Juk ir mogaus Sûnus atçjo,
ne kad Jam tarnautþ, bet pats
tarnauti ir savo gyvybê atiduoti
kaip išpirk¹ u daugelº
Evangelija Pagal Morkþ 10:45

Trinitarian Bible Society
William Tyndale House, 29 Deer Park Road
London SW19 3NN, England
email: contact@tbsbibles.org

www.tbsbibles.org
Product Code: LITMK

ISBN 978 1 86228 173 8

9 781862 281738

EVANGELIJA PAGAL

MORKÞ

EVANGELIJA PAGAL

M OR K Þ

Trinitarian Bible Society

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ
Gospel According to Mark in Lithuanian
Product Code: LITMK
ISBN 978 1 86228 173 8
Copyright © 2002 Trinitarian Bible Society
William Tyndale House, 29 Deer Park Road
London SW19 3NN, England
Registered Charity Number: 233082 (England) SC038379 (Scotland)
Copyright is held by the Incorporated Trinitarian Bible Society Trust
on behalf of the Trinitarian Bible Society.

email: contact@tbsbibles.org
www.tbsbibles.org

1:1-14

EVANGELIJA
PAGAL

MORKÞ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jçzaus Kristaus, Dievo Sûnaus, Gerosios naujienos
pradia,
kaip pranašþ urašyta:
Štai Aš siunèiu Savo pasiuntinº pirma Tavês,
kuris iš anksto Tau keli¹ paruoš.
Šaukianèio dykumoje balsas:
Paruoškite Viešpaèiui keli¹, ištiesinkite Jo takus.
Jonas pasirodç dykumoje, krikštydamas ir skelbdamas
atgailos krikšt¹ nuodçmçms atleisti.
Ir pas jº çjo visa Judçjos šalis ir Jeruzalçs gyventojai. Jie
išpaino savo nuodçmes ir buvo jo krikštijami Jordano upçje.
O Jonas vilkçjo kupranugariþ vilnos apdaru, apsijuosês savo
strçnas šikšniniu diru, ir valgç skçrius bei laukinº medþ.
Ir jis skelbç sakydamas: „Po manês ateina galingesnis u
mane–aš nevertas pasilenkês atrišti Jo kurpiþ raištelio.
Aš jus krikštijau vandeniu, o Jis krikštys jus Švent¹ja Dvasia“.
Ir tomis dienomis atçjo Jçzus iš Galilçjos Nazareto, ir Jonas Jº
pakrikštijo Jordane.
Vos tik išbridês iš vandens, Jis pamatç prasiveriantº dangþ ir
Dvasi¹, nusileidianèi¹ tarsi balandº ant Jo.
Ir iš dangaus pasigirdo balsas:
„Tu esi mano mylimasis Sûnus, kuriuo Aš gçriuosi“.
Ir tuojau Dvasia Jº išvarç º dykum¹.
Ir Jis toje dykumoje praleido keturiasdešimt dienþ, Šçtono
gundomas, ir Jis buvo su vçrimis, ir angelai tarnavo Jam.
O kai Jonas buvo paimtas kalçjiman, Jçzus atçjo º Galilçj¹,
skelbdamas Dievo karalystçs Evangelij¹
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ir sakydamas: „Laikas išsipildç, Dievo karalystç yra
prisiartinusi. Atgailaukite ir tikçkite Evangelija“.
Eidamas palei Galilçjos eer¹, Jis pamatç Simon¹ ir jo brolº
Andriejþ, leidianèius tinkl¹ º eer¹, nes juodu buvo vejai.
Ir Jçzus tarç jiems: „Sekite paskui Mane, ir Aš padarysiu jus
moniþ vejais“.
Ir tuojau, palikê tinklus, juodu nuçjo su Juo.
Paçjçjês iš èia truputº toliau, Jis pamatç Zebediejaus sûnþ
Jokûb¹ ir jo brolº Jon¹, taip pat valtyje betaisanèius tinklus.
Tuoj pat Jis pašaukç ir juos. Palikê savo tçv¹ Zebediejþ su
samdiniais valtyje, jie sekç paskui Jº.
Ir jie atvyko º Kafarnaum¹, ir netrukus, šabo dien¹, Jis ºçjo º
sinagog¹ ir mokç.
Ir jie stebçjosi Jo mokslu, nes Jis mokç kaip turintis gali¹, o ne
kaip Rašto inovai.
Jþ sinagogoje tada buvo mogus, turintis netyr¹j¹ dvasi¹. Ir jis
sušuko
tardamas: „Ko Tau iš mûsþ reikia, Jçzau Nazarçnai? Ar Tu
atçjai mûsþ praudyti? Aš inau, kas Tu esi: Dievo Šventasis!“
Bet Jçzus sudraudç jº sakydamas: „Nutilk ir išeik iš jo“.
Ir netyroji dvasia, t¹sydama jº ir baisiai šaukdama, išçjo iš jo.
Ir visi didiai nustebo ir klausinçjo vienas kit¹: „Kas gi èia?
Naujas mokslas su galia? Jis netgi netyrosioms dvasioms
ºsakinçja, ir tos Jo klauso!“
Ir garsas apie Jº greitai pasklido po vis¹ Galilçjos šalº.
Ir jie, tuojau išçjê iš sinagogos, su Jokûbu ir Jonu atçjo º
Simono ir Andriejaus namus.
O Simono uošvç gulçjo karšèiuodama, ir jie tuojau Jam pasakç
apie j¹.
Ir Jis priçjês paçmç j¹ u rankos ir padçjo jai atsikelti; ir tuojau
karštligç atstojo nuo jos, ir moteris jiems patarnavo.
O vakarui atçjus, kai saulç nusileido, jie atgabeno pas Jº visus
ligonius ir demonþ apsçstuosius.
Ir visas miestas buvo susirinkês prie durþ.
Ir Jis pagydç daugelº serganèiþjþ ºvairiomis ligomis ir išvarç
daug demonþ. Ir neleido demonams kalbçti, nes jie
paino Jº.
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Ir labai anksti, dar neprašvitus, Jis atsikçlês nuçjo º
negyvenam¹ viet¹ ir ten meldçsi.
O Simonas ir tie, kurie su Juo buvo, çjo Jo ieškoti.
Ir, suradê Jº, jie pasakç Jam: „Visi Tavês ieško“.
Ir Jis tarç jiems: „Eikime kitur, º kaimyninius miestelius, kad Aš
galçèiau ir tenai skelbti, nes tam Aš esu atçjês“.
Ir Jis pamokslavo jþ sinagogose po vis¹ Galilçj¹ ir išvarinçjo
demonus.
Ir pas Jº atçjo vienas raupsuotasis, Jº maldavo ir klaupdamasis
sakç Jam: „Jei nori, gali mane padaryti švarþ“.
Ir Jçzus, pasigailçjês jo, ištiesç rank¹, jº palietç ir tarç jam:
„Noriu, bûk švarus“.
Ir kai tik Jis tai pasakç, tuojau pat raupsai pranyko, ir
raupsuotasis tapo švarus.
Ir Jis liepç jam tuojau pasišalinti ir grietai ºspçjo,
ir sakç jam: „iûrçk, kad niekam nieko nesakytumei. Bet eik,
pasirodyk kunigui ir atnašauk u savo apvalym¹ tai, k¹ yra
paliepês Mozç, kad jiems ºrodytum“.
O šis bekeliaudamas pradçjo taip plaèiai skelbti ir pasakoti
apie šº ºvykº, jog Jçzus nebegalçjo viešai pasirodyti mieste.
Nors Jis laikçsi u miesto, negyvenamose vietose, bet
monçs iš visur rinkosi pas Jº.
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Ir po keliþ dienþ Jis sugrºo º Kafarnaum¹. Ir monçs išgirdo
Jº esant namuose,
ir tuojau tiek daug prisirinko, jog nç prie durþ nebeliko vietos.
O Jis skelbç jiems odº.
Ir keturi vyrai atgabeno pas Jº stabo ištikt¹ mogþ.
Negalçdami prisiartinti prie Jo per mini¹, jie praplçšç namo,
kuriame Jis buvo, stog¹, ir, padarê skylê, nuleido emyn
guolº, kur gulçjo stabo ištiktasis.
O Jçzus, matydamas jþ tikçjim¹, tarç stabo ištiktajam:
„Sûnau, tau atleidiamos tavo nuodçmçs“.
O tenai sçdçjo keli Rašto inovai ir m¹stç savo širdyse:
„Kaip šitas gali taip kalbçti? Jis piktodiauja! Kas gali
atleisti nuodçmes, jei ne vienas Dievas?“
EVANGELIJA PAGAL MORKÞ
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Ir Jçzus, tuojau Savo dvasia suvokês, kad jie taip m¹sto
savyje, tarç jiems: „Kam jûs taip m¹stote savo širdyse?
Kas yra lengviau – ar sakyti stabo ištiktajam: „Tau
atleidiamos tavo nuodçmçs“, – ar sakyti: „Kelkis, imk savo
guolº ir vaikšèiok?“
Bet, kad jûs inotumçte, jog mogaus Sûnus turi gali¹ atleisti
nuodçmes emçje, – tada Jis kreipçsi º stabo ištikt¹jº, –
Aš tau sakau: kelkis, imk savo guolº ir eik namo“.
Ir jis atsikçlç ir, tuojau paçmês guolº, išçjo visþ akivaizdoje taip,
kad visi nepaprastai nustebo ir garbino Diev¹ sakydami:
„Tokiþ dalykþ mes dar niekad nesame matê!“
Ir jis išçjo º paeerê. Ir visi monçs çjo pas Jº, ir Jis juos mokç.
Praeidamas Jis pamatç Levº, Alfiejaus sûnþ, sçdintº
muitinçje, ir tarç jam: „Sek Mane“.
Ir atsikçlês jis sekç Jº.
Ir atsitiko tai, kad Jçzus Levio namuose buvo pasodintas prie
stalo, daug muitininkþ bei nusidçjçliþ sçdosi su Jçzumi ir Jo
mokiniais, nes jþ buvo daug, ir jie sekç Jº.
Ir rašto inovai ir fariziejai, matydami, kad Jis valgo su
muitininkais ir nusidçjçliais, sakç Jo mokiniams:
„Kam Jis valgo ir geria su muitininkais ir nusidçjçliais?“
Tai išgirdês, Jçzus jiems tarç: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo,
bet ligoniams. Aš atçjau ne teisiþjþ šaukti, o nusidçjçliþ atgailai“.
Ir Jono, ir fariziejþ mokiniai pasninkavo. Ir jie atçjê klausç Jo:
„Kodçl Jono mokiniai ir fariziejþ mokiniai pasninkauja,  bet
tavo mokiniai nepasninkauja?“
Ir Jçzus tarç jiems: „Argi gali pasninkauti vestuvininkai,
kol jaunikis yra su jais? Ir kol jaunikis su jais, tol jie negali
pasninkauti.
Bet ateis diena, kada jaunikis nebebus  su jais, ir tuomet, t¹
dien¹, jie pasninkaus.
Niekas nesiuva naujo audinio lopo ant sudçvçto drabuio;
antraip naujasis atplçštþ nuo senojo gabal¹, ir pasidarytþ dar
didesnç skylç.
Ir niekas nepila jauno vyno º senus vynmaišius. Antraip vynas
suplçšytþ vynmaišius, ir niekais nueitþ ir vynas, ir vynmaišiai.
Jaunam vynui – nauji vynmaišiai“.
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Vçl atsitiko, kad šabo dien¹ Jis çjo per javþ laukus, ir Jo
mokiniai eidami çmç skabyti varpas.
Ir fariziejai sakç Jam: „iûrçk, kodçl jie daro per šab¹ tai, kas
draudiama?“
Ir Jis sakç jiems: „Ar jûs niekados neskaitçte, kaip pasielgç
Dovydas, kai jis ir jo palydovai kentç trûkum¹ ir buvo išalkê,
kaip jis ºçjo º Dievo namus, Abiatarui esant vyriausiuoju
kunigu, ir valgç padçtinçs duonos kepalus, kuriþ niekam
nevalia valgyti, tik kunigams, ir juos davç savo palydovams?“
Ir Jis sakç jiems: „Šabas padarytas mogui, ne mogus šabui.
Taigi mogaus Sûnus yra taip pat šabo Viešpats“.
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Ir Jis vçl ºçjo º sinagog¹, o ten buvo mogus, turºs
padiûvusi¹ rank¹.
Ir jie stebçjo Jº, ar Jis gydys jº šabo dien¹, kad galçtþ Jº
apkaltinti.
Ir Jis tarç mogui, turinèiam padiûvusi¹ rank¹: „Stok º
vidurº“.
Ir Jis sakç jiems: „Ar šabo dien¹ leistina gera daryti, ar bloga?
Gelbçti gyvybê ar udyti?“ Bet anie tylçjo.
Ir pasiiûrçjês º juos aplinkui rûsèiai, nuliûdês dçl jþ širdies
kietumo, Jis tarç tam mogui: „Ištiesk [nesveik¹] rank¹!“ Jis
ištiesç, ir jo ranka atgijo ir tapo sveika.
Išçjê fariziejai tuojau tarçsi su Erodo šalininkais prieš Jº, kaip
Jº praudyti.
Ir Jçzus su Savo mokiniais pasitraukç prie eero, o didelç
daugybç sekç iš Galilçjos, iš Judçjos,
iš Jeruzalçs, iš Idumçjos, iš Ujordançs, iš Tyro ir Sidono
apylinkiþ – didelç daugybç, girdçdama apie Jo didelius
darbus, atçjo pas Jº.
Ir Jis liepç mokiniams laikyti Jam paruošt¹ valtº, kad minia Jo
nesuspaustþ.
Mat Jis buvo daugelº pagydês, ir visi, k¹ tik vargino ligos,
verçsi pas Jº, norçdami Jº paliesti.
Taip pat netyrosios dvasios, kada tik Jº pamatydavo, parpuldavo
prieš Jº ir šaukdavo sakydamos: „Tu esi Dievo Sûnus!“
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Bet Jis grietai jas drausdavo, kad Jo negarsintþ.
Ir Jis ukopç ant kalno ir pasišaukç tuos, kuriuos Jis norçjo
paskirti, ir jie atçjo pas Jº.
Ir Jis paskyrç dvylika vyrþ, kad jie bûtþ su Juo ir kad Jis išsiþstþ
juos skelbti [Jo] odº,
ir kad jie turçtþ galios gydyti ligas ir išvarinçti demonus:
Simon¹, pavadinês jº Petru;
Zebediejaus sûnþ Jokûb¹ ir Jokûbo brolº Jon¹ (juos pavadino
Boanergçs, tai yra „griaustinio vaikai“);
Andriejþ, Pilyp¹, Baltramiejþ, Mat¹, Tom¹, Alfiejaus sûnþ
Jokûb¹, Tad¹, Simon¹ Kananietº
ir Jud¹ Iskarijot¹, kuris Jº ir išdavç. Ir jie parçjo namo.
Ir vçl susirinko tiek moniþ, kad jie negalçjo nç duonos
pavalgyti.
Ir saviškiai, apie tai išgirdê, çjo sulaikyti Jo, nes jie sakç: „Jis
yra išçjês iš proto“.
Atvykê iš Jeruzalçs inovai sakç: „Jis turi Belzebub¹“ ir
„Demonþ kunigaikšèio galia Jis išvaro demonus“.
O Jis, pasivadinês juos, çmç kalbçti palyginimais: „Kaip gali
Šçtonas išvaryti Šçton¹?
Jei karalystç pati savyje suskyla, tokia karalystç negali išsilaikyti.
Ir jei namai patys tarpusavyje nesutaria, tie namai neišlieka.
Todçl, jei Šetono karalystç sukyla ir susiskaldo, neišsilaikys,
jam ateina galas.
Niekas neºsiveria º galiûno namus ir nepasiglemia jo turto,
pirmiau nesurišês galiûno. Tik tada apiplçšia jo namus.
Iš tikrþjþ sakau jums: visos nuodçmçs bus atleistos moniþ
vaikams, taip pat ir piktodiavimai, kuriais jie piktodiautþ;
ir jei kas piktodiautþ Šventajai Dvasiai, tam niekados
nebus atleista, ir jis amiams bus pasmerktas“.
[Jis taip aiškino], nes jie sakç: „Jis turi netyr¹j¹ dvasi¹“.
Štai atçjo Jo motina su Jo broliais ir, lauke sustojê, siuntç Jo
pakviesti.
Ir aplink Jº sçdçjo minia, ir jie sakç Jam: „Štai tavo motina ir
broliai stovi lauke ir ieško Tavês“.
O Jis atsakç jiems sakydamas: „Kas yra Mano motina ir Mano
broliai?“
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Ir, apvelgês tuos, kurie sçdçjo aplink Jº, pasakç: „Štai
Mano motina ir Mano broliai!
Kas tik vykdo Dievo vali¹, tas yra Mano brolis ir Mano
sesuo, ir motina“.
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Ir Jis vçl çmç mokyti paeerçje. Ir prie Jo susirinko labai
didelç minia, taip kad Jis net ºlipo º valtº eere ir atsisçdo joje,
o visa minia liko sausumoje palei eer¹.
Ir Jis mokç juos daugelio dalykþ palyginimais, ir jiems sakç
Savo pamokymu:
„Paklausykite! Štai sçjçjas išçjo sçti.
Jam besçjant, vieni grûdai nukrito palei keli¹, ir atskridê
dangaus paukšèiai juos sulesç.
Ir kiti grûdai nukrito º uolçt¹ dirv¹, kur buvo nedaug emiþ,
ir greit sudygo, nes neturçjo gilesnio emçs sluoksnio.
Bet, saulei utekçjus, daigai nudegç ir, neturçdami šaknþ,
sudiûvo.
Ir kiti krito tarp erškçèiþ; erškçèiai išaugo ir nustelbç juos, ir
jie nedavç derliaus.
Dar kiti nukrito º ger¹ emê, sudygo, uaugo ir davç
derliþ: vieni trisdešimteriop¹, kiti šešiasdešimteriop¹, treti
šimteriop¹“.
Ir Jis sakç jiems: „Kas turi ausis klausyti – teklauso“.
Ir kai Jis buvo vienas, Jo palydovai kartu su dvylika [vyrþ]
klausinçjo Jº apie palyginim¹.
Ir Jis sakç jiems: „Jums duota suprasti Dievo karalystçs
paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais,
kad
jie regçti regçtþ, bet nematytþ,
girdçti girdçtþ, bet nesuprastþ,
kad neatsiverstþ ir nebûtþ jiems atleistos nuodçmçs“.
Ir Jis jiems sakç: „Jûs nesuprantate šito palyginimo? Tai kaip
jûs suprasite visus palyginimus?
Sçjçjas sçja odº.
Palei keli¹ sçjamas odis – tie, kuriems, tik išgirdus t¹ odº,
tuojau ateina Šçtonas ir atima odº, pasçt¹ jþ širdyse.
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Panašiai ir su tais, kurie pasçti uolynçje. Jie, kai išgirsta
odº, tuojau su diaugsmu jº priima,
bet jie neturi savyje šaknþ ir yra nepastovûs. Ištikus kokiai
negandai ar persekiojimui dçl odio, jie greit atkrinta.
O kiti sçjami tarp erškçèiþ; jie išgirsta odº,
bet pasaulio rûpesèiai, turto apgaulç ir ºvairios sukilusios
aistros nusmelkia odº, ir jis tampa nevaisingas.
O tie geroje emçje pasçti – tai tie, kurie išgirsta odº,
priima jº ir duoda vaisiþ: vieni trisdešimteriop¹, kiti
šešiasdešimteriop¹, o dar kiti  šimteriop¹“.
Ir Jis jþ klausç: „Argi atneštas iburys pakišamas po indu ar
po lova? Argi neºstatomas º ibintuv¹?
Juk nçra nieko slapta, kas neturçtþ bûti atidengta, ir nieko
paslçpta, kas neišeitþ aikštçn.
Jei kas turi ausis klausyti – tas teklauso“.
Ir Jis sakç jiems: „ªsidçmçkite, k¹ girdite. Kokiu saiku
seikçjate, tokiu ir jums bus atseikçta, o tiems, kurie girdite, bus
dar pridçta.
Nes kas turi, tam bus duota, o iš neturinèio bus atimta ir tai, k¹
jis turi“.
Ir Jis sakç: „Su Dievo karalyste yra kaip su mogumi, kuris
beria sçkl¹ º emê.
Ar jis miega ar keliasi, ar naktº ar dien¹, sçkla dygsta ir auga,
jam neinant kaip.
Juk emç savaime duoda vaisiþ: pradioje elmenº, paskui
varp¹, pagaliau pribrendusº grûd¹ varpoje.
Bet derliui prinokus, [mogus] tuojau imasi pjautuvo, nes
pjûtis atçjo“.
Ir Jis sakç: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystê? Arba
kokiu palyginimu j¹ pavaizduosime?
Ji kaip garstyèios grûdelis, kuris, sçjamas º emê, yra
maiausias iš visþ sçklþ emçje.
Bet pasçtas uauga ir tampa didesnis u visas daroves, ir
išleidia dideles šakas taip, kad jo pavçsyje gali susisukti lizd¹
dangaus paukšèiai“.
Ir daugeliu tokiþ palyginimþ Jis skelbç jiems odº, kiek jie
sugebçjo girdçti.
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Be palyginimþ jiems Jis nekalbçdavo. O Savo mokiniams
atskirai visk¹ išaiškindavo.
Ir t¹ paèi¹ dien¹, atçjus vakarui, Jis jiems tarç: „Irkimçs º kit¹
krant¹“.
Ir paleidê mini¹, jie nusiyrç kartu su Juo valtyje. Drauge
plaukç kelios kitos valtys.
Tuomet pakilo didiulç vçtra, ir bangos vertçsi º valtº taip, kad
valtis jau çmç pildytis.
O Jis buvo valties gale ir miegojo ant pagalvçs. Ir jie paadino Jº
ir tarç Jam: „Mokytojau, tau nerûpi, kad mes ûvame?“
Atsikçlês Jis sudraudç vçtr¹ ir ºsakç eerui: „Nutilk,
nusiramink!“ Ir vçjas nutilo, ir pasidarç visiškai ramu.
Ir Jis tarç jiems: „Kodçl jûs tokie bailûs? Kodçl jûs dar
netikite?“
Ir juos pagavo didi baimç, ir jie kalbçjo vienas kitam: „Kas gi
Jis toks? Net vçjas ir marios Jo klauso“.
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Taip jie atvyko º kit¹ eero krant¹, º gadarieèiþ šalº.
Ir Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapiniþ atbçgo
netyrosios dvasios apsçstas vyras.
Jis gyveno kapþ rûsiuose, ir niekas negalçjo nç grandinçmis jo
surakinti.
Nes jis jau daug kartþ buvo panèiojamas ir grandinçmis
rakinamas, bet sutrupindavo grandines, ir niekas negalçdavo
jo suvaldyti.
Ir per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po
kalnus, klykdamas ir dauydamas save akmenimis.
Iš tolo pamatês Jçzþ, atbçgês garbino Jº
ir garsiu balsu šaukdamas tarç: „Ko Tau iš manês reikia, Jçzau,
aukšèiausiojo Dievo Sûnau? Saikdinu Tave Dievu, nekankink
manês!“
Nes Jis buvo jam pasakês: „Išeik, netyroji dvasia, iš mogaus!“
Ir Jis paklausç j¹: „Kuo tu vardu?“ Ir ji atsakç: „Mano
vardas – Legionas, nes mûsþ daug“.
Ir ji  labai Jº maldavo, kad Jis neišvarytþ jþ iš to krašto.
Ten pat, kalno šlaite, gançsi didiulç kiauliþ kaimenç.
EVANGELIJA PAGAL MORKÞ
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Ir visi demonai Jº prašç sakydami: „Pasiþsk mus º tas kiaules,
kad º jas sueitume“.
Ir Jçzus tuojau joms leido. Ir išçjusios netyrosios dvasios
apniko kiaules, ir visa kaimenç, apie du tûkstanèius kiauliþ,
ûmai metçsi nuo skardio º eer¹ ir prigçrç eere.
Ir tie, kurie ganç kiaules, išsibçgiojo ir davç ini¹ º miest¹ ir
kaimus. Ir monçs išçjo paiûrçti, kas atsitiko.
Ir jie atçjo prie Jçzaus ir pamatç demonþ apsçst¹jº – t¹, kuris
buvo turçjês Legion¹ – sçdintº apsirengusº ir sveiko proto, ir
juos apçmç baimç.
Ir maèiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikê su apsçstuoju ir
apie kiaules.
Tada jie çmç Jº maldauti, kad Jis išvyktþ iš jþ vietþ.
Ir Jam ºlipus º valtº, buvês demono apsçstasis prašç Jº leisti
pasilikti su Juo,
bet Jçzus nesutiko ir pasakç: „Eik namo pas saviškius ir
papasakok, kokiþ nuostabiþ dalykþ Viešpats tau padarç ir kaip
tavês pasigailçjo“.
Ir jis nuçjo savo keliu ir Dekapolyje çmç skelbti, kokiþ didiþ
dalykþ Jçzus jam buvo padarês; ir visi stebçjosi.
Jçzui vçl persikçlus valtimi º kit¹ pusê, prie Jo ir vçl
susirinko didiulç minia. O Jis stovçjo paeerçje.
Ir štai ateina vienas iš sinagogos vyresniþjþ, vardu Jairas, ir,
pamatês Jº, puola Jam po kojþ,
ir labai Jº maldauja sakydamas: „Mano dukrelç bemirštanti.
Ateik ir udçk ant jos rankas, kad pagytþ ir gyventþ“.
Ir Jçzus nuçjo su juo. Ir gausi minia supo ir spaudç iš visþ pusiþ
ir lydçjo Jº.
Ir buvo viena moteris, jau dvylika metþ serganti kraujoplûdiu.
Nemaa iškentçjusi nuo daugelio gydytojþ ir išleidusi visa, k¹
turçjo, ji nç kiek nepasitaisç, bet dar labiau blogyn çjo.
Išgirdusi apie Jçzþ, minioje ji priçjo prie Jo iš nugaros ir palietç
Jo apsiaust¹.
Mat ji sau kalbçjo: „Jeigu tik paliesiu Jo drabuº – aš
pasveiksiu“.
Bematant kraujas jai nustojo plûdês, ir ji pajuto kûnu, kad yra
pasveikusi iš savo negalios.
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Ir Jçzus iš karto pajuto, kad iš Jo išçjo jçga, ir, atsigrêês º
mini¹, paklausç: „Kas palietç Mano drabuº?“
Ir mokiniai Jam atsakç: „Tu matai mini¹, spaudianèi¹ Tave
iš visþ pusiþ, o sakai: Kas Mane palietç?“
Ir Jis valgçsi aplinkui, norçdamas pamatyti t¹, kuri buvo tai
padariusi.
O moteris išçjo º priekº išsigandusi ir virpçdama, nes inojo,
kas jai atsitiko, ir, puolusi prieš Jº ant keliþ, papasakojo Jam
vis¹ teisybê.
O Jis tarç jai: „Dukra, tavo tikçjimas yra padarês tave sveik¹.
Eik rami ir bûk išgijusi iš savo ligos“.
Jam dar tebekalbant, ateina sinagogos vyresniojo monçs ir
praneša: „Tavo duktç numirç, kam begaišini Mokytoj¹?“
Bet Jçzus, nugirdês t¹ odº sakant, tarç sinagogos
vyresniajam: „Nebijok, vien tikçk“.
Ir Jis niekam neleido eiti paskui Save, išskyrus Petr¹, Jokûb¹
ir Jokûbo brolº Jon¹.
Ir Jis atçjo º sinagogos vyresniojo namus ir pamatç
sujudim¹ –verkianèius ir raudanèius mones.
ªengês vidun, Jis tarç: „Kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas
nçra mirês, o miega“.
Ir jie išjuokç Jº. Bet Jis, visus išvarês, paçmç su savimi vaiko
tçv¹ bei motin¹ ir Savo palydovus ir ºçjo º vidþ, kur vaikas
gulçjo.
Nutvçrês vaiko rank¹, Jis tarç jai: „Talita kum“; išvertus
reiškia: „Mergaite, sakau tau, kelkis“.
Mergaitç tuojau atsikçlç ir çmç vaikšèioti. Jai buvo dvylika
metþ. Visi nustçro iš nuostabos.
Ir Jis grietai jiems ºsakç, kad niekas to neinotþ, ir liepç
duoti mergaitei valgyti.

6

Palikês tas vietas, Jis sugrºo º savo tçviškê. Jº sekç Jo mokiniai.
Atçjus šabui, Jis pradçjo mokyti sinagogoje. Daugelis
girdçdami stebçjosi ir sakç: „Iš kur Jis tai turi? Kokia išmintis
Jam suteikta, kad tokie stebuklai daromi Jo rankomis?
Argi Jis ne dailidç, ne Marijos sûnus, Jokûbo, Jozçs, Judo
EVANGELIJA PAGAL MORKÞ
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ir Simono brolis? Argi Jo seserys nçra èia, pas mus?“ Ir jie
piktinosi Juo.
O Jçzus jiems tarç: „Visur pranašas yra gerbiamas, tik ne savo
tçviškçje tarp savo giminiþ ir savo namuose“.
Ir Jis negalçjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams
udçjo rankas ir juos išgydç.
Jis stebçjosi jþ netikçjimu, ir Jis çjo per apylinkçs kaimus
mokydamas.
Ir Jis pasišaukç pas Save dvylika [vyrþ] ir çmç siuntinçti juos
po du, ir davç jiems gali¹ netyrosioms dvasioms.
Ir Jis jiems ºsakç nieko nepasiimti kelionei, tik vien¹ lazd¹ –
nei krepšio, nei duonos, nei pinigþ dire,
neapsivilkti dviejþ palaidiniþ, tik apsiauti sandalais.
Ir Jis sakç jiems: „ª kuriuos namus ueisite, ten ir pasilikite,
kolei išvyksite iš tos vietovçs.
Ir jei kas nors jûsþ nepriims ir jûsþ neklausys, jûs, iš tenai toliau
eidami, nukratykite nuo savo kojþ dulkes kaip liudijim¹ prieš
juos. Iš tiesþ sakau jums, Sodomai ir Gomorai bus teismo
dien¹ lengviau negu tokiam miestui“.
Išçjê jie skelbç, kad monçs atgailautþ,
ir jie išvarç daug demonþ, daugelº ligoniþ tepç aliejumi ir juos
išgydç.
Karalius Erodas išgirdo apie Jº, nes Jis buvo pasidarês
inomas, ir [karalius] sakç: „Jonas Krikštytojas prisikçlç iš
numirusiþ, ir todçl jame veikia stebuklingos jçgos“.
Kiti sakç: „Jis – Elijas“. Dar kiti sakç: „Jis – pranašas, kaip ir
kiti pranašai“.
Tai išgirdês, Erodas tarç: „Tas Jonas, kuriam aš nukirsdinau
galv¹ – jis atsikçlç iš numirusiþjþ“.
Pats Erodas buvo ºsakês suimti Jon¹ ir laikç jº sukaustyt¹
kalçjime dçl savo brolio Pilypo monos Erodiados, kuri¹ buvo
vedês.
Jonas mat sakç Erodui: „Nevalia tau gyventi su brolio
mona“.
Taigi Erodiada neapkentç Jono ir troško jº nuudyti, taèiau
negalçjo,
nes Erodas Jono bijojo, inodamas jº esant teisþ ir švent¹
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vyr¹, ir todçl jº saugojo. Girdçdamas Jon¹ kalbant, jis daug k¹
darydavo ir mielai jo klausydavosi.
Ir proga pasitaikç, kai Erodas, švêsdamas savo gimimo
dien¹, iškçlç pokylº savo didiûnams, kariuomençs vadams ir
Galilçjos kilmingiesiems.
Ir Erodiados duktç ten ºçjusi šoko ir patiko Erodui bei jo
sveèiams. Karalius tarç mergaitei: „Prašyk iš manês, ko tik
nori, ir aš tau duosiu“.
Ir jis prisiekç: „Ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusê savo
karalystçs“.
Tuomet ji išçjusi paklausç savo motin¹: „Ko aš turiu prašyti?“
O ši tarç: „Jono Krikštytojo galvos“.
Toji, skubiai atbçgusi pas karaliþ, papraše: „Noriu, kad man
tuojau duotum ant padçklo Jono Krikštytojo galv¹“.
Ir karalius labai nuliûdo, taèiau dçl savo priesaikos ir dçl sveèiþ
nenorçjo jos prašymo atmesti.
Jis tuoj pat pasiuntç budelº ir ºsakç jam atnešti Jono galv¹. Šis
nuçjês nukirto jam kalçjime galv¹,
atneše jo galv¹ ant padçklo ir j¹ padavç mergaitei, o mergaitç
padavç savo motinai.
Tai išgirdê, jo mokiniai atçjo, pasiçmç jo kûn¹ ir palaidojo
kape.
Apaštalai susirinko pas Jçzþ ir apsakç Jam visa, k¹ buvo darê ir
ko mokç.
O Jis tarç jiems: „Eikite sau vieni º nuošali¹ tušèi¹ viet¹ ir
truputº pailsçkite“. Mat daugybç moniþ ateidavo ir išeidavo,
ir jiems nebûdavo kada nç pavalgyti.
Taigi jie išplaukç valtimi patys vieni º negyvenam¹ nuošali¹
viet¹.
Ir monçs pastebçjo juos išplaukiant, ir daugelis Jº paino. Iš
visþ miestþ monçs subçgo tenai pçsti ir pralenkç juos, ir
atçjo pas Jº.
Išlipês Jçzus pamatç didiulê mini¹, ir Jam pagailo jþ, nes
jie buvo tarsi avys be piemens. Ir Jis pradçjo juos mokyti
daugelio dalykþ.
Dienai baigiantis, prisiartino prie Jo mokiniai ir sakç: „Ši
vietovç tušèia, o jau ir metas vçlyvas.
EVANGELIJA PAGAL MORKÞ
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Paleisk juos, kad, pasklidê po aplinkinius vienkiemius bei
kaimus, jie nusipirktþ sau duonos, nes jie neturi ko valgyti“.
O Jis atsakydamas tarç jiems: „Tai jûs duokite jiems valgyti“.
Jie sakç Jam: „Gal mums eiti nupirkti duonos u du šimtus
denarþ ir duoti jiems valgyti?“
Jis tarç jiems: „Kiek jûs turite kepalþ? Eikite ir paiûrçkite“.
Patikrinê jie atsako: „Penkis ir dvi uvis“.
Tuomet Jis ºsakç jiems susodinti juos visus bûriais ant alios olçs.
Ir tie susçdo eilçmis, po šimt¹ ir po penkiasdešimt.
Ir Jis paçmç penkis kepalus ir dvi uvis, pavelgç aukštyn º
dangþ, palaimino, lauç kepalus ir davç Savo mokiniams,
kad jie atiduotþ [monçms]; ir tas dvi uvis Jis [taip pat]
išdalijo visiems.
Ir visi privalgç iki soties.
Ir jie surinko dvylika pilnþ pintiniþ trupiniþ ir uvies likuèiþ.
O duonos valgytojþ buvo apie penkis tûkstanèius vyrþ.
Tuojau Jis privertç Savo mokinius sçsti º valtº ir pirma Jo irtis º
kit¹ krant¹ º Betsaid¹, kol Jis paleisi¹s mones.
Juos paleidês, Jis nuçjo º kaln¹ melstis.
Vakarui atçjus, valtis buvo eero viduryje, o Jis pats vienas
ant kranto.
Ir Jis pastebçjo, kad jie vargsta besiirdami, nes vçjas buvo
jiems priešingas. O apie nakties ketvirt¹j¹ pamain¹ Jis çjo pas
juos, engdamas eero paviršiumi, ir buvo bepraein¹s pro šalº.
Bet šie, pamatê Jº, einantº eero paviršiumi, pamanç, jog tai
šmçkla, ir çmç šaukti.
Mat visi Jº regçjo ir išsigando. Bet Jis tuojau juos prakalbino ir
tarç jiems: „Bûkite dr¹sûs! Tai Aš. Nebijokite“.
Tada Jis ºlipo pas juos º valtº, ir vçjas nurimo. Ir mokiniai
buvo didiai apstulbinti ir be galo stebçjosi.
Nes jie nebuvo supratê ºvykio su kepalais, kadangi jþ širdis
buvo sukietçjusi.
Perplaukê º an¹ pusê, jie atvyko º Genezareto šalº ir prisiyrç
prie kranto.
Jiems išlipus iš valties, monçs tuojau Jº paino,
ir jie išskubçjo po vis¹ an¹ šalº ir çmç gabenti neštuvais
ligonius ten, kur girdçjo Jº esant.
EVANGELIJA PAGAL MORKÞ

6:56-7:13

56

Ir kur tik Jis ueidavo º kaimus, miestus ar vienkiemius, jie
aikštçse guldydavo ligonius ir maldaudavo Jº, kad leistþ jiems
palytçti bent Jo drabuio krašt¹. Ir kas tik Jº paliesdavo,
pasveikdavo.
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Tada pas Jº susirinko fariziejþ ir keli Rašto inovai, atvykê iš
Jeruzalçs.
Jie, pamatê kai kuriuos Jo mokinius duon¹ valgant nešvariomis
(tai yra nemazgotomis) rankomis, tai peikç.
Nes fariziejai ir visi ydai, laikydamiesi proseniþ paproèio,
nevalgo kitaip, kaip tik rûpestingai prieš tai nusimazgojê rankas.
Taip pat sugrºê iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovê. Be to,
yra dar daug nuostatþ, kuriþ jie laikosi, sekdami paproèiu,
pavyzdiui, tauriþ, puodeliþ, variniþ indþ ir guoliþ plovimai.
Taigi fariziejai ir Rašto inovai Jº klausç: „Kodçl Tavo
mokiniai nesilaiko proseniþ paproèio ir valgo duon¹
nešvariomis rankomis?“
Atsakydamas jiems Jis tarç: „Gerai apie jus, veidmainius,
pranašavo Izaijas, kaip parašyta:
Ši tauta šlovina Mane lûpomis,
bet jos širdis toli nuo Manês.
Veltui jie Mane garbina,
mokydami pamokas – moniþ ºsakymus.
Apleidê Dievo ºsakym¹, jûs ºsikibê laikotçs moniþ paproèiþ –
plaunate puodelius ir taures ir darote daug kitþ º tuos panašiþ
dalykþ“.
Ir Jis sakç jiems: „Puikiai jûs apeinate Dievo ºsakym¹,
norçdami išsaugoti savo paproèius.
Juk Mozç ºsakç: „Gerbk savo tçv¹ ir motin¹“ ir „Kas keiktþ tçv¹
ar motin¹, mirtimi temiršta“.
Bet jûs sakote: „Jei mogus pasako savo tçvui ar motinai:
Viskas, kas tau bûtþ naudinga iš manês, tebûnie Korban“ (tai
yra: dovana šventovei), –
taigi jûs nebeleidiate jam padçti tçvui ar motinai,
niekais paversdami Dievo odº dçl savojo paproèio, kurº esate
perçmê. Ir daug panašiþ dalykþ jûs darote“.
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Ir sušaukês vis¹ mini¹, Jis sakç jiems: „Paklausykite Manês visi
ir supraskite:
nçra nieko, kas, iš išorçs ºçjês º mogþ, galçtþ jº sutepti.
mogþ sutepa vien tai, kas iš mogaus išeina.
Jei kas turi ausis klausytis, tesiklauso!“
Ir kai Jis, palikês mini¹, ºçjo º namus, Jo mokiniai klausç Jo
apie palyginim¹.
Ir Jis sakç jiems: „Nejaugi ir jûs esate be nuovokos? Argi
neaišku jums, kad visa, kas ºeina º mogþ iš išorçs, negali jo
suteršti,
nes nepatenka º jo širdº, bet º vidurius ir išeina laukan, ir taip
išvalomas visas maistas“.
Jis dar pasakç: „mogþ suteršia vien tai, kas iš jo išeina.
Iš vidaus, iš moniþ širdies, išeina pikti sumanymai,
paleistuvystçs, svetimavimai, mogudystçs,
vagystçs, godumas, piktumas, klasta, ištvirkimas, pikta akis,
piktodiavimas, puikybç, neišmanymas.
Visos tos piktybçs išeina iš vidaus ir suteršia mogþ“.
Išvykês iš ten, Jis nukeliavo º Tyro ir Sidono sritis. Uçjês º
vienus namus, Jis norçjo, kad niekas apie tai neinotþ, bet Jam
nepavyko to nuslçpti.
Išgirdusi apie Jº, moteris, kurios duktç turçjo netyr¹j¹ dvasi¹,
atçjo ir puolç Jam po kojþ.
Moteris buvo graikç, kilimo sirofenikietç. Ir ji maldavo, kad Jis
išvarytþ iš jos dukrelçs demon¹.
O Jçzus jai tarç: „Leisk pirmiau pasisotinti vaikams. Juk nedera
imti vaikþ duon¹ ir mesti šunyèiams“.
Bet ji atsakç ir tarç Jam: „Taip, Viešpatie! Bet ir šunyèiai po
stalu çda vaikþ trupinius“.
Tada Jis tarç jai: „Todçl, kad tu taip pasakei, eik namo, –
demonas jau išçjês iš tavo dukters“.
Parçjusi namo, ji rado dukrelê, gulinèi¹ patale, ir demon¹
išçjusº.
Palikês Tyro ir Sidono sritis, Jis vçl atçjo prie Galilçjos eero,
º Dekapolio krašto vidurº.
Ten atvedç Jam kurèi¹ nebylº ir prašç, kad Jis udçtþ ant jo
rank¹.
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Ir Jis pasivedç jº nuošaliau nuo minios, ºkišo savo pirštus º jo
ausis, palietç seilçmis jo lieuvº,
pavelgç º dangþ, atsiduso ir tarç jam: „Efatá!“ – tai yra:
„Atsiverk!“
Ir tuojau atsivçrç jo klausa, atsipalaidavo lieuvio ryšys, ir jis
kalbçjo kaip reikia.
Ir Jis jiems ºsakç niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau Jis
draudç, tuo jie plaèiau Jº garsino.
Ir jie labai stebçjosi ir kalbçjo: „Jis visa gerai padarç! Jis daro,
kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba!“

8

Anomis dienomis, susirinkus gausiai miniai ir monçms
neturint ko valgyti, Jçzus, pasišaukês savo mokinius, jiems tarç:
„Gaila man minios! Jau trys dienos monçs yra su manimi ir
neturi ko valgyti.
Ir jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai
kurie yra atçjê iš toli“.
Ir mokiniai Jam atsakç: „Iš kur dykumoje gauti duonos jiems
pavalgydinti?“
Ir Jis juos paklausç: „Kiek kepalþ turite?“ Jie atsakç:
„Septynis“.
Tada Jis liepç monçms susçsti ant emçs. Paçmês septynis
kepalus, palaimino, lauç ir davç mokiniams dalyti, ir tie
padalijo miniai.
Ir jie dar turçjo kelias uveles. Ir Jis palaimino jas ir taip pat
liepç dalyti.
monçs pavalgç ir pasisotino, ir jie surinko dar septynias
pintines likuèiþ.
O valgytojþ buvo apie keturis tûkstanèius. Ir Jis paleido juos.
Ir tuojau, ºsçdês su mokiniais º valtº, nuplaukç º Dalmanutos
sritº.
Èia priçjo fariziejþ ir pradçjo su Juo ginèytis. Mçgindami Jº, jie
reikalavo iš Jo enklo iš dangaus.
Atsidusês iš dvasios gilumos, Jis tarç: „Ir kam šita karta
reikalauja enklo? Iš tiesþ sakau jums: enklo šiai kartai
nebus duota!“
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Ir, palikês juos, Jis vçl sçdo º valtº ir nuplaukç º kit¹ krant¹.
Ir mokiniai buvo pamiršê pasiimti duonos. Jie teturçjo su
savim valtyje vien¹ kepal¹.
Ir Jis juos ºspçjo sakydamas: „iûrçkite, saugokitçs abiejþ
fariziejþ ir Erodo raugo“.
Ir jie svarstç tarpusavy sakydami: „Tai todçl, kad neturime
duonos“.
Tai supratês, Jçzus jiems tarç: „Kam jûs tariatçs neturº duonos?
Argi vis dar neišmanote? Ar nesuprantate? Ar jûsþ širdys vis
dar ukietçjusios?
Ar, turçdami akis, jûs nematote? Ir, turçdami ausis, negirdite?
Ar jûs neatsimenate?
Kai penkis kepalus Aš sulauiau penkiems tûkstanèiams, kiek
pilnþ pintiniþ trupiniþ pririnkote?“ Jie jam atsakç: „Dvylika“.
„O kai septynis kepalus sulauiau keturiems tûkstanèiams,
kiek pilnþ pintiniþ trupiniþ pririnkote?“ Jie atsakç:
„Septynias“.
Tada Jis tarç jiems: „Tai kaipgi vis dar nesuprantate?!“
Ir Jis atvyko º Betsaid¹. Ir jie atvedç pas Jº akl¹ vyr¹ ir prašç,
kad Jis paliestþ jº.
Jis paçmês akl¹ jº u rankos nusivedç u kaimo. Ten spjovç
jam º akis, udçjo ant jo rankas ir paklausç: „Ar k¹ nors matai?“
Šis apsivalgês tarç: „Regiu mones. Lyg kokius medius
matau juos vaikšèiojanèius“.
Jis vçl rankomis palietç jo akis ir liepç apsivalgyti. Ir šis tapo
sveikas ir visk¹ aiškiai matç.
Ir Jis išsiuntç jº namo sakydamas: „Neueik º kaim¹ ir niekam
ten nepasakok!“
Jçzus su savo mokiniais išçjo º Pilypo Cezarçjos kaimus.
Kelyje Jis klausç savo mokinius, jiems sakydamas: „Kuo
mane monçs laiko?“
Jie atsakç: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – vienu
iš pranašþ“.
Tada Jis juos paklausç: „O jûs kuo mane laikote?“
Atsakydamas Petras Jam tarç: „Tu esi Kristus“.
Ir Jis grietai ºsakç jiems, kad niekam nesakytþ.
Jis pradçjo juos mokyti, jog mogaus Sûnus turçs daug
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iškentçti, bûti vyresniþjþ, aukštþjþ kunigþ bei Rašto inovþ
atmestas, nuudytas ir po trijþ dienþ prisikelti.
Ir Jis tai kalbçjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinês Jº º
šalº, çmç Jº drausti.
O Jis atsigrêês paiûrçjo º mokinius ir sudraudç Petr¹: „Eik
šalin, Šçtone, nes tu m¹stai ne apie tai, kas Dievo, o kas
moniþ!“
Pasišaukês mini¹ ir savo mokinius, Jçzus jiems tarç: „Jei kas
nori eiti paskui mane, teišsiada pats savês, teima savo kryiþ
ir teseka paskui mane.
Kas nori išgelbçti savo gyvybê, tas j¹ praras; o kas praras savo
gyvybê dçl manês ir dçl Evangelijos, tas j¹ išgelbçs.
Kokia gi mogui nauda, jeigu jis laimçtþ  vis¹ pasaulº,  bet
prarastþ savo siel¹?
Arba k¹ mogus galçtþ duoti mainais u savo siel¹?
Jei kas gçdisi manês ir mano odiþ šios svetimoteriaujanèios
ir nuodçmingos kartos akivaizdoje, to gçdysis ir mogaus
Sûnus, kai Jis ateis savo Tçvo šlovçje su šventaisiais angelais“.

9

Ir Jis sakç jiems: „Iš tiesþ sakau jums: tarp èia stovinèiþ
yra tokiþ, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystê,
ateinanèi¹ su galybe“.
Po šešiþ dienþ Jçzus pasiçmç Petr¹, Jokûb¹ ir Jon¹ ir
usivedç juos vienus nuošaliai º aukšt¹ kaln¹. Ten Jis
atsimainç jþ akivaizdoje.
Ir Jo drabuiai pasidarç ibantys ir labai balti, kaip sniegas,
tokie, kaip nç vienas skalbçjas emçje negali išbaltinti.
Ir jiems pasirodç Elijas ir Mozç, ir jie kalbçjosi su Jçzumi.
Atsiliepdamas Petras tarç Jçzui: „Rabi, gera mums èia bûti.
Pastatykime tris palapines: vien¹ Tau, vien¹ Mozei ir vien¹
Elijui“.
Jis mat neinojo, k¹ sakyti, nes jie buvo labai persigandê.
Uçjo debesis ir udengç juos, o iš debesies nuskambçjo
balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sûnus. Jo klausykite!“
Ir tuojau apsivalgê, jie nieko prie savês nebematç, tik vien¹
Jçzþ.
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Besileidiant nuo kalno, Jçzus jiems liepç niekam nepasakoti,
k¹ jie matç, kol mogaus Sûnus prisikels iš numirusiþ.
Jie ºsidçmçjo šº pasakym¹ ir svarstç, k¹ reiškia prisikelti iš
numirusiþ.
Ir jie klausç Jº: „Kodçl Rašto inovai sako, jog pirmiau turºs
ateiti Elijas?“
Ir Jis jiems atsakç: „Tikrai, Elijas ateina pirmas ir visk¹ atstato.
Bet kaipgi parašyta apie mogaus Sûnþ, jog Jis daug
iškentçsi¹s ir bûsi¹s paniekintas?
O aš sakau jums: Elijas irgi yra atçjês, ir jie pasielgç su juo kaip
norçjo – taip, kaip apie jº parašyta“.
Sugrºês pas mokinius, Jis pamatç apie juos susirinkusi¹
didelê mini¹ ir besiginèijanèius su jais Rašto inovus.
Tuojau visi monçs, Jº pamatê, labai nustebo, ir visi bçgo Jº
pasveikinti.
Jis paklausç Rašto inovþ: „Dçl ko ginèijatçs su jais?“
Atsakydamas vienas iš minios tarç: „Mokytojau, aš atvediau
pas Tave savo sûnþ, kuris turi nebylê dvasi¹.
Ir kur tik ji sugriebia jº, t¹so jº emçn, iš burnos jam eina
putos, grieia dantimis ir sustingsta. Aš sakiau Tavo
mokiniams, kad jie j¹ išvarytþ, bet jie negalçjo“.
Atsakydamas Jis jam tarç: „O netikinti karta! Kiek dar man
reikçs su jumis bûti? Kaip ilgai jus kêsti? Atveskite jº pas mane!“
Tada jie jº atvedç pas Jº. Vos Jº pamaèiusi, dvasia pradçjo t¹syti
berniuk¹; šis parpuolç ant emçs ir apsiputojês raièiojosi.
Ir Jis paklausç jo tçv¹: „Ar seniai jam taip darosi?“ O jis tarç:
„Nuo pat vaikystçs.
Ir ji danai ºstumdavo jº º vandenº ir º ugnº, norçdama nuudyti.
Bet, jei k¹ gali padaryti, pasigailçk mûsþ ir padçk mums!“
Jçzus jam tarç: „Jei gali tikçti, viskas ºmanoma tikinèiam!“
Tuètuojau vaiko tçvas verkdamas sušuko ir tarç: „Tikiu,
Viešpatie! Padçk man [nugalçti] mano netikçjim¹“.
O Jçzus, matydamas, kad susibçga minia, sudraudç netyr¹j¹
dvasi¹, jai tardamas: „Nebyle ir kurèia dvasia, Aš ºsakau tau,
išeik iš jo ir daugiau º jº nebeºeik“.
Ir dvasia, klykdama ir smarkiai jº purtydama, išçjo iš jo. O jis
liko tarsi negyvas, ir daugelis sakç: „Jis mirç“.
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Bet Jçzus paçmç jº u rankos, pakçlç jº, ir šis atsistojo.
Kai Jis ºçjo º namus, Jo mokiniai klausç Jº slapèia: „Kodçl mes
negalçjome jos išvaryti?“
Ir Jis tarç jiems: „Ta veislç neišvaroma nieku kitu, tik malda ir
pasninku“.
Ir jie, iš ten išçjê, keliavo per Galilçj¹. Ir Jçzus nenorçjo, kad
kas apie tai inotþ.
Mokydamas savo mokinius, Jis sakç jiems: „mogaus Sûnus
bus atiduotas º moniþ rankas, ir jie nuudys Jº. Nuudytas Jis
po trijþ dienþ prisikels“.
[O mokiniai] nesuprato tþ odiþ ir bijojo Jº klausti.
Jie atçjo º Kafarnaum¹. Ir Jam esant namie, Jis juos paklausç:
„Apie k¹ kalbçjotçs tarp savês kelyje?“
Bet jie tylçjo. Mat kelyje jie ginèijosi tarp savês, kuris iš jþ
didiausias.
Atsisçdês Jis pasišaukç dvylika [vyrþ] ir jiems tarç: „Jei kas
trokšta bûti pirmas, tebûnie visþ paskutinis ir visþ tarnas!“
Paçmês ma¹ vaik¹, Jis jº pastatç jþ viduryje ir, jº apkabinês,
tarç jiems:
„Kas priima tokº vaik¹ mano vardu, tas priima mane, o kas
priima mane, tas ne mane priima, bet T¹, kuris mane siuntç“.
Ir Jonas atsakç Jam sakydamas: „Mokytojau, mes matçme
vien¹, kuris nevaikšèioja su mumis, bet Tavo vardu išvarinçja
demonus. Mes jam draudçme, nes jis mûsþ neseka“.
Jçzus atsakç: „Nedrauskite jam! Nçra tokio, kuris mano vardu
darytþ stebuklus ir galçtþ èia pat blogai apie mane kalbçti.
Nes kas nçra prieš mus, yra su mumis.
Nes kas duos jums atsigerti taurê vandens mano vardu dçl to,
kad priklausote Kristui, iš tiesþ sakau jums, tas nepraras savo
atlygio.
Ir kas pastûmçtþ º nuodçmê vien¹ iš šitþ mautçliþ, kurie tiki
manimi, tam bûtþ geriau, jeigu jam ukabintþ ant kaklo girnþ
akmenº ir ºmestþ º jûr¹.
Ir jei tavo ranka traukia tave nusidçti, – nukirsk j¹! Tau
geriau sualotam ºeiti º gyvenim¹, negu su abiem rankom
patekti º pragar¹, º negêstanèi¹ ugnº,
kur jþ kirminas nemiršta ir ugnis negêsta.
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Ir jei tavo koja traukia tave º nuodçmê, nukirsk j¹,nes tau
geriau luošam ºengti º gyvenim¹, negu su abiem kojom bûti
ºmestam º pragar¹, º negêstanèi¹ ugnº,
kur jþ kirminas nemiršta ir ugnis negêsta.
Ir jei tavo akis traukia tave nusidçti, – išlupk j¹, nes geriau
tau vienakiui ºeiti º Dievo karalystê, negu su abiem akim bûti
ºmestam º ugnies pragar¹,
kur jþ kirminas nemiršta ir ugnis negêsta.
Kiekvienas bus pasûdytas ugnimi, ir kiekviena auka bus druska
pasûdyta.
Druska yra geras daiktas, bet jei druska netenka sûrumo, kuo j¹
pasûdyti? Turçkite savyje druskos ir taikiai gyvenkite vienas su
kitu“.
Iš tenai pakilês, Jis atvyksta º Judçj¹ ir Ujordanê. moniþ
bûriai vçl susirinko pas Jº ir Jis vçl mokç, kaip buvo pratês.
Tada atçjo fariziejai, kurie, mçgindami Jº, klausç, ar galima
vyrui išsiskirti su mona.
Atsakydamas Jis jiems tarç: „O k¹ jums ºsakç Mozç?“
Jie tarç: „Mozç leido parašyti skyrybþ rašt¹ ir duoti laisvê“.
Atsakydamas jiems Jçzus tarç: „Dçl jûsþ širdies kietumo parašç
jums Mozç tokº nuostat¹.
O nuo sutvçrimo pradios Dievas sukûrç juos, vyr¹ ir moterº.
Todçl vyras paliks savo tçv¹ ir motin¹ ir susijungs su savo
mona,
ir du taps vienu kûnu. Taigi jie jau nebçra du, o vienas
kûnas.
Todçl k¹ Dievas sujungç, mogus teneperskiria“.
Ir namie Jo mokiniai vçl klausç Jº apie t¹ dalyk¹.
Ir Jis sakç jiems: „Kas išsiskiria su mona ir veda kit¹, jai
svetimoteriauja.
Ir jei moteris atsiskiria nuo savo vyro ir išteka u kito, ji
svetimoteriauja“.
Tada Jam nešç vaikuèius, kad Jis juos palytçtþ, bet mokiniai
barç atnešanèiuosius.
Tai pamatês, Jçzus pyktelçjo ir tarç jiems: „Leiskite
EVANGELIJA PAGAL MORKÞ

10:15-30

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mautçliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes jiems
priklauso Dievo karalystç.
Iš tiesþ sakau jums: kas nepriims Dievo karalystçs kaip
maas vaikas, – niekaip neºeis º j¹“.
Ir Jis laimino juos, apkabindamas ir palytçdamas juos
rankomis.
Jam išeinant º keli¹, vienas mogus pribçgês puolç prieš Jº
ant keliþ ir klausç: „Gerasis Mokytojau, k¹ turiu daryti, kad
paveldçèiau amin¹jº gyvenim¹?“
Ir Jçzus jam tarç: „Kam vadini mane geru? Nç vieno nçra
gero, tik vienas Dievas.
inai ºsakymus: nesvetimoteriauk, neudyk, nevok, melagingai
neliudyk, neapgaudinçk, gerbk savo tçv¹ ir motin¹“.
Atsakydamas jis Jam tarç: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo
savo jaunystçs“.
Bet Jçzus, pavelgês º jº, pamilo jº ir tarç jam: „Vieno dalyko
tau trûksta: eik, parduok visa, k¹ turi, išdalyk vargšams ir turçsi
turt¹ danguje. Tada ateik, paimk kryiþ ir sek paskui mane“.
Bet jis, nusiminês dçl tþ odiþ, nuçjo šalin liûdnas, nes jis
turçjo daug turto.
Jçzus apsidairç aplinkui ir tarç savo mokiniams: „Kaip sunkiai
turtingi ºeis º Dievo karalystê!“
Ir mokiniai buvo priblokšti Jo odiþ. Bet Jçzus vçl
atsiliepdamas jiems tarç: „Vaikeliai, kaip sunku tiems, kurie
pasitiki turtais, ºeiti º Dievo karalystê!
Lengviau kupranugariui išlºsti pro adatos skylutê, negu
turtingam ºeiti º Dievo karalystê“.
Ir [mokiniai] dar labiau nustebo ir sakç vienas kitam: „Kas
tada gali bûti išgelbçtas?“
Bet Jçzus pavelgç º juos ir tarç: „monçms tai neºmanoma,
bet ne Dievui, nes Dievui viskas ºmanoma“.
Tada Petras sakç Jam: „Štai mes visk¹ palikome ir sekame
paskui Tave!“
Atsakydamas Jçzus tarç: „Iš tiesþ sakau jums: nçra nç vieno,
kuris paliktþ namus ar brolius, ar seseris, ar tçv¹, ar motin¹,
ar mon¹, ar vaikus, ar laukus dçl manês ir dçl Evangelijos
ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautþ šimteriopai namþ, broliþ,
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seserþ, motinþ, vaikþ ir laukþ kartu su persekiojimais ir
bûsimajame amiuje – aminojo gyvenimo.
Taèiau daug pirmþjþ bus paskutiniai, ir paskutiniþ – pirmi“.
Jiems bekeliaujant º Jeruzalê, Jçzus çjo priekyje, o mokiniai
stebçjosi. Sekdami iš paskos, jie nuog¹stavo. Vçl pasikvietês
pas save dvylika [vyrþ], Jis pradçjo jiems sakyti, kas Jam turçs
atsitikti:
„Štai einame º Jeruzalê, ir mogaus Sûnus bus išduotas
aukštiesiems kunigams ir Rašto inovams. Jie nuteis Jº mirti
ir atiduos pagonims,
tie tyèiosis iš Jo, apspjaudys, nuplaks ir nuudys, ir treèi¹
dien¹ Jis prisikels“.
Tada prie Jo priçjo Zebediejaus sûnûs Jokûbas ir Jonas ir
kreipçsi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum mums
visk¹, ko tik prašysime“.
O Jis tarç jiems: „Ko jûs norite, kad Aš jums padaryèiau?“
Jie jam tarç: „Leisk mums sçdçti vienam Tavo dešinçje,
kitam – kairçje Tavo šlovçje!“
Bet Jçzus tarç jiems: „Neinote, ko prašote. Ar galite gerti
taurê, kuri¹ Aš geriu, ir bûti pakrikštyti krikštu, kuriuo Aš
krikštijamas?“
O jie tarç Jam: „Galime“. Jçzus jiems tarç: „Tiesa, taurê, kuri¹
Aš geriu, jûs gersite, ir krikštu, kuriuo Aš krikštijamas, jûs irgi
bûsite pakrikštyti.
Bet viet¹ savo dešinçje ar kairçje ne Aš duodu – ji bus tiems,
kuriems skirta“.
Tai išgirdê, kiti dešimt labai supyko ant Jokûbo ir Jono.
O Jçzus, pasikvietês juos, tarç: „Jûs inote, kad tie, kurie laikomi
pagoniþ valdovais, viešpatauja jiems, ir jþ didieji juos valdo.
Bet tarp jûsþ taip neturi bûti. Kas iš jûsþ nori bûti
didiausias, bus jûsþ tarnas,
ir kas nori tarp jûsþ bûti pirmas, bus visþ vergas.
Juk ir mogaus Sûnus atçjo, ne kad Jam tarnautþ, bet pats
tarnauti ir savo gyvybê atiduoti kaip išpirk¹ u daugelº“.
Ir jie atçjo º Jerich¹. O iškeliaujant Jam su mokiniais ir gausia
minia iš Jericho, neregys Bartimiejus, Timiejaus sûnus,
sçdçjo šalikelçje elgetaudamas.
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Išgirdês, jog èia Jçzus iš Nazareto, jis pradçjo šaukti ir sakyti:
„Jçzau, Dovydo Sûnau, pasigailçk manês!“
Ir daugelis jº draudç, kad nutiltþ, bet jis dar garsiau šaukç:
„Dovydo Sûnau, pasigailçk manês!“
Jçzus sustojo ir tarç: „Pašaukite jº“. Ir jie pašaukç neregº, jam
sakydami: „Nenusimink! Kelkis, Jis tave šaukia“.
Tas, nusimetês savo apsiaust¹, pašoko ir atçjo prie Jçzaus.
Atsiliepdamas Jçzus jam tarç: „K¹ nori, kad tau padaryèiau?“
Neregys atsakç: „Rabuni, kad praregçèiau!“
Tada Jçzus jam tarç: „Eik, tavo tikçjimas išgydç tave“. Jis tuoj
pat praregçjo ir nusekç paskui Jçzþ keliu.
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Kai jie artinosi prie Jeruzalçs pro Betfagê ir Betanij¹ ties Alyvþ
kalnu, Jis pasiuntç du savo mokinius,
ir Jis jiems tarç: „Eikite º priešais esantº kaim¹ ir, vos ºengê º
jº, rasite pririšt¹ asilaitº, kuriuo dar niekas iš moniþ nçra jojês.
Atriškite jº ir atveskite.
Jeigu kas nors paklaustþ: „K¹ èia darote?“ – atsakykite: „Jo
reikia Viešpaèiui“, – ir iš karto [asilaitº] paleis“.
Nuçjê jiedu rado pakelçje asilaitº, pririšt¹ prie vartþ, ir
atrišo jº.
Ir kai kurie iš ten stovinèiþjþ paklausç: „K¹ darote, kam
atrišate asilaitº?“
O jie atsakç taip, kaip Jçzus buvo jiems liepês, ir tie leido jº
vestis.
Ir jie atvedç asilaitº pas Jçzþ, apdengç jº savo apsiaustais, ir
Jçzus usçdo ant jo.
Ir daugelis tiesç ant kelio savo drabuius, kiti kirto ir klojo
ant kelio mediþ šakas.
Iš priekio ir iš paskos einantys šaukç sakydami: „Osana!
Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu!
Palaiminta mûsþ tçvo Dovydo karalystç, ateinanti Viešpaties
vardu! Osana aukštybçse!“
Taip Jçzus ºengç º Jeruzalê ir º šventykl¹. Visk¹ apiûrçjês,
kadangi buvo jau vakaro valanda, Jis su dvylika išçjo º Betanij¹.
Rytojaus dien¹, jiems keliaujant iš Betanijos, Jis buvo alkanas.
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Pamatês iš tolo sulapojusº figmedº, Jis priçjo paiûrçti, gal k¹
ant jo ras. Taèiau, atçjês prie jo, Jis nerado nieko, tiktai lapus,
nes dar nebuvo figþ metas.
Atsiliepdamas Jçzus tarç jam: „Tegul per amius niekas
nebevalgys nuo tavês vaisiaus!“ Ir Jo mokiniai tai girdçjo.
Ir jie atçjo º Jeruzalê. ªçjês º šventykl¹, Jçzus çmç varyti laukan
parduodanèius ir perkanèius šventykloje. Jis išvartç pinigþ
keitçjþ stalus bei karveliþ pardavçjþ suolus
ir neleido nešti prekiþ per šventykl¹.
Tada Jis mokç, sakydamas jiems: „Argi neparašyta: Mano
namai vadinsis maldos namai visoms tautoms? O jûs pavertçte
juos plçšikþ lindyne“.
Tai išgirdê, aukštieji kunigai ir Rašto inovai tarçsi, kaip Jº
praudyti. Jie mat Jo bijojo, nes visi monçs buvo didiai
nustebinti Jo mokymo.
Vakarui atçjus, Jis išçjo iš miesto.
Ryt¹ eidami pro šalº, jie pamatç, kad figmedis nudiûvês iš
pat šaknþ.
Prisiminês Petras tarç Jam: „Rabi, iûrçk! Figmedis, kurº
prakeikei, nudiûvo!“
Jçzus, atsakydamas jiems, tarç: „Tikçkite Dievu!
Iš tiesþ sakau jums: kas pasakytþ šitam kalnui: „Pasikelk ir
meskis º jûr¹“, – ir savo širdyje neabejotþ, bet tikçtþ, kad
ºvyks tai, k¹ sako, jis turçs, k¹ beprašytþ.
Todçl sakau jums, ko tik prašote melsdamiesi, tikçkite, kad
gaunate, ir jûs turçsite.
Kai stovite melsdamiesi, atleiskite, jei turite k¹ nors prieš
kitus, kad ir jûsþ Tçvas, kuris danguje, galçtþ jums atleisti jûsþ
nuodçmes.
Bet jeigu jûs neatleisite, nç jûsþ Tçvas, kuris danguje, neatleis
jûsþ nuodçmiþ“.
Ir jie vçl sugrºo º Jeruzalê. Jam vaikšèiojant po šventykl¹,
prie Jo priçjo aukštieji kunigai, Rašto inovai bei
vyresnieji
ir jie sakç Jam: „Kokia galia Tu tai darai? Ir kas Tau davç t¹
gali¹ tai daryti?“
O atsakydamas Jçzus jiems tarç: „Aš irgi paklausiu jus vieno
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dalyko, o jûs atsakykite man, tada ir Aš jums pasakysiu, kokia
galia tai darau.
Jono krikštas – ar jis buvo iš dangaus ar iš moniþ?
Atsakykite man!“
Ir jie samprotavo tarpusavy: „Jei pasakysime: „Iš dangaus“, –
Jis mums sakys: „Tai kodçl juo netikçjote?“
O Jei pasakysime: „Iš moniþ...“ Jie bijojo minios, nes visi
buvo ºsitikinê, kad Jonas tikrai buvo pranašas.
Todçl atsakydami jie tarç Jçzui: „Mes neinome“. Tuomet ir
Jçzus atsakydamas jiems tarç: „Tai ir Aš jums nesakysiu, kokia
galia tai darau“.

12

Ir Jis pradçjo kalbçti jiems palyginimais: „Vienas mogus
pasodino vynuogyn¹, aptvçrç jº tvora, iškasç vyno spaudykl¹,
pastatç bokšt¹, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo º tolim¹ šalº.
Atçjus metui, jis nusiuntç pas vynininkus tarn¹ atsiimti iš
vynininkþ savo vaisiþ dalies.
Ir tie paèiupo jº, sumušç ir paleido tušèiomis.
Tada jis vçl nusiuntç pas juos kit¹ tarn¹, o tie, apmçtê
akmenimis, sueidç jº º galv¹ ir išniekinê paleido.
Jis pasiuntç dar vien¹, bet ir t¹ jie nuudç; ir dar daugelº kitþ
tarnþ, kuriþ vienus jie primušç, kitus nuudç.
Dar vien¹ turçjo – mylim¹jº sûnþ. Jº nusiuntç pas juos
paskutinº, sakydamas sau: „Jie gerbs mano sûnþ“.
Bet anie vynininkai tarçsi tarpusavyje: „Tai paveldçtojas.
Eikime, umuškime jº, ir jo palikimas bus mûsþ“.
Nutvçrê jº, jie umušç ir išmetç jº iš vynuogyno laukan.
K¹ tada darys vynuogyno šeimininkas? Jis ateis, nuudys
vynininkus ir atiduos vynuogyn¹ kitiems.
Ar neskaitçte, kas parašyta Raštuose: Akmuo, kurº statytojai
atmetç, tapo kertiniu akmeniu.
Tai Viešpaties padaryta ir tai nuostabu mûsþ akyse?“
Anie norçjo Jº suimti, taèiau bijojo minios. Mat suprato, kad
palyginimas buvo jiems taikomas. Tad, palikê Jº, pasitraukç.
Tada jie siunèia pas Jº kai kuriuos iš fariziejþ ir erodininkþ
sugauti Jo kalboje.
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Šitie atçjê sako Jam: „Mokytojau, inome, jog Tu esi tiesus
ir niekam nepataikauji. Tu neatsivelgi º asmenis ir mokai
Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. Ar reikia mokçti ciesoriui
mokesèius, ar ne?
Mokçti ar nemokçti?“ inodamas jþ veidmainystê, Jis tarç:
„Kam spendiate man pinkles? Atneškite man paiûrçti
denar¹“.
Ir jie atnešç. Tuomet Jis jþ klausia: „Kieno èia atvaizdas ir
ºrašas?“ O jie tarç jam: „Ciesoriaus“.
Atsakydamas Jçzus jiems tarç: „Kas ciesoriaus, atiduokite
ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Ir jie labai Juo
stebçjosi.
Pas Jçzþ atçjo sadukiejai, kurie sako, kad nçra prisikçlimo, ir  
klausç Jº sakydami:
„Mokytojau, Mozç mums parašç: Jei kieno brolis mirtþ ir
paliktþ mon¹, o nepaliktþ vaikþ, tuomet jo brolis tegul veda
našlê ir parûpina savo broliui palikuoniþ.
Ir štai buvo septyni broliai. Pirmasis vedç mon¹ ir mirdamas
nepaliko vaikþ.
Vedç j¹ antrasis, bet ir šis mirç bevaikis. Taip atsitiko ir su
treèiuoju.
Taigi vedç j¹ septyni ir nepaliko vaikþ. Po jþ visþ numirç ir ta
moteris.
Taigi prisikçlime, kai jie prisikels, kurio iš jþ mona ji bus?
Juk ji buvo visþ septyniþ mona“.
Atsakydamas Jçzus jiems tarç: „Argi ne todçl klystate, kad
nepaºstate nei Raštþ, nei Dievo jçgos?
Nes kai prisikels iš numirusiþjþ, jie nei ves, nei tekçs, bet bus
kaip angelai danguje.
O kad mirusieji keliasi, – ar neskaitçte Mozçs knygoje, kaip
Mozei Dievas pasakç iš krûmo: Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko
Dievas ir Jokûbo Dievas! ?
Jis nçra mirusiþjþ Dievas, bet gyvþjþ Dievas. Taigi jûs labai
klystate“.
Ir vienas iš Rašto inovþ, girdçjês juos besiginèijant ir supratês,
kaip puikiai Jçzus jiems atsakinçjo, priçjo ir paklausç Jº: „Koks
yra visþ pirmasis ºsakymas?“
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Ir Jçzus jam atsakç: „Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli!
Viešpats, mûsþ Dievas, yra vienintelis Viešpats;
tad mylçk Viešpatº, savo Diev¹, visa savo širdimi, visa savo
siela, visu savo protu ir visomis savo jçgomis, – tai pirmasis
ºsakymas.
Antrasis panašus º jº: Mylçk savo artim¹ kaip save patº. Nçra
jokio kito ºsakymo, didesnio u šiuodu“.
Tada Rašto inovas Jam atsakç: „Gerai, Mokytojau, Tu ties¹
pasakei: yra vienas Dievas ir nçra kito, tik Jis;
o mylçti Jº visa širdimi, visu protu ir visomis jçgomis bei mylçti
savo artim¹ kaip save patº yra daigiau negu visos deginamosios
atnašos ir aukos“.
Ir Jçzus, matydamas, kaip išmintingai jis atsakç, jam tarç: „Tu
netoli nuo Dievo karalystçs!“ Ir niekas daugiau nebedrºso Jo
klausti.
Ir Jçzus tarç, mokydamas šventykloje: „Kaip Rašto inovai
gali sakyti, jog Kristus yra Dovydo Sûnus?
Juk pats Dovydas Švent¹ja Dvasia pasakç: Viešpats tarç mano
Viešpaèiui: sçskis mano dešinçje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi
pakojº po Tavo kojþ.
Pats Dovydas vadina jº Viešpaèiu, tai kaip Jis gali bûti jo
Sûnus?“ Ir didelç minia diugiai Jo klausçsi.
Mokydamas Jis kalbçjo: „Saugokitçs Rašto inovþ, kurie
mçgsta vaikšèioti su ilgais drabuiais ir bûti sveikinami
aikštçse,
uimti pirmuosius krçslus sinagogose ir garbingas vietas
pokyliuose.
Jie suryja našliþ namus ir dedasi kalb¹ ilgas maldas. Jie gaus
dar didesnº pasmerkim¹“.
Atsisçdês ties aukþ dçute, Jçzus stebçjo, kaip monçs metç º
j¹ pinigus. Daugelis turtingþjþ aukojo gausiai.
Atçjo viena beturtç našlç ir ºmetç du pinigçlius, tai yra skatik¹.
Pasišaukês savo mokinius, Jis tarç jiems: „Iš tiesþ sakau jums:
ši beturtç našlç ºmetç daugiausia iš visþ, kurie dçjo º aukþ
dçutê.
Nes visi aukojo iš savo pertekliaus, o ji iš savo nepritekliaus
ºmetç visa, k¹ turçjo, vis¹ savo pragyvenim¹“.
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Jam išeinant iš šventyklos, vienas iš mokiniþ Jam sako:
„Mokytojau, pavelk, kokie akmenys ir kokie pastatai!“
Atsakydamas Jçzus jam tarç: „Matai šituos didiulius pastatus?
Èia neliks akmens ant akmens, kuris nebûtþ nugriautas“.
Kai Jis sçdçjo Alyvþ kalne, priešais šventykl¹, Petras, Jokûbas,
Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitþ klausç Jº:
„Pasakyk mums, kada tai ºvyks ir koks bus enklas, kai visa tai
pradçs pildytis?“
Ir Jçzus, jiems atsakydamas, pradçjo kalbçti: „iûrçkite, kad
niekas jûsþ nesuklaidintþ.
Daug kas ateis mano vardu ir sakys: „Tai Aš“, – ir daugelº
suklaidins.
O kai išgirsite apie karus ir karþ gandus, neišsig¹skite. Tai turi
ºvykti, bet dar ne galas.
Nes tauta sukils prieš taut¹ ir karalystç prieš karalystê. ªvairiose
vietose bus emçs drebçjimþ, bus badmeèiþ ir neramumþ. Tai
gimdymo skausmþ pradia.
Bet jûs saugokitçs, nes atidavinçs jus teismams, jûs bûsite
plakami sinagogose ir jûs turçsite u mane stoti prieš
valdytojus ir karalius jiems liudyti.
Ir Evangelija pirmiau turçs bûti paskelbta visoms tautoms.
Kai suçmê jus ves, nesirûpinkite ir negalvokite iš anksto, k¹
kalbçsite. Kalbçkite tai, kas t¹ valand¹ bus jums duota, nes
kalbçsite ne jûs, o Šventoji Dvasia.
Ir brolis išduos nuudyti brolº, o tçvas – savo vaik¹. Vaikai
pakels rank¹ prieš savo gimdytojus ir juos udys.
Jûs bûsite visþ nekenèiami dçl mano vardo. Bet kas ištvers iki
galo, tas bus išgelbçtas.
O kai pamatysite per pranaš¹ Danieliþ paskelbt¹ naikinimo
bjaurastº, stovinèi¹ ten, kur jos neturi bûti (kas skaito –
teišmano), tada, kas bus Judçjoje, tebçga º kalnus;
ir kas bus ant stogo, tenelipa emyn º namus ir tegul neina ko
nors pasiimti iš savo namþ;
o kas laukuose, tenegrºta atgal savo apsiausto pasiimti.
O vargas nçšèioms ir indanèioms tomis dienomis!
Melskitçs, kad jums netektþ bçgti iem¹!
Nes tomis dienomis bus tokiþ sielvartþ, kokiþ nçra buvê nuo
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pradios pasaulio, kurº Dievas sutvçrç, iki šiol, ir daugiau
nebebus.
Ir jeigu Viešpats nebûtþ sutrumpinês tþ dienþ, neišsigelbçtþ nç
vienas kûnas. Taèiau dçl išrinktþjþ, kuriuos Jis išsirinko, Jis
sutrumpino tas dienas.
Jei tada kas nors jums sakys: „Štai èia Kristus“ arba „Jis
tenai!“ – netikçkite,
nes atsiras netikrþ mesijþ ir netikrþ pranašþ. Jie darys enklþ
ir stebuklþ, kad suklaidintþ, jei ºmanoma, net išrinktuosius.
Todçl bûkite atidûs; ir Aš jums iš anksto visa tai pasakiau.
Tomis dienomis, po to sielvarto, saulç utems, mçnulis
nebeskleis savo šviesos,
dangaus vaigdçs kris ir dangaus jçgos bus sudrebintos.
Tada jie pamatys mogaus Sûnþ, ateinantº debesyse su didia
jçga ir šlove.
Ir Jis pasiþs savo angelus, ir tie surinks Jo išrinktuosius iš
keturiþ emçs pusiþ, nuo emçs pakrašèiþ iki dangaus tolybiþ.
Bet pasimokykite iš palyginimo su figmediu: kai jo šaka
suminkštçja ir sprogsta lapai, jûs inote, jog artçja vasara.
Taip pat jûs, išvydê visa tai dedantis, inokite, jog Jis jau arti,
prie durþ.
Iš tiesþ sakau jums: ši karta tikrai nepraeis, iki visa tai ºvyks.
Dangus ir emç praeis, o mano odiai nepraeis.
Taèiau tos dienos ir valandos niekas neino, nei angelai
danguje, nei Sûnus, bet tik vienas Tçvas.
iûrçkite, budçkite ir melskitçs, nes neinote, kada ateis
laikas.
Bus kaip su mogumi, kuris iškeliavo toli, paliko namus,
suteikç savo tarnams ºgaliojim¹ ir kiekvienam paskyrç darb¹,
o durininkui ºsakç budçti.
Taigi budçkite, nes neinote, kada grºš namþ šeimininkas: ar
vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidiui giedant, ar rytmety,
kad, netikçtai sugrºês, nerastþ jûsþ mieganèiþ.
K¹ sakau jums, sakau ir visiems: budçkite!“
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Iki Paschos ir Neraugintos duonos šventçs buvo likê dvi
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dienos. Ir aukštieji kunigai, ir Rašto inovai ieškojo bûdo
klasta suimti Jçzþ ir nuudyti.
Bet jie sakç: „Tik ne per šventes, kad monçse nekiltþ
s¹myšio“.
Jam esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, ir sçdint
prie stalo, atçjo moteris su alebastriniu labai brangaus gryno
nardo tepalo indu. Sudauiusi ind¹, ji išpylç tepal¹ Jam ant
galvos.
O kai kurie ten esantys pasipiktino ir kalbçjo vienas kitam:
„Kam toks tepalo eikvojimas?
Juk jº buvo galima parduoti daugiau negu u tris šimtus denarþ
ir pinigus išdalyti vargšams!“ Ir jie murmçjo prieš t¹ moterº.
Bet Jçzus tarç: „Palikite j¹ ramybçje! Kam j¹ skaudinate? Ji
man padarç ger¹ darb¹.
Nes vargšþ jûs visuomet esate apsupti ir, kada tik panorçjê,
galçsite jiems gera daryti, o Aš ne visuomet bûsiu su jumis.
Ji padarç, k¹ galçjo. Ji iš anksto patepç mano kûn¹
laidotuvçms.
Iš tiesþ sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši
Evangelija, jos atminimui bus pasakojama ir tai, k¹ ji padarç“.
Tuomet Judas Iskarijotas, vienas iš dvylikos, nuçjo pas
aukštuosius kunigus jiems Jº išduoti.
Tai išgirdê, jie apsidiaugç ir paadçjo jam duoti pinigþ. Taigi
jis ieškojo progos Jº išduoti.
Pirm¹j¹ Neraugintos duonos dien¹, kada pjaunamas Paschos
avinçlis, Jo mokiniai sakç Jam: „Kur nori, kad mes nueitume
ir paruoštume Tau valgyti Pasch¹?“
Ir Jis pasiunèia du savo mokinius ir sako jiems: „Eikite º
miest¹. Ten jus sutiks mogus, vandens ¹soèiu nešinas. Sekite
paskui jº
ir, kur jis ºeis, sakykite namþ šeimininkui: „Mokytojas sako:
kur yra sveèiþ kambarys, kuriame su savo mokiniais galçèiau
valgyti Pasch¹?“
Tuomet jis parodys jums paruošt¹ didelº aukštutinº kambarº.
Ten ir paruoškite mums Pasch¹“.
Jo mokiniai išçjo ir nuvyko º miest¹. Ir rado visa, kaip Jis jiems
buvo pasakês, ir jie paruošç Pasch¹.
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Vakare Jis atçjo su dvylika.
Jiems sçdint u stalo ir valgant, Jçzus tarç: „Iš tiesþ sakau
jums: vienas iš jûsþ, kuris su manim valgo, išduos mane“.
Ir jie çmç liûdçti ir vienas paskui kit¹ Jam sakyti: „Argi aš?“ ir
kitas: „Argi aš?“
O Jis atsakydamas jiems tarç: „Vienas iš dvylikos, kuris dao
su manimi iš to paties dubens.
mogaus Sûnus, tiesa, eina, kaip apie Jº parašyta, bet vargas
tam mogui, per kurº mogaus Sûnus išduodamas. Geriau
bûtþ buvê tam mogui negimti“.
Jiems bevalgant, Jçzus paçmç duon¹, palaimino, lauç ir davç
mokiniams sakydamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kûnas“.
Po to paçmç taurê, padçkojo, davç jiems, ir visi gçrç iš jos.
Ir Jis jiems tarç: „Tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros
kraujas, kuris išliejamas u daugelº.
Iš tiesþ sakau jums: Aš daugiau nebegersiu vynmedio vaisiaus
iki tos dienos, kada gersiu jº nauj¹ Dievo karalystçje“.
Pagiedojê himn¹, jie išçjo º Alyvþ kaln¹.
Ir Jçzus jiems tarç: „Ši¹ naktº susvyruos jûsþ tikçjimas manimi,
nes taip yra parašyta: Aš mušiu Ganytoj¹, ir avys išsisklaidys.
Bet prisikçlês Aš pirma jûsþ nueisiu º Galilçj¹“.
O Petras tarç Jam: „Jei visi ir suklups, tai tik ne aš!“
Tuomet Jçzus tarç jam: „Iš tiesþ sakau tau: dar šiandien, jau
ši¹ naktº, gaidiui nç dukart nepragydus, tu tris kartus manês
išsiginsi“.
Bet Petras dar atkakliau tvirtino: „Jei man reikçtþ net mirti su
Tavimi, aš vis tiek Tavês neišsiginsiu“. T¹ patº kalbçjo ir visi kiti.
Ir jie atçjo º viet¹, vadinam¹ Getsemane. Ir Jis sako savo
mokiniams: „Pasçdçkite èia, kol Aš melsiuosi“.
Pasiçmês su savimi Petr¹, Jokûb¹ ir Jon¹, Jis pradçjo
nuog¹stauti ir sielvartauti.
Ir Jis jiems sakç: „Mano siela mirtinai nuliûdusi. Pasilikite èia
ir budçkite!“
Paçjês truputº toliau, sukniubo ant emçs ir meldçsi, kad, jei
ºmanoma, Jº aplenktþ toji valanda.
Ir Jis tarç: „Aba, Tçve, Tau viskas ºmanoma. Atitolink nuo
manês šit¹ taurê! Taèiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu nori“.
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Po to grºta, randa juos mieganèius ir taria Petrui: „Simonai,
tu miegi!? Nepajçgei nç vienos valandos pabudçti?
Budçkite ir melskitçs, kad nepasiduotumçte pagundai, nes
dvasia rytinga, bet kûnas silpnas“.
Ir vçl nuçjês Jis meldçsi, tardamas tuos paèius odius.
Sugrºês Jis vçl rado juos mieganèius – jþ akys buvo
apsunkusios, ir jie neinojo, k¹ atsakyti.
Ir Jis atçjo treèi¹ kart¹ ir tarç jiems: „Vis dar tebemiegate ir
ilsitçs? Gana! Atçjo valanda: štai mogaus Sûnus išduodamas
º nusidçjçliþ rankas.
Kelkitçs, eime! Štai èia mano išdavikas“.
Ir tuojau, dar Jam tebekalbant, pasirodç vienas iš dvylikos –
Judas, o kartu su juo didelç minia, ginkluota kalavijais ir
vçzdais, pasiþsta aukštþjþ kunigþ, Rašto inovþ ir vyresniþjþ.
Ir Jo išdavikas buvo jiems nurodês enkl¹ ir pasakês: „Kurº
pabuèiuosiu, tai Tas. Suimkite Jº ir veskite su apsauga“.
Atçjês jis tuojau prisiartino prie Jçzaus ir tarç: „Rabi! Rabi!“ –
ir pabuèiavo Jº.
Ir jie nutvçrç Jº rankomis ir suçmç.
Bet vienas iš ten stovinèiþjþ, išsitraukês kalavij¹, smogç
vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausº.
Atsiliepdamas Jçzus jiems tarç: „Ar kaip prieš plçšik¹ išçjote su
kalavijais ir vçzdais suimti manês?
Aš kasdien buvau su jumis šventykloje ir mokiau, ir jûs manês
nesuçmçte. Taèiau turi išsipildyti Raštai“.
Tada visi paliko Jº ir pabçgo.
Vienas jaunuolis sekç Jº iš paskos, apsisiautês drobule nuog¹  
[kûn¹]. O [kiti] jaunuoliai paèiupo tajº [jaunuolº],
bet šis, palikês drobulê, nuogas pabçgo.
Ir jie nuvedç Jçzþ pas vyriausi¹jº kunig¹, kur buvo susirinkê visi
aukštieji kunigai, vyresnieji ir Rašto inovai.
Bet Petras sekç Jº iš tolo iki vyriausiojo kunigo rûmþ kiemo.
Ten jis atsisçdo su tarnais ir šildçsi prie ugnies.
Ir aukštieji kunigai, ir visa seniûnþ taryba ieškojo prieš Jçzþ
liudijimo, kad galçtþ nuteisti Jº mirti, bet nerado.
Nors daugelis melagingai liudijo prieš Jº, taèiau jþ liudijimai
nesutapo.
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Kai kurie atsistojê melagingai kaltino Jº sakydami:
„Mes girdçjome Jº sakant: Aš sugriausiu šit¹ rankomis
pastatyt¹ šventykl¹ ir per tris dienas pastatysiu kit¹, ne
rankþ darbo“.
Taèiau nç šituo atveju nesutarç jþ liudijimas.
Tada vyriausiasis kunigas, atsistojês viduryje, paklausç Jçzþ:
„Tu nieko neatsakai º tai? K¹ šitie liudija prieš tave!“
Taèiau Jis tylçjo ir nieko neatsakç. Tada vyriausiasis kunigas Jº
vçl paklausç: „Ar Tu esi Kristus, Palaimintojo Sûnus?!“
Ir Jçzus pasakç: „Aš Esu. Ir jûs išvysite mogaus Sûnþ,
sçdintº Galybçs dešinçje ir ateinantº dangaus debesyse“.
Tada vyriausiasis kunigas persiplçšç drabuius ir sušuko:
„Kam dar mums liudytojai?
Jûs girdçjote piktodiavim¹! Kaip jums atrodo?“ Ir jie visi
nusprendç Jº esant vert¹ mirties.
monçs, kurie pradçjo º Jº spjaudyti, dangstç Jam veid¹, mušç
kumšèiais ir sakç: „Pranašauk!“ O tarnai dauç Jº per veid¹.
Petrui esant emai, kieme, atçjo viena vyriausiojo kunigo
tarnaitç
ir, pamaèiusi besišildantº Petr¹, pasiiûrçjo º jº ir tarç: „Ir tu
buvai su šituo Nazarieèiu Jçzumi“.
Bet Petras išsigynç sakydamas: „Nei inau, nei suprantu, k¹
sakai“. Jis išçjo º prieškiemº, ir pragydo gaidys.
Pamaèiusi jº, tarnaitç vçl tarç aplinkui stovçjusiems: „Šitas yra
iš jþ!“
Jis vçl išsigynç. Kiek vçliau šalia stovintieji sakç Petrui: „Tu
tikrai vienas iš jþ, juk tu irgi galilçjietis, ir tarmç tavo tokia“.
Tada jis pradçjo keiktis ir prisiekinçti: „Aš nepaºstu to
mogaus, apie kurº jûs kalbate!“
Ir gaidys pragydo antr¹ kart¹. Petras atsiminç, k¹ jam sakç
Jçzus: „Gaidiui nç dukart nepragydus, tu tris kartus manês
išsiginsi“. Tai prisiminês jis pravirko.

15

Tuojau iš ryto aukštieji kunigai pasitarç su vyresniaisiais ir
Rašto inovais bei visa seniûnþ taryba ir, surišê Jçzþ, jie
nuvedç Jº ir perdavç Pilotui.
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Ir Pilotas paklausç Jº: „Ar Tu esi ydþ karalius?“ Jis atsakç:
„Taip yra, kaip sakai“.
Ir aukštieji kunigai Jº daug kuo kaltino, bet Jis nieko neatsakç.
Ir Pilotas vçl klausç Jº: „Tu nieko neatsakai? iûrçk, kiek
daug kaltinimþ jie Tau pateikia“.
Taèiau Jçzus nieko neatsakinçjo, ir Pilotas labai stebçjosi.
Per šventes jis buvo papratês paleisti vien¹ kalinº, kurio
monçs prašydavo.
Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su
maištininkais, kurie maišto metu buvo padarê mogudystê.
Susirinkusi minia, garsiai šaukdama, pradçjo prašyti to, k¹
Pilotas visuomet darydavo.
Bet Pilotas jiems atsakç tardamas: „Ar norite, kad jums
paleisèiau ydþ karaliþ?“
Nes jis inojo, kad aukštieji kunigai iš pavydo buvo Jº išdavê.
Taèiau aukštieji kunigai sukurstç mini¹ reikalauti, kad geriau
paleistþ Barab¹.
Tada Pilotas vçl atsiliepdamas jiems tarç: „O kaip jûs norite,
kad aš pasielgèiau su Tuo, kurº vadinate ydþ karaliumi?“
Bet jie vçl šaukç: „Nukryiuok Jº!“
Bet Pilotas jþ klausç: „K¹ bloga Jis padarç?“ Bet jie dar
garsiau šaukç: „Nukryiuok Jº!“
Norçdamas ºtikti miniai, Pilotas paleido jiems Barab¹, o Jçzþ
liepç nuplakti ir atidavç nukryiuoti.
Kareiviai nusivedç Jº º rûmþ kiem¹, tai yra pretorijþ, ir ten
sušaukç vis¹ kuop¹.
Ir jie apvilko Jº purpuriniu apsiaustu, nupynê udçjo Jam
erškçèiþ vainik¹
ir pradçjo Jº sveikinti: „Sveikas, ydþ karaliau!“
Tada jie dauç Jam per galv¹ nendrine lazda, spjaudç ir
tyèiodamiesi garbino Jº priklaupdami.
Pasityèiojê nuvilko Jam purpurinº apsiaust¹, apvilko Jo
paties drabušiais ir išvedç Jº nukryiuoti.
Ir jie privertç vien¹ grºtantº iš lauko praeivº, Simon¹
Kirçnietº, Aleksandro ir Rufo tçv¹, nešti Jo kryiþ.
Ir jie nuvedç Jº º Golgotos viet¹; išvertus tai reiškia: „Kaukolçs
vieta“.
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Ten davç Jam mira atmiešto vyno gerti, bet Jis nepriçmç.
Nukryiavê Jº, jie pasidalijo Jo drabuius, mesdami burt¹, kas
kuriam turi tekti.
Ir buvo treèia valanda, kai Jº nukryiavo.
Ir viršuje buvo urašytas Jo kaltinimas: „ydþ karalius“.
Kartu su Juo jie nukryiavo du plçšikus: vien¹ dešinçje, kit¹
kairçje.
Taip išsipildç Rašto odis, kuris sako: Jis buvo priskaitytas prie
piktadariþ.
Ir einantys pro šalº plûdo Jçzþ, kraipydami galvas ir sakydami:
„Še Tau, kuris sugriauni šventykl¹ ir per tris dienas j¹ atstatai,
išgelbçk save, nuenk nuo kryiaus!“
Panašiai tyèiojosi ir aukštieji kunigai su Rašto inovais,
kalbçdami tarp savês: „Kitus gelbçdavo, o savês negali išgelbçti.
Tegul Kristus, Izraelio karalius, dabar nuengia
nuo kryiaus, kad pamatytume ir ºtikçtume“. Kartu
nukryiuotieji irgi ugauliojo Jº.
Vidurdieniui atçjus, vis¹ krašt¹ apgaubç tamsa ir têsçsi iki
šeštos valandos po pietþ.
Devint¹ valand¹ Jçzus garsiu balsu sušuko sakydamas: „Elojí,
Elojí, lemá sabachtáni?“ Tai reiškia: „Mano Dieve, mano
Dieve, kodçl Tu mane palikai?“
Kai kurie ten stovintys išgirdê sakç: „iûrçk, Jis šaukiasi Elijo“.
Tada vienas nubçgês primirkç kempinê rûgštaus vyno,
umovç j¹ ant nendrçs ir siûlç Jam gerti sakydamas:
„Palaukite, paiûrçsime, ar ateis Elijas Jo nuimti“.
Bet Jçzus, garsiai sušukês, atidavç dvasi¹.
Ir šventyklos udanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apaèios.
Šimtininkas, stovçjês priešais ir matês, kaip Jis šaukdamas
atidavç dvasi¹, tarç: „Tikrai šitas mogus buvo Dievo Sûnus!“
Ten taip pat buvo moterþ, kurios iûrçjo iš tolo; tarp jþ
ir  Marija – Jokûbo Jaunesniojo ir Jozçs motina, Marija
Magdalietç ir Salomç.
Kai Jçzus dar buvo Galilçjoje, jos Jº lydçjo ir Jam tarnavo. Ten
buvo ir daug kitþ moterþ, kartu su Juo atvykusiþ º Jeruzalê.
Kadangi buvo Pasiruošimas – tai yra šabo išvakarçs –
vakarui atçjus,
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37

15:43-16:12

43
44
45
46
47

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
38

atvyko Juozapas iš Arimatçjos, garbingas teismo tarybos narys,
kuris irgi laukç Dievo karalystçs. Jis dr¹siai nuçjo pas Pilot¹ ir
paprašç Jçzaus kûno.
Pilotas stebçjosi, kad Jis jau galçjo bûti mirês, ir, pasišaukês
šimtinink¹, paklausç jº, ar Jçzus jau seniai mirês.
Suinojês tai iš šimtininko, jis atidavç Juozapui kûn¹.
Ir šis nupirko drobulê, nuçmç Jº nuo kryiaus, ºvyniojo º
drobulê, paguldç Jº kape, kuris buvo iškaltas uoloje, ir
uritino ang¹ akmeniu.
Ir Marija Magdalietç, ir Marija, Jozçs motina, matç, kur Jis
buvo palaidotas.
Ir šabui praçjus, Marija Magdalietç, Marija, Jokûbo motina, ir
Salomç nupirko kvepalþ, kad nuçjusios galçtþ Jº patepti.
Ir labai anksti, pirm¹j¹ savaitçs dien¹ saulei tekant, jos atçjo
prie kapo
ir kalbçjosi tarp savês: „Kas mums nuritins akmenº nuo kapo
angos?“
Bet pavelgusios pamatç, kad akmuo nuristas. O jis buvo labai
didelis.
Ir ºçjusios º kapo rûsº, jos pamatç dešinçje sçdintº jaunuolº ilgais
baltais drabuiais ir nustçro.
Bet jis joms tarç: „Neišsig¹skite! Jûs ieškote nukryiuotojo
Jçzaus Nazarieèio. Jis prisikçlç, Jo èia nebçra. Štai vieta, kur Jº
buvo paguldê.
Eikite, pasakykite Jo mokiniams ir Petrui: Jis eina pirma jûsþ º
Galilçj¹. Ten Jº pamatysite, kaip Jis yra jums sakês“.
Ir jos skubiai išçjo ir nubçgo nuo kapo, nes drebçjo ir buvo
apstulbusios. Persigandusios jos niekam nieko nesakç.
Prisikçlês anksti ryt¹, pirm¹j¹ savaitçs dien¹, Jis pirmiausia
pasirodç Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvarês septynis
demonus.
Ji nuçjusi pranešç Jo bièiuliams, kurie jo taip liûdçjo ir verkç.
Ir tie, išgirdê, kad Jis gyvas ir kad ji pati Jº maèiusi, netikçjo.
Po to Jis pasirodç dviem iš jþ kelyje º kaim¹, taèiau kitokiu
pavidalu.
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Ir šitie sugrºê pranešç visiems kitiems, bet ir jais anie
netikçjo.
Pagaliau Jis pasirodç visiems vienuolikai, kai jie sçdçjo u
stalo. Jis barç juos u jþ netikçjim¹ ir širdies kietum¹, kad
netikçjo tais, kurie buvo matê Jº prisikçlusº.
Ir Jis tarç jiems: „Eikite º vis¹ pasaulº ir skelbkite Evangelij¹
visai monijai.
Kas ºtikçs ir krikštysis, bus išgelbçtas, o kas netikçs, bus
pasmerktas.
Ir kurie tikçs, tuos lydçs šie enklai: Mano vardu jie išvarinçs
demonus, kalbçs naujomis kalbomis,
ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertþ mirtinþ nuodþ,
jiems nepakenks. Jie dçs rankas ant ligoniþ, ir tie pasveiks“.
Baigês jiems kalbçti, Viešpats buvo paimtas º dangþ ir
atsisçdo Dievo dešinçje.
O jie çjo ir visur pamokslavo, ir Viešpats buvo su jais ir
tvirtino jþ odius lydinèiais stebuklais. Amen.
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Juk ir mogaus Sûnus atçjo,
ne kad Jam tarnautþ, bet pats
tarnauti ir savo gyvybê atiduoti
kaip išpirk¹ u daugelº
Evangelija Pagal Morkþ 10:45
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