 4. 

«Et non cognouerunt quia patrem eius 
dicebat Deum». 

28. — Quan haureu algat el Fill de 
home. Jesús prediu que després de la 
seva mort en creu (cf. III, 14-15) re- 
coneixeran la seva naturalesa, la seva 
dignitat i la seva unió intima amb Déu. 
Sobre l'acompliment d'aquesta profe- 
caer lc A 28: Act 21. 

30. — Molts cregueren. La fe dels 
nous convertits era ferma, car més que 
en els miracles —que a la gent voluble 
els podien causar una impressió passat- 
gera —, recolzava en el testimoni per- 
sonal de Jesús. De més a més, els 
convertits eren dels que havien estat 
abans enemics, com es nota en el y. 
31: «als Jueus». 

34, Rom. νι, 16; 11 Ptr. 11, 19. 

31.— Si vosaltres persevereu en la 
meva paraula. Equival a «si la meva 
paraula persevera viva en vosaltres». 

32. —I la veritat us alliberara. Mo- 
ralment, dels prejudicis i errors que 
entrebanquen el camí de Déu. 

35-36.—L”esclau no roman a la casa 
per sempre, hom l'acomiada o se'n 
desfa quan els seus serveis són imútils, 
adhuc quan Pesclau voldria romandre 
(com en el cas d'Agar i Ismael, Gn. 
XXI, 10; Gal. IV, 24, 30). En canvi, 
el fill té dret a romandre sempre a la 
casa paterna, car és casa seva en qua- 
litat d'hereu. 
36. — Si, doncs, el fill us allibera. 

Aplicació de la imatge anterior a Je- 
sús: Ell ha vingut a alliberar del 
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ὅτοῖδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἔστε: ἀλλὰ ζητεῖτέ pe ἀποκτεῖναι, 
E ς z 03 > E con 
OTL O λόγος ο ἐμὸς οὐ χώρει εν υμιν. 

λαλῶ: 

θησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ 

382 ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ 

καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. ὅ89 ἀπεκρί- 

Ὃ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἔστιν. λέγει αὐτοῖς 

ó Ἰησοῦς Ei τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ᾽ποιεῖτε.. 

10y0v δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὕμῖν λελά- 

ληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ: τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὖκ ἐποίησεν. 4 ὑμεῖς 

ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 

Εἶπαν αὐτῷ Ἡμεϊς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν: ἕνα πατέρα 

ἔχομεν τὸν θεόν. 43 εἶπεν αὐτοῖς ὃ ᾿Ἴησοῦς Εἰ ὃ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν 

ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἔκ tod θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω: οὐδὲ γὰρ ἀπ’ 

ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 45 διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν 

ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. “ὑμεῖς 

ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν 

θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀλη- 

θείᾳ οὐκ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῆ τὸ ψεῦ- 
ῃ 

€ δος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ. Péyo 

δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46τίς ¿E ὑμῶν ἐλέγχει με 

περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 57 ὃ 

ὧν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει: διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὖκ ἀκούε- 

τε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. 

45" Απεκρίθησαν oí ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ Οὐ καλῶς λέγομεν huele 

᾿Εγὼ 

δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 

2 Αμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὗ μὴ θεω- 

ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις ; Y ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 

δ ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου. ἔστιν ὃ ζητῶν καὶ κρίνων. 

ρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. ὅξεἶῖΐπαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι 

δαιμόνιον ἔχεις. ᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἵ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις 

"Eáv τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἷς τὸν αἰῶνα" 

53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἣμῶν ᾿Αβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν ; καὶ οἵ 

38 om. μων $. πατρος (TH) pot. q. add. (SV) || 39 ποιειτε (Η) pot. q. ἐποιειτε (T) uel ἐποιεῖτε a 
(SV) ll 41 ἐγεννηθημεν (H) uel γεγεννημεθα (TV). Soden γεγενηθημεν (?) 

pecat als qui creuran en la seva mis- 
sió. 

38. — Que del pare heu oit. Vg.ial- 
guns mss. diuen: «quae uidistis apud 
patrem uestrum». El sentit és: «el que 
heu aprés del vostre pare, el dimoni», 
cf. v. 44. Aixi ho entengueren els 

jueus que tornen a repetir que són fills 
d'Abraam. 

39. — Els diu Jesús Els fa veure que 
llurs actes en general, i les males in- 
tencions que coven contra d'Ell (40), 
demostren que són fills d'Abraam sols 
de nom ¡i exteriorment. Abraam fou 
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37Sé que semenca sou d'Abraam; peró cerqueu d'occir-me, perqué 

38 Alló que jo he vist prop el Pare, 

39 Respon- 

la meva paraula no cap en vosaltres. 

parlo; també, doncs, vosaltres feu alló que del pare heu oit. 

gueren i li digueren: El nostre pare és Abraam. Els diu Jesús: Si sou 

fills d'Abraam, feu les obres d'Abraam. 

me a mi, home que us he dit la veritat que de Déu he oit; aix0, Abraam 

40 Ara, peró, cerqueu d'occir- 

no ho féu. 

Digueren-li, doncs: Nosaltres no hem pas nascut de fornicació; un 

pare tenim: Déu. 

timarieu a mi; car jo procedesc i vinc de Déu, puix no só pas vingut de 

Ml Vosaltres feu les obres del vostre pare. 

22 Els digué Jesús: Si Déu fos vostre pare, m'es- 

per mi mateix, sinó que ell m'ha enviat. ¿Per qué no enteneu el meu 

llenguatge? Perqué no podeu sentir la meva paraula. ** Vosaltres teniu per 

Ell era homeier des 

Quan 

diu la mentida, parla de son natural, car és mentider, i el pare de la men- 

tida. 46 ¿Qui de vosaltres 

em convenc de pecat? Si dic veritat, ¿per qué no em creieu vosaltres ? 

pare el diable; i voleu fer els desigs del vostre pare. 

del principi, i en la veritat no persevera, car no hi ha veritat en ell. 

101 a mi, perqué dic la veritat, no em creieu. 

41 El qui és de Déu escolta les paraules de Déu; per aixó vosaltres no les 

escolteu, perqué no sou de Déu. 

48 Respongueren, doncs, els Jueus 1 li digueren: ¿No diem bé nosaltres 

que Samaritá tu ets, i tens dimoni? Y Respongué Jesús: Jo no tinc dimoni, 

sinó que honoro el meu Pare, i vosaltres em deshonoreu. 50] jo no cerco 

la gloria meva; hi ha qui la cerca i judica. ?! En veritat, en veritat us dic, 

si un guarda la meva paraula, no veurá pas la mort eternament. *?Digue- 

ren-li els Jueus: Ara veiem clar que tens dimoni. Abraam mori, i els 

profetes, ¡tu dius: Si un guarda la meva paraula, no gustará pas la mort 

eternament. ¿És que tu ets major que el nostre pare Abraam, el qual 

44, 1 lo. 11, 8. 47, Ilo. 1v, 6. 

docil a les ordres de Déu i les acomplia 
amatent; ells fan tot el contrari, fan 
Pobra del dimoni que els resulta pare 
(41). 

41. — Nascut de fornicacio. Es pren 
en sentit d'idolatria, com es fa sovint 
en 'A. T. Els jueus protesten que ells 
han estat fidels a Déu i no s'han lliurat 
al culte idolátric. Jesús els respon llar- 
gament (42-47) fent veure que llur 
conducta demostra que no són fills de 
Déu, sinó del dimoni: com ell, són ho- 
meiers i enemics de la veritat, 

44. — Cf. Sap. II, 24. 
Els desigs del vostre pare. 

occir-me. 
46. — ¿Em conveng de pecat? Vg. 

«arguet me». Própiament significa 
«pot acusar-me». “Eleyxo, correspon 
a Parameu hesas, que no té sentit de 
«convencer» sinó d'«acusar». Es un 
repte formidable que llenca Jesús als 
seus adversaris i que aquests no pogue- 
ren contestar. Si ΕἸ] era, doncs, la san- 
tedat, les seves paraules eren l'expres- 
sió adequada de la veritat. 

Co; és, 
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τιροφῆται ἀπέθανον' τίνα σεαυτὸν ποιεῖς ; 54 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς ᾿Εὰν 

ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, ἣ δόξα μου οὐδέν ἐστιν: ἔστιν ὃ πατήρ μου ὃ 

δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστίν, ral οὐκ ἐγνώκατε 

αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἷδα αὐτόν: κἂν εἴπω ὅτι οὐκ olóa αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος 

ὑμῖν ψεύστης: ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ, * ABpadu 

ὃ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν 

καὶ ἐχάρη. elmav οὖν οἵ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν [Πεντήκοντα ἔτη 

οὔπω ἔχεις καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας; ὅδεἶΐπεν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγώ εἶμι. ὅϑῆραν οὖν λίθους 

ἵνα βάλωσιν ἐπ’ αὐτόν: ᾿Ιησοῦς δέ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 

10. HIEROSOLYMIS leSvS SANAT CAECIGENVM 

2 καὶ (CS 
ἠρώτησαν αὐτὸν oí μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες 

1 Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 

Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗ- 

τος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ ; ὃ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Οὔτε 

οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ 

θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἣμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως 

ἡμέρα ἐστίν. ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ótav ἐν 

τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἶμι τοῦ κόσμου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ 

ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ 

τοὺς ὀφθαλμούς, ἴ καὶ εἶπεν αὐτῷ δ Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν 

τοῦ Σιιλωάμ — ὃ ἑρμηνεύεται ᾿Απεσταλμένος ---. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνί- 

yato, καὶ ἦλθεν βλέπων. 

80ἱ οὖν γείτονες καὶ οἵ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης 

ἣν ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ καθήμενος καὶ προσαιτῶν ; 9 ἄλλοι ἔλε- χ 

ς4 μων (TV) uel μων (AS) |] 55 χαν (TH) uel χαι εαν (SV) {μιν (HA) uel υμων (TSV) || 
IX. 6 επεχρισεν (TSV) pot. q. ἐπεθηχεν (H) 

56. — Abraam... el veié ἱ salegra. 
El dia que rebé la prometenca que de 
la seva raca eixiria el Messias (cf. Gn. 
XII, 2-3; XVIIL, 18; XXI, 16-18). 
Quan nasqué el seu fill Isaac, qui fou 
per ell la prova certa d> la vinguda del 
Messias, veié a aquest per la fe i la re- 
velació. 

El meu día. El dia de la seva vingu- 
da a la terra. 

58. — Abans d'ésser Abraam, jo so. 
Εἰμί, «jo só», en present (a diferén- 
cia de γενέσθαι, que es diu dels éssers 

que arriben a l'existéncia en el temps), 
expressa una existéncia fora del temps; 
no indicant, doncs, cap comencament, 
convé a una existencia immutable i 
eterna. 

59. — Pero Jesús s'oculta. No cal que 
Jesús es fes invisible per un miracle, 
com suposen molts comentaristes an- 
tics i alguns moderns; podia dissimu- 
lar-se entre la multitud 1 partir enmig 
de la gent, com insinua l'acabament 
del v. : «i eixí del Temple.» 

1. — Entre Pesdeveniment del mira- 
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mori? També els profetes moriren; ¿per qui ettens? %Respongué Jesús: 

Si em glorifico jo mateix, la meva gloria és no res; és el meu Pare qui em 

glorifica, del qual vosaltres dieu: És nostre Déu; ino el coneixeu, peró 

jo el conec; i, si deia que no el conec, seria semblant a vosaltres, mentider; 

peró el coneci guardo la seva paraula. %Abraam, el vostre pare, exultá amb 

57 Digueren-li, doncs, 

S91ElS 

En veritat, en veritat us dic, abans d'ésser Abraam, jo só. 

Pesperancga de veure el meu dia; el veié is'alegrá. 

els Jueus: ¿Encara no tens cinquanta anys, i has vist Abraam? 

digué Jesús: 

99 Colliren, doncs, pedres per a tirar-les contra ell; peró Jesús s'oculta, i 

eixi del Temple. 

10. A JERUSALEM JESÚS GUAREIX UN CEC DE NAIXENCA 

(C. IX.) 
taren els seus deixebles, dient: Mestre, ¿qui pecá, aquest o els seus pares, 

11, passant, veié un home cec de naixenga. ?l li pregun- 

3Respongué Jesús: Ni aquest peca, ni els seus pa- 

1Nosal- 

tres hem d'acomplir les obres del qui m'ha enviat, mentre és de dia; ve 

perque naixés cec ὃ 

res; sinó que és perque es manifestin les obres de Déu en ell. 

la nit, quan ningú no pot treballar. *Mentre só en el món, llum só del 

món. Havent dit aixo, escopi en terra, i féu fang amb la saliva, i amb 

el fang ungi els seus ulls, 11 li digué: Vés, renta't a la piscina de Siloé, 

que s'interpreta: Enviat. Se n'hi aná, doncs, i es rentá, i torna veient-hi. 

8 Els veins, doncs, i els qui abans lP'havien vist, que era captaire, 

deien: ¿No és aquest el qui s'estava assegut ¡ mendicava? *D'altres 

cle del cec i els fets precedents, hi ha- 
gué segurament un interval de temps, 
puix els fariseus han deposat llur acti- 
tud agressiva de voler lapidar Jesús. 

2. —¿ Qui peca ?... Entre els jueus 
era molt generalizada la creenga que 
entre el mal físic i el pecat hi havia 
una connexió necessária: la causa del 
mal físic era un pecat comés anterior- 
ment. 

3.— Les obres de Déu. Les obres que 
mouen els homes a creure en la missió 
de Jesús (cf. VI, 28-29; XI, 15). 

4. — Nosaltres hem d'acomplir. Vg. 
«Me oportet». Es un «nosaltres» de 
participació. 

5.—Llum so del món. Torna la vista 
al cec precisament i en tant que és la 
llum del món. El miracle confirma la 
veritat de la seva afirmació. 
TI VES) menta Jesús ἘΣΙΡΕΙΣ al 

home un acte de fe per tal que me- 
reixi el guariment. 

Piscina de Siloé. Ys. VII, 6, en fa 
esment. Estava situada fora de les mu- 
ralles de Jerusalem, al sud de Opel, i 
existeix encara amb el mateix nom. 
Crampon i altres remarquen lP'analogia 
i el simbolisme que existeix entre el 
nom de Siloé (hebr. Xilodh = «En- 
viat») ¡el carácter de Jesús, d'Enviat 
per excelencia. 
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γον ὅτι Οὗτός ἐστιν’ ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. 

ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ᾿Εγώ εἶμι. 19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Πῶς οὖν ἠνεφχθη- 

σάν σου οἵ ὀφθαλμοί; 1: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος “O ἄνθρωπος Ó λεγόμενος 

Ἴησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν 

μοι ὅτι Ὕπαγε εἷς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι: ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος 

ἀνέβλεψα. ral εἶπαν αὐτῷ [Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει Οὐκ οἶδα. 

13"Ayovoiv αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν. MAv δὲ 

σάββατον ἐν A ἡμέρα τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ 

τοὺς ὀφθαλμούς. 

10 Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἵ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν: ὃ δὲ 

εἶπεν αὐτοῖς Π]ηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, 

καὶ βλέπω. lEéteyov οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ ἔστιν οὗτος 

παρὰ θεοῦ ὃ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον 

Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα 

ἦν ἐν αὐτοῖς. 1 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, 

ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὃ δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν. 

180úk ἐπίστευσαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ 

ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος 

19 καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς 

λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη ; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι; 39 ἀπεκρίθησαν οὖν 

οἵ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι 

τυφλὸς ἐγεννήθη: “' πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν 

αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἥμεϊῖς odx οἴδαμεν: αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν 

ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 225ταῦτα εἶπαν oí γονεῖς αὐτοῦ ὅτι 

ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ιουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα ἐάν 

τις αὐτὸν ὁμολογήση Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 25 διὰ τοῦτο oí 

γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι “Πλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε. 

Ξε:᾿ἘΕφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἣν τυφλὸς καὶ εἶπαν 

αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ θεῷ: ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὃ ἄνθρωπος ἅμαρ- 

τωλός ἐστιν. 25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος El ἁμαρτωλός ἔστιν οὐκ οἶδα" 

ἕν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω. 2 εἶπαν οὖν αὐτῷ Τί ἐποίησέν 

σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 31] ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον 

ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε: τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς 

θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 58καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν 

Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί. 39 ἡμεῖς 

9. om. δε p. αλλοι3 (TH) pot. q. add. (SV) || 14 ev ἡ nuepa (THV) pot. q. ote (5) || 17 ἡνεωξεν (A) 
uel ηνοιξεν (TV) pot. q. ἀνεωξεν (S) |] 20 ovv (TH) pot. q. de (5) uel om. (V) |] 27 αὐτου μαθηται 
(THV) uel y. α. (S) | 28 xa! (A) uel om. (TV) non autem οἱ de (5) 
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deien: Aquest és; d'altres deien: No, sinó que se li assembla. ΕἸ] deia: 

Só jo. *'Deien-li llavors: ¿Com, doncs, han estat oberts els teus ulls ? 

1 ΕἸ] respongué: Aquell home que es diu Jesús féu fang, i ungi els meus 

ulls i em digué : Vés a Siloé i renta't; havent-hi anat, doncs, i havent-me 

rentat, he tingut vista. 151 li digueren: ¿On és ell? Diu: No ho sé. 

13 Duen als Fariseus aquell qui abans era cec. **Iera dissabte el dia que 

Jesús féu el fang i obri els seus ulls. 

15 Novament, doncs, també els Fariseus li demanaven com havia tingut 

vista. I ell els digué: Em posa fang sobre els ulls, 1 vaig rentar-me, i hi 

veig. 16 Deien, llavors, alguns dels Fariseus: No ve pas de Déu aquest 

home, puix que no guarda el dissabte. 1 d'altres deien: ¿Com pot 

un home pecador fer aitals miracles? 1 hi havia desavinenca entre ells. 

17 Djuen, doncs, novament al cec: ¿Tu qué dius d'ell, puix que ha obert 

els teus ulls? 1 ell digué: És un profeta. 

18 No cregueren, doncs, els Jueus que ell era cec i havia cobrat vis- 

ta, fins que cridaren els pares del qui l'havia cobrada, *%i els pregun- 

taren, dient: ¿És aquest el vostre fill, que vosaltres dieu que nasqué cec? 

¿Com, doncs, ara hi veu? *Els respongueren, doncs, els pares dell i 

digueren: Sabem que aquest és el nostre fill, i que nasqué cec; *Lcom, 

pero, ara hi veu, no ho sabem; o qui obri els seus ulls, nosaltres no ho 

sabem; pregunteu-lo, edat té, ell parlará de per si mateix. Aixo di- 

gueren els seus pares, perque temien els Jueus; car ja s"havien concertat 

els Jueus que, si algú el reconeixia pel Crist, seria exclos de la Sinagoga. 

23 Per aixo els pares d'ell digueren: Edat té, pregunteu-lo. 

21 Cridaren, doncs, segona vegada, l'home que havia estat cec, i li digue- 

ren: Dóna glória a Déu; nosaltres sabem que aquell home és pecador. 

25 ΕἸ], doncs, respongué: Si és pecador, no ho sé; una cosa sé, que, cec 

com era, ara hi veig. 39 Digueren-li, doncs: ¿Qué et féu? ¿Com obri els 

teus ulls? 27 Els respongué : Ja us ho he dit i no escoltáreu; ¿per qué voleu 

sentir-ho altra vegada? ¿És que també vosaltres voleu fer-vos deixebles 

seus? 251 ells Pultratjaren i digueren: Tu ets deixeble dell, nosaltres som 

deixebles de Moisés; 2 nosaltres sabem que a Moisés li ha parlat Déu; peró 

aquell no sabem d'on és. *“Respongué l'home i els digué: Aixó si que 

és admirable, que vosaltres no sabeu d'on és, i ha obert els meus ulls. 

3l Sabem que Déu no escolta els pecadors; sinó que, si un és temerós de 

27. —1I no escoltareu. Vg. «et audistis.» 
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οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὃ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν 

ἐστίν. δϑᾷἀπεκρίθη ὃ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἔν τούτῳ γὰρ τὸ 

θαυμαστόν ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου 

τοὺς ὀφθαλμούς. 51 οἴδαμεν ὅτι ὃ θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν 

τις θεοσεβὴς A καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. ὅΞἐκ τοῦ 

αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳφξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου’ 

33 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 3: ἀπεκρίθησαν 
ΠῚ 

καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἔν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις 

ñu8c, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 

35H κουσεν ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν 

Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; “δ ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ 
δ᾽ «4 

εἶπεν Kal τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἷς αὐτόν; ὅ' εἶπεν αὐτῷ ὃ 

᾿Ιησοῦς Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὃ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἔστιν. "86 

δὲ ἔφη Πιστεύω, κύριε: καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 

39 Καὶ εἶπεν ὃ ᾿Ιησοῦς Εἷς κρίμα ἐγὼ εἷς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, 

ἵνα οἵ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ oí βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 

ΔΉ κουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα oí μετ᾽ αὐτοῦ ὅντες, καὶ εἶπαν 

αὐτῷ Μὴ καὶ ἥμεῖς τυφλοί ἐσμεν; 5: εἶπεν αὐτοῖς ὃ "Inoo0g Ei τυ- 

φλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν. νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν' 

ἣ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 

11. IESVS BONVS PASTOR DAT VITAM SVAM PRO OVIBVS 

(EX) 
εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέ- 

τλΑμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας 

τπῖτης ἐστὶν καὶ ληστής" 26 δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἔστιν 

ὃ τούτῳ ὃ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς τῶν προβάτων. 

αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. 

31. οθεος ἀμαρτωλων (H) uel ay. o θ. (TSV) || 32 ἡνεωξεν (H) uel ηνοιξεν (TSV) || 35 om. au- 

τω p. εἰπεν (TH) pot. q. add. (SV) |] του ανθρωπον (TH) pot. q. του θεου (SY) 

36 ss. — δ] qui és, Senyor, perque cre- 
gui en ell? L'agraiment disposa el cec 
a la fe, talment que, davant l'afirmació 
de Jesús, l'home cregué 1 lPadora. 
Aquesta fe en la persona de Jesús ate- 
nyia el Fill de Déu. 

Jo. dóna gran importáncia a l'esclat 
de llum sobrenatural que fou concedida 
a aquest home senzill 1 inculte, menys- 
preat i foragitat pels mestres de la Llei 

com a «nascut en pecats» i cec en les 
coses de Déu, mentre els savis s'entos- 
sudien en la tenebra densa de llur or- 
gull. Cosa que Jesús expressá així: Jo 
he vingut a aquest món a fer el destria- 
ment; a fi que aquells que no hi veuen 
hi vegin, i els qui creuen veure-hi es- 
devinguin cecs. El mateix pensament 
que trobem en els sinóptics: Heu abs- 
condit aquestes coses als savis i als 
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Déu i fa la seva voluntat, a aquest Pescolta. 32 Mai per mai no s'ha sentit 

dir que obris ningú els ulls d'un cec de naixenca; 9 si aquest no venia de 

Déu, no podria pas fer res. 

nasqueres tot tu, i tu ens ensenyes? 

3tRespongueren i li digueren: ¿En pecats 

I el llancaren fora. 

35 Senti a dir Jesús que l'havien llancat fora, i, havent-lo trobat, digué : 

¿Tu creus en el Fill de home? *8Ell respongué i digué: 41 qui és, 

Senyor, perqué cregui en ell? digue Jesús: Ja Phas vist, 1 5 εἰ 

mateix que parla amb tu. ὅ51 ell digué: Crec, Senyor; i Padora. 

39] digué Jesús: Per jutjament só jo vingut en aquest món, a fi que 8 Jut ) 8 4 4 
els qui no hi veuen hi vegin, i els qui hi veuen es tornin cecs. 10 Alguns 

Fariseus que eren amb ell sentiren aixó i li digueren: ¿Es que també 

nosaltres som cecs? 41 Els digué Jesús: Si fóssiu cecs, no tindrieu pecat; 

ara, pero, dieu: Hi veiem; el vostre pecat perdura. 

II. JESÚS, EL BON PASTOR, DÓNA LA SEVA VIDA PER LES OVELLES 

(EXD) 1 En veritat, en veritat us dic, el qui no entra per la porta 

en la pleta de les ovelles, sinó que hi puja per una altra banda, aquest 

és lladre i bergant; ?peró el qui entra por la porta és pastor de les 

ovelles. 

i crida les ovelles própies per llur nom, i les fa sortir. 

habils, 1 les heu revelades als petits 
(COMES lc 21. 
39-40. — Tota aquesta narració és 

inefable 1 acusa l'exactitud del testimo- 
ni presencial dels fets: les anades i vin- 
gudes dels fariseus, l'actitud del cec, 
dels seus pares i dels veins, etc. Els 
fariseus posen tot l'esforc per a negar 
la realitat del miracle, i encara l'evi- 
dencien més iel fan més convincent. 
Jo. conta el fet amb tots els detalls, 
més per a establir que els jueus han 
pecat en plena llum, que no per a pa- 
lesar la veritat del miracle. 

41. — El vostre pecat perdura. El pe- 
cat que persevera per l'obstinació del 
pecador, resulta per aixó mateix im- 
perdonable. 

1-21. — Allegoria del Bon Pastor. 
Els escribes, sacerdots ἱ fariseus, la 
major part dels quals eren enemics de 

17 - NOU TESTAMENT, XII 

3 Aquest, el porter Pobre, i les ovelles escolten la seva veu, 

41, quan les ha 

Jesús, es creien que eren els únics 
guies autoritzats de la nació teocrática; 
el Senyor els demostra que no són més 
que pastors bergants 1 mercenaris, men- 
tre que ΕἸ] és P'únic veritable Pastor de 
les ánimes. 

Els detalls són presos dels costums 
pastorals de Palestina. 

En la primera part de Pallegoria 
(1-6) Jesús parla del carácter i de la 
conducta d'un bon pastor, en general. 
Els jueus, d'antuvi, no capiren lPabast 
de les paraules de Jesús (6). 

1. — El qui no entra per la porta. En 
les estepes palestinenques els ramats 
passaven (i passen encara) la nit al ras, 
aplegars en grans cledes tancades amb 
paret seca o amb murs d'argelagues; els 
lladres eviten la porta on vigila el guar- 
da, i salten clandestinament per la mu- 
ralla. El Bon Pastor fa tot el contrari. 
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ἀὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλη, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρό- 

βατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ: ὅ ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ 

μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλ- 

λοτρίων τὴν φωνήν. *Tabtnv τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς" 

ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 

ΤΕῖπεν οὖν πάλιν ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐγώ εἶμι ἣ θύρα 

τῶν προβάτων. ὃ πάντες ὅσοι ἦλθον κλέπται εἰσὶν καὶ Anotal: ἀλλ’ οὐκ 

ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 ἐγώ εἶμι ἣ θύρα’ δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ 

σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. 106 κλέ- 

τίτης οὖκ ἔρχεται el μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ: ἐγὼ ἦλθον 
ε 

ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 1: ᾿Εγώ εἶμι ὃ ποιμὴν ὃ καλός. 

ὃ ποιμὴν ὃ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων: [13 ὃ 

μισθωτὸς καὶ odk ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν 

λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, --- καὶ ὃ λύκος ἅρπά- 

Gel αὐτὰ καὶ σκορπίζει, --- ᾿ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ 

τῶν προβάτων. 14ἐγώ εἶμι ὃ ποιμὴν ὃ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ 

γινώσκουσί με τὰ ἐμά, 15 καθὼς γινώσκει με ὃ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν 

16 καὶ ἄλλα 

κἀκεῖνα δεῖ με ἀγα- 

πατέρα: καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὕπὲρ τῶν προβάτων. 

πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης" 

γεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς 

ποιμήν. Ἰ1ἴδιὰ τοῦτό με ὃ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, 

ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 

αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. 

18 οὐδεὶς ἦρεν αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽’ ἐγὼ τίθημι 

ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω 

πάλιν λαβεῖν αὐτήν. ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 

12. IVADAEI INCERTI MANENT 

19 Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. 

20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ, αὐτῶν 

ς αχολουθησουσιν (THV) pot. q. -σωσιν (5) || 7 om. autors p. παλιν (TH) uel add. (SV). T om. 
etiam Tray || 16 αχουσουσιν (THV) pot. q. - away (S) || 18 npev (H) pot. q. ατρει (TSV) 

Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται: τί αὐτοῦ 

ris legítims de Déu. Jesús, en aquest 
lloc, oposa sempre el Bon Pastor als 
bergants i mercenaris, la seva persona 
als fariseus i als guies espirituals del 

7-18. — Segona part. Jesús s'aplica 
a si mateix la comparanca del Bon 
Pastor. 

7. —Jo so la porta de les ovelles. 
P'única porta auténtica per la qual hom 
penetra a la cleda de les ovelles. 

8. — Tots quants han vingut. Segons 
el context, la referencia no va pels an- 
tics profetes reconeguts com a emissa- 

poble. Es, doncs, a aquests a qui s'a- 
drega la comparanga, com indica el 
present «són lladres». 

11. — Jo so el bon pastor. Els profe- 
tes havien anunciat sovint el Messias 
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fet sortir totes, va al davant d'elles, i les ovelles el segueixen, perqué co- 

neixen la seva veu; %a un estrany, peró, no el seguiran pas, sinó que 

fugiran d'ell, perqué no coneixen la veu dels estranys. “Aquesta com- 

paranga els deia Jesús; peró ells no entengueren de qué els parlava. 

"Deia, doncs, encara Jesús: En veritat, en veritat us dic, jo só la porta 

de les ovelles. $ Tots quants han vingut són lladres i bergants; pero les 

ovelles no els han escoltat. 50 só la porta; si un entra per mi, será 

salvat, i entrará i eixirá, i trobará pasturatge. El lladre no ve sinó per 

robar i matar i destruir; i jo he vingut per tal que tinguin vida, i la tin- 

guin abundosa. Jo só el bon pastor. El bon pastor dóna la seva vida 

per les ovelles; el llogat, i que no és pastor, del qual no són própies les 

ovelles, veu el llop que ve, i deixa les ovelles i fuig —i el llop les arrapa 
1470 

só el bon pastor, i conec les meves, i les meves em coneixen, *?com el 

Pare em coneix, ¡jo conec el Pare; i dono la meva vida per les ovelles. 

161 (altres ovelles tinc que no són d'aquesta pleta; també aquestes cal que 

i esgarria — Y perque és llogat, i res no se li'n dóna de les ovelles. 

jo les meni, i escoltaran la meva veu, i es fará un sol ramat i un sol pas- 

tor. Per aixó m'estima el Pare, perqué jo dono la meva vida, que no- 

vament prendré. 1PNingú no me la lleva, sinó que jo la dono de per mi 

mateix ; potestat tinc de donar-la, i potestat tinc de prendre-la novament. 

Aquest manament he rebut del meu Pare. 

2: ἘΠπ- JUEUS ROMANEN PERPLEXOS 

19 Altre cop es féu desavinenca entre els Jueus a causa d'aquestes pa- 

raules. 2%I deien molts d'ells: Dimoni té i delira; ¿per que Pescolteu ? 

11, ls. xL, 113 Ez. xxxIV, 23; xXxvI1, 24. 15, Mt. x1, 27; Lc. x, 22. 17, ls. Lun, 7. 

sota la figura d'un pastor ple de bondat 
(CASA Ls ΧΙ τὰ; EZ: 
XXXIV, 23; XXXVIL, 24; Zac. XIII, 
17). Sovint també havien anomenat el 
poble de Déu ramat del Senyor, ove- 
lles del seu pasturatge (cf. Ps. LXXIX 
(EC ΕΖΣ- ARNES 
ss; Mich. VII, 14; Zac. X, 3). 

16. — D'altres ovelles tinc. Els gentils. 
Un sol ramal i un sol pastor. Després 

de la mort de Jesús no hi haurá més 
que una sola cleda i un sol pastor au- 
tentics (una sola Església), puix la 
muralla de separació entre judaisme i 

paganisme será enderrocada (cf. Eph. 
II, 14ss.; Col. II, 15). Aquest verset 
conté una allusió claríssima a la con- 
versió dels gentils ia la unitat de 1'Es- 
glésia católica. 

17. — Dono la meva vida que nova- 
ment prendré. Aquest v., com el se- 
gúent, demostren el carácter espontani 
de la mort de Jesús: «oblatus est, quia 
ipse uoluit.» Comp. les expressions 
emprades pels quatre Evangelistes en 
descriure la mort de Jesús: Mt. XXVII, 
TI Χν» 27: 16 ΧΧΠΠΙ Χ6; 10: 
XIX, 30. 
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ἀκούετε; 531 ἄλλοι ἔλεγον 

μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι; 

Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομέ- 

νου" 

VI. A FESTO ENCAENIORVM VSQVE AD ITER VLTIMVM 

(X, 22-XI, 54) 

1. Docer lesvs SE VNVM ESSE CVM PATRE 

2 Εγένετο τότε τὰ "Evkalvia ἐν τοῖς “lepovolúpoic: χειμὼν ἦν, 

38 καὶ περιεπάτει ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος. 

2 Exúxlocav οὖν αὐτὸν oí ᾿Ιουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ “Ἕως πότε τὴν 

ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὃ χριστός, εἶπὲ ἡμῖν παρρησία. 38 ἀπε- 

κρίθη αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς Εἶπον ὕμῖν καὶ οὐ πιστεύετε: τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ 

26 ἀλλὰ 

21 τὰ 

ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 

ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. 

πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω AUTO, καὶ ἀκο- 

λουθοῦσίν μοι, 38 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλων- 

ται εἷς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 26 

πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἔστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἃρ- 

πάζρειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. ὃ“ ἐγὼ καὶ ὃ πατὴρ ἕν ἐσμεν. 

31”EBáotacav πάλιν λίθους οἵ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν, 53 ἀπε- 

κρίθη αὐτοῖς ὃ ᾿'ησοῦς [Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὕμῖν ἐκ τοῦ πατρός" 

διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; “55 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ oí ᾿Ιουδαῖοι 

Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ 

ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. “: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς Οὐκ 

ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι ᾿Εγὼ εἶπα Θεοί ἔστε; “el 

ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὗς ὃ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ od δύναται 

24 εἰπε (SV) pot. q. εἰπὸν (TH) || 28 διδωμι αὐτοῖς ζωὴν αιωνιον (THV) pot. q. ζ. α. ὃ. AUTOLG 
(S) |] 29 o δεδωχεν μοι πάντων μειζον (TH), non autem 0 ὃ. μ., παντων μειζων (5), pot. q. ος ὃ. μ. 
μειζων παντων (Y) [] om. μον p. πατρος (TH) pot. q. add. (SV) 

22. — La festa de la Dedicació o «En- 
cénies». Fundada per Judas Macabeu 
quan purifica el Temple de les profa- 
nacions odioses d'Antioc Epifanes. Es 
celebrava a mig desembre. L'interval 
de dos mesos que separaven aquesta 
festa de la dels Tabernacles, Jesús el 
passá a la Perea, segons es despren 
dels sinóptics. 

23. — Pel portic de Salomo. Era una 
porxada coberta, situada a la part 
oriental del Temple, considerada com 
una resta de l'antic temple salomónic. 

26. — Després de les meves ovelles, 
alguns mss. afegeixen: com us havia dit. 
De fet, Jesús reprén la imatge de la 
pericope anterior. 

29. — Es major que totes les coses. El 



SANT JOAN -X, 21-35 132 

21 DPaltres deien: Aquestes paraules no són pas d'endimoniat; ¿és que 

un dimoni pot obrir els ulls dels cecs? 

VI. DE LA FESTA DE LA DEDICACIÓ AL DARRER VIATGE 

(X, 22-XI, 54) 

1. |UNITAT DE JESÚS AMB EL PARE 

22] es féu llavors a Jerusalem la festa de la Dedicació; era hivern, 251 

es passejava Jesús en el Temple pel pórtic de Salomó. 

2El voltaren, doncs, els Jueus, ¡li deien: ¿Fins a quan tens suspesa 

la nostra ánima? Si tu ets el Crist, ens ho diguis obertament. Els 

respongué Jesús: Us ho he dit, i no creieu; les obres que jo faig en el 

nom del meu Pare, aquestes testimonien de mi; *fperó vosaltres no 

creieu, perqué no sou de les meves ovelles. “71,65. meves ovelles escol- 

ten la meva veu, i jo les conec, i em segueixen; 251] 10 els dono vida 

eterna, i no es perdran pas eternament, ἱ no les arrabassará ningú de la 

meva má. 2 Co que el meu Pare m'ha donat és major que totes les co- 

ses, i ningú no pot arrabassar-ho de la má del Pare. *%Jo i el Pare som τι. 

8l Novament els Jueus colliren pedres per a apedregar-lo. *2Els res- 

pongué Jesús: Moltes obres bones us he mostrat vingudes del Pare; ¿per 

quina obra d'aquestes m'apedregueu? *Li respongueren els Jueus: No 

és per cap obra bona que t'apedreguem, sinó per blasfemia, i perque tu, 

essent home, et fas Déu tu mateix. %*Els respongué Jesús : ¿No és escrit 

en la Llei vostra: Jo he dit: Sou déus? 39Si anomena déus aquells als 

22, I Mcc. 1v, 56. 59. 34, Ps. Lxxxi, 6. 

receptus 1 alguns mss. grecs en comptes 
del neutre (δ) posen el masculí ds, i 
resulta: «el Pare és més gran que 
tots.» La lligó més comunament ac- 
ceptada és la que donem, avalada per 
y BLW τ Vg. El context exigeix que el 
do es refereixi a les ovelles, puix el do 
del Fill (la seva naturalesa divina i el 
seu poder), és evident que ningú no 
pot arrabassar-ho de les mans del Pare. 
En els vv. 281 29 la má del Fill i la 
del Pare tenen la mateixa poténcia i 
constitueixen una mateixa salvaguarda. 
Jesús associa el seu Pare a la seva obra, 

com aquell de qui tot do dimana: el 
Pare confia un diposit al Fill, i el guar- 
da per la seva virtut, com el Fill guarda 
alló que ha rebut del Pare. La potén- 
cia de Jesús, és, doncs, idéntica a la 
poténcia del Pare. En el v. 30 Jesús 
passa a la identitat d'ésser, de natura- 
lesa: «Jo i el Pare som u.» 

31. — Per a apedregar-lo. Com a 
blasfem, puix clarament comprengue- 
ren que Jesús s'atribuia la naturalesa 
divina (33). 

34.—En la Llei vostra. Ps. LXXXII, 
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λυθῆναι ἧ γραφή, ὅδ ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον 

ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον 

TIOLÓ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι. 

Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἶμί; 51 εἰ οὐ 

88 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν 

ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι 

ἐν ἐμοὶ ὃ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 9 Εζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιά- 

σαι: καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

2. ΑΒΙΤ TRANS lORDANEM 

10 Kal ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ "lopóávov εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν 

᾿Ιωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ. 41 καὶ πολλοὶ ἦλθον 

τιρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα 

δὲ ὅσα εἶπεν ᾿Ιωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 

εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. 

(EMO) 
κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 

42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν 

RESSVRRECTIO LAZARI BETHANIAE 

12Hv δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς 

2Av δὲ Μαριὰμ ἣ 

ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν 

αὐτῆς, fc ὃ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 

πιρρὸς αὐτὸν λέγουσαι Kúpie, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 

σοῦς εἶπεν 

ϑἀπέστειλαν οὖν al ἀδελφαὶ 

4 ἀκούσας δὲ ὃ "In- 

Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς 

δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς. ὅ ἡγάπα δὲ ὃ 

᾿Ιησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 
ma Ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο 

ἡμέρας. 

Ιουδαίαν πάλιν. 

Ἱἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς 

ϑλέγουσιν αὐτῷ οἵ μαθηταί 

ΓΑγωμεν εἷς τὴν 

Ραββί νῦν ἐζήτουν σε 

λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 9 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Οὐχὶ 

δώδεκα Gpal εἶσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ Ev τῇ ἡμέρα, od προσ- 

κόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει" 

38 yivwoxnte (THSV) pot, q. TLOTEVONTE. 

36.—Consagrat i enviat. Consagrat 
com a Messias. Vg. «sanctificauit», 
s'entén en el mateix sentit de consa- 
gració, d'aquí ve el nom: «Sant de 
Déu» donat a Jesús (Mc. I, 24; Lc. IV, 

34; Jo. VI, 69). 
Jesús argumenta de menys a més: la 

Llei (en sentit ample, la Tora) anome- 

10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ 

nava algunes vegades Eloim als caps 
del poble, en tant que eren represen- 
tants de Jahvé de qui tenien tota l'au- 
toritat (35); amb molta més de raó 
havia d'aplicar-se aquest titol al «con- 
sagrab», l'«ungit», l'«enviat», que era 
Déu en el sentit propi de la paraula, u 
amb el Pare en substancia i en natura- 
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quals fou feta la paraula de Déu, i no es pot desfer Escriptura, 96 ¿al 

que el Pare ha consagrat i enviat en el món dieu vosaltres: Blasfemes, 

perque he dit: Só Fill de Déu? 

em creieu; pero, si les faig i no em creieu a mi, creieu a les obres, per 

37Si no faig les obres del meu Pare, no 

tal que sapigueu i reconegueu que el Pare és en mi, ijo en el meu Pare. 

39 Cercaven, doncs, novament de prendre”l; 1 s'escapa de llurs mans. 

2. SE'N VA DELLA DEL JORDA 

401 se n'ana novament a Paltra riba del Jordá, al lloc on batejava Joan 

a la primeria; i alli s*estava. 411] molts vingueren a ell, i deien: Joan no 

féu pas cap miracle, peró tot quant Joan digué d'aquest, era veritat. 

22[ molts alli cregueren en ell. 

3. RESURRECCIÓ DE LLATZER DE BETANIA 

(CE): 

de Marta, germana seva. “1 Maria era la qui ungi el Senyor amb perfum, 

1 Hi havia un malalt, Llátzer de Betánia, el vilatge de Maria i 

i li eixugá els peus amb els seus cabells, i el germa della, Llátzer, estava 

malalt. *Enviaren, doncs, a dir-li les germanes: Senyor, heus aqui que 

el que estimeu está malalt. *I, havent-ho sentit, Jesús deia: Aquesta ma- 

laltia no és de mort, sinó per a gloria de Déu, a ἢ que el fill de Déu sigui 

glorificat per ella. ὅ1 Jesús estimava Marta i la seva germana i Llátzer. 

6 Quan sentí, doncs, que estava malalt, llavors romangué encara dos dies 

en el lloc on era; Ti després d'aixo diu als deixebles: Anem a la Judea 

altra vegada. *Li diuen els deixebles: Mestre, adés els Jueus cercaven 

d'apedregar-vos, ¿i altra vegada aneu alla? 

hi ha dotze hores de dia ? 

la llum d'aquest món; *peró, si un camina de nit, ensopega, perque la 

"Respongué Jesús: ¿No 

Si un camina de dia, no ensopega perqué veu 

, Mt. xxv1, 75 Lc. vn, 37. 

lesa, com les seves obres demostraven 
a bastament (38). 

40. — A Paltra riba del Jorda. Ala 
Perea. 

1-44. — El miracle de la resurrecció 
de Llátzer torná més viva la lluita con- 
tra Jesús, i fou ocasió de que el Sanedrí 
prengués una decisió concreta i pe- 
remptória. La relació de Jo. ésinsupe- 
rable, 1 ha estat comentada opulentment 
pels Pares grecs i llatins. 

1-5. — Serveix d'introducció. El vi- 
latge de Betánia está a una hora de 
Jerusalem. Les indicacions sobre Mar- 
tai Maria suposen que eren conegu- 
des dels lectors, almenys per Lc. X, 
38. 

9-10. —¿No hi ha dotze hores de dia? 
Amb un llenguatge simbólic Jesús tran- 
quiHitza els deixebles: abans de l'hora 
que el Pare ha fixat per a la seva mort, 
no hi ha res a témer. 
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Ev τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὖκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶπεν, 

καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος ὃ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ 

πορεύομαι ἵνα ἐξυτινίσω αὐτόν. ᾿1ξ2εῖπαν οὖν οἵ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε, 

εἰ κεκοίμηται σωθήσεται. Belpikel δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς περὶ τοῦ θανάτου 

αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 

14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς παρρησία Λάξαρος ἀπέθανεν. 15 καὶ 

χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ: ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς 

αὐτόν. letmev οὖν Θωμᾶς ὃ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συνμαθηταῖς 

ἴΑγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. 

1τ᾿Ελθὼν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν 

τῷ μνημείῳ. 15ῆἣν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν ἹΙεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων 

δεκαπέντε. 19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρ- 

θαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 30 ἣἥ οὖν 

Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ: Μαριὰμ δὲ 

ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 5! εἶπεν οὖν Y Μάρθα πρὸς ᾿Ιησοῦν Κύριε, εἰ 

ἧς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὃ ἀδελφός μου: “3 καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν 

αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὃ θεός. Bhéye αὐτῇ ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Αναστή- 

σεται ὃ ἀδελφός σου. λέγει αὐτῷ y Μάρθα Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται 
Aa 23 £ ἐν TA ἀναστάσει Ev τῇ ἐσχάτῃ ἥμέρα. “εἶπεν αὐτῇ ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Εγώ 

εἶμι ἡ ἀνάστασις καὶ y ζωή: ὃ πιστεύων εἷς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 

30 καὶ πᾶς ὃ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἷς τὸν αἰῶνα" 

πιστεύεις τοῦτο; “ἵ'λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε: ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ 

εἶ ὃ χριστὸς ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὃ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 

28 Kal τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν 

αὐτῆς λάθρα εἰποῦσα “O διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. “ϑ ἐκείνη 

δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν: 0 οὔπω δὲ ἐληλύ- 

θει ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν 

αὐτῷ y Μάρϑα. 51 οἵ οὖν ᾿Ιουδαῖοι oí ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκία καὶ 

παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ 

ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα 

κλαύσῃ ἐκεῖ. 325 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ᾿Ιησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν 

ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ Κύριε, εἰ ἧς ὧδε οὐκ ἄν 

μου ἀπέθανεν ὃ ἀδελφός. ὅ8᾿Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ 

τοὺς συνελθόντας αὐτῇ ᾿Ιουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι 

καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 8: καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν ; λέγουσιν αὐτῷ 

18 om. ἢ a. βηθανια (TH) uel add. (SV) || τ9 τὴν (8) pot. q τας περι (TSV) |] om. αὐτῶν p. αδελ- 
ou (TH) pot. q. add. (SV) |] 28 εἰπουσα 3 (TSV) pot. q. ειἰπασα. (H) 
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llum no és en ell. 11 Αἰχὸ parla; i després d'aixó els diu: Llatzer, amic 

nostre, dorm, peró vaig a despertar-lo. 151,1 digueren, doncs, els deixe- 

bles: Senyor, si dorm, es guarira. *Peró Jesús havia parlat de la seva 

mort, i ells pensaren que parlava del dormir del son. *Llavors, doncs, 

els digué obertament Jesús: Llátzer és mort, 151 m'alegro per vosaltres, 

perque cregueu, que jo no fos alli; peró anem-hi. **Digué, Tomás, 

Panomenat Didim, als condeixebles: Anem-hi també nosaltres per morir 

amb ell. 

1 Havent, doncs, arribat Jesús, el trobá que ja de quatre dies era 

al sepulcre. 151 Betánia era prop de Jerusalem, a uns quinze estadis, 

19] molts dels Jueus havien vingut a (casa de) Marta i Maria per tal de 

consolar-les de llur germá. 2% Marta, doncs, quan senti que Jesús venia, 

li sorti a Pencontre; Maria, peró, romangué asseguda a la casa. * Digué, 

doncs, Marta a Jesús: Senyor, si haguéssiu estat aci, no hauria pas mort 

el meu germa; 221 encara ara sé que tot el que demaneu a Déu, Déu us 

24ΤΊ diu Marta: 

251 ¡ digué Jesús: 

Jo só la resurrecció i la vida; qui creu en mi, ni que sigui mort, viurá, 

ho donará. Li diu Jesús: El teu germa ressuscitará. 

Ja sé que ressuscitara, en la resurrecció, al darrer dia. 

261 tot el que viu ἱ creu en mi no morirá eternalment. ¿Creus aixo? 

ΣΤ diu: Senyor, si, jo crec que vós sou el Crist, el Fill de Déu, que ve 

en el món. 

281, havent dit aixó, se n'aná, i cridá Maria, la seva germana, en 

secret, dient: Hi ha el Mestre, i et crida. *%Ella, en sentir-ho, s'aixe- 

cá de pressa, i vingué a ell; *%i encara no havia entrat Jesús al vilat- 

31 Els Jueus, 

doncs, que eren amb ella a la casa i la consolaven, havent vist com Maria 

ge, sinó que era en el lloc on li sorti a encontre Marta. 

s'aixecá de pressa i sorti, la seguiren, pensant: Se'n va al sepulcre a plo- 

rar. 3% Maria, doncs, quan arribá on era Jesús, en veure”l, caigué als seus 

peus, dient-li: Senyor, si haguéssiu estat aci, no hauria pas mort el meu 

83 Jesús, doncs, quan la veié plorant, i plorant els Jueus que 

¿On 

germá. 

havien vingut amb ella, fremi en l'esperit i es contorba, **i digué : 

24, Lc. x1v, 14. 

16. — Didim. Διδυμος, «el bessó», 
és traducció literal de l'arameu Tomás, 
Tóma. 

pre els membres del partithostil a Jesús. 
20. — Ací el carácter de les dues 

germanes és exacte al de la descripció 
18. — Quinze estadis. Un poc més de 

dos quilómetres i mig. 
19. — Dels Jueus. Jo. amb la deno- 

minació de «Jueus» designa quasi sem- 

de Lc. X, 38 ss. 
27. — El Fill de Déu. Vg. «Filius 

Dei uiui». 
33. — Fremi en Vesperit i es contorba. 
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Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 55 ἐδάκρυσεν ὃ ᾿Ιησοῦς. 56 ἔλεγον οὖν oí ᾿Ιουδαῖοι 

Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 31 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο οὗτος 

ὃ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθά- 

νη; ὅ5᾽ Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἷς τὸ μνημεῖον" 

ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. “9 λέγει ὃ ᾿Ἴησοῦς “Aparte 

τὸν λίθον. 

ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 

λέγει αὐτῷ ἣ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε, 

10kéyel αὐτῇ ὃ ᾿Ιησοῦς Οὐκ εἶπόν 

σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσης ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 4: ἦραν οὖν τὸν λίθον. 

Πάτερ, εὐχαριστῶ 

ἀλλὰ διὰ 

τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

Λάξαρε, δεῦρο ἔξω. 

ξξῆλθεν ὃ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, 

ó δὲ ᾿Ιησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν 

σοι ὅτι ἤκουσάς μου, 435 ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις" 

4 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν 

καὶ ἣ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὃ ᾿'ησοῦς Λύσα- 

τε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. 

4. CONCILIVM SVADET CAIPHAS ΥΤ ÍESVM PERDANT 

45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων, οἵ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεα- 

σάμενοι ὃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἷς aytóv: 4“ τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλ- 

θον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς. 4 Συ- 

νήγαγον οὖν οἵ ἀρχιερεῖς καὶ οἵ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον GA 

ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὃ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα; BE¿dv ἀφῶμεν αὖ- 

τὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἵ “Ῥωμαῖοι 

44 om. χαὶ a. εξηλθεν (TH) uel add. (SV) || autors οΤησους (TSV) uel o. 1. a. (ΗῚ 

El sentiment que expressen aquestes 
paraules és complexíssim: Jesús tenia 
al seu davant la pena de les dues ger- 
manes, els planys, més o menys sin- 
cers, dels jueus, l'espectacle de la mort 
de lPamic, i la proximitat de la seva 
mort. El verb grec ἐμβριμᾶσθαι sols 
és emprat cinc vegades en el N. T. 
(Jo. XI, 33; 38; Mt. IX, 30; Mc. Τ᾿ 43; 
XIV, 5), 1 sempre expressa una certa 
indignació. Jesús veu que aquest mi- 
racle será el motiu d'una més orba 
ofensiva contra d'Ell, ádhuc de part 
dels que ara queden commoguts i des- 
prés demanaran la seva condemnació; 
i que amb més ferotgia s'enduriran els 
cors dels qui no volen acceptar la seva 

missió a desgrat de les proves més es- 
clatants. 

Fremi en Pesperit, com frement en si 
mateix (38), són expressions que ex- 
cloeixen tota manifestació exterior de 
feblesa i mostren una possessió abso- 
luta de si mateix. 

35. —Jesús plora. δακρύειν, signi- 
fica plorar llágrimes silencioses, no en 
veu alta. El motiu de les llágrimes de 
Jesús era simplement aquest: amava 
Llátzer, 1 el sentiment de compassió 
envers el difunt i la vista de la dolor 
desolada de les germanes commogue- 
ren el seu cor. No podia donar un tes- 
timoni més íntim de la seva amistat. 
A més d'aixó, que es despren literal- 



SANT JOAN -ΧΙ, 35-48 135 

l'heu posat? Li diuen: Senyor, veniu i vegeu. *% Jesús plorá. *Deien, 

doncs, els Jueus: Mireu com l'estimava. *Peró alguns d'entre ells 

digueren: ¿No podia ell que obri els ulls del cec, fer també que aquest 

38 Jesús, doncs, frement altra vegada en si mateix, ve al 

39 Diu 

Li diu Marta, la germana del finat: Senyor, ja fa 

no moris? 

sepulcre; era una espluga, i hi havia una llosa posada al damunt. 

Jesús: Traieu la llosa. 

fetor, car és de quatre dies. 4011 diu Jesús: ¿No the dit que, si creus, 

veurás la glória de Déu? 141 Tragueren, doncs, la llosa. 1 Jesús aixecá 

els ulis enlaire i digué: Pare, grácies us dono perqué m'heu escoltat; 

1250 bé sabia que sempre m'escolteu; peró a causa de la multitud que em 

457]. havent dit 

6.7 eixi el mort, lligats 

rodeja ho he dit, perque creguin que Vós m'heu enviat. 

aixó, crida amb forta veu: Llátzer, vina a fora. 

els peus i les mans amb les faixes d'amortallar, i la seva cara era embolca- 

llada amb un sudari. Els diu Jesús: Deslligueu-lo, i deixeu-lo anar. 

4. CAIFAS PROPOSA AL CONSELL LA MORT DE JESÚS 

45 Molts, doncs, dels Jueus, els qui havien vingut a (casa de) Maria i vist 

el que féu «Jesús), cregueren en ell; *6peró alguns d'ells se n'anaren als 

Fariseus, i els digueren el que havia fet Jesús. 4ἴ Reuniren, doncs, con- 

sell els princeps dels sacerdots i els fariseus; i deien: ¿Qué fem?, car 

aquest home fa molts miracles. 

ment de les paraules evangéliques, si 
és permés de fer suposicions, hom pot 
considerar que la pietati la tendresa de 
Jesús es trobaven davant l'espectacle 
de les miséries del món: Jesús veia la 
victória de la mort. Entorn seu una 
multitud en planys, mancant-hi el que 
nera, l'objecte; les dues germanes que 
havia conegut ¡ estimat felices amb el 
germá, ara solitáries, li mostraven la 
pena, plena de fe i resignada sens dub- 
te, amb aquella exclamació planyiívola: 
Senyor, si haguéssiu estat aci! El Fill 
de Déu sofrí de veure la seva obra 
creada tan desfigurada. El Creador era 
alla, davant d'una escena de mort, con- 
templant la manifestació immediata de 
la seva obra de grácia, puix que hi ha- 
via anat per a ressuscitar l'amic difunt. 
Pero entretant, en els dies de la creació 
havia contemplat la seva obra ἱ veié 
que era bona, ¿qui havia, doncs, tornat 

48 Si el deixem aixi, tots creuran en ell, 

el bé en mal? El pecat, pel qual la 
mort entrá en el món, i pel qual ΕἸ] 
havia de morir dins de pocs dies. New- 
man (Tears of Christ on the grave of 
Lazarus, dins Paroch. and Plain Ser- 
mons, vol. II, s. 10) entre altres mo- 
tius del plor de Jesús senyala aquest: 
el goig que la resurrecció portaria a les 
germanes desolades, era amb el preu 
d'Ell mateix. El Crist portava la vida 
als morts per la seva própia mort. 
38. — Una llosa posada al damunt. 

Co és, a Pentrada de lespluga. 
47. — Aquest home fa molts miracles. 

Noti's que el Sanedrí no nega la reali- 
tat dels miracles, peró aquestes accions 
sobrenaturals que els haurien d'haver 
obert els ulls per a reconéixer Jesús, 
exciten encara més llur odi contra Ell. 

Aquest home. Despectivament. 
48. — Els dos motius adduits per a 

desprendre”s de Jesús eren: a) tots creu- 
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καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. Pelo δέ τις ¿E αὐτῶν 

Καιάφας, ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ 

οἴδατε οὐδέν, δ0 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος 

ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 5: Τοῦτο δὲ 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν. ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἔπρο- 

φήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ᾿Ιησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, kal οὐχ 

ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπι- 

σμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 59 Απ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο 

ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 

5  IESvS, IN VRBEM ΕΡΗΚΑΙΜ SECEDENS, A ÍVDAEIS EXQVIRITVR 

δ: Ὃ οὖν ᾿Ιησοῦς οὐκέτι παρρησία περιεπάτει ἔν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ἀλλὰ 

ἀπῆλθεν ἐνεῖθεν εἷς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿Εφραὶμ λεγομέ- 

νην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβεν μετὰ τῶν μαθητῶν. ὅθ Ἢν δὲ ἐγγὺς τὸ 

Πάσχα τῶν Ιουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς ἹἹεροσόλυμα ἐκ τῆς 

χώρας πρὸ τοῦ Πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. ἐζήτουν οὖν τὸν 

Ιησοῦν καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν ; 

ὅτι οὐ μὴ ἔλθη εἰς τὴν ἑορτήν ; 5ἴ δεδώκεισαν δὲ ol ἀρχιερεῖς καὶ οἵ Φα- 

ρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν 
3 14 

AUVTOV. EY 

D 

VII. AB ITINERE VLTIMO VSOVE AD PASSIONEM 

(XL, 55-XIL 50) 

1. JESVS VNGITVR A MARIA BETHANIAE 

(C. XI.) 10 οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ EE ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν sic Bn- 

θανίαν, ὅπου ἣν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ᾿Ιησοῦς. 3ἐποίησαν 

οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἣ Μάρθα διηκόνει, ὃ δὲ Λάζαρος εἷς ἣν ἐκ 

53 εβουλευσαντο (TH) pot. q. συνεβουλευσαντο (SV) || 54 διετριβεν (TSV) μεὶ ἐμεινεν (H) 

ran en ell, i¡llur ascendent profitós en  insurrecció i els llevarien les engrunes 
valdria de menys: δ) el fantasma dels  d'autonomia que els quedaven. La 
romans. Si el poble s'arrenglerava mala fe dels sanedrites és evident, puix 
darrera el Messias per a independitzar- ells sabien que Jesús no es prestaria a 
se del jou estranger, els romans, com cap moviment sediciós. 
altres vegades, ofegarien amb sang la 51-52. —Jo. comenta les paraules 
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19 Peró un d'ells, 

Caifás, que era pontifex aquell any, els digué: Vosaltres no hi enteneu 

i vindran els romans, i ens prendran el lloc i la nació. 

res, %% ni penseu que us convé que un home sol mori per al poble, i no 

es perdi tota la nació. *!I aixó no ho deia de per si mateix, sinó que, 

essent pontifex aquell any, profetitzá que Jesús havia de morir per la 

nació, %i no per la nació solament, sinó també per tal d'aplegar i unir 

els fills de Déu, que eren dispersats. 

determini d*occir-lo. 

5 Des d'aquell dia, doncs, feren 

5. JESÚS, RETIRAT A LA CIUTAT D'EFRAiM, ÉS CERCAT PELS JUEUS 

% Jesús, doncs, ja no es deixava veure en públic entre els Jueus, sinó 

que se naná d'alli a la contrada prop del desert, a una ciutat que s'ano- 

mena Efraim, i allí sojornava amb els seus deixebles. *%I era prop la 

Pasqua dels Jueus, i de la contrada molts pujaren a Jerusalem, abans de 

la Pasqua, per purificar-se. *%Cercaven, doncs, Jesús, i deien entre ells, 

essent al Temple: ¿Qué us sembla? ¿Que potser no vindra a la festa? 

5711 els princeps dels sacerdots i els Fariseus havien donat ordres que 

si algú sabia on era, ho denunciés, a fi de prendre”. 

A 

7 

VII. DEL DARRER VIATGE FINS A LA PASSIÓ 

(XL 55-XIL 50) 

I. JESÚS ÉS UNGIT PER MARIA A BETANIA 

(C. XII.) *Jesús, doncs, sis dies abans de la Pasqua, vingué a Betá- 

nia, on era Llátzer, a qui Jesús ressuscita d'entre els morts. ?Li feren, 

doncs, alli un convit, i Marta servia, i Llátzer era un dels qui eren a 

1, Mt. xxvx1, 6; Mc. x1v, 3. 

de Caifas, el qual, contra el seu voler, 
digué una gran veritat sobre els fruits 
de la mort del Messias. 

54.—I allí sojornava. Fins a la festa 
de Pasqua. 

Efraim. L'antiga Ophra (Jos. XVIII, 
23) o Ephrem, actualment el-Tayibé, 
situada a uns 23 Km. al nord de Jeru- 
salem, entre Betel i la muntanya de la 

«Quarantena», en el desert de Judá. 
1. — Sis dies abans de la Pasqua. Se- 

gons Jo. el dia de menjar la Pasqua 
aquell any era el divendres; la unció 
de Betánia fou, doncs, el dissabte an- 
terior. Cf. Mt. XXVI, 6; Mc. XVI, 

2. — Un convit. A casa de Simó el 
leprós, com diuen Mt. i Mc. 
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τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 4 οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου 

νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἐξέμα- 

ξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ: ἧ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς 

ὀσμῆς τοῦ μύρου. ἐλέγει δὲ ᾿Ιούδας ὃ ᾿Ισκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ, ὃ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι ὅ Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὖκ ἔπρά- 

θη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς ; θεῖπεν δὲ τοῦτο οὔχ ὅτι 

περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον 

ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. ἴεῖπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς ἴἤλφες αὐτήν, 

ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό. ὅ τοὺς πτω- 

χοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ od πάντοτε ἔχετε. 

9 Ἔγνω οὖν ὃ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθον 

οὗ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν 

ἐκ νεκρῶν. 'eEBouleúgavto δὲ oí ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον 

ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν "Ιουδαίων καὶ ἐπί- 

στευον εἷς τὸν ᾿Ιησοῦν. 

2. INGRESSVS SOLEMNIS IN HIERVSALEM 

12 Τῇ ἐπαύριον ὃ ὄχλος πολὺς ὃ ἐλθὼν εἷς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες 

ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἷς Ἱεροσόλυμα, 15 ἔλαβον τὰ Bala τῶν φοινίκων καὶ 

ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον 

Ὥσαννά, 

εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Kuplov, 

καὶ ὃ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 

1 εὐρὼν δὲ 6 ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ET” αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμ- 

pevov 

15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών' 

ἰδοὺ ὃ βασιλεύς σου ἔρχεται, 

καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 

16 Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἵ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη 

4 δε (TH) pot. q. ovv (SV) || Ιουδας... αὐτου (THV) pot. q. εἰς ex τῶν μ. a. Ιουδας Ισχαριω- 
τῆς (S) |] 12 0.2. οχλος (A) pot. 4. om. (TSV) |] 16 αὐτου or μαθηται (TH) pot. q. o. y. α. (SV) 

3. —Nard veritable, de molt preu. 5. — Tres-cents diners = unes 235 
Cf. la nota a Mc. XIV, 3. pessetes. 

Ungi els peus de Jesús. Després d'ha- 7. — Sobre aquest v. hi ha algunes 
ver-li ungit el cap. Cf.Mt.iMc.l.c.  variants en els mss.iantigues versions. 
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taula amb ell. Maria, doncs, havent pres una lliura de perfum de nard 

veritable, de molt preu, ungi els peus de Jesús, i li eixugá els peus amb 

els seus cabells; i la casa s*ompli de lPolor del perfum. Ἅ41 diu Judas 

PIscariot, un dels seus deixebles, el que havia de trair-lo: %¿Per qué no 

s'és venut aquest pefrum per tres-cents diners, i no s'ha donat als pobres? 

ΟῚ digué αἰχὸ, no perqué se li'n donés res dels pobres, sinó perqué era 

lladre, i, tenint la bossa, sostreia el que hi posaven. ”Digué, doncs, 

Jesús: Deixeu-la, a fi que el guardi per al dia de la meva sepultura; 

8 que els pobres sempre els teniu amb vosaltres, peró a mi no sempre em 

teniu. 

9Sabé, doncs, la nombrosa multitud dels Jueus que ell era alli, i vin- 

gueren no solament per Jesús, sinó també per veure Llátzer, a qui res- 

suscitá d'entre els morts. 101 feren determini els princeps dels sacerdots 

dP'occir també Llátzer, * perque molts dels Jueus per causa dell se'ls en 

anaven, i creien en Jesús. 

2. ENTRADA SOLEMNE A JERUSALFM 

12Tendema la gran multitud que havia vingut a la festa, havent oit que 

esús venia a Jerusalem, 1*prenien les branques dels palmers, i eixien al 3 > 

seu encontre, i clamaven: 

Hosanna! 

Beneit el qui ve en nom del Senyor, 

el Rei d'Israel ! 

141, havent trobat Jesús un ase polli, s'hi assegué damunt, com és escrit: 

15 No temis, filla de Sió; 

vet ací que ve el teu Rei, 

assegut en un polli de somera. 

16 Aixó, de moment, no ho comprengueren els seus deixebles; peró, quan 

14. ΖΑ S1x 95) Mts Xxx 7; Mes ΧΙ, 73 16. XIX 3/5. 

La traducció que donem és la més ge- «s'ha avancat a ungir el meu cos per a 
neralment acceptada. Comp. amb Mc. — la sepultura», com Mc. 
(1. c.), el sentit natural de la frase és: 12-19. — Entrada triomfal a Jerusa- 
«Deixeu-la (tranquila): és per a ungir lem. Cf. Mt. XXI, 1-11; Mc. ΧΙ, 1-11. 
el meu cos pel dia de la sepultura que 14-16; Lc. XIX, 35. 
ella l'ha guardat (el perfum)», = a 15. — Cf. Zac., IX, 9. 



138 KATA ΙΩΑΝΝΗΝ - XII, 17-28 

᾿Ιησοῦς τότε ἐμνήσϑησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα 

ἐποίησαν αὐτῷ. 

᾿ΤΕμαρτύρει οὖν ὃ ὄχλος ὃ dv μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώ- 

νησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. ᾿15διὰ τοῦτο καὶ 

ὑπήντησεν αὐτῷ ὃ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ ση- 

μεῖον. 1%oi οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὦφε- 

λεῖτε οὐδέν: ἴδε ὃ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

3. ACCEDENTIBVS GRAECIS, DE MORTE SVA PROXIMA TVRBAM MONET 

20H oav de “ἙΕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν 

ἐν τῇ ἑορτῇ. 2: οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς 

Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν 

ἰδεῖν. 

καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ ᾿Ιησοῦ. 

2 ¿pyetoL Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέα: ἔρχεται ᾿Ανδρέας 

230 δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων ᾿Ελήλυθεν ἣ ὥρα ἵνα 

δοξασθῇ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 2ξΞ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὃ κόκκος 

τοῦ σίτου πεσὼν εἷς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει. ἐὰν δὲ ἀπο- 

θάνῃ, πολὺν kaprióv φέρει. 6 φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, 

καὶ ὃ μισῶν τὴν ψυχὴν αὖτοϑ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον 

φυλάξει αὐτήν. “¿dv ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ 

ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὃ διάκονος ὃ ἐμὸς ἔσται: ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει 

αὐτὸν ὃ πατήρ. 

Στ Νῦν ἣ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω ; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς 

ὥρας ταύτης ; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἷς τὴν ὥραν. ταύτην. ὥ“5πάτερ, 

δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Kal ἐδόξασα 

17 ote (HSV) uel οτι (T) |] 22. om. o a. Φιλιππος (TSV) pot. q. add. (Η)}} οπι. παλιν a. epye- 
tar? (TH) pot. q. add. (S) |] 23 αποχρινεται (THV) pot. q. ἀπεχρινατο (S) || 26 τις διαχονὴ (TH) 
pot. q. διαχονὴ τις (SV) 

18. — També sortí la multitud. A la volien una entrevista amb Jesús per tal 
gent que presencia el miracle de la re- de conéixer la seva doctrina. 
surrecció i que inicia la manifestació 
triomfal, s'hi aplegá també la gent que 
havia sentit contar el fet, 1 els galileus 
vinguts a la festa. La multitud era, 
doncs, imposant, d'aquí la quimera 
dels fariseus. 

20. — Uns grecs. Vg. «quidam gen- 
tiles.» Prosélits que s'associaven a la 
festa jueva de la Pasqua. A 

21. — Volem veure Jesús. Es a dir, 

23-36. —Jo. no diu si l'entrevista 
privada fou atorgada, sinó que exposa, 
com a cosa més important, els pensa- 
ments que la demanda dels grecs sug- 
gerí a Jesús. En el desig dels estran- 
gers, Jesús veu els fruits de salvació 
que la seva mort portará a tota la hu- 
manitat 1 es sent amb coratge per a 
afrontar-la per dolorosa que sigui. Les 
ignomiínies de la Passió seran transfor- 
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fou glorificat Jesús, llayors es recordaren que d'ell aixó era escrit, i que 

aixó en ell acompliren. 

1MIexalcava, doncs, la multitud que era amb ell quan cridá Llátzer del 

sepulcre i el ressuscitá d'entre els morts. 

titud al seu encontre, perqué oiren que ell havia fet el miracle. 

18 Per aixó també sorti la mul- 

19 Els 

fariseus es digueren, doncs, entre ells: Mireu com no guanyeu res; heus 

aqui tot el món se n'ha anat darrera d'ell, 

3. ATANSANT-SE-LI UNS GRECS, ANUNCIA 

A LA MULTITUD LA SEVA MORT PRÓXIMA 

201 hi havia uns grecs dels qui havien pujat a adorar en la festa. 

21 Aquests, doncs, s'atansaren a Felip, el de Betsaida de la Galilea, i li de- 

manaven, dient: Senyor, volem veure Jesús. 2 Ve Felip, i ho diu a 

Andreu; vénen Andreu i Felip, i ho diuen a Jesús. 

231 Jesús els respon dient: És vinguda l'hora que sigui glorificat el 

Fill de home. 

en la terra no mor, resta ell sol; peró si mor, lleva molt de fruit. 

24En veritat, en veritat us dic, si el gra de blat caigut 
23 Qui 

estima la seva vida la perd, i qui odia la seva vida en aquest món, per a 

vida eterna la servará. 26Si un em serveix, que em segueixi, i on só 

jo, será també el meu servent; si un em serveix, el Pare l'honorara. 

27 Ara la meva ánima és contorbada, i ¿qué diré? ¿Pare, salveu-me 

d'aquesta hora? Peró per aixó só arribat fins aquesta hora. 28 Pare, 

glorifiqueu el vostre nom. Vingué, doncs, una veu del cel: L*he glo- 

rificat, i novament el glorificaré. 2La multitud, doncs, que allí era 

25, Mt. x, 39; xvi, 25; Mc. vin, 355 Lc. 1x, 24; XVII, 33. 

mades aviat en gloria del Fill de "home, 
car l'ésser huma de Jesús és el que será 
transfigurati glorificat. La necessitat i 
els fruits de la Passió Jesús ho expressa 
amb la comparanga del gra de blat que 
es sembra (24). Per a haver la vida, 
no cal témer la mort (25). 

27. — Ara la meva anima és contor- 
bada. Entre l'hora actual i la glorifi- 
cació hi ha els turments de la Passió 
imminent; d'aquí la viva emoció de 
l'ánima de Jesús. 

¿Pare, salveu-me d'aquesta hora? Amb 
interrogant, segons la puntuació de 
St. J. Cris., Calmes, Tillm. i algunes 
edicions crítiques. 

18 - NOU TESTAMENT, XII 

28. — Pare, glorifiqueu el vostre nom. 
Segons el context: «glorifiqueu-vos en 
mi, de la manera que us plagui.» 

Una veu del cel. Resposta del Pare a 
la generosa pregária de Jesús. Era la 
tercera vegada que el Pare donava un 
testimoni ostensible a Jesús: les altres 
dues foren la del baptisme (Mt. II, 17 
ss.) i la de la Transfiguració (Mt. 
XVII, 5 ss.). «La glorificació del nom 
de Déu, objecte de Pobra redemptora, 
s'acomplirá sense falla; el sacrifici no 
será debades; tanmateix, aquesta glori- 
ficació ja era feta en certa manera, car 
tota l'obra de Jesús sobre la terra havia 
estat una glorificació de Déu» (Fillion). 
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καὶ πάλιν δοξάσω. 39ὃ οὖν ὄχλος ὃ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν 

γεγονέναι: ἄλλοι ἔλεγον ”Ayyedoc αὐτῷ λελάληκεν. ὅ9 ἀπεκρίθη ᾽Ἴη- 

σοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δι' ἐμὲ ἣ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς. 

31NOv κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὃ ἄρχων τοῦ κόσμου 

τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω: 32: κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῷ ἐκ τῆς γῆς, πάντας 

ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. ὅ8 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελ- 

λεν ἀποθνήσκειν. δ΄ ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὃ ὄχλος “Huele ἠκούσαμεν 

ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὃ χριστὸς μένει εἷς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ 

ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; τίς ἐστιν οὗτος ὃ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου; 33 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς ὌΕτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς 

ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς κα- 

ταλάβῃ, καὶ ὃ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτία οὐκ oldzv ποῦ ὑπάγει. 86 ὡς τὸ 

φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα 

ἐλάλησεν ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἂπ᾽ αὐτῶν. 

4. EVANGELISTA INCREDVLITATEM ÍVDAEORVM EXPONIT 

387 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπί- 

στευον εἰς αὐτόν, $ iva ὃ λόγος ᾿Ησαίου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν 

εἴπεν 

Κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ; 

καὶ ὃ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη ; 

39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν ᾿Η σαίας 

40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν 

καρδίαν, 

ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδία καὶ 

στραφῶσιν, 

καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

41 ταῦτα εἶπεν ᾿Ησαίας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ 

αὐτοῦ. 4Σ Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἷς 

αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι 

γένωνται, 45 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν 

δόξαν τοῦ θεοῦ. 

30 ἀπεχριθὴ Ιησους χαι ειπεν (TSV) pot. q. α. Χ- €. 1. (Η}}} 32 εαν (TSV) pot. q. αν (E) || 
παντας (THSV) uel παντα 

31. — Jutjament d'aquest món =con- significa tot PA. T. Cf. Ps. CIX, 4; 
demnació. Dan. VII, 13. —¿Que ha Pésser algat el 

34. —La Llei. Aquí, comenX,34, Fill de ' home? Els jueus entengueren 
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i ho senti, deia que havia estat un tro; d'altres deien: Un ángel li ha 

parlat. *%Respongué Jesús i digué: No per causa de mi és vinguda 

aquesta veu, sinó per causa de vosaltres. 

31 Ara és el jutjament d'aquest món; ara el princep d'aquest món será 

llangat fora; 331 jo, si só algat de la terra, tothom m'atrauré a mi. 351 

aixó deia, significant de quina mort havia de morir. **Li respongué, 

doncs, la multitud: Nosaltres hem aprés de la Llei que el Crist roman 

eternalment, i ¿com dius tu que ha d'ésser algat el Fill de l'home? ¿Qui 

és aquest Fill de Phome? *Els digué, doncs, Jesús: Encara un petit 

temps la llum és en vosaltres. Camineu mentre teniu la llum, perqué 

la tenebra no us sorprengui, car el qui camina en la tenebra no sap on va. 

35 Mentre teniu la llum, creieu en la llum, a fi que esdevingueu fills de 

llum. Aquestes coses parla Jesús, i, anant-se'n, s*escondi d'ells. 

4. IL”EvANGELISTA REMARCA LA INCREDULITAT DELS JUEUS 

87], havent fet davant d'ells tants miracles, no creien en ell, 98 per tal 

que s'acomplis la paraula que digué el profeta Isaias : 

Senyor, ¿qui cregué Panunci nostre? 

¿i el brag del Senyor a qui fou revelat? 

$9 Per aixó no podien creure, perqué també digué Isaias : 

10 Ha encegat els ulls d”ells, i enduri llur cor 

per tal que no veiessin amb els ulls, i comprenguessin amb el cor, 

i es convertissin, 

i jo els guaris. 

41 Aixo digué Isaias, perque veié la glória d'ell, i d'ell parla. Amb tot, 

ádhuc dels principals, molts cregueren en ell, peró no ho confessaven a 

causa dels fariseus, per no ésser exclosos de la sinagoga, % car s'estimaren 

més la gloria vinguda dels homes, que no pas la glória vinguda de Déu. 
34, Ps. crx, 4; cxvxI, 2; ls, xL, 8; Ez. xxxvu, 25. 38, Ís. Lim, 13 Rom. x, 16. 40, 15. νι, 9; Mt. x111, 14; 

Mc. 1v, 12; Lc. vr, 10; Act. xxvi, 26; Rom. xr, 8. 

perfectament que es referia a la seva és el més urgent. Comp. XIII, 33. 
mort, la mort del Messias, cosa que ells 
no arribaven a capir. 
35. — Encara un petit temps. Per 

poc temps la llum és entre vosaltres, 
és a dir, en el poc temps que estaré 
entre vosaltres, aprofiteu el do de Déu 
que us és ofert en mii per mi; aixó 

38. —Is. LITI, 1. 
40. — Is. VI, 9-10. 
41. — Perque veié la gloria d'ell. El 

sentit és: «quan veié la gloria de Jesús, 
¡és d'ell de qui parla». Jesús essent 
Déu, veient la gloria de Déu Isaias ha 
vist la gloria de Jesús. 
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5. DOCTRINAM leSV BREVITER COMPLECTITVR 

14”Inoo0c δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν “O πιστεύων εἷς ἐμὲ od πιστεύει elo 

ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, Gral ὃ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαν- 

τά με. “ἐγὼ φῶς εἷς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ 

ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 5 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῇ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ 

φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ’ 

ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 43ὃ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά 

μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν: ὃ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν 

ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα: “ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ ὃ πέμ- 

Ψψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. δϑκαὶ 

οἶδα ὅτι ἣ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς 

εἴρηκέν μοι ὃ πατήρ, οὕτως λαλῶ. 
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5. RESUMEIX LA DOCTRINA DE JESÚS 

ΔΑ] Jesús clamá i digué: Qui creu en mi no creu pas en mi, sinó en el 

qui m'ha enviat. YI qui em veu a mi veu el qui m'ha enviat. “Jo he 

vingut com a llum en el món a fi que tot el qui creu en mi no resti en la 

tenebra. “71, si algú sentis les meves paraules i no les guardés, jo no 

el judico pas, car no he vingut a judicar el món, sinó a salvar el món. 

48 Qui em refusa i no rep les meves paraules té qui el judica: la paraula 

que he anunciat, aquesta el judicará al darrer dia; Y car jo no he parlat 

de mi mateix, sinó que el Pare qui m'ha enviat, ell m'ha donat manament 

del que he de dir i del que he d'anunciar. 50] sé que el manament d'Ell 

és vida eterna. Les coses, doncs, que jo parlo, tal com m'ha dit el Pare, 

aixi les parlo. 

48, Mc. xv1, 16. 

44-50. — Jo. fa una breu recapitula- la major part dels intérprets (Patrizi, 
ció de lensenyament de Jesús, segons  Knabenbauer, Hetzenauer, etc.). 



PARS SECVNDA 

SACERDOTIVM SALVATORIS MVNDI 

(XIIL, 1 -XIX, 42) 

I. IESVS INTER DISCIPVLOS SVOS 

(XIII, 1-XVIL 26) 

1. DOMINVS PEDES DISCIPVLORVM LAVAT 

(CA ἘΠῚ) 
ἦλθεν αὐτοῦ ἣ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα 

Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα εἰδὼς ὃ ᾿Ιησοῦς ὅτι 

ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἷς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 

3 Καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἷς τὴν καρδίαν 

ἵνα παραδοῖ αὐτὸν ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, εἰδὼς ὅτι πάντα 

ἔδωκεν αὐτῷ ὃ πατὴρ εἷς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ 

τιρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, 

καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ¿autóv: ὅ εἶτα βάλλει ὕδωρ εἷς τὸν νιπτῆ- 

ρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ 

λεντίῳ ᾧ ἣν διεζωσμένος. δἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει 

αὐτῷ Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας ; ἴ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 
8λέ- 

2 παραδοι (TH) pot. q. παραδω (57.}6 λεγει autw (AT) pot. q. χαι λεγει aut εχεινος (SV) 

αὐτῷ “O ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 

Ι. —Fins a la fi. Εἰς tédos, pot sig- 
nificar «fins a la fi de la vida», en or- 
dre de temps, o «fins al grau més alt», 
en ordre d'intensitat. 

Sobre la cronologia d'aquesta Pas- 
qua, cf. la nota a Mt. XXVI, 18-20, 1 

més extensament Vigouroux, Dict. de 
la Bibl. Céne. 

Jo. omet la narració de la institució 
de l'Eucaristia per no repetir els sinóp- 
tics, els quals suposa sempre prou co- 
neguts dels lectors. 



SEGONA PART 

SACERDOCI DEL SALVADOR DEL MÓN 

(XII, 1-XIX, 42) 

TÉ JESÚS ENTRE ELS DEIXEBLES 

(XII, 1- XVII, 26) 

1. JESÚS RENTA ELS PEUS DELS APÓSTOLS 

(C. XI.) 11 abans de la festa de la Pasqua, sabent Jesús que era 

vinguda la seva hora de passar d'aquest món al Pare, havent estimat els 

seus qui eren en el món, els estima fins a la ἢ. ?1 essent al sopar, com ja 

el diable hagués posat al cor de Judas Iscariot, fill de Simó, que el trais, 

3 sabent que tota cosa havia posada el Pare en les seves mans, i que de Déu 

era eixiti a Déu se n'anava, *s'aixeca del sopar i es lleva les vestidures; 

i, havent pres una tovallola, se la ceny1; * després tira aigua en el gibrell; 

i comengá de rentar els peus dels deixebles i d'eixugar-los amb la tova- 

llola amb qué era cenyit. “Ve, doncs, a Simó Pere. 

Senyor, ¿vós renteu els meus peus? 

Li diu (aquest): 

“Respongué Jesús i li digué: 

El que jo faig, tu ara no ho saps, peró ho entendrás després. *Li diu 

1, Mt. xxv1, 2; Mc. xiv, 1; Lc. xxu1, 1. 

2. — Essent al sopar: γινομένου, «du- 
rant el sopar», millor que «coena fa- 
cta» de Vg. El sopar fou interromput 
per la insólita cerimónia de rentar els 
peus dels deixebles, després de la qual 
el sopar continuá (vv. 12-26). No cal 
dir que fou abans de la institució de 

PEucaristia, a la qual sembla que no 
participa Judas. 

4. — Les vestidures. Plural de gene- 
ralització. Jesús no es llevá segura- 
ment més que el mantell. 

7. — El que jo faig. Co és, la signi- 
ficació moral del que estic fent. 
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γει αὐτῷ Πέτρος Οὐ μὴ νίψης μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπε- 

κρίθη ᾿Ιησοῦς αὐτῷ ᾿Εὰν μὴ νίψω σε, οὖκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ. 

ϑλέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ 

τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. [λέγει αὐτῷ "Inco0g “O λελουμένος οὐκ 

ἔχει χρείαν νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος: καὶ ὕμεῖς καθαροί 

ἐστε, ἀλλ' οὐχὶ πάντες. 11 δει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν: διὰ 

τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἔστε. 

2. ἴεβδυβ8 EXEMPLVM DATVM DECLARAT 

12Οτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 

καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὕμῖν; 

18 ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὃ διδάσκαλος καὶ ὃ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ 

γάρ. “el οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὃ κύριος καὶ ὃ διδάσκα- 

λος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας: [18 ὑπόδειγμα γὰρ 

ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 19 ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὕμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπό- 

στολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. Mel ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ¿ote 

ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω: ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξε- 

λεξάμην: ἀλλ᾽ ἵνα ἣ γραφὴ πληρωθῇ “O τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν 

ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 19 ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, 

ἵνα πιστεύητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἶμι. “9ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ 

λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὃ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει 

τὸν πέμψαντά με. 

3. PRODITOREM SIGNIFICAT. ΕΧΙΤ IvDAs 

21 Ταῦτα εἰπὼν ᾿Ιησοῦς ἐταράχθη τῷ τπινεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ 

εἶπεν ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 35 ἔβλεπον 

εἰς ἀλλήλους οἵ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. Rv ἀνακεί- 

μενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὃν ἠγάπα ὃ 

᾿Ιησοῦς: 3' νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος καὶ λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τίς 

ἔστιν περὶ οὗ λέγει. 25ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ 

10 Om. εἰ μὴ τους ποδας ῥ. χρειαν (T) pot. q. add, (HSV) || 19 πιστευὴτε (H) pot. q. πιστευση- 
τε (TSV) || 22 om. οὖν p. εβλεπον (TH) pot. q. add. (SV) || 23 om. de p. nv (TH) pot. q. add. (SV) || 
25 ἀναπεσων (HV) pot. q. επιπεσον (TS) | om. οὖν a. exetvos (H) uel add. (TV) non autem de (5) 

14. — Us heu de rentar els peus. Co 18.—L'Escriptura. Cf. Ps. XLI, 10, 
és, prestar-vos mútuament els serveis on David és figura del Messias i Arqui- 
més humils. tofel prefigura Judas. 
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Pere: No, mai no rentareu els meus peus. Li respongué Jesús: Si no et 

rento, no tens part amb mi. *Li diu Simó Pere: Senyor, no solament 

els peus, sinó també les mans i el cap. 1911 diu Jesús: El qui s'és banyat, 

no li cal rentar-se, sinó que és net tot ell; ἱ vosaltres sou nets, peró no 

pas tots. 11 Car sabia qui el traia; per aixó digué: No tots sou nets. 

2. JESÚS DECLARA L”EXEMPLE DONAT 

12 Quan, doncs, hagué rentat els peus llurs, i pres les seves vestidures, 

i s'hagué posat a taula altra vegada, els digué: ¿Compreneu el que he fet 

a vosaltres? 15 Vosaltres em dieu el Mestre i el Senyor; ἱ dieu bé, perqué 

el só. 

també vosaltres us heu de rentar els peus els uns als altres, * car exemple 

us he donat perque tal com jo he fet a vosaltres, aixi també vosaltres feu. 

14 Si, doncs, he rentat els vostres peus jo, el Senyor i el Mestre, 

16 En veritat, en veritat us dic, no és un servent major que el seu amo, 

ni un enviat major que el qui l'ha enviat. 1781 sabeu aquestes coses, 

benaurats sou si les compliu. *$No ho dic pas de tots vosaltres; jo sé 

quins he elegit; peró per tal que s'acompleixi Escriptura: El qui menja 

el meu pa ha aixecat contra mi el seu taló. 1*%Des d'ara us ho dic, abans 

que succeeixi, per tal que, quan hagi succeit, cregueu que só jo. En 

veritat, en veritat us dic, el qui rep un que jo envii em rep a mi, i el qui 

em rep a mi rep el qui m'ha enviat. 

3. HAÁSSENYALA EL TRAIDOR. JUDAS SURT FORA 

21 Havent dit aquestes coses, Jesús es contorbá en l'esperit, i asseverá 1 

221eS 

23 Era recli- 

digué: En veritat, en veritat us dic que un de vosaltres em trairá. 

miraven uns als altres els deixebles, incerts per qui ho deia. 

nat sobre el pit de Jesús un dels seus deixebles, el que Jesús estimava. 

2 A ell, doncs, fa senya Simó Pere, i li diu: Demana-li qui és aquest 

de qui parla. %Ell que era a taula aixi reclinat sobre el pit de Jesús, li 

16, Mt. x, 24; Lc. vr, 40. 18, Ps. xt, 10. 20, Mt. x, 49; Lc.x, 16. 21, Mt. xxv1, 213 Mc. χιν, 18; 
A ὯΧ. 

21. — Es contorba en Pesperit = in- 
teriorment. Sentí una viva emoció a 
causa del crim de Judas. 

21-30. — Cf. Mt. XXVI, 21-25; Mc. 
XIV, 18-21; Lc. XXII, 21-23. 

23. — Era reclinat sobre el pit de Je- 
, 

sús. Cal tenir en compte que els jueus 

menjaven mig ajaguts. Joan estava al 
costat de Jesús, en la corba formada 
pel cos del divi Mestre, ¡en la mateixa 
direcció que ΕἸ]. 

El deixeble, doncs, no havia de fer 
sinó tirar el cap enrera per a tocar el 
pit de Jesús. 



143 KATA ΙΩΑΝΝΗΝ - XIIL, 26-38 

"Inoo0 λέγει αὐτῷ  Kúpie, τίς ἐστιν; 36 ἀποκρίνεται οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς 

"Exelvóc ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ: βάψας οὖν 

τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν ᾿Ιούδα Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου. 517 καὶ 

μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὃ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ 

Ἴησοῦθς PO ποιεῖς ποίησον ταχεῖον. 38 τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἄνα- 

κειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ: 39 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκο-- 

μον εἶχεν ᾿Ιούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ “Ἰησοῦς ᾿Αγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν 

εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. ϑθϑλαβὼν οὖν τὸ ψωμίον 

ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς: ἣν δὲ νύξ. 

4. lesvs GLORIFICANDVS DAT MANDATVM NOVVM CARITATE 

31“Ote οὖν ἐξῆλθεν λέγει "Inco0c Νῦν ἐδοξάσθη ὃ vida τοῦ ἀνθρώ- 

83 εἰ ὃ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, 

33 Τεκνία, 

ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς "lov- 

που, καὶ ὃ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ’ 

καὶ ὃ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 

ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί: 

δαίοις ὅτι “Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὕμεϊς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω 

ἄρτι. “ξἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὕμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς 

ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ev τούτῳ γνώσονται 

τιάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 

5. NEGATIONEM PETRI PRAEDICIT 

36 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, ποῦ ὑὕπάγεις ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 

“Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 

δ᾽ λέγει αὐτῷ ὃ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; 

τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. ὅ8 ἀποκρίνεται Ἴησοῦς Τὴν ψυχήν σου 

ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, od μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως 

οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. 
26 δωσω (TH) pot. q. ἐεπιδωσω (SV) || 32 εἰ o θεος εδοξασθὴ εν aut (TSV) pot. q. om. (H) || 

auto? (T) pot. q. αὕτω (H) mel εαυτω (SV) |] 37 αχολονθησαι (TSV) non autem αχόλουθειν (H) 

26. — Á qui jo sucaré el mos de pa. 
Cf. la nota a Mt. XXVI, 23. La pre- 
gunta de Joan i la resposta de Jesús 
foren fetes en veu baixa, no enteses 
per ningú més, com es desprén de tot 
el context; el gest de Jesús oferint un 
mos a un dels comensals era cosa ha- 
bitual en els convits; és per aixó que 
els deixebles no s'assabentaren del que 
estava succeint (28). 

29. — El que ens és menester per a la 

festa. Per Pendemaá, la diada del 15 
Nisan. 

31-35. — Descartada la nosa del 
traidor, Jesús expansioná el seu cor 
entre els deixebles fidels. L'acte de 
Judas és el comeng de la Passió que es 
consumará en el Calvari. Com que la 
mort redemptora de Jesús procurará a 
Déu una gloria infinita, la traició, per 
un títol especial, contribuirá també a la 
gloria de Déu i a la gloria de Jesús. 
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diu: Senyor, ¿qui és? *Respon, doncs, Jesús: És aquell per a qui jo 

sucaré el mos de pa, i 'hi daré. Havent, doncs, sucat el mos de pa, el 

pren, i el dóna a Judas de Simo Iscariot. 

vors entrá en ell Satanás. 

pressa. 

271 darrera el mos de pa, lla- 

Li diu, doncs, Jesús: El que fas, fes-ho de 

281 aixo, cap dels qui eren a taula no entengué per qué ho deia; 

2Wcar alguns, com que Judas tenia la bossa, es pensaven que Jesús li 

deia: Compra el que ens és menester per a la festa; o que donés alguna 

cosa als pobres. 

nent; ¡era nit. 

30 Ell, doncs, havent pres el mos de pa, sorti enconti- > > Ρ Ρ 

4. JESÚS, PRÓXIM A LA GLORIFICACIÓ, 

DÓNA EL NOU MANAMENT DE LA CARITAT 

31 Quan, doncs, hagué sortit, diu Jesús: Ara ha estat glorificat el Fill 

de home, i Déu ha estat glorificat en ell. 32Si Déu ha estat glorificat en 

ell, també Déu el glorificará en ell mateix, i el glorificara de seguida. 

83 Fillets, encara un poc só amb vosaltres; em cercareu, i, tal com deia 

als Jueus: On jo vaig, vosaltres no podeu venir; també dic ara a vosal- 

tres: Un manament nou us dono, que us estimeu els uns als altres; 

que, tal com jo us he estimat, també vosaltres us estimeu els uns als altres. 

35 En aixó coneixeran tots que sou deixebles meus, si us teniu estimació 

els uns als altres. 

5. PREDIU LA NEGACIÓ DE PERE 

36T¡ diu Simó Pere: Senyor, ¿on aneu? Respongué Jesús: On jo 

vaig, no pots ara seguir-me; peró em seguirás més tard. *Li diu Pere: 

¿Per qué no us puc seguir ara? La meva vida donaré per vós. *Respon 

Jesús: ¿La teva vida donarás per mi? En veritat et dic que no cantará 

pas el gall que no m'hagis negat tres vegades. 
34, Lv. xix, 18; Mt. xxt1, 39. 38, Mt. xxv1, 34; Mc, χιν, 30; Lc. XxI1, 54. 

34. — Un manament nou. Per tal que 
s'ajudin mútuament i es consolin de la 
seva abséncia, Jesús els dóna' aquest 
manament d'amor mutual. Mai aixó 
no ha estat expressat amb una major 
forca ni amb una major delicadesa. 
No diu Jesús que cal estimar el prois- 
me com a si mateix, ans que s'han 
d'estimar com Ell, Déu-Home, els 
ha estimat. És una de les paraules 

més sublims que el món ha oit. 
35. — En αἰχὸ coneixeran. Jesús vol 

que aqueix amor fratern, així compres 
i practicat, sigui el senyal característic 
dels seus vertaders seguidors i de la 
seva Església, puix s'adregcava d'una 
manera particular a la Jerarquia apos- 
tolicas ΟΣ TACE IV, 32: 

36-38. — Cf. Mt. XXVI, 31-35; Mc. 
XIV, 27-31; Lc. XXII, 31-34. 
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6. IESvS PROMITTIT DISCIPVLIS PRAESEN= 

TIAM PARACLITI ET SVAM SIMVL ET PATRIS 

(E: χιν) 1My ταρασσέσθω ὑμῶν ἣ καρδία’ πιστεύετε εἷς τὸν 

θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2ἐν τῇ οἰκία τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί 

εἶσιν" εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν, ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὕμῖν' 

5 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον Úplv, πάλιν ἔρχομαι καὶ παρα- 

λήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 

ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ódóv. 

οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις" 

πατέρα εἶ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 
,)>— 

τιῶς οἴδαμεν τὴν ὅδόν ; 

᾿Εγώ εἶμι ἣ ódoc καὶ ἣ ἀλήθεια καὶ ἣ ζωή: 

1 εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε: 

4 καὶ 

δ Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε, οὐκ 

θλέγει αὐτῷ ᾿Ιησοῦς 

οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν 

ἄπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε. ὅὃ Λέγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε, 

δεῖξον hyulv τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. ς 
ϑλέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς 

Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε; ὃ 
ε A 3 A ΓἘρ2 ΄ 

EOPAKOG EE ENOPAKEV τὸν πατερα" 

πατέρα; 

ἔστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω Úutv ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ" 
3 3 y »" A El > ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ TA ἔργα auToD. 

πατρὶ καὶ ὃ πατὴρ ¿v ¿pol: 

τιῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τὸν 

100% πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὃ πατὴρ ἔν ἐμοί 

ὃ δὲ πατὴρ 

1 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ 

εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. 

ἸὩΑμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ πιστεύων εἷς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ 

κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα 

πορεύομαι" 

ἵνα δοξασθῇ ὃ πατὴρ ¿v τῷ via: 

μου, ἐγὼ ποιήσω. 

16 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς TNPhoete" 

18 καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, 
14 3. > ΄ El rs > ΄ 

ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί 

16 κἀγὼ ἐρω- 

τήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα ἢ μεθ᾽ ὑμῶν 

7 εγνωχατε (T) pot. q. eyywxerte (HSV) || γἁνωσεσθε (T) pot. q. αν nóerte (HV) non autem εγνω- 
χειτε αν (S) |] om. auto p. ewmpaxate (H) uel add. (TSV) || 14 eyw (TSV) pot. q. τουτο (H) || 15 τη- 
ρήσετε (TH) uel tnpnoare (SV) 

2. — En la casa del meu Pare. En el 
cel hi ha lloc per a ells i per tots els 
predestinats, els qui hauran posat la 
seva fe en el Crist; i aixó és preparat, 
merescut i assolit en virtut dels mérits 
de la Redempció de Jesucrist. 

3. — Vindré altra vegada. Aquestes 
paraules, segons opinió de molts co- 
mentaristes, no fan alusió al darrer 
Jjudici, ans a l'amable acolliment que 

Jesús fará als seus fidels en el moment 
de la mort de cadascun. 

4. — On jo vaig. Vg. diu: «quo ego 
uado scitis.» 

7. — Des d'ara el coneixeu. Puix que 
Jesús acaba de dir que ell és el cami, la 
veritatila vida (6), 1 Pheu vist, en el 
Fill. La mateixa idea en el v. 9 i en 
ΧΙ], 45. 

10.—¿No creus... Vg. «Non creditis.» 
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6. JESÚS PROMET LA PRESENCIA DEL PARA- 

CLET, 1 LA SEVA, COM TAMBÉ LA DEL PARE 

(C. XIV.) *No es contorbi el vostre cor; vosaltres creieu en Déu, 

creieu també en mi. En la casa del meu Pare moltes mansions hi ha; si 

no, us ho hauria dit, perque vaig a preparar lloc per a vosaltres; 31, quan 

me n'hauré anat i us hauré preparat lloc, vindré altra vegada i us prendré 

amb mi, per tal que on só jo, sigueu també vosaltres. 41 on jo vaig, vos- 

altres hi sabeu el cami. *Li diu Tomás: Senyor, no sabem on aneu; ¿com 

hi sabem el cami? 51,1 diu Jesús: Jo só el cami, i la veritat, i la vida; nin- 

gú no ve al Pare sinó per mi. “Si m'heu conegut a mi, coneixereu tam- 

bé el meu Pare; des d'ara el coneixeu i l'haveu vist. $Li diu Felip: 

9Li diu Jesús: ¿Tant de temps 

El qui m'ha vist a mi 

Senyor, mostreu-nos el Pare, i ens basta. 

que só amb vosaltres, i no m'has conegut, Felip ? 

ha vist el Pare; ¿com dius tu: Mostreu-nos el Pare? *%¿No creus que jo 

Les paraules que jo us dic, no les dic de 

11 Creieu- 

me, que jo só en el Pare, i el Pare en mi; isi no, creieu per les obres 

só en el Pare, i el Pare en mi? 

per mi mateix; ¡el Pare, romanent en mi, fa les seves obres. 

mateixes. 

12 En veritat, en veritat us dic, el qui creu en mi, les obres que jo faig 

també les fará ell, i de majors que aquestes en fará, car jo me'n vaig al 

Pare; 151 qualsevulla cosa que demaneu en el meu nom, ho faré a fi que 

sigui glorificat el Pare en el Fill; 1451 alguna cosa em demaneu en el 

meu nom, jo ho faré. 

15 Si m'estimeu, guardeu els meus manaments; 161 10 pregaré el Pare, i 

13, Mt. vi, 7; xx1, 22; Mc. ΧΙ, 24. 

Fa les seves obres. Significa, segura- 
ment, «fa alló que li és plaent», vincu- 
lat amb les paraules precedents: «no 
les dic de per mi mateix.» 

11. — Creieu-me, que jo so en el Pare. 
Vg.: «Non creditis quia ego in Patre» 
amb interrogant. 

12-24. — Jesús, després d'anunciar 
la seva separació (XIII, 31-38), ofereix 
un primer motiu de consol als apóstols 
donant-los la certesa de retrobar-se 
aplegats en el cel (XIV, 1-11). Ara, 
en aquesta pericope, els dóna un segon 
motiu de conhortament. Jesús mani- 

festará, amb tres menes de fets, la seva 
constant unió amb ells: 

a) Acompliran obres tan grans i més 
que les seves, i escoltará tots els precs 
llurs, mentre tinguin fe en Ell («el qui 
creu en mi»). En aquest passatge (12- 
14), no es tracta únicament del poder 
de fer miracles, sinó de tot el conjunt 
del ministeri de Jesús i dels deixebles. 

b) Els enviará 1'Esperit Sant. Ara, 
la condició no és solament la fe, sinó 
les obres: observancia de tots els seus 
manaments, que és la prova de l'amor 

(15-17). 
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a € 
εἰς τὸν αἰῶνα, "To πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὃ κόσμος od δύναται 

λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει: Úpelo γινώσκετε αὐτό, ὅτι 

πιαρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἐστίν. 

18 Οὐκ ἀφήσω ὕμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς μᾶς. 19ἔτι μικρὸν καὶ 

ὃ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς 

ζήσεσθε. 39ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί 

μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 21ó ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ 

τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἔστιν ὃ ἀγαπῶν με' ὃ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσε- 

ται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ 

ἐμαυτόν. 33 Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὃ ᾿Ισκαριώτης Κύριε, καὶ τί γέ- 

γονεν ὅτι ἣμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 38 ἀπε- 

κρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Εάν τις ἀγαπᾶ με τὸν λόγον μου τηρή- 

σει, καὶ ὃ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ 

μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα. 3:δὃ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου od 

τηρεῖ’ 

πατρός. 

καὶ ὃ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με 

25 Ταῦτα λελάληκα ὕμῖν παρ᾽ Úplv μένων’ 26δὃ δὲ παράκλητος, τὸ 

τινεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὃ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὕμᾶς 

27 Εἰρήνην 

οὗ καθὼς ὃ κόσμος δί- 

διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὕμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 

ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι Úplv: 

δωσιν ἐγὼ δίδωμι Úutv. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἣ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 

28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν “Yráyo καὶ ἔρχομαι πρὸς ὕμᾶς. el 

ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι Ó πατὴρ 

μείζων μού ἔστιν. “kal νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν 

80 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω pel” ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ 

81 ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὃ 

γένηται πιστεύσητε. 

ὃ τοῦ κόσμου ἄρχων: καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 

17 0m. αὐτὸ ῥ. γινωσχει (H) pot. q. add. (TSV) || ἐστιν (H) uel εσται (TSV) || 19 ζησεσθε (SV) 
pot. q. ζησετε (TH) || 20 υμεις yywozobe (H) uel yv. υμ. (TSV) || 22 χαι a. τι (TSV) pot. q. om. (H) 
26 om. εγὼ p. vt (TSV) pot. q. add. (H) 

c) El Crist romandrá en l'Església 
d'una manera mística (18-24). 

16. —Paraclet. Mapáxintoc. La pró- 
pia significació d'aquest mot (que sols 
és emprat per Jo. en el N. T.), és «in- 
tercessor», no «consolador». Per aixó 
diu Jesús: «un altre». Hi ha un sol 
«mitjancador», el Crist (1 Tim. 11, 5), 
idos «intercessors»: Jesús «sempre vi- 
vent per tal d'intercedir per nosaltres» 
(Hebr. VII, 25), 1 1'Esperit que «inter- 
cedeix amb gemecs ¡inexpressables» 

(Rom. VIII, 26). Aquest v. té iHació 
amb 13-14, els quals suposen el poder 
d'intercessió del nom de Jesús, go és 
de Jesús mateix, per la qual cosa pot 
parlar d'«un altre» intercessor. 

17. — L'Esperit de la veritat. Pos- 
seeix per si tota la veritat i la comunica; 
no, peró, al món, que viu de la men- 
tida 1 no pot haver-hi amb ell comunió 
possible, sinó als deixebles, els quals, 
destriats com són del món, iHuminará 
i fortificará. 
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us donará un altre Paraclet, perque sigui amb vosaltres per sempre, 11 Ἐ5- 

perit de la veritat, a qui el món no pot rebre, perque no el veu ni el 

coneix; vosaltres el coneixeu, car amb vosaltres roman i en vosal- 

tes és: 

18 No us deixaré pas orfes, vindré a vosaltres. 1% Encara un poc i el món 

no em veu més, peró vosaltres em veieu, perqué jo visc, i vosaltres viureu. 

20 Aquell dia vosaltres coneixereu que jo só en el meu Pare, i vosaltres en 

mi, ijo en vosaltres. El qui té els meus manaments ¡ els guarda, aquest 

és el qui m'estima; i el qui m'estima a mi será estimat del meu Pare, ¡jo 

Pestimaré, i em mostraré jo mateix a ell. *2Li diu Judas, no pas PIsca- 

riot: Senyor, ¿i que ha succeit, que a nosaltres vulgueu manifestar-vos i 

no al món? 23 Respongué Jesús, i li digué: Si un m'estima, guardará la 

meva paraula, i el meu Pare Pestimará, i vindrem a ell, i en ell farem es- 

tada. 24 E] qui no m'estima no guarda les meves paraules; ¡la paraula 

que escolteu no és pas meva, sinó del Pare qui m'ha enviat. 

25 Aquestes coses us he dit, romanent amb vosaltres; 26 ρετὸ el Para- 

clet, PEsperit Sant, que enviará el Pare en el meu nom, ell us ensenyará 

tota cosa, i us recordará tot el que jo us he dit. 

pau us dono; no com el món la dóna, us la dono jo. 

vostre cor, ni s'encongeixi. 

vindré a vosaltres. 

car el Pare és major que jo. 

27 Pau us deixo, la meu 

No es contorbi el 

28 Heu sentit que jo us deia: Me'n vaig, i 

Si m'estiméssiu, us alegrarieu perque vaig al Pare, 

251 ara us ho he dit abans que succeeixi, 

perqué, quan hagi succeit, cregueu. 30 No parlaré gaire més amb vos- 

altres, car ve el princep d'aquest món; i en mi res no té, *%! pero a fi que 

31, Act, 11, 23. 

20. — Áquell dia. Durant el temps 
que conviuran amb Jesús després de la 
resurrecció, i després de l'efusió de 
l'Esperit Sant. 

23. — Respongué Jesús. La resposta 
és indirecta: Jesús reitera la condició 
moral abans imposada. Ve a dir que 
ΕἸ] es manifestará als deixebles perqué 
ells lamen i guarden la seva paraula, i 
no es manifestará al món (els jueus) 
perque no l'ama ni guarda la seva pa- 
raula. 

Vindrem a ell. Sobre Vestatge de la 
divinitat en les animes justes, cf. Rom. 
ΝΠ ΟΣ LUCE ΠῚ EA INE 
ATA 

25-31. — L'epileg d'aquest discurs 
consta d'una recapitulació (25-27) en 
la qual diu que les coses limitades que 
ha cregut oportunes de dir als apostols, 
seran completades per la ¡lNuminació 
de 1'Esperit Sant, el qual els fará també 
comprendre tot el que d'Ell han oit; i 
els deixa la pau seva que preservará 
llur cor de tot encongiment 1 torbació. 
Segueix un comiat ple de tristesa (28-29) 
1 acaba amb un acte de resignació a la 
voluntat del Pare (30-31). 

28. — El Pare és major que jo. Jesús 
parla com a «Fill de l'home», Verb 
Humanat. Quant a Fill de Déu és 
idéntic al Pare i una sola cosa amb ell. 
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κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὃ πατὴρ 
οὕτως ποιῶ. ᾿Εγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 

7. ΙΕ5ν5 VITIS VERA 

(C. XV.) : Ἐγώ εἶμι ἣ ἄμπελος ἣ ἀληθινή, καὶ ὃ πατήρ μου ὃ γεωρ- 

γός ἐστιν' 

τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 

2T18v κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν 

ϑἤδη ὑμεῖς 

καθαροί ἔστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα Úutv: *uelvate ἐν ἐμοί, κἀγὼ 

ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ 

μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. ὅ ἐγώ 

εἶμι ἣ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὃ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗ- 

τος φέρει kaprióv πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ὅ ἐὰν 

μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξῶ ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνά- 

γουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. Τ᾽ Ἐὰν μείνητε ἐν 

ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γε- 

νήσεται ὑμῖν. 

φέρητε καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί. 

μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 109 ἐὰν τὰς ἐντολάς κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα" 

δὲν τούτῳ ἐδοξάσθη ὃ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν 

ϑκαθὼς ἠγάπησέν με ó πατήρ, 

μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τοῦ πατρός μου τὰς 

ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπη. 1 Ταῦτα λελάληκα 

ὑμῖν ἵνα ἣ χαρὰ ἣ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ἢ καὶ ἣ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 

12 Αὕτη ἐστὶν ἣ ἐντολὴ ἧ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα 

ὑμᾶς. 

θῃ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 

18 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ὃ ἐγὼ 

31 ἐντολὴν εδωχεν (ΗΠ) uel ἐνετείλατο (TSV) || XV.6 αὐτὰ (ΗΓ) pot. q. auto (TS) ||8 γενησε- 
σθε (TSV) pot. q. γενησθε (H) || 10 μον p. πατρος (TSV) pot. q. om. (H) || 14 ο (H) uel α (TSV) 

31. — Alceu-vos, partim d'ací. Dites 
les paraules anteriors, partiren, doncs, 
del Cenacle. La continuació del dis- 
curs (XV-XVI) i la pregária sacerdotal 
(XVII) Jesús la féu pel cami de Getse- 
mani. Alguns volen que tot fos dit en 
el mateix lloc, el Cenacle, i recolzen 
llur opinió en el que es diu després: 
«havent dit aquestes coses, Jesús se 
n'eixí amb els seus deixebles a l'altra 
banda del torrent Cedró» (XVITI, 1). 
Aquest mots, peró, poden aplicar-se 
perfectament a la sortida de la ciutat i 
del camp de fora muralla, abans de 
passar el torrent. 

XV. — Aquest discurs teStamentari 
de Jesús pot dividir-se en tres parts: 
Primer, Jesús exhorta els Apóstols a 
mantenir una adhesió intima amb Ell 
per amor perfecte (XV, 1-11); en se- 
gon lloc, reitera el precepte de la cari- 
tat mútua (12-17); finalment, els prediu 
la quimera i lodi que el món portará 
als enviats del Crist (18-27), pero els 
encoratja amb magnifiques promeses 
per tal que siguin forts en l'hora de la 
tribulació que els espera (XVI, 1-33). 

1. — Jo sd el cep veritable. Pels qui 
opinen que Jesús i els deixebles, acabat 
el Hallel, romangueren encara en el 
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el món conegui que estimo el Pare, i, tal com manament em dóna el Pare, 

aixi faig. Alceu-vos, partim d'aci. 

7. JESÚS, CEP VERITABLE 

(C. XV.) *Jo 56 el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. * Tota 

sarment que en mi no lleya fruit, la talla, i tota la que lleva fruit, la poda 

perqué llevi més fruit. *Vosaltres ja sou nets, a causa de la paraula que 

us he anunciat; *resteu en mi, ijo en vosaltres. Aixi com la sarment no 

pot llevar fruit per ella mateixa, si no resta en el cep, així tampoc vosal- 

tres, si no resteu en mi. ὅ 70 só el cep, vosaltres les sarments. El qui resta 

en mi, ¡jo en ell, aquest lleva molt de fruit; perque sense mi no podeu 

fer res. “Si un no resta en mi, és llangat fora com la sarment, ἱ s'asseca, 

i les apleguen, i les tiren al foc, i cremen. 

paraules resten en vosaltres, el que vulgueu demaneu-ho i us será fet. 

8 En aixo és glorificat el meu Pare, que lleveu molt fruit; isereu deixebles 

"Si resteu en mi, i les meves 

meus. 

vereu en la meva amor. 

9 Aixi com m'ha estimat el Pare, també jo us he estimat; perse- 

10 Si guardeu els meus manaments persevereu 

en la meva amor, tal com jo he guardat els manaments del meu Pare 

i persevero en la seva amor. 1 Aquestes coses us he dit, perqué el meu 

goig sigui en vosaltres, i el vostre goig sigui ple. 

12 Aquest és el meu manament, que us estimeu els uns als altres, tal 

com jo us he estimat; ningú no té estimació major que aquesta: que 

doni un la vida pels seus amics. ** Vosaltres sou amics meus, si feu el que 

12, Eph. v, 2; Thes. 1v, 9. 

Cenacle, lPocasió d'aquesta allegoria és 
el calze consagrat que els havia ofert 
després del sopar pasqual. Pero, si 
eren fora vila, davant els vinyatars de 
la vall, la vista dels ceps i dels sar- 
ments podia fornir deliciosament el 
motiu d'aquesta meravellosa allegoria. 
Jesús és el cep, el Pare és el vinyater, 
els deixebles són els sarments que 
viuen de la saba del cep, i que si són 
tallats s'assequen. El vinyater neteja i 
poda la vinya: són les proves enviades 
per Déu. Si romanen units a Ell per 
amor llevaran molt de fruit, grácies a 
Ell, car sense Ell res no podrien fer. 
Aleshores, els donará tot el que de- 

19 - NOU TESTAMENT, ΧΙ 

manaran, puix aquest és el desig del 
Pare, és la gloria del Pare, que llevin 
molt de fruit: així seran vertaderament 
els seus deixebles (1-8). 

Aquesta unió és unió de caritat, d'a- 
mor, d'amistat. Déu Pare ha estimat 
el Fill, i aquest amor eternal s'ha ma- 
nifestat especialment en lP'Encarnació; 
de llavors encá, el Fill havia d'acom- 
plir els manaments del Pare per a tes- 
timoniejar-li la seva amor. D'igual 
faisó Jesús ha estimat els seus deixe- 
bles, 1 ells li testimoniejaran llur amor 
observant els seus manaments. Ells 
són amats, i aixó será la plenitud de 
llur goig (8-11). 
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ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὃ δοῦλος οὖκ οἶδεν 

τί ποιεῖ αὐτοῦ ὃ κύριος: ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα 

παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. lodx ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ 

ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὕπάγητε καὶ καρπὸν 

φέρητε καὶ ὃ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ 

δνόματί μου δῷ ὑμῖν. 1 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

8. DE MVNDI ODIO ET AVXILIO PARACLITI 

18 Εἰ ὃ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν peulonkev. 
ε 19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὃ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει. ὅτι δὲ ἐκ τοῦ 

κόσμου οὖκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο 

μισεῖ ὑμᾶς ὃ κόσμος. 29 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ 

ἔστιν δοῦλος μεῖζων τοῦ κυρίου αὑτοῦ: el ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώ- 

ξουσιν: εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, ταὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 

51: ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ 

οἴδασιν τὸν πέμψαντά με. 33 Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν 

οὐκ εἴχοσαν: νῦν δὲ πρόφασιν οὖκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

38 ὃ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. “el τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν 

νῦν δὲ καὶ 

35 ἀλλ᾽ ἵνα 

"Euloncáv με 

αὐτοῖς ἃ οὐδεῖς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν' 

ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 

πληρωθῇ ὃ λόγος ὃ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι 

δωρεάν. 25“Otav ἔλθῃ ὃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ 

πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖ- 

νος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 

μετ᾽ ἐμοῦ ἐστέ. 

(C. XVI.) 

ναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς: 

ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 
> El LA > A 3 LA 

οὐκ εγνῶσᾶν τὸν πατερα οὐδὲ EpE. 

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν “va μὴ σκανδαλισθῆτε. 

51 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς 

2 ἀποσυ- 

ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὃ ἀποκτείνας 

5 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι 

ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα Úplv ἵνα 

26 om. de ῥ. οταν (TH) pot. q. add. (SV) || XVI. 3 om. ὑμῖν fp. ποιήσουσιν (THV) pot. q. add. (S) 

15. — Les coses que del meu Pare he 
oit, us les he fetes saber. La paraula 
eterna de l'amor. Els caldrá de conti- 
nuar essent servents, puix és ΕἸ] el qui 
els ha escollit, 1 aquesta elecció és la 
millor garantia de que llurs obres fruc- 
tificaran (12-16). 

18-27. — L'odi que el món descre- 

gut manifestará als enviats del Crist. 
Jesús, acabant d'exposar la joia del 
món de la llum on regna la caritat, 
posa els deixebles davant la crua reali- 
tat: hauran de lluitar amb un món hos- 
til. Aquest món, en el sentit evangé- 
lic, és tot alló antagónic als designis de 
Déu. 1 aquest món, adés i ara, els 
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jo us mano. Nous dic ja servents perque el servent no sap el que fa el 

seu amo; amics us he anoménat, perqué totes les coses que del meu Pare 

he oit, us les he fetes saber. No m'heu escollit vosaltres a mi, sinó 

que jo'us he escollit a vosaltres, ius he constituit perque aneu ἱ lleveu 

fruit, i el vostre fruit perduri, a fi que qualsevulla cosa que demaneu al 

Pare en el meu nom, us la doni. 1 Aixó us mano, que us estimeu els 

uns als altres. 

8. DE L'ODI DEL Μόν I DE L”AJUT DEL PARACLET 

18 Si el món us odia, sapigueu que m'ha odiat a mi primer que a vosal- 

tres. 1951 fóssiu del món, el que és seu el món amaria; peró, perqué no 

sou del món, sinó que jo us he escollit d'entre el món per a mi, per aixó 

el món us odia. *%Recordeu-vos de la paraula que us deia: No és major 

un servent que el seu amo; si a mi m'han perseguit, també us perseguiran 

a vosaltres; si la meva paraula han guardat, també guardaran la vostra. 

21 Peró totes aquestes coses faran contra vosaltres a causa del meu nom, 

perqué no coneixen el qui m'ha enviat. ?2Si no hagués vingut, i no els 

hagués parlat, pecat no tindrien; peró ara no tenen excusa de llur pecat. 

23 El qui m'odia a mi, odia també el meu Pare. %Sijo no hagués fet entre 

ells les obres que cap altre no ha fet, pecat no tindrien; peró ara prou les 

han vistes, i m”han odiat a mii al meu Pare. 2 Peró és perque s'acompleixi 

la paraula que en la Llei d*ells és escrita: M'han odiat sense raó. ? Quan 

vindrá el Paraclet, que jo us enviaré des del Pare, Esperit de la veritat 

que del Pare procedeix, ell donará testimoni de mi. “71 també vosaltres 

em sou testimonis, puix que del comengament sou amb mi. 

(CESA) 
2 Us exclouran de les sinagogues; i més, una hora ve, que tot el qui us 

1 Aquestes coses us he dit, perqué no us escandalitzeu. 

occeixi es creurá retre culte a Déu. *I aixó faran, perqué no han conegut 

el Pare, ni a mi. *Peró aquestes coses us he dit, per tal que, quan n'arri- 

16, Mt. xxvux, 19. 17,1lo. 111, 11; 14,7. 20, Mt. x, 24; XxIV, 9. 20, Ps. χχιν, 19. 26, Lc, xxIV, 49. 

. perseguirá a ultranca, per odi al Crist, 
que en definitiva és odi a Déu (18-21). 

25 π- AS OS EAS. 
1-15. —L'acció de l'Esperit Sant res- 

pecte del món i dels apóstols. Jesús 
ha predit als apóstols les persecucions 
que hauran de suportar de part del 
món, i del testimoni de l'Esperit Sant 
a favor seu. Jesús remarca intensa- 

ment aquests dos pensaments i anuncia 
als apostols fets immediats. 

1. — No us escandalitzeu. Previnguts 
del que els esdevindra, els apóstols no 
cauran en defalliment o en menys- 
creenga. Saben per endavant el que 
els costará portar la paraula de Jesús 
al món. (Cf. els primers capítols dels 
Act. Ap.) 
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ὅταν ἔλθῃ ἣ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα 

δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. 

9. PARACLITVS DOCENS DISCIPVLOS. (GAVDIVM DE REDITV CHRISTI 

95N0v de ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ οὐδεὶς ¿E ὑμῶν ἐρωτᾷ pe 

Ποῦ ὑπάγεις ; δ ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἣ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν 

τὴν καρδίαν, ἴἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ 

ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὃ παράκλητος odk ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς" 

ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὕμᾶς. 8 Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει 

τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως" 

ϑπερὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἷς ἐμέ. 19 περὶ δικαιοσύνης 

δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ pe: 1! περὶ δὲ κρί- 

σεως, ὅτι ὃ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 12 Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν 

λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι: ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ 

τινεῦμα τῆς ἀληθείας, δδηγήσει ὕμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν, οὐ γὰρ 

λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγε- 

λεῖ ὑμῖν. 1: ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγε- 

del ὑμῖν. πάντα ὅσα ἔχει ὃ πατὴρ ἐμά ἔστιν’ 15 διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι 

ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ Úutv. 

16 Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ 

με. ΠΕῖπαν οὖν ¿xk τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἔστιν 

τοῦτο ὃ λέγει ἣμὶϊν Μικρὸν καὶ οὗ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν 

καὶ ὄψεσθέ με; καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; léleyov οὖν Τί 

ἔστιν τοῦτο ὃ λέγει μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 19 ἔγνω ᾿Ιησοῦς 

ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ 

ἀλλήλων ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ od θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ 

ὄψεσθέ με; 39 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὕμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε Úpetc, 

ὃ δὲ κόσμος χαρήσεται: ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἣ λύπη ὑμῶν εἷς χα- 

ρὰν γενήσεται. 3:ἣ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἣ ὥρα αὖ- 

τῆς: ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ 

τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἷς τὸν κόσμον. “ καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν 

7 οὐχ ελευσεται (TSV) pot. q. οὐ μὴ ελθη (Π)}}} 13 ε. τ. α. π. (Η) κεῖ εἰς πασαν τὴν αληθειαν 
(Y) pot. p. εν τὴ ἀλήθεια πασὴ (TS) || 13 αχουσει (SV) uel axover (TH) 

8-11. —I ell quan vindrá. L'Esperit  d'haver refusat el Crist; de justicia, car, 
Sant completará l'obra de Jesús: argúi- després de la seva Ascensió será palesa 
rá el món de pecat, eyidenciant el crim 4 tothom la justicia, la santedat i la di- 
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bará hora, us en recordeu, que jo us ho deia. Ino us he dit aquestes 

coses des del comencament, perque era amb vosaltres. 

9. EL PARACLET, INSTRUINT ELS DEIXE- 

BLES. (GOIG PER LA TORNADA DEL CRIST 

δ] ara me'n vaig al qui m'ha enviat, i cap de vosaltres no em pregun- 

ta: ¿On aneu? *Ans, perqué us he dit aquestes coses, la tristesa ha om- 

plert el vostre cor. *Peró jo us dic la veritat, us convé que jo me'n vagi; 

perqué si no me'n vaig, el Paraclet no vindrá a vosaltres; i si me'n vaig, 

us Penviaré. 81 ell quan vindrá, argúirá el món pertocant a pecat, ia 

justicia i a judici; *pertocant a pecat, perqué no creuen en mi; ¡ia 

justicia, perqué me'n vaig al Pare, ija no em veureu; 111 a judici, per- 

qué el princep d'aquest món ja és judicat. 15 Moltes coses encara tinc a 

dir-vos, peró ara no sou capacos de dur-les; 1*peró, quan ell vindra, 

PEsperit de la veritat, us será guia vers tota la veritat, car no parlara de 

per si mateix, sinó que tot el que oirá, dirá, i us anunciará les coses veni- 

dores. **Ell em glorificara a mi, car del meu prendrá, i ho anunciará a 

vosaltres. Tot el que té el Pare és meu; * per aixó he dit que del meu 

prendra, i ho anunciará a vosaltres. 

15 Una estona, i ja no em veieu, i encara una altra estona, i em veureu. 

17 Deien, doncs, entre ells alguns dels seus deixebles: ¿Qué és aixó que 

ens diu: Una estona, ija no em veieu, i encara una altra estona, ¡ em 

veureu; i: Jo me'n vaig al Pare? 

diu: Una estona? 

18 Deien, doncs: ¿Qué és aixó que 

No entenem qué diu. [1931 conegué Jesús que volien 

interrogar-lo i els digué: ¿D'aixó qúestioneu entre vosaltres perque he 

dit: Una estona, i ja no em veieu, i encara una estona, i em veureu? 

20 En veritat, en veritat us dic que vosaltres plorareu i gemegareu, i el món 

s'alegrará; vosaltres us contristareu, peró la vostra tristesa es tornará 

goig. 5114 dona, quan pareix, té tristesa perque és arribada la seva 

hora; peró quan ha parit l'infant, no es recorda més de Pangoixa pel goig 

que hagi vingut un home en el món. * També vosaltres, doncs, ara 

vinitat de Jesús; de judici, puix que 
será desfet l'imperi diabólic que abas- 
segava el món. 

13. — Us sera guia. Vg.: «docebit 
* U0s.» 

14. — Del meu prendra. Jesús s'ex- 
pressa «humano modo», com diuen els 

teólegs, per a fer-se comprendre, puix 
les persones divines tenen la mateixa 
ciencia igualment infinita. L'Esperit 
Sant procedeix de l'amor infinit del Pare 
¡el Fill. 

16-24. — La tristesa i la desfeta mo- 
ral que els vindrá per la Passió immi- 
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μὲν λύπην ἔχετε: πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἧ καρδία, 

καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν. ral ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν 

πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. “¿oc ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν 

ἐν τῷ ὀνόματί μου' αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα Y χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπλη- 

ρωμένη. 

2 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὕμῖν' ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι Ev 

παροιμίαις λαλήσω ὕμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ 

ὑμῖν. 26ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὗ λέγω 

ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν: “Ταὐτὸς γὰρ ὃ πατὴρ 

φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ 

τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον. 

gov" 

29 Λέγουσιν οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ 

μίαν οὐδεμίαν λέγεις. 

ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾶ" 

51 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς 

ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἷς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε" 

οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὃ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 

ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε" 

ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 

(CAMILO) 

αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν 

Πάτερ, ἐλήλυθεν ἣ ὥρα' 

28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἷς τὸν κό- 

πιάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 

Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροι- 

ὅθγνον οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὔ χρείαν 

ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 

ἼΑρτι πιστεύετε; 321801 ἔρχεται ὥρα καὶ 

καὶ 

88 ταῦτα λελάληκα ὕμῖν 

ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, 

PRECATIO CHRISTI PRO VNITATE 

1 Ταῦτα ἐλάλησεν ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς 

δόξασόν σου τὸν υἷόν, ἵνα ὃ υἱὸς δοξάσῃ 

σέ, Ξκαθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας 

αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. ϑαὕτη δέ ἐστιν ἣ αἰώνιος ζωὴ ἵνα 

22 ape (TSV) pot. q. per (H) || 27 θεον (TSV) uel πατρος (A) || XVIL 1 om. σου p. νιος (TH) 
pot. q. add. (SV) 

nent de Jesús es transformará en una 
joia immortal després de la resurrecció 
del Senyor. 

25. — Us he dit en paraboles. En 
aquest coloqui Jesús empra allegories, 
simils i comparances; Vg.: «in pro- 
uerbiis», veladament, sobretot el refe- 
rent ales relacions de Jesús amb el 
Pare. 

Una hora ve. Després de la Resur- 
recció i de la Pentecosta cristiana, hi 
veuran clar. Els Evangelistes remar- 
quen sovint: «aleshores comprengué- 
rem les paraules que ens havia dit» 
(passim). Ara Jesús clou el discurs 
amb una recapitulació categórica sobre 
la seva missió: del cel ha vingut a la 
terra, ara deixa la terra i torna al cel (28). 
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teniu tristesa, peró novament us veuré, ἱ s'alegrará el vostre cor, i el 

vostre goig no us el lleva ningú. 251 en aquell dia no em preguntareu 

res; en veritat, en veritat us dic, si una cosa demaneu al Pare, us la 

donará en el meu nom. *%Fins ara no heu demanat res en el meu nom; 

demaneu i rebreu, perqué el vostre goig sigui complet. 

25 Aquestes coses us he dit en paráboles; una hora ve en qué no us 

parlaré més en paráboles, sinó que obertament parlaré a vosaltres del Pare. 

26 Aquell dia demanareu en el meu nom; i no us dic pas que jo pregaré 

per vosaltres; car el Pare mateix us ama, per tal com vosaltres m'heu 

amat, i heu cregut que jo he eixit de Déu. *8He eixit del Pare, i he 

vingut en el món; novament deixo el món, i me'n vaig al Pare. 5311 

diuen els seus deixebles: Heus aquí que ara parleu palesament, i no dieu 

cap parábola. *%Ara veiem que ho sabeu tot, i que no cal pas que ningú 

us pregunti; per aixó creiem que heu eixit de Déu. *!Els respongué 

Jesús: ¿Ara creieu? 32 Heus aqui que una hora ve, i ja és arribada, en 

qué us dispersareu, cadascú per les seves, i em deixareu sol; peró no só 

sol, perque el Pare és amb mi. 33 Aquestes coses us he dit, perqué en 

mi tingueu pau; en el món teniu angoixa, peró confieu: jo he vengut 

el món. 

10. PREGARIA DE CRIST PER LA UNITAT 

(ΘΚ. 

digué : 

Pare, ha arribat l'hora; glorifiqueu el vostre Fill, perque el Fill us glo- 

rifiqui a Vós, ?puix que li heu donat potestat sobre tota carn, a fi que a 

3] aquesta és la vida eterna, 

1 Aquestes coses parla Jesús, i, algant els ulls al cel, 

tots els que li heu donat doni vida eterna. 

23, Mt. vi, 7; xx1, 22; Mc. x1, 24; Lc. x1, 9; lac. 1, 5. 32, Mt. xxv1, 31; Mc. χιν, 27. 2, Mt. xxvili, 18. 

31. —¿Ara creieu? = ¿creieu que la 
vostra fe és plena i ferma? No encara, 
car dins de poc us dispersareu com un 
ramat espaordit, iem deixareu sol! — 
Alguns comentaristes treuen l'interro- 
ganti fan la frase afirmativa: Cert, ara 
creieu; aixó no obstant, s'acosta 1'hora 
de la prova i la vostra fe trontollara. 

XVII. — Aquesta pregaária per la uni- 
tat la digué, segurament, Jesús anant a 
Getsemaní, en un moment d'atur abans 
de travessar el torrent de Cedró. Quan 
a la nit, enmig del gran silenci, hom fa 

aquest cami del Cenacle a Getsemani, 
hom imagina, quasi diria hom veu, els 
deixebles consirosos aplegats a entorn 
de Jesús qui dret esguarda el cel a la 
vora del torrent. 

a) Jesús comenga pregant el Pare 
per a Ell mateix (1-5): ha vingut per a 
donar als homes la vida eterna, que és 
la gloria; és just, doncs, que entri com 
a home en la gloria que posseia de tota 
eternitat. 

b) Després prega pels apóstols: són 
seus, i per aixó mateix són també del 
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γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας, ᾿Ιησοῦν Χρι- 

στόν. Ἅἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι 

ἵνα ποιήσω: ὅ καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξη A 

εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 

Θ᾽ Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις oda ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ 

κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν. 

Ἰνῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα ἔδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσίν: 8ὅτι τὰ ῥήμα- 

τα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς 

9 Ἐγὼ 

οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς 

ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ" 

μοι, ὅτι σοί εἶσιν, 19 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἔστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδό-- 

ξασμαι ἐν αὐτοῖς. 1! καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ 

κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἔν 

12 “Ὅτε ἤμην 

μετ᾽ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ 

τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς. 

ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ, αὐτῶν ἀπώλετο εἶ μὴ ὃ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα 

A γραφὴ πληρωθῇ. 
κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. 

13yQv δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἔν τῷ 

14᾿Εγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὃ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι 

οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 15 οὐκ 

ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃης αὐτοὺς ἐκ τοῦ 

πονηροῦ. 16Ek τοῦ κόσμου οὖκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 

1 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθεία: ὃ λόγος ὃ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. 18κα- 

θὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἷς τὸν 
y κόσμον: Pkal ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ 

ἡγιασμένοι ἐν ἀληθεία. 

200% περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων 

διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἷς ἐμέ, iva πάντες ἕν ὦσιν, καθὼς σύ, πατήρ, 

ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἣμῖν ὦσιν, ἵνα ὃ κόσμος πιστεύῃ 

ὅτι σύ με ἀπέστειλας: 233 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, 

6 εδωχας! (TH) uel δεδωχας (SV) |] τετηρηχαν (TH) pot. φ. τετηρηχασι (SV) |] [17 ἐεδωχας (ΗῚ 
uel δεδωχας (TSV)||8 εδωχας (TH) uel δεδωχας (SV) || 11 αυτοι (TH) pot. q- ουτοι (SV) || 13 εαυ- 
τοις (THV) pot. q. autotc (S) [| 16 οὐχ εἰμι ex του χοσμον (TH) uel ex τ. χ. οὐχ εἰμι (SV) |] 21 πι- 
στευὴ (TH) pot. q. πιστευση (SV) 

Pare, puix que tot és comú entre el 
Pare i el Fill. Jesús prega per ells, puix 
que hauran de lluitar amb l'envestida 
del món; cal que conservin la unitat, 

que siguin guardats de tot contagi de 
mal, que siguin santificats en la fe re- 

buda i consagrats en la veritat que hau- 
ran d'escampar pel món, car aixi com 
ΕἸ] havia estat enviat al món, així ΕἸ] 
enviará els seus apóstols (6-19). 

c) Jesús prega per tots els cristians 
que creuran per la paraula dels seus 
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que us coneguin a Vós, Púnic Déu vertader, i al qui heu enviat, Jesucrist. 

£Jo us he glorificat sobre la terra, havent acomplert l'obra que m'heu do- 

nat a fer. lara, glorifiqueu-me Vós, Pare, en Vós mateix amb la gloria 

que en Vós tenia abans d'ésser el món. 

SHe manifestat el vostre nom als homes que del món em donáreu. 

“Ara 

saben que totes les coses que em donáreu vénen de Vós, *car les paraules 

Vostres eren, i me'ls donáreu, i la vostra paraula han guardat. 

que em donareu, els he tramés, i ells les han rebudes, i han conegut ve- 

rament que de Vós he eixit, i han cregut que Vós m'heu enviat. *Jo 

prego per ells: no prego pel món, sinó per aquells que m'heu donat, puix 

que vostres són. 191 tot el que és meu és vostre, i el que és vostre és 

meu, i he estat glorificat en ells. 111 jo no só més en el món, peró 

aquests són en el món, i jo vinc a Vós. Pare sant, conserveu-los en el 

vostre nom, que m'heu donat, perqué siguin τι, aixi com nosaltres. 

12 Quan era amb ells, jo els conservava en el vostre nom, que m'heu donat, 

i els he guardat, i cap d'ells no s'és perdut, sinó el fill de la perdició, perqué 

s'acompleixi l”Escriptura. 151 ara vinc a Vos, i aquestes coses parlo en el 

l14Jo els he donat 

la vostra paraula, i el món els ha odiat, perque no són del món; així com 

món, perqué tinguin ple el meu goig en ells mateixos. 

jo no só pas del món; no prego perqué els lleveu del món, sinó perque 

els guardeu del mal. 16 Νο són pas del món, com jo no só pas del món. 

17 Consagreu-los en la veritat; la vostra paraula veritat és. 18 Aixicom a 

mi m'heu enviat al món, aixi jo els he enviat a ells al món; 31 per ells 

em consagro jo mateix, perque siguin també ells consagrats en veritat. 

201 no prego sols per ells, sinó també pels creients en mi per llur pa- 

raula, ? que tots siguin τι, com Vós, Pare, en mi ijo en Vós, que també 

ells siguin en nosaltres, talment que el món cregui que Vós m'heu enviat. 

221 jo la gloria que m'heu donada els he donat, perque siguin τι, com 
12, Ps. cvrrr, 8. 

enviats. Caldrá que conservin la uni- 
taten una sola Església que tindrá la 
penyora de la seva permanencia vivent 
(20-26). 

17. — Consagreu-los en la veritat. 
“AyiáLo, és oferir la víctima, i també 
la santificació, la consagració que re- 
sulta d'aquesta oblació. Per tal d'ob- 
tenir la consagració dels seus, Jesús co- 
menga consumant la seva propia (19). 

18. — Jo els he enviat. Es un passat 
d'anticipació, com en el y. 2. La mis- 

sió és consecutiva a la consagració, 
com en X, 36. 

22. — Λόξα, la «gloria» donada pel 
Pare a Jesús, ila donada per Jesús als 
deixebles, l'efecte de la qual ha d'ésser 
que els deixebles siguin u, com el Pare 
i Jesús són u, és la naturalesa divina, 
per la qual el Pare i Jesús no són sinó 
un. La participació comuna dels dei- 
xebles a aquesta naturalesa divina (per 
la grácia santificant) será el fonament 
de llur unió. Comp. els vv. 11 1 26. 
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ἵνα ὦσιν Ev καθὼς ἡμεῖς Ev, 33 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν 

τετελειωμένοι εἷς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὃ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ 

ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 3: Πατήρ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω 

ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν 
25 []α΄- 

τὴρ δίκαιε, καὶ ὃ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνω- 

ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 

σαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας, ral ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ 

γνωρίσω, ἵνα ἣ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ἦ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 

II. IESVS ANTE SYNEDROS 

(XVII, 1-28) 

1. IESVS COMPREHENDITVR 

(C. XVII.) 

τοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, gig ὃν εἰσῆλθεν 

1 Ταῦτα εἰπὼν ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὖ- 

αὐτὸς καὶ oí μαθηταὶ αὐτοῦ. 

2Ἤιδει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις 

συνήχθη 

τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας 

᾿Ιησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. ὃ3ὁ οὖν ᾿Ιούδας λαβὼν 

ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. “4᾽Ιησοῦς οὖν εἰδὼς 

τιάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξῆλθεν, καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε; 

ὅ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς ᾿Εγώ εἶμι. 

εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν. 5 ὡς οὖν εἶπεν 

1 πάλιν 

᾿Ιησοῦν τὸν Να- 

αὐτοῖς ᾿Εγώ εἶμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 

οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτε; ol δὲ εἶπαν 

ζωραῖον. 8 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἶμι: el οὖν ἐμὲ 

1 του Κεδρων (8) pot. q. του Kedpov (T) uel των Κεδρων (HV) || 5 om. οΤήησους a. eyw (TH) 
pot. q. add. (SV) || 7 ἐπηρώτησεν αντους H) αυτους ἐπηρωτησεν (TSV) 

1-11. —Cf. Mt. XXVI, 47-56; Mc. 
XIV, 43-52; Lc. XXIL, 47-53. 

3.—La cohort. No pas tota la cohort 
formada per 600 homes, sinó un esca- 
mot dels que guardaven la fortalesa 
Antonia. Amb els soldats romans hi 
anaven també els satélits del Sanedrí 
(cf. els llocs paraMels). Els sanedrites 
demanaren al Procurador l'escamot de 

soldats que mantenien l'ordre en el 
Temple durant les grans festes religio- 
ses, per a ofegar qualsevol possible 
moviment popular. 

4-8.—Aquest episodi és propi de Jo. 
Alguns comentaristes, antics 1 mo- 

derns, troben que el fet de caure en 
terra els qui anaven a la captura de 
Jesús, no era efecte de la impressió 
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nosaltres som u; "jo en ells i Vós en mi, que siguin perfectament u, tal- 

ment que conegui el món que Vós m'heu enviat, ¡ els heu estimat a ells, 

aixi com m'heu estimat a mi. ?*Pare, aquells que m'heu donat, vull que 

on só jo també ells siguin amb mi, a fi que vegin la glória meva que Vós 

m'”heu donat, car m'heu estimat d'abans de la constitució del món. 

25 Pare just, el món no us ha pas conegut, peró jo us he conegut, i aquests 

també han conegut que Vós m'heu enviat. 361 els he fet conéixer el vos- 

tre nom, i els el faré encara contixer, per tal que l'amor, amb qué m'heu 

estimat, en ells sigui, i jo en ells. 

II. JESÚS DAVANT EL SANEDRÍ 
(XVIII, 1-28) 

I. JESÚS ÉS PRES 

(C. XVII.) 

deixebles a l'altra banda del torrent Cedró, on hi havia un jardi, en el 

qual entrá ell i els seus deixebles. 

21 Judas, el qui el traia, també sabia el lloc, perqué moltes vegades 

Jesús s'havia reunit alli amb els seus deixebles. Judas, doncs, havent 

pres la cohort i uns guardes dels dels princeps dels sacerdots i fariseus, se 

1 Havent dit aquestes coses, Jesús se n'eixi amb els seus 

n'hi ve amb falles, llanternes i armes. Jesús, doncs, que sabia tot el que 

havia de venir sobre ell, sorti; ¡els diu: ¿Qui cerqueu? *Li respon- 

Els diu: Só jo. I Judas, el qui el traia, 

6 Quan, doncs, els digué: Só jo; es feren enrera, i 

“Novament, doncs, els pregunta: ¿Qui cerqueu? 

I ells digueren: Jesús, el Natzaré. PRespongué Jesús: Us he dit que só 

9 Per tal 

3, Mt. xxv1, 475 Mc. χιν, 43; Lc. xxi1, 47. 

gueren: Jesús, el Natzaré. 

també era amb ells. 

caigueren en terra. 

jo; si, doncs, em cerqueu a mi, deixeu aquests que se'n vagin. 

1,11 Sam, xv, 23; Mt, xxvx, 36; Mc. χιν, 325 Lc. χχιι, 39. 

causada per la resposta serena i majes- qui se dégageait de sa personne. 1] 
tuosa: «Só jo», sinó que cal admetre serait sans doute exagéré de s'imaginer 
un miracle, pel qual Jesús manifestava 
el seu poder sobrehumaá tot ἱ acceptant 
aquella humiliació. Lagrange, en canvi 
(entre altres de la mateixa opinió), diu: 
«Jean, y a vu Pindice du pouvoir sur- 
naturel de Jésus, manifesté dans son 
accent, dans son regard, dans l'autorité 

tous les assistents s'effondrant comme 
des soldats de plomb» (1, Ευ., p. 535). 
Podria ésser que, els qui anaven enda- 
vant, com portantla paraula, reculessin 
davant la severa majestat de Jesús i 
trabuquessin als qui s'agombolaven al 
darrera llur. 
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ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὕπάγεϊν. va πληρωθῇ ὃ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι 

Οὕς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 

ἸΟΣίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν 

τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. 

ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 11 εἶπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ Βάλε 

τὴν μάχαιραν εἷς τὴν θήκην’ τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὃ πατὴρ οὐ 

μὴ πίω αὐτό; 15 Ἢ οὖν σπεῖρα καὶ ὃ χιλίαρχος καὶ ol ὑπηρέται τῶν 

᾿Ιουδαίων συνέλαβον τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν. 

2. ΑΙΝΝΑΕ PONTIFICI SISTITVR ET A PETRO SEMEL NEGATVR 

Ea A 13 Kai ἤγαγον πρὸς “Avvav πρῶτον’ ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ [Καιάφα, 

ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου’ 14ἦν δὲ Koma ὃ συμβου- 

λεύσας τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ 

τοῦ λαοῦ. 

1δ᾽ Ηκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. 

ὃ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἣν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ 

Ἴησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 166 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ 

θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὃ μαθητὴς ὃ ἄλλος ὃ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως 

καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. Τ᾿ λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ 

ἣ παιδίσκη ἣ θυρωρός Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου 

τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἶμί. 18 εἱστήκεισαν δὲ οἵ δοῦλοι καὶ οἵ 

ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ¿Bepualvovro: ἦν 

δὲ καί ὃ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. 

190 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν ᾿Ιησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 29 ἀπεκρίθη αὐτῷ ᾿Ιησοῦς ᾿Εγὼ παρρησία 

λελάληκα τῷ κόσμῳ. ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ 

ἱερῷ, ὅπου πάντες οἵ ᾿Ιουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα 

οὐδέν: 5:τί με ἐρωτᾶς ; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς" 

ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. tabta δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρε- 

στηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ εἰπών Οὕτως ἄπο- 

κρίνη τῷ ἀρχιερεῖ; 38 ἀπεκρίθη αὐτῷ ᾿Ιησοῦς El κακῶς ἐλάλησα, μαρ- 

τύρησον περί τοῦ κακοῦ’ εἶ δὲ καλῶς, τί με δέρεις ; 

11.— El calze. Símbol dels sofri- 12. — El tribú. χιλίαρχος, era cap 
ments de la Passió. Cf. Is. LI, 16; Ir. d'un miler de soldats. 
LOS 1 15. — I seguia a Jesús Simo Pere. Les 
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que s'acomplis la paraula que havia dit: Dels que em donareu, ni un no 

n'he perdut. 

10 Simó Pere, doncs, que tenia un glavi, 561 tragué i colpi el servent 

del gran sacerdot, i li talla Porella dreta. 1 el nom del servent era Mal- 

cus. MJesús, doncs, digué a Pere: Posa el glavi en la beina; el calze 

que el Pare m'ha donat, ¿no lP'he de beure? **La cohort, doncs, i el 

tribú i els guardes dels Jueus prengueren Jesús, i el lligaren. 

2. Jesús ÉS PORTAT A ÁnAs. PRIMERA NEGACIÓ DE PERE 

13] el dugueren primer a Anás; car era sogre de Caifás, el qual era 

gran sacerdot aquell any. 141 era Caifás el qui havia donat als Jueus el 

consell: Convé que un sol home mori per al poble. 

16] seguia a Jesús Simó Pere, i un altre deixeble. I aquell deixeble 

era conegut del gran sacerdot, i entrá amb Jesús en el palau del gran sa- 

cerdot, 161 Pere s'estava fora, a la porta. Eixi, doncs, lPaltre deixeble, 

que era conegut del gran sacerdot, i parla a la portera, i introdui Pere. 

17 Diu, doncs, a Pere, la criada que guardava la porta: ¿No ets pas tu 

també dels deixebles d'aquest home? Diu ell: No en só. [151 els ser- 

vents i els guardes, havent encés una caliuera, perqué feia fred, s'hi esta- 

ven i s'escalfaven, i Pere també s'hi estava amb ells, escalfant-se. 

13 El gran sacerdot interroga, doncs, Jesús sobre els seus deixebles i la 

seva doctrina. Li respongué Jesús: Jo he parlat manifestament al món, 

jo sempre he ensenyat en la sinagoga i en el Temple, on tots els Jueus 

Pre- 

gunta als qui m'escoltaven qué els he parlat; ells les saben les coses que 

deia jo. 221, havent ell dit aixó, un dels guardes que era alli doná una 

bufetada a Jesús, dient: ¿Aixi contestes al gran sacerdot? *BLi respon- 

gué Jesús: Si malament he parlat, dóna proves del mal; i¡, si he parlat 

bé, ¿per qué em pegues? 

13, Lc. 111, 2. 

s'apleguen, i ocultament no he dit res. ¿Per qué em preguntes? 

14, Sup. xr, 49. 16, Mt, xxv1, 58; Mc. χιν, 545 Lc. ΧΧΙΙ, 55. 

escenes de les negacions s'esdevingue-  dria, trasposen el verset 24 abans del 
ren en Patri de Caifás. Jo. parla de 1 
Vanada d'Anás a Caifás en el v. 24; 
com que tot el relatat en els versets 
15, 16 i τὸ, passá a casa de Caifás 
segons els sinóptics, molts comen- 
taristes, seguint sant Ciril d'Alexan- 

4. 
16.—Cf. Mt. XXVI, 58; Mc. XV, 1; 

Lc. XXII, 55 1165 notes. 
18. — Jo. testimoni ocular, destria 

els δοῦλοι, «servents» dels ὑπηρέται, 
«guardes». 
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3. A CAIPHA TRADITVR ET A PETRO BIS NEGATVR 

222Amiécteldlev δὲ αὐτὸν ὃ “Avvac δεδεμένον πρὸς Καιάφαν τὸν 

ἀρχιερέα. 
rs 25 Ἣν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ 

Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν 

Οὐκ εἶμί. Ξθλέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν 

οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ per 

αὐτοῦ; Σῖ πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος: καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 

TI. IESVS ANTE PILATVM 

(XVIIL, 28 - XIX, 16) 

1. PRIMA INQVISITIO 

28"Ayovaw οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καιάφα εἷς τὸ πραιτώριον: ἦν 

δὲ πρωί καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἷς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν 

ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 39 Ἐξῆλθεν οὖν ὃ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς 

καί φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε τοῦ ἀνθρώπου τούτου ; 80 ἀπεκρί- 
5 2 El sr > LA ea rm El EY θησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ El ν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρε- - Y p 

δώκαμεν αὐτὸν. “εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, 

καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον οὖν αὐτῷ oí ᾿Ιουδαῖοι 

Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα: iva ὃ λόγος τοῦ ᾿Ιησοῦ πλη- 

ρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν, 

33 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὃ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν 
> 

Ιησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; 53: ἀπεκρίθη 

Ἴησοθς ᾿Απὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 

35 ἀπεκρίθη ὃ Πιλᾶτο Μήτι ἐγὼ "loudalóc εἶμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ ρίϑη n 
24 depot. q. οὐν (THSV || 29 om. χατα p. φερετε ¡TH) pot. q. add. (SV) || 31 o a. πίλατος (TSV) 

pot. q. om. (H) || οὖν p. εἰπὸν (TSV, pot. q. om. (H)|| 34 εἰπον σοι (A) uel σοι εἰπὸν (TSV) 

28-40. — Cf. Mt. XXVII, 1-2; XI, creta contra Jesús: ells l'havien condem- 
22; Mc. XV, 1-14; Lc. XXIII, 1-4. nat a mort per una causa purament 

30. — No te P'hauriem pas lliurat. Jo. religiosa, i menaven el condemnat a 
posa clarament de manifest la tortuosi- Pilat per tal que aquest executés llur 
tat dels jueus en el plet de Jesús. La  senténcia, puix ells no podien aplicar 
primera idea dels sanedrites era d'abs- la pena capital. 
tenir-se de formular cap acusació con- 31. — Segons la vostra llei judiqueu-lo. 
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3. SEGONA I TERCERA NEGACIÓ DE PERE 

24] Anás Penvia lligat a Caifas, el gran sacerdot. 

251 Simó Pere s'hi estava, escalfant-se. 

pas tu també dels seus deixebles ? 

Deien-li, doncs, ¿no ets 

ΕἸ] ho negá, i digué: No en só. *6Li 

diu un dels servents del gran sacerdot, que era parent d'aquell a qui Pere 

tallá Porella: ¿No t'he vist jo amb ell en el jardi? 2 Novament, doncs, 

περὰ Pere; i tot seguit un gall canta. 

III. JESÚS DAVANT PILAT 
(XVIIL, 29 - XIX, 16) 

I. PRIMER INTERROGATORI 

28 Porten, doncs, Jesús de Caifás al pretori; i era a punta de sol; i ells 

no entraren en el pretori perqué no es contaminessin, sinó que poguessin 

menjar la Pasqua. ?*Sorti, doncs, Pilat, a fora envers ells; i diu: ¿Qui- 

na acusació porteu contra aquest home? “Ὁ Respongueren i li digueren : 

81 Els digué, 

doncs, Pilat: Preneu-lo vosaltres mateixos, i segons la vostra llei judi- 

Si aquest no fos malfactor, no te l'hauriem pas lliurat. 

queu-lo. Li deien, doncs, els Jueus: A nosaltres no ens és permés de 

32 Per tal que s'acomplis la paraula que Jesús digué, 

significant de quina mort havia de morir. 

donar mort a ningú. 

383 Llavors entrá, doncs, novament Pilat en el pretori, i cridá a Jesús, i 

li digué: ¿Tu ets el rei dels Jueus? *Respongué Jesús: ¿De per tu 

mateix dius aixó, o bé altres ho han dit de mi? ὃ Respongué Pilat: 

¿Per ventura só jueu jo? La nació teva i els princeps dels sacerdots 'han 

24, Mt. xxvx, 575 Mc. x1v, 535 Lc. xxt1, 54. 25, Mt. xxv1, 69; Mc. χιν, 67; Lc. xx11, 56. 28, Mt. xxvir, 
2; Mc. xv, 1; Lc. xx, 13 Act. x, 28; X1, 3. 32, Mt. xx, 19. 33, Mt. xxx11, 11; Mc. xv, 2; Lc. ΧΧΙΙ͂Σ, 3. 

Pilat ignorava, o fingí ignorar, que Je- 
sús havia estat condemnat pel Sanedri, 
i per aixó els invita a aplicar-li les lleis 
jueves, excepte, naturalment, la pena 
de mort, reservada a l'albir del Procu- 
rador. 

32. — Per tal que s'acomplis la parau- 

la que Jesús... Que seria crucificat (Mt. 
ΧΧ, τὸν Oo Π|. e MIE 285 OU 
2-3). 

Els jueus podien lapidar-lo (Lv. XXV, 
14); peró sols el Procurador romá 
podia condemnar al suplici de la creu, 
com a rebeHió contra 1'Estat. 
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ol ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί: τί ἐποίησας ; 36 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Ἢ 

βασιλεία ἣ ἐμὴ οὖκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου: εἶ ἐκ τοῦ κόσμου τού- 

του ἦν ἡ βασιλεία ἣ ἐμή, ol ὑπηρέται oí ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ πα- 

ραδοθῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις: νῦν δὲ ἣ βασιλεία ἣ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 

51 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὃ Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ ; ἀπεκρίθη ὃ ᾿Ιησοῦς 

Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἶμι. ἐγὼ εἷς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἷς τοῦτο 

ἐλήλυθα εἷς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὃ ὧν ἐκ τῆς 

ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. ὅϑλέγει αὐτῷ ὃ Πιλᾶτος Τί ἐστιν 

ἀλήθεια; 

Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, καὶ λέγει αὐὖ- 

τοῖς ᾿Εγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. ὅ9 Ἔστιν δὲ συνήθεια 

ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὕμῖν ἐν τῷ Πάσχα: βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὕμῖν 

τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ιουδαίων; “4θἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες Μὴ 

τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὃ Βαραββᾶς λῃστής. 

2. HFLAGELLATIO ET CORONATIO 

(C. XIX.) ἸτΤότε οὖν ἔλαβεν ὃ Πιλᾶτος τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐμαστί- 

γῶσεν. 3 καὶ οἵ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ, ἀκανθῶν ἐπέθηκαν 

αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, ὃ καὶ ἤρ- 

χοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε, ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. καὶ 

ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 

4᾿Ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὃ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὖ- 

τὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. δ ἐξῆλθεν οὖν 

ὃ ᾿Ιησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἵμά- 

τιον. καὶ λέγει αὐτοῖς ᾿Ιδοὺ ὃ ἄνθρωπος, θὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἵ 

ἀρχιερεῖς καὶ ol ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρω- 

σον. λέγει αὐτοῖς ὃ Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑὕμεϊς καὶ σταυρώσατε, 

ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι 

Ἡμεϊς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν 

θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 

3. ΤΈΚΤΙΑ INQVISITIO 

8“Ote οὖν ἤκουσεν ὃ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 

9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ [Πόθεν el 

36 ἡ βασίλεια y eun? (THV) pot. q. ἡ ἐμὴ B. (5) |] 39 ἀπολυσω υμιν (THV,) pot. q. v. αι. (S) || 
XIX. 4 εξηλθεν (T) pot. q. χαι εξηλθεν (A) 
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lliurat a miz ¿qué has fet? %6Respongué Jesús: El meu regne no és 

d'aquest món; si d'aquest món fos el meu regne, els meus guardes prou 

lluitarien perqué no fos lliurat als Jueus; el meu regne, doncs, no és pas 

Paci. Li digué, doncs, Pilat: Aixi, doncs, ¿tu ets rei?  Respongué 

Jesús: Tu ho dius: só rei. Jo per aixó he nascut i per αἰχὸ he vingut 

en el món, per donar testimoni a la veritat; tot aquell qui ve de la veritat 

escolta la meva veu. 3 Li diu Pilat: ¿Qué és la veritat? 

Ι, havent dit aixó, sorti novament envers els Jueus; ¡els diu: Jo no 

trobo en ell cap culpa. *Costum vostre és que us n'alliberi un en la 

Pasqua; ¿voleu, doncs, que us alliberi el rei dels Jueus? 4%De nou cla- 

maren, doncs, dient: No aquest, sinó Barrabás. 1 Barrabás era bergant. 

2. FLAGELLACIÓ I CORONACIÓ 

(C. XIX). *Pilat, doncs, prengué llavors Jesús, i Passotá. 21 els 

soldats, havent entrellagat una corona d”espines, la hi posaren al cap, i el 

cobriren amb un mantell de púrpura; *is'atansaven a ell i deien: Salve, 

rei dels Jueus; i li donaven bufetades. 

1Sorti Pilat novament a fora; ¡els diu: Heus aqui que us el duc fora 

per tal que vegeu que no trobo cap culpa en ell. *Sorti, doncs, Jesús a 

fora, portant la corona d'espines i el mantell de púrpura. 1 els diu: Heus 

aqui l'home. Quan, doncs, el veieren els princeps dels sacerdots i els 

guardes, cridaren, dient: A la creu, a la creu! Els diu Pilat: Preneu-lo 

vosaltres mateixos i crucifiqueu-lo ; que jo no trobo pas culpa en ell. “Li 

respongueren els Jueus: Nosaltres tenim una llei i segons la llei ha de 

morir, perqué s'ha fet ell mateix Fill de Déu. 

3. NOU INTERROGATORI 

8 Quan, doncs, Pilat senti aquesta paraula, temé més, %i entrá novament 

en el pretori; i diu a Jesús: ¿D'on ets tu? 1 Jesús no li torná resposta. 

39, Mt. χχυιι, ᾿ς; Mc. xv, 6; Lc. xx111, 17. 2, Mt. xxvi, 27; Mc. xv, 16. 

XIX.—Cf. Mt. XXVII, 24; Mc. XV, 7. — Nosaltres tenim una llei. Cf. 
E OU Lv. XXIV, 15-16; Dt. XVI'I, 20. 

20 - NOU TESTAMENT, XII 
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, 
σύ; ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. [λέγει οὖν αὐτῷ ὃ Mi- 

λᾶτος ”Epol οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ 

ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 1: ἀπεκρίθη αὐτῷ ᾿Ιησοῦς Οὐκ εἶχες 

ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν el μὴ Av δεδομένον σοι ἄνωθεν: διὰ τοῦτο 

ὃ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 

4. PERVICACIA IvDAEORVM EVINCIT PILATI SEGNEM VOLVNTATEM 

€ 
12 Ἐκ τούτου ὃ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν: oí δὲ ᾿Ιουδαῖοι 

ἐκραύγασαν λέγοντες ᾿Εὰν τοῦτον ἀπολύσηῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσα- 

ρος: πᾶς ὃ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ ΚΚαίσαρι. 18 Ὃ οὖν Πι- 

λᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν 

ἐπὶ βήματος εἷς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ᾿Εβραιστὶ δὲ Γαββαθά. 

14 Av δὲ παρασκευὴ τοῦ Πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς "lov- 

δαίοις *ldz ὃ βασιλεὺς μῶν. 15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι “Apov ἄρον, 

σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὃ Πιλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυ- 

póco; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 

16 Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. 

5. ITER AD GOLGOTHA 

MapétaBov οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν: kal βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν 

ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται ᾿Εβραιστὶ Podyo- 

θᾶ, 18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δὺο ἐντεῦθεν καὶ 

ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν. 

6. PONITVR TITVLVS 

19*Eypayev de καὶ τίτλον ὃ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ otaupod: 

ἣν δὲ γεγραμμένον IHZOYZ O ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ O BAZIAEYZ ΤΩΝ 

ΙΟΥΔΑΙΩΝ. ?2%rto0tov οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν "lov- 

δαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὃ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὃ ᾿Ιησοῦς" 

καὶ Av γεγραμμένον ᾿Εβραιστί, ἹΡωμαιστί, Ἑλληνιστί. 3: ἔλεγον οὖν τῷ 

Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ᾿Ιουδαίων Μὴ γράφε “O βασιλεὺς τῶν ᾿Ἰου- 

δαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων elul. 523 ἀπε- 

κρίθη ὃ Πιλᾶτος Ὅ γέγραφα γέγραφα. 

12 ἐεχραυγασαν (HV) uel εχραυγαζον (TS) || 17 auto (H) uel εαυτω (TSV) |] 21 των Ιουδαιων 
ειμι (1) pot. q. e. τ. 1. (TSV) 
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19 Li diu, doncs, Pilat: ¿A mi no em parles? ¿No saps que tinc potestat 

d'alliberar-te i tinc potestat de crucificar-te? 1111 respongué Jesús: No 

tindries cap potestat sobre mi, si no thagués estat donada de dalt; per 

aixó el qui m'ha lliurat a tu té major pecat. 

4. L'OBSTINACIÓ DELS JUEUS TRIOMFA DE LA FEBLESA DE PILAT 

12 Després d'aixó Pilat cercava d'alliberar-lo; pero els Jueus cridaren, 

dient: Si alliberes aquest, no ets amic del César; tot el qui es fa rei ell 

mateix, es declara contra el César. *Pilat, doncs, havent sentit aquestes 

paraules, dugué Jesús a fora, i s'assegué en el tribunal, en el lloc anome- 

nat Lithostrotos, ien hebreu Gabbathá. 141 era la preparació de la Pas- 

qua, devers hora sexta. 1 diu als Jueus: Heus aci el vostre rei! 18 ΕἸ]5, 

doncs, cridaren: Fora! Fora!  Crucifica"1! Els diu Pilat: ¿El rei 

vostre crucificaré? Respongueren els princeps dels sacerdots: No tenim 

altre rei, sinó César. 

16 Llavors, doncs, els el lliurá perque fos crucificat. 

5. (CAMÍ DEL GOLGOTA 

Prengueren, doncs, amb ells Jesús. 171, portant-se ell la creu, sorti 

envers l'anomenat Lloc de la Calavera, que en hebreu es diu Golgotha, 

18 on el crucificaren, i amb ell altres dos, a banda i banda, i al mig Jesús. 

6. EL TÍTOL DE LA CREU DE JESÚS 

191 Pilat escrivíi també un titol, i el posá sobre la creu; i duia escrit: 

JESÚS EL NATZARE, EL REI DELS JUEUS. *Llegiren, doncs, 

aquest titol molts dels Jueus, puix que era prop de la ciutat el lloc on 

fou crucificat Jesús, i era escrit en hebreu, romá i grec. ?!Deien, doncs, 

a Pilat els princeps dels sacerdots dels Jueus: No escriguis: El rei dels 

Jueus; sinó que ell digué: Só el rei dels Jueus. *2Respongué: El que 

he escrit, he escrit. 
17, Mt. xxvi1, 33; Mc. xv, 225 Lc. xxu, 33. 

13. — Lithostrotos. Significa lloc em-  rava tot el que calia per a fer el repós 
pedrat; Gabbatha = lloc eminent, so-  sabátic;tothavia de quedarllest abans de 
bresortint; en siro-caldeu. la posta del sol. —Hora sexta = migdia. 

14. — La preparacióo de la Pasqua. 16. — Cf. Mt. XXVII, 31; Mc. XV, 
Era el divendres, dia en qué es prepa- 20; Lc. XXIII, 26. 
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7. DivisiO VESTIMENTORVM 

2301 οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν ᾿Ιησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια 

αὖτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν 

χιτῶνα. ἦν δὲ ὃ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὕφαντὸς δι' ὅλου" 

Ξε εῖπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ 

αὐτοῦ τίνος ἔσται: ἵνα ἣ γραφὴ πληρωθῇ 

Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς 

καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. 

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν" 

8. IESV TESTAMENTVM 

25 Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ "Inco0 ἣ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἧ 

ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἧ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία Y Μαγδα- 

ληνή. 326 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν 

ἠγάπα λέγει τῇ μητρί Γύναι, ἴδε ὃ υἱός σου. 31 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ 

δε Y μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὃ μαθητὴς αὐτὴν 

εἷς τὰ ἴδια. 

9. SiTIO 

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὃ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ 

ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ. ὅϑσκεθος ἔκειτο ὄξους μεστόν. σπόγγον οὖν 

μεστὸν τοῦ ὄξους ὕσσῷ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 

10. Mors CHRISTI 

ϑο΄Οτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Τετέλεσται. Kal κλίνας 

τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. 

24 om. Ἢ λεγουσα p. πληρωθὴ (ΤῊ) pot. q. add. (SV) || 29 νσσω, non autem ὑσσώπῳ (THST) 

24. — A τοῦ. Cf. Ps. XXI, 19, ci- 25. — Prop de la creu. Mc. (XV, 40) 
tat segons la LXX. iLc. (XXIIL, 49) diuen: de lluny, peró 
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7- REPARTIMENT DE LES VESTIDURES 

23 Els soldats, doncs, havent crucificat Jesús, prengueren les seves ves- 

tidures, i en feren quatre parts, una per cada soldat, i la túnica. 1 era la 

túnica sense costura, teixida en una sola peca des de dalt. ?*Digueren, 

doncs, ells amb ells: no Pesquincem, ans fem-nos a sorts de qui será; per 

tal que s'acomplis 1”Escriptura : 

Es repartiren entre ells els meus vestits, 

i es feren a sorts la meva túnica. 

Aixo, doncs, feren els soldats. 

8. TESTAMENT DE JESÚS 

251 'estaven prop de la creu de Jesús la seva Mare, i la germana de la 

seva Mare, Maria, la de Clopas, i Maria, la Magdalena. * Jesús, doncs, 

veient la seva Mare i alli junt el deixeble que ell estimava, diu a la Mare: 

Dona, heus aquí el vostre fill. * Després diu al deixeble: Vet aqui la 

teva Mare. 1 des d'aquella hora la prengué el deixeble a casa seva. 

9. TINC SET 

28 Després d'aixo, sabent Jesús que ja tot és acabat, per tal que s"acom- 

pleixi PEscriptura, diu: Tinc set. 2 Hi havia alli un vas ple de vinagre. 

Clavant, doncs, a una llanga una esponja xopa de vinagre, l'acostaren a la 

seva boca. 

10. MORT DE CRIST 

30 Quan Jesús, doncs, hagué pres el vinagre, digué: És acabat. 1, 

havent inclinat el cap, reté Pesperit. 

23, Mt. xxvi, 35; Mc. xv, 24; Lc, xxt1, 34. 24, Ps, xxI, 19. 28, Ps. LXVvnI, 22. 

cal tenir en compte que entre les dues ven als reus per a esmorteir les dolors 
situacions hi havia un interval de tres del suplici, sinó la barreja d'aigua i 
hores. vinagre que solien beure els soldats 

28. — Tínc set. Cf. Ps. LXVIII, 22.  romans (cf. Mt. XXVII, 48; Mc. XV, 
29. — No era el yi mirrat que dona- 36). 
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11. LaArvs lesv PERFORATVR 

31 Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ Av, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ 

τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἧ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαβ- 

βάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρ- 

θῶσιν. 832ἦλθον οὖν ol στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ 

σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος αὐτῷ: Emi δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν 

ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 

84 ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τήν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλ-- 

θεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. ral ὃ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ 

αὐτοῦ ἐστιν ἣ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς 

πιστεύητε. éyévero γὰρ ταῦτα ἵνα ἧ γραφὴ πληρωθῇ ᾿Οστοῦν οὐ 

συντριβήσεται αὐτοῦ, 581 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται εἷς ὃν 
2 pz 

ἐξεκέντησαν. 

12. IESVS SEPELITVR 

38 Μετὰ de ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 

ὧν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, 

ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ "Inoo0: καὶ ἐπέτρεψεν ὃ Πιλᾶτος. 

ἾἮΗλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. ὅϑἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὃ 

ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μῖγμα σμύρνης καὶ ἀλόης 

ὡς λίτρας ἑκατόν. 4θἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ 

ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐν- 

ταφιάζειν. 

Ἣν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον 

καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος: 4Ξἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρα- 

σκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 

38 om. 0 p. won (H) uel add. (TSV) 

31. — El Dt. (XXI, 22-23) ordenava te obligaren a enterrar precipitadament 
despenjar els cadavers dels sentenciats el cadáver del Senyor. 
i sepellir-los abans de la posta del sol. 34. — En Paigua i la sang, els Sants 
Aquesta llei 1 la imminéncia del dissab- Pares hi veuen la figura dels sacra- 
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11, Εἰ, COSTAT DE JESÚS TRASPASSAT 

31 Els Jueus, doncs, com que era Parasceve, per tal que no romangues- 

sin en la creu els cossos el dissabte, car era gran diada la d'aquell dissabte, 

pregaren a Pilat que els rompessin les cames i els traguessin. *2Vingue- 

ren, doncs, els soldats, i romperen les cames del primer, i de Paltre, que 

havia estat crucificat amb ell; 531, arribant a Jesús, com el veieren ja mort, 

no li romperen les cames; **peró un dels soldats amb una llanca foradá 

el seu costat, i sorti tot seguit sang i aigua. ὅ51 el qui ho veié dóna tes- 

timoni, i el seu testimoni és veritable, i ell sap que diu veritat, per tal que 

també vosaltres cregueu. 36 Car aquestes coses s'han esdevingut a fi que 

s'acomplis PEscriptura: Os d'ell no será romput. *I encara diu una 

altra Escriptura: Miraran vers aquell que traspassaren. 

12. SEPULTURA DE JESÚS 

381 després d'aixó, Josep d'Arimatea, que era deixeble de Jesús, pero 

ocultament per temor dels Jueus, demana a Pilat d'endur-se el cos de 

Jesús; i Pilat li ho permeté. 

Vingué, doncs, i llevá de la creu el seu cos. 5951 també Nicodemus, 

el qui a la primeria s'havia presentat a ell de nit, vingué portant una mes- 

cla de mirra i áloe, unes cent lliures. “Prengueren, doncs, el cos de 

Jesús, i el lligaren amb faixes d'amortallar juntament amb els perfums, 

segons consuetud que els Jueus tenen de sepultar. 

111 en el lloc on fou crucificat, hi havia un jardi, i en el jardi un sepul- 

cre nou, en el qual ningú encara havia estat posat; allí, doncs, a causa 

de la Parasceve dels Jueus, puix que el sepulcre era a prop, posaren Jesús. 

36, Ex. x11, 46; Nm. 1x, 12. 37, Zach, χιι, 10. 38, Mt. xxvi1, 57; Mc. xv, 42; Lc. xxu, 50. 

ments del Baptisme ἱ de l'Eucaristia, i  nyell pasqual era una figura del Messias. 
també una figura de l'Església eixida 37. — Citació lliure de Zach. XII, 10. 
del costat obert de Jesús. 38. — Cf. Mt. XXVII, 57; Mc., XV, 

36. — Cf. Ex. XII, 46; Nm. IX, 12. 43; Lc. XXIIUI, 30. 
Aquestes paraules es refereixen directa- 42. — A causa del dissabte i de la 
mental'anyell pasqual. Jo.indicaquel'a-  Pasqua. 



PARS-TERTEA 

IMPERIVM SALVATORIS MVNDI 

(XX, 1-XXI, 25) 

1. MAGDALENA CVRRIT AD PETRVM 

(C. XX.) 1Tf δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἣ Μαγδαληνὴ ἔρχεται 

πιρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἷς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἢρμένον 

ἐκ τοῦ μνημείου. 32 Τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ 

τιρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὃ ᾿Ιησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς “Hpav 

τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

2. PErTRVS ET ΙΟΗΑΝΝΕΒ AD SEPVLCRVM 

€ 
δ᾽ Εξῆλθεν οὖν ὃ Πέτρος καὶ ὃ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἷς τὸ 

μνημεῖον. ἐἔτρεχον δὲ οἵ δύο ὅμοθ' καὶ ὃ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν 

τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἷς τὸ μνημεῖον, ὅ καὶ παρακύψας 

βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. θἔρχεται οὖν καὶ Σίμων 

Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἷς τὸ μνημεῖον: καὶ θεωρεῖ τὰ 

ὀθόνια κείμενα, ἴ καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἣν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ 

τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἷς ἕνα τόπον. ὅ τότε 

οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὃ ἄλλος μαθητὴς ὃ ἐλθὼν πρῶτος εἷς τὸ μνημεῖον, καὶ 

εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν. 9 οὐδέτω γὰρ ἤδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν 

ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 1θάπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἵ μαθηταί. Pp p paun 

1. — Maria Magdalena aná al Sepul- 2. — Paltre deixeble. El mateix de 
cre a embalsamar el cadáver de Jesús. XVIII, 15-16, co és, Sant Joan. 
No hi aná sola. Cf. Mt. XXVIII, 1; 9. — L'Escriptura. Cf. Ps. XX, 10; 
Mc. XVI, 1. 15. LIM, 10 ss. — Jesús havia parlat di- 



TERCERA PART 

IMPERI DEL SALVADOR DEL MÓN 

(XX, 1-XXI, 25) 

1. La MAGDALENA VA CORRENTS A PERE 

(C. XX.) 11 el primer dia de la setmana Maria, la Magdalena, ve 

al sepulcre de mati, essent encara fosc, i veu la llosa treta del sepulcre. 

2 Corre, doncs, i ve a Simó Pere ὶ a altre deixeble que Jesús estimava, 

i els diu: S'han endut del sepulcre el Senyor, i no sabem on P'han posat. 

2. PERE I JOAN AL SEPULCRE 

3 Eixi, doncs, Pere i Paltre deixeble; ianaven al sepulcre. 41 corrien els 

dos junts; pero lP'altre deixeble corregué més de pressa que Pere ¡ arriba 

primer al sepulcre; *i, havent-se inclinat, veu a terra les faixes d'amor- 

tallar, peró no entrá. “Arriba, doncs, també Simó Pere, que el seguia; 

i entrá en el sepulcre; i veu a terra les faixes d'amortallar, 11 el sudari, 

que era sobre el seu cap, no pas amb les faixes, sinó separadament en- 

rotllat en un altre lloc. $Llavors, doncs, entrá també laltre deixeble, el 

qui havia arribat primer al sepulcre, i veié i cregué; ?perqué encara no 

havien compres l'Escriptura, que ell havia de ressuscitar d'entre els morts. 

10 Els deixebles, doncs, se'n tornaren a casa llur. 

1, Mt. xxvir, 15 Mc. xv1, 13 Lc. xxiv, 1. 

verses vegades de la seva resurrecció; tre. No adquiriren una perfecta intel- 
pero les falses idees sobre el Messias  ligencia dels designis de Déu sinó 
havien impeditals apostolsla compren- després de les aparicions de Jesús i de 
516 justa de les paraules del divi Mes- la vinguda de 1'Esperit Sant. 
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3. lEsvs APPARET MARIAE MAGDALENA 

1: Μαρία de εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν 

παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, 13 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς κα- 

θεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο 

τὸ σῶμα τοῦ "Inco0. 15 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι, τί κλαίεις ; 

λέγει αὐτοῖς Ὅτι ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἷς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα, 

καὶ οὐκ ἤδει ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστίν. "δ λέγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς Γύναι, τί κλαίεις; 

τίνα ζητεῖς ; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὃ κηπουρός ἔστιν λέγει αὐτῷ Κύριε, el 

σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἶπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 

1δλέγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ ᾿Εβραιστί 

Ῥαββουνί, ὃ λέγεται Διδάσκαλε. λέγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς Μή μου ún- 

του, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα: πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 

ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς ᾿Αναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ 

πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. 15Ἔἔρχεται Μαρία y Μαγδα- 

ληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶ- 

πεν αὐτῇ. 

4. IESVS APPARET DISCIPVLIS 

19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ τῇ pil σαββάτων, καὶ τῶν 

θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἵ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν "lov- 

δαίων, ἦλθεν ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἷς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη 

ὑμῖν. 30καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς" 

ἐχάρησαν οὖν oí μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 5: εἶπεν οὖν αὐτοῖς πάλιν 

Εἰρήνη Úplv: καθὼς ἀπέσταλκέν με ὃ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὕμᾶς. 53 καὶ 

τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον: “5 ἄν 

τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς: ἄν τινῶν κρατῆτε κεκ- 

ράτηνται. 

5. ἹΤΕΚΥΜ APPARET PRAESENTE 'THOMA 

ΞεΘωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὃ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ 

αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ᾿Ιησοῦς: 35 ἔλεγον οὖν αὐτῷ oí ἄλλοι μαθηταί “Eopá- 

18 μαρια (SV) pot. q. μαριαμ. (TH) 

17.—Cf. Mt. XXVII, 1-10. Noettor- ἐδ aquest. Cal que vagi al Pare, abans 
bis; el vertader retorn que he promés no de retornar d'una manera permanent. 
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3. APARICIO DE Jesús A MARIA MAGDALENA 

111 Maria s'estava vora el sepulcre, a fora, plorant. Tot plorant, doncs, 

s'incliná vers el sepulcre; 121 veu dos angels en vesta blanca, asseguts 

Pun al cap, i Paltre als peus, d'on havia estat posat el cos de Jesús. 151 

li diuen ells: Dona, ¿per qué plores? Els diu: Perqué s'han endut el 

meu Senyor, i no sé on [Ἤδη posat. 1%*Havent dit aixo, es girá enrera; i 

veu Jesús que era alli, i no sabia que fos Jesús. **Li diu Jesús: Dona, 

¿qué plores? ¿Qui cerques? Ella, creient que era el jardiner, li diu: 

Senyor, si vós us l'heu emportat, digueu-me on el posáreu, ijo me P'en- 

duré. 1611 diu Jesús: Maria! Ella, havent-se girat, li diu en hebreu: 

Rabbuni ! que vol dir: Mestre! 1711 diu Jesús: No em toquis, car no he 

pujat encara vers el Pare, ans vés als meus germans, i digues-los: Me'n 

pujo vers el Pare meu i Pare vostre, Déu meu i Déu vostre. 18 Ve Maria, 

la Magdalena, a anunciar als deixebles: He vist el Senyor; i el que li 

havia dit. 

4. JESÚS S'APAREIX ALS DEIXEBLES 

13 Al vespre, doncs, aquell mateix dia, primer de la setmana, i essent 

tancades les portes del lloc on eren els deixebles per por dels Jueus, 

vingué Jesús, i es posá al mig; ¡els diu: Pau a vosaltres. 251, havent 

dit aixó, els mostrá les mans i el costat. S'alegraren, doncs, els deixe- 

bles, veient el Senyor. Els diu, doncs, novament: Pau a vosaltres. 

Aixi com m'ha enviat el Pare, també jo us envio a vosaltres. ??1, havent 

dit aixó, alená sobre ells; i els diu: Rebeu 1'Esperit Sant. 2 Aquells 

de qui perdoneu els pecats, els són perdonats, i aquells de qui els retin- 

gueu, els són retinguts. 

5. SE'LS TORNA A APAREIXER, ESSENT-HI TomAs 

241 Tomás, un dels dotze, Panomenat Didim, no era amb ells quan 

vingué Jesús. *BLi deien, doncs, els altres deixebles: Hem vist el 

11, Mt. xxvmm, 5; Mc. xvx, 5; Lc. xx1v, 4. 19, Mc. xv1, 14; Lc. χχιν, 36; 1 Cor. xv, $. 23, Mt. xvur, 18. 

19. —Cf. Mc. XVI, 14; Lc. XXIV, de la comunicació, parcial encara, de 
AO ICON PEsperit Sant, la plenitud del qual re- 

22. — Aquesta alenada era simbol  brien el dia de la Pentecosta. 
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kapev τὸν κύριον. ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 

τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἷς τὸν τόπον τῶν 

ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἷς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 

26Kal μεθ’ ἥμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ 

Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται ὃ ᾿Ιησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ 

ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὕμῖν. 3“Γ΄εῖτα λέγει τῷ Θωμᾶ 

Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά 

σου καὶ βάλε εἷς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 

28 ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ “O κύριός μου καὶ ὃ θεός μου. 

2 λέγει αὐτῷ ὃ ᾿'ησοῦς Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας ; μακάριοι οἵ μὴ 

ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 

80 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὃ ᾿Ιησοῦς ἐνώπιον τῶν 

μαθητῶν, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ: ἥ: ταῦτα δὲ 

γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι ᾿Ιησοῦς ἔστιν ὃ χριστὸς ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ, 

καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 

6. ΑΡΑΚΙΤΙΟ AD MARE TIBERIADIS 

(C. XXI.) *Meara ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ᾿Ιησοῦς τοῖς 

μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος: ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 

2 Hoav ópod Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὃ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Να- 

θαναὴλ ὃ ἀπὸ Kava τῆς Γαλιλαίας (καὶ οἵ τοῦ Ζεβεδαίου) καὶ ἄλλοι Ek 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. “λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύ- 

sw: λέγουσιν αὐτῷ ᾿Ερχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέ- 

βησαν εἷς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν ovdév. “πρωίας 

δὲ ἤδη γινομένης ἔστη ᾿Ιησοῦς εἷς τὸν αἰγιαλόν: οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ 

μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἑστίν: ὅλέγει οὖν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς Παιδία, μή τι 

προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ O. 6ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Βά- 

λετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον 

οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον «mid τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. TAÉ- 

ye: οὖν ὃ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὃ ᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ “O κύριός 

ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὃ κύριός ἔστιν, τὸν ἐπενδύτην 

διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἷς τὴν θάλασσαν: δ8οἱ δὲ 

25 TOTOV (T) non autem τύπον 3 (HSV) || 31 πιστευητε (TH) pot. q. πιστευσητε (SV) || XXI. 2 add. 
χαι του Ζεβεδαιον (THSV) uel om. || 3 om. οὖν p. εξηλθον (TH) pot. q. add. (SV) || 4 εἰς a. τον (1V 
pot. 4. emi (TS) 
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Senyor. I ell els digué: Si no veig en les seves mans la marca dels 

claus, i no poso el meu dit en el lloc dels claus, i no poso la meva má 

en el seu costat, no creuré pas. 

261, al cap de vuit dies, novament eren dintre els seus deixebles, i To- 

más amb ells. Ve Jesús, tancades les portes; ¡ es posa al mig, i digué : 

Pau a vosaltres. 2 Després diu a Tomás: Porta el teu dit aci, i veges 

les meves mans, i porta la teva má i posa-la en el meu costat, i no siguis 

incrédul, sinó creient. ?Respongué Tomás i li digué: Oh Senyor meu 

ἱ Déu meu! ?9Li diu Jesús: ¿Per qué m'has vist, has cregut? Benau- 

rats aquells que no veieren ¡ cregueren. 

30 Molts d'altres miracles féu, doncs, encara Jesús davant els seus deixe- 

bles, els quals no són escrits en aquest llibre; ὅ11 aquests han estat es- 

crits perque cregueu que Jesús és el Crist, el Fill de Déu, i perque, creient, 

tingueu vida en el seu nom. 

6. AÁPARICIÓ VORA LA MAR DE TIBERIAS 

(C. XXI.) *Després d'aquestes coses, es manifestá novament Jesús 

als deixebles vora la mar de Tiberias; ies manifestá aixi. *Eren junt 

Simó Pere i Tomás, l'anomenat Didim, i Natanael, de Caná de la Galilea, 

(i els del Zebedeu), i altres dos dels seus deixebles. Els diu Simó Pere: 

Me'n vaig a pescar. Li diuen: També venim nosaltres amb tu. 1 sor- 

tiren i pujaren a la barca, i aquella nit no agafaren res. *I, essent ja a 

punta de sol, Jesús es presentá en la riba; peró els deixebles no sabien 

que era Jesús. Els diu, doncs, Jesús: Minyons, ¿no teniu res per men- 

jar? Li respongueren: No. 51 ell els digué: Tireu la xarxa a la banda 

dreta de la barca, i trobareu. La tiraren, doncs, i ja no podien treure-la 

per Pabundor de peixos. “Diu, doncs, a Pere el deixeble que Jesús esti- 

mava: És el Senyor! Simó Pere, doncs, havent oit que era el Senyor, 

es cenyi el capot, puix que estava nu, ¡es llangá a la mar; *i els altres 

COL, 2. el Messias, Fill de Déu, i que la fe en 
30-31. — Aquests dos verrets són Jesús és la condició indispensable de la 

Pepileg o conclusió del quart Evan-  salvació. 
geli. 1. — Els apóstols havien tornat a 

Jo. ha escollit els fets i els discursos Galilea com els havia ordenat Jesús. 
més adients a demostrar que Jesús és (Mt. XXVIII, 7). 
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ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς 

ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 

Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἷς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ 

ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. 1ϑλέγει αὐτοῖς δ ᾿Ιησοῦς ᾿Ενέγκατε ἀττὸ 

τῶν ὄὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν 

τὸ δίκτυον εἷς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν" 

καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. ᾿1Ξλέγει αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς 

Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν 

Σὺ τίς el; εἰδότες ὅτι ὃ κύριός ἐστιν. 18 ἔρχεται ᾿Ιησοῦς καὶ λαμβάνει 

τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 1 Τοῦτο ἤδη 

τρίτον ἐφανερώθη ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

7. PETRVS PASTOR AGNORVM ET OVIVM 

15“Ore οὖν iplotnoav λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὃ ᾿Ιησοῦς Σίμων ᾿Ιωάν- 

νου, ἀγαπᾶς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι 

φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Bóoke τὰ ἀρνία μου. Ἰ1Ῥλέγει αὐτῷ πάλιν δεύ- 

τερον Σίμων ᾿Ιωάννου, ἀγαπᾶς με; λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἶδας 

ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Moluaive τὰ πρόβατά μου. 1] λέγει αὐτῷ τὸ 

τρίτον Σίμων ᾿Ιωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὃ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ 

τὸ τρίτον φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ ΚΚύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώ- 

σκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ᾿Ιησοῦς Βόσκε τὰ πρόβατά μου. 18 ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἧς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις 

ὅπου ἤθελες: ὅταν δὲ γηράσῃης, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος 

ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις: 19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ 

θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει 

μοι, ὥ29᾽ Επιστραφεὶς ὃ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὃ ̓ Ιησοῦς 

ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ¿ml τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ 

εἶπεν Kúpie, τίς ἐστιν ὃ παραδιδούς σε; 3: τοῦτον οὖν ἰδὼν ὃ Πέτρος 

λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ Κύριε, οὗτος δὲ τί; 2Ξλέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Εὰν αὐτὸν 

θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει. 335 Ἐξῆλθεν 

οὖν οὗτος ὃ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὃ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἄπο- 

θνήσκει, καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ ᾿Εὰν 

αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 

12 de (TSV) pot. q. om. (Η}}} 16 προβατα (SV) pot. φ. προβατια (TH) || 17 <f. τ6}} 22 χαι οὐχ 
εἰπεν (TS) pot. q. οὐχ ειπεν de (HV) 
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deixebles vingueren amb la barca, car no eren lluny de terra, sinó a unes 

dues-centes colzades, fent seguir la xarxa dels peixos. 

9 Quan, doncs, hagueren baixat en terra, veuen alli unes brases, i peix 

posat a sobre, i pa. *%Els diu Jesús: Porteu peixos dels que ara heu 

agafat. *Pujá, doncs, Simó Pere, i tragué en terra la xarxa, plena de 

peixos grossos, cent cinquanta-tres; ¡, essent tants, no es rompé la xarxa. 

12 Els diu Jesús: Veniu, mengeu. I cap dels deixebles no gosava pre- 

guntar-li: ¿Qui sou vós?; sabent que era el Senyor. *Ve, doncs, Je- 

sús, i pren el pa, i els el dóna, i el peix igualment. **Era ja aquesta la 

tercera vegada que Jesús es manifestá als deixebles, ressuscitat d'entre els 

morts. 

7. PERE, PASTOR DELS ANYELLS I LES OVELLES 

15 Quan, doncs, hagueren menjat, Jesús diu a Simó Pere: Simó de Joan, 

¿m'estimes més que aquests? Li diu: Senyor, si; vós sabeu que us amo. 

Li diu: Apeixa els meus anyells. 1611 diu encara segona vegada: 

Simo de Joan, ¿m'estimes? Li fa: Senyor, si; vós sabeu que us amo. Li 

diu: Pastura les meves ovelles. 1711 diu tercera vegada: Simó de Joan, 

¿m'estimes? - Es contristá Pere perqué li havia dit tercera vegada: ¿M'es- 

times?; ¡li digué: Senyor, vós tot ho sabeu, vós sabeu que us amo. Li 

diu Jesús: Apeixa les meves ovelles. 18 En veritat et dic, quan eres més 

jove, et cenyies tu mateix, i anaves on volies; peró, quan serás vell, esten- 

drás les teves mans, i un altre et cenyirá, i et durá on tu no vols. 131 aixó 

digué, significant amb quina mort glorificaria Déu. 1, havent dit aixo, li 

diu: Segueix-me. ? Havent-se girat Pere, veu que seguia el deixeble que 

Jesús estimava, el mateix que en el sopar es reclina sobre el seu pit i 

digué : Senyor, ¿qui és el qui us traeix?2 “1 Veient-lo, doncs, Pere diu a 

Jesús: Senyor, ¿iaquest que? Li diu Jesús: Si vull que ell romangui 

fins que jo vindré, ¿a tu qué? Tu segueix-me. *Corregué, doncs, 

aquesta veu entre els germans, que aquell deixeble no moriria. Pero 

Jesús no li digué que no moriria, sinó: Si vull que ell romangui fins que 

jo vindré, ¿a tu que? 

18, II Ptr. 1, 14. 20, Sup. x11, 23. 

15-17. — Jesús confereix a St. Pere 22. — Jesús no vol fer conéixer la 
el govern de l'Església universal, com- sort reservada a St. Joan i per aixó res- 
plint la promesa que li havia fet. Cf. pon amb una fina evasiva. 
Mt. XVI, 17-19. 
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8. AÁLTERA CONCLVSIO 

ξεΟὗτός ἐστιν ὃ μαθητὴς ὃ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὃ γράψας 

ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἣ μαρτυρία ἐστίν. 35 Ἔστιν δὲ 

καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὃ ᾿Ιησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, 

οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία. 

24 ἐστι. μαρτυρια (TH) pot. q. p. ἀληθης (SV) |] αυτον p. ἀλαθης (TH) pot. q. p. μαρτυρια (SV) 
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8.  CONCLUSIÓ 

24 Aquest és aquell deixeble que dóna testimoni d'aquestes coses, i les 

ha escrites, i sabem que el seu testimoni és fidedigne. 2351 hi ha encara 

moltes altres coses que féu Jesús, les quals si s'escrivien una per una, 

no crec que cabessin en el món els llibres que s'escriurien. 

24-25. — Aquests vv. són un nou 24. — Conclusió dels deixebles de 
epileg de l'Evangeli, indispensable des- Joan. 
prés d'haver afegit el cap. XXI. 

21 - NOU TESTAMENT, XII 





TAULA DELS CAPÍTOLS 

EVANGELI DE SANT MATEU 

I. Infantesa: Genealogia. Dubte de Sant Josep. 

11. ld. Els Magues. Sojorn a Egipte. 

TI. Joan Baptista. Baptisme de Jesús. 

IV. En el desert. Vocació dels Apostols. 
V.  Sermo de la muntanya. 

vi. 14. id. 

VII. ld. id. 

VII. Miracles. 

IX. 14. 

Χ. Missió dels Dotze. Advertiments als deixebles. 
XI. Legació de Joan Baptista. Lloanga al Pare. 

XII. Oposició i incredulitat dels fariseus. Miracles. 

XIII. Paraboles. Incredulitat dels natzaretans. 

XIV. Mort del Baptista. 1.* multiplicació dels pans. Tempesta calmada. 

XV. Refutació dels fariseus. Miracles. 2.* multiplicació dels pans. 

XVI. Increpacions als fariseus. Confessió de Sant Pere. Predicació de la 

Passió. 

XVII. Transfiguració. Miracles. 

XVIII. Discursos. 

XIX. 14. El jove τίς. 

XxX. 1d. Els fills de Zebedeu. Els cecs de Jericó. 

XXI. Entrada a Jerusalem. 
XXIT. Parábola del convit de noces. Discursos. 

XXIII. Discurs contra els fariseus. 

XXIV. Discurs escatologic del Senyor. 

XXV. Paraboles: les deu verges. Els talents. Descripció del darrer judici. 
XXVI. La Passió. 

XXVII. 14. 
XXVII. La Resurreccio. 
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VIII. 

TAULA DELS CAPÍTOLS 

EVANGELI DE SANT MARC 

Joan Baptista. Baptisme de Jesús. Vocació dels Apóstols. 

El paralític. Vocació de Leví. Les espigues. 

L'home de la má baldada. Elecció dels Dotze. Beelzebub. «La meva 
mare». 

Paráboles. La tempesta calmada. 

Miracles. El posseit de Gerasa. L'”hemorroissa. La filla de Jair. 

Jesús menystingut en el seu país. Missió dels Dotze. Mort de Joan 

Baptista. 1.* multiplicació dels pans. Jesús camina sobre la mar. 

Discurs contra els fariseus. La cananea. El sord-mut. 

2.* multiplicació dels pans. Ferment dels fariseus. Cec guarit. Con- 

fessió de Pere. Portar la creu. 

Transfiguració. L'infant posseit. Predicació de la Passió. L'escándol. 
Indissolubilitat del matrimoni. Els infants. El jove ric. Els fills del 

Zebedeu. El cec de Jericó. 

Entrada a Jerusalem. Maledicció de la figuera. Els venedors del Tem- 
ple. Sobre el Baptisme de Joan. 

Els vinyaters homeiers. El tribut del César. Resurrecció dels morts. 
El gran manament. El Messias fill de David. L'óbol de la vídua. 

La fi de Jerusalem i del món. «Vetlleu». 

La Passio. 

14. 

La Resurreccio. 

EVANGELI DE SANT LLUC 

Infantesa: Concepció i naixenca de Joan Baptista. Anunciació. Vi- 

sitació. 

14. Naixement de Jesús. Els pastors. Purificació. Jesús i els 

Doctors. 

El Precursor. Baptisme de Jesús. La seva genealogía. 

En el desert. A Natzaret. A Cafarnaúm: el demoníac. Guariments. 

Vocació dels Apóstols. Pesca miraculosa. Leprosos. Paralitic. Vo- 

cació de Levi. 

Espigues. L'home de la má baldada. Elecció dels Dotze. Sermo de 

la muntanya. 

El servent del centurió. Naim. Missatge de Joan Baptista. La pecadora. 

Parábola del sembrador. La llántia sobre el canelobre. Mare i germana 

de Jesús. Tempesta calmada. Demoníac de Gerasa. Hemorroissa. 

Filla de Jair. 
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Missió dels Dotze. Multiplicació dels pans. Confessió de Pere. Trans- 

figuració. Qui és el més gran (1.3). Jesús refusat pels Samaritans. 

Tres que volen seguir-lo. 

Missió dels 70 deixebles. El bon samaritá. Marta i Maria. 

El Parenostre. Beelzebub. El signe de Jonás. La llántia (2.3). Apat 

a casa d'un fariseu. Discurs contra els fariseus. 

Discursos diversos als deixebles i a les turbes. 

ld. La dona inclinada. Herodes vol occir-lo. 

Id. — T'hidropic. 
Paráboles : L'ovella perduda. La dracma perduda. El fill pródig. 

Íd. El majordom infidel. El mal ric. 

Discursos. Els 10 leprosos. La Parúsia. 

El jutge i la vídua. El fariseu i el publica. Els infants. El jove ric. 

Predicció de la Passió. El cec de Jericó. 

Zaqueu. Parábola de les mines. Entrada a Jerusalem. Plany de Jesús. 

Els venedors de Temple. 
Discursos diversos. El tribut al César. La resurrecció dels morts. 

L'obol de la vídua. La ruina de Jerusalem i del Temple. «Vetlleu». 
La Passió: la traició de Judas. Institució de 1'Eucaristia. El més gran (2). 

14. 

La Resurreccio. Els deixebles d'Emmaús. L”Ascensió. 

EVANGELI DE SANT JOAN 

El Verb. Testimoni del Baptista. Els primers deixebles. 

Caná. 1.* Pasqua a Jerusalem. Els venedors del Temple. 

Nicodemus. Darrer testimoni de Joan Baptista. 

La samaritana. El fill de Poficial de Cafarnaúm. 

2.* Pásqua a Jerusalem. El malalt de la piscina. Discurs. 

La multiplicació dels pans. Jesús camina sobre la mar. En la sinagoga 

de Cafarnaúm: discurs eucarístic. 

Festa dels Tabernacles a Jerusalem. Discurs. Perplexitat dels jueus. 

La dona adúltera. «Jo sóc la llum del món». «Em cercareu». La 

veritat ens torna lliures. Jesús més gran que Abraam. 

El cec de naixenga. 

El bon pastor. Festa de la Dedicació a Jerusalem. 

Resurrecció de Llátzer. 

Convit a Betánia i unció de Maria. Entrada a Jerusalem. Pervicácia 

dels jueus. 

Jesús renta els peus als deixebles. La Cena. Judas. La glorificació del 
fill de home. 

Discursos després de la Cena. «Que no es torbi el vostre cor». «No 
us deixaré orfes». 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

TAULA DELS CAPÍTOLS 

Discursos: «Jo sóc la vertadera vinya». «El meu comandament». 

L'odi del món. 

1d. Darreres recomanacions i advertiments. 

Pregária sacerdotal de Jesús. La unitat. 

La Passto. 

Id. 

La Resurrecció: Pere i Joan. La Magdalena. Aparicions collectives. 

Tomás el Bessó. 

Apéndix: En el Llac de Tiberias. El primat de Pere. El destí de Pere 

i del deixeble estimat de Jesús. : 



TAULA 

EVANGELI DE SANT LLUC 

Noticia preliminar 

PROEMI 

Per qué, i com escriví Sant Lluc 

PRIMERA PART 

Promesa del Precursor 

Anunciació de l'Angel. La Me Nana a Mare de 

Déu A ASS 

Maria visita Elisabet 

El cant de Maria 

Naixe ment i circumcisió del Pron 

El seu sojorn en el desert : 

El Crist neix a Betlem, i és adorat pels a 

La circumcisió i el nom de Jesús 

Els pares de Jesús tornen a la ciutat de Nataret 

Jesús, als dotze anys, enmig dels doctors. 

SEGONA PART 

Ι, Guiatge de Joan vers el Crist: 

I. Missió de Joan el Baptista 

Pags. 
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Si 

6. 

TAULA 

Pags. 

Predicació de la peniténcia 

Joan instrueix homes de bona volimtar 

El Baptista en vaticina un de més fort que o en ἘΠῚ 
Sant - 

Jesús és batejat per Jos : 

Geneologia de Crist 

Després del dejuni Jesús és ἘΠῚ pel aiable 

Y. Del retorn a Galilea fins a la primera pies dels pans : 
I. Retorn a Galilea 

Jesús en la seva pátria anuncia que ἯΙ ἘΣ, δὲ la salte E ar- 

ribat : 

Jesús deixa Nátraterl i se'n va a Cafamann ; 

Jesús guareix un endimoniat. 

Guareix la sogra de Pere. 

Multitud de guaricions al capvespre 

Jesús s'absenta per evangelitzar . 

Vocació de Pere i Andreu, i de Joan dae 

Guarició d'un leprós . 

Guarició d'un paraliític 

Vocació de Leví (Mateu). 

Questió del dejuni.. A 

En dia de dissabte els dobles arrenquen espigues 

Guariment, en dia de dissabte, d'una má baldada . 

Jesús elegeix els dotze deixebles. 
Gran multitud entorn de Jesús . 

Benaventurances iimprecacions. 

De l'amor als enemics. 

De no judicar el proisme. 
Alerta amb els hipocrites. 

Conclusió del sermó . ; ξ 

A Cafarnaúm és guarit el servent Alle centurió . 

A Naim és ressuscitat el fill d'una vídua . 

Missatgers de Joan, empresonat, a Jesús . 

Vindicació del Precursor i del mateix Crist . 

La dona pecadora és acomiadada en pau. 

Jesús predica 1 és servit per unes piadoses dones 

Parábola del sembrador . 

Els parents del Crist . 

Els vents i la mar Pobeeixen. 

Guariment de l'endimoniat gerasená o 

Guariment d'una dona ¡ resurrecció de la flla de Jair . 

Missió dels dotze 

Opinió d'Herodes . 

22 

23 

23 
23 
23 
24 

25 



11. Dela primera multiplicació dels pans fins al darrer viatge: 

Té 

ΘΟ. OM Lhw nn : E . . . . . 

TAULA 

El miracle de la multiplicació dels pans 

Confessió de Simó Pere i prometenga del Crist. 

Primera predicció de la Passió i Resurrecció. 

Transfiguració de Jesús a la muntanya 

Guariment de l'infant endimoniat . 

Segona predicció de la Passió 

Exemple de l'infant 

Lligó de toleráncia . 

IV.  Fels esdevinguls en contrades de Judea : 

Refús dels samaritans . ; 

Lun és refusat i d'altres cridats. 

Missió dels setanta-dos deixebles 

Reprovació de les tres ciutats 

Els setanta-dos tornen. 

Jesús lloa el seu Pare . 

Parábola del bon samaritá 

Marta i Maria 

El Parenostre : 

Parábola de l'amic por : 

Torna la parla ἃ lendimoniat 

Satanás torna a casa seva. 

El senyal de Jonás . 

De la mala vida dels ricas : 

De les persecucions contra els asiebles S 

El τὶς estult . 

Dels tresors i de la socia: 

Separacions entre els homes. 

Exhortació a la penitencia 

En dissabte guareix una dona 

Parábola del gra de mostassa 

Parábola del llevat. 

Del nombre dels que se ΠῚ Ϊ ἀεὶ lee de la Pasó : 

Inútils paranys 4 Ἡεγοάβϑ. . 
Jesús dina a casa d'un príncep dels be a 

Condicions per a la imitació de Crist . 

Parábola de lP'ovella perduda. 

De la dragma extraviada . 

Del fill pródig . E 

Parábola del majordom inic . 

Murmuració dels fariseus. 

Parábola del mal τὶς i el captaire 
Cal evitar l'escándol . 
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De la correcció fraterna . 

De la fe 1 de la humilitat . 

Guariment de deu leprosos . 

De la vinguda del regne de Déu. 

Del segon adveniment del Senyor . 

Parábola del jutge inic 

Parábola del fariseu 1 del ble 

Jesús beneeix els infants . 

De la riquesa i de la pobresa altra : 
Darrera anada a Jerusalem . 

Guariment d'un cec 

Sojorn a casa de Zaqueu el Abed 

Parábola de les mines. 

"TERCERA PART 

Darrers fels de Jesús : 

106 

Ls 
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Entrada triomfal a Jerusalem 

Purificació del Temple. 

De la potestat de Jesús i el baptisme de Toda 

Parábola dels mals terrassans 

Del tribut al César. Ἰ 

De la resurrecció dels morts. 

La naturalesa del Crist 

De la mala vida i del cástig dels ESCUbESA Ϊ ἘΠΕῚ 

Poferta de la vidua , 

Discurs escatologic del Senyor . 

QUARTA PART 

Sacerdoci del Salvador del món 

Jesús entre els deixebles : 

Ι. 

2. 

3. 

Traidoria de Judas. ᾿ 

La darrera Pasqua del Senyor . 

Agonia de Jesús 

Jesús davant el Sanedri : 

I. 

2. 

3. 

Jesús és pres. : 

Pere el nega tres aos 
Durant aquella nit Jesús és escarnit 1 Dendemá. és na 

nat. 

Pags. 

65 
65 
66 
66 

67 
67 
68 
68 

69 
69 
70 

70 
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III. Jesús davant de Pilat 1 Herodes : 

És lliurat al procurador romá 

El menyspreu d'Herodes . 
Nova temptativa : 

Jesús a la pena de crucifixió . 

Primera paraula de Jesús. 

El rei dels Jueus : 

Segona paraula de Jesús . 

Darrera paraula de Jesús . 

Jesús posat en el sepulcre Ὸ ΟἹ δ bh y N " 

CINQUENA PART 

Imperi del Salvador del món : 
TL'anunci de la resurrecció : 
Els deixebles que anaven a Emmaús . 

Jesús i els apóstols. 

Ascensió del Senyor . hh Οὐ N " 

EVANGELI DE SANT JOAN 

Noticia preliminar 

PROEMI 

Del Verb de Déu encarnat i del seu testimoni, Joan el Baptista 

PRIMERA PART 

Magisteri del Redemptor 

I. Del baptisme fins al primer retorn a Galilea : 
1. El testimoni de Joan . 

2. Vocació dels cinc deixebles . 

II. Del primer al segon sojorn a la Galilea : 

1. El primer miracle a Caná. 

2. Sojorn a Cafarnaúm 

89 
90 
οι 
92 

95 

99 

102 

103 

104 
105 
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In. 

IV. 

Ve 

vi. 

ΝΠ. 

3: 
4. 

δ. 
1 

AS E 

TAULA 

Pags. 

Jesús purifica el Temple . 

Jesús adoctrina Nicodemus . : 

Jesús 1 els deixebles en terra de Judea . 

Del segon retorn a Galilea fins a la primera e Ph Ss 

Jesús entre els samaritans ᾿ 

Tornant a la Galilea, Jesús guareix el ἘΠ Φ un ΠῚ del. rel. 
Guareix un baldat a Jerusalem . 

Jesús es defensa i argúeix els Jueus 

Confirma l'asserció del seu testimoni . 

De ño multiplicació dels pans a la festa de la Scenopégia : 

I. 

2 

3. 

4. 

ὃ: 

Saciament dels cinc mil 

Camina sobre la mar . 2 

Discurs eucarístic a Cafarnaúm . 

Els efectes del discurs en els deixebles 

Tornada a Galilea . 

De la festa dels Tabernacles fins a la ἦ le Ἐπέδηῖδε- 

N 0-J σὰ δὼ hn mm 

10. 

11. 

12. 

Jesús no vol anar palesament a Jerusalem 

Jesús ensenya que no ha trencat el dissabte . 

Discussió sobre l'origen del Crist 

Jesús anuncia el seu próxim departiment . 

Promesa de 1'Esperit Sant 

La dona sorpresa en adulteri. 

Jesús és la llum del món . : E 

Jesús commina els Jueus de no menysprear p enviat pde DE 

Els Jueus que no volen reconteixer el Fill de Déu no són ve- 

ritables fills d'Abraam . 
A Jerusalem Jesús guareix un cec de naixenca . 

Jesús, el bon Pastor, dóna la seva vida per les ovelles. 

Els Jueus romanen perplexos 

De la festa de la Dedicacio al darrer viatge : 

Dom 

Σ 

4. 

5: 

Unitat de Jesús amb el Pare . 

Se'n va della del Jordá : 

Resurrecció de Llatzer de Betania . E 

Caifás proposa al Consell la mort de Jesús . 

Jesús, retirat a la ciutat d'Efraim, és cercat pels Jueus. 

Del darrer viatge fins a la Passio : 

15 

2. 

3. 

a 

Jesús és ungit per Maria a Betania . 

Entrada solemne a Jerusalem ὁ μὰ 

Atansant-se-li uns grecs, anuncia a la salina Ja seva mort 

próxima . ; 

L'Evangelista remarca Ἶ: acredulas dela Jus 

Resumeix la doctrina de Jesús 

105 

106 

108 

109 
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114 
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121 
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123 
124 

125 

125 
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128 

130 

131 

132 

133 

133 

135 
136 

136 

137 

138 

139 
140 
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SEGONA PART 

Sacerdoci del Salvador del mon 

I. Jesús entre els deixebles : 

Jesús renta els peus dels Apóstols . 
Jesús declara l'exemple donat 

Assenyala el traidor. Judas surt fora . 
Jesús, próxim a la glorificació, dóna el nou manament τὰς la 

caritat . 
5- Prediu la negació ee Pera. oe 

6. Jesús promet la presencia del Paració ñ la seva, com també 

la del Pare 

7. Jesús, cep veritable . 

8. De Podi del món i de l'ajut del paa o 

9. El Paraclet, instruint els deixebles. Goig per la nada ds 

Crist 
10. Pregaria de Crist per la unitat 

II. Jesús davant el Sanedri : 

1. Jesús és pres. E Ἐν πος 

2. Jesús és portat a Anás. Primera negació de Pere 

3. Segona i tercera negació de Pere 

Jesús davant Pilat: 

Primer interrogatori 

FlageHació i coronació 

Nou interrogatori . 

Tobstinació dels Jueus ota de ña τος ἐν Pilat : 

Cami del Golgota . : 

El títol de la creu de Jesús . 

Repartiment de les vestidures 

Testament de Jesús 

Tinc set . 
Mort de Crist 

El costat de Jesús és ἘΣ 

Sepultura de Jesús . 

LL » DN " 
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TERCERA PART 

Imperi del Salvador del mon 

1. La Magdalena va corrents a Pere 

2. Pere i Joan al sepulcre 

173 

Págs. 
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Aparició de Jesús a Maria Magdalena . 

Jesús s'apareix als deixebles . : 

Se'ls torna a aparéixer, essent-hi Tomás . 

Aparició vora la mar de Tiberias . 

Pere, pastor dels anyells 1 les ovelles . 

Conclusió. UI Dn »- Y» 

TAULA DELS CAPÍTOLS 

Evangeli de Sant Mateu 

» de Sant Marc . 

» de Sant Lluc . 

de Sant Joan . 

Pags. 

159 

159 

159 
160 

161 

162 

163 

164 

164 
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