Mt 22, 34-40: Didžiausias įsakymas
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Įžanga

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn,

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, – O
fariziejai išgirdę, kad užčiaupė_burną sadukiejams, susirinko į tą_pačią_(vietą)1.
1

ἐπὶ τὸ αὐτό – į vieną tą pačią vietą.

35

ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė:

καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν [νομικὸς]a πειράζων αὐτόν, – Ir paklausė vienas iš jų
[Įstatymo_žinovas] gundydamas2 Jį:
Mk 12, 28: Vienas Rašto aiškintojas, girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo
priešininkams, paklausė jį:
Klausimas
apie
didžiausią
įstatymą

35 {C} νομικός  אB D L W Δ Θ 0102 0161 ƒ13 28 33 157 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ec O Σ] Lect1/2 ita, aur, b, c, d, f, ff1, ff2, g1, h, l, q, r1 vg syrc, p, h, hgr, pal copsa, meg, bo eth
geo1 slav Chrysostomlem; Tertullian Hilary Jerome Augustine // νομικός τις (see Lk 10.25) E* F G H 0233
Lect1/2 (= beginning of lection) // omit (see Mk 12.28) ƒ1 205 ite syrs arm geo2 Origengr, lat
a

2

πειράζω – mėginti, bandyti, tirti; stumti į pavojų; versti kentėti; įrodinėti, įtikinėti.
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„Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“

Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; – Mokytojau, koks įsakymas didysis Įstatyme?
Mk 12, 28c: "Koks yra visų pirmasis įsakymas?"
Lk 10, 25b: "Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?"

37

Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu.

ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σουb· – Jis gi pasakė jam: Mylėsi Viešpatį, Dievą tavo
visa širdimi tavo ir visa siela tavo ir visu protu3 tavo.
37 {C} διανοίᾳ σου et. it exc2 vg sah cop syrp arm Orint 1,85. 3,830 etter 83l et832): e syrcu Clem Orint
3,30
et4,618 ἰσχύϊ σου (Orint ex totis vivibus tuis, e in omni virtute tua). ... Θb0107 13.13. 68.68. 69.69.
124.124. 26ev syrsch ethier copdz aeth ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, similiter e in omni iustitia
et in tota cogitatione tua (Baseth 237 ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ
τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, itemreg fus 335, mixtis Mt et Mc):: cf Mc [C.
TISCHENDORF, Novum Testamentum Graece, Leipzig 20008, Vol. 1, p. 146].
b

Jėzaus
atsakymas

Pirmasis,
svarbiausias
įsakymas

διάνοια – 1. sumanymas, ketinimas; 2. mintis, nuomonė, požiūris; 3. galvojimo būdas; 4.
samprotavimas, mąstymas; 5. dvasia, protas, sąmonė; 6. reikšmė, prasmė.
3
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Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas.

αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. – Šitas yra didysis ir pirmasis įsakymas.

Įst 6, 4-5:
hebrajiškas
tekstas

א

א

א

6, 4

Klausyk, Izraeli, JHVH_(yra) Dievas_mūsų JHVH vienintelis4.
4

 – אvienui vienas; neprilygstamas, nepranokstamas, geriausias; išrinktasis.

א

א

א

א

6, 5

Ir_mylėsi (perf.) JHVH Dievą_tavo iš_visos_širdies_tavo ir_iš_visos_sielos_tavo,
ir_iš_visos_jėgos_tavo.
4

Įst 6, 4-5:
graikiškas
tekstas

Mk 12, 2930; Lk 10,
27;

Ἄκουε, Ισραηλ· κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν· – Klausyk, Izraeli, Viešpats,
Dievas mūsų, Viešpats vienintelis yra.
5

καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. – Ir mylėsi (futr.) Viešpatį, Dievą tavo, iš
visos širdies tavo, ir iš visos sielos tavo ir iš visos jėgos tavo.
Mk 12, 29-30: Ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν, 30 καὶ ἀγαπήσεις
κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. – Klausyk, Izraeli, Viešpats, Dievas mūsų,
Viešpats vienintelis yra; 30 ir mylėsi Viešpatį Dievą tavo iš visos širdies tavo, ir iš visos
sielos tavo, ir iš viso proto tavo, ir iš visos jėgos tavo.
Lk 10, 27: Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, – Mylėsi Viešpatį, Dievą
tavo, iš visos širdies tavo, ir visa siela tavo, ir visa jėga tavo, ir visu protu tavo,

Antrasis,
panašus
pirmajam

Kun 19,
18b:
hebrajiškas
tekstas
Kun 19,
18b:
graikiškas
tekstas

Mk 12, 31;
Lk 10, 27b;

Šie du
įsakymai
yra Įstatymo
ir Pranašų
pamatas
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Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį.

δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. – Antrasis gi
panašus šiajam: Mylėsi (futr.) artimą tavo kaip save_patį.

א

א

19, 18b

Ir_mylėsi (perf.) artimą_tavo kaip_patį_tave. Aš_(esu) JHVH.
καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· ἐγώ εἰμι κύριος.
Ir mylėsi (futr.) artimą tavo kaip save_patį. Aš esu Viešpats.
Mk 12, 31: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. – Mylėsi (futr.) artimą tavo kaip
save_patį.
Lk 10, 27b: καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. – ir artimą tavo kaip save_patį.
40

Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται. – Šiais
dviem įsakymais visas Įstatymas remiasi ir Pranašai.

