
JESÚS I EL TEMPLE 

Lc 6, 1-5 Mc 2, 23-28 Mt 12, 1-8 

 1 VEge,neto de. 
evn sabba,tw| diaporeu,esqai auvto.n 
dia. spori,mwn( 
kai. e;tillon oì maqhtai. auvtou/ kai. h;sqion tou.j 
sta,cuaj yw,contej tai/j cersi,nÅ 

Succeí que 
un dissabte Jesús passava 
per uns sembrats. 
Els seus deixebles anaven arrencant 
espigues, en treien el gra amb les mans i se'l 
menjaven. 

 23 Kai. evge,neto 
auvto.n evn toi/j sa,bbasin paraporeu,esqai 
dia. tw/n spori,mwn( 
kai. oì maqhtai. auvtou/ h;rxanto òdo.n poiei/n 
ti,llontej tou.j sta,cuajÅ 

I succeí que 
un dissabte, Jesús passava 
per uns sembrats. 
Els seus deixebles, tot fent camí, es posaren 
a arrencar espigues. 

 1 VEn evkei,nw| tw/| kairw/| 
evporeu,qh ò VIhsou/j toi/j sa,bbasin 
dia. tw/n spori,mwn\ 
oi` de. maqhtai. auvtou/ evpei,nasan kai. h;rxanto 
ti,llein sta,cuaj kai. evsqi,einÅ 

En aquell temps, 
Jesús anava en dissabte 
per uns sembrats 
Els seus deixebles tenien gana i es posaren 
a arrencar espigues i a menjar-se-les. 

Marc (24-26) és seguit per Mateu (2-4) i per Lluc (2-4). Mc i Mt deixen ben clar que l’acusació va contra els 
deixebles (¿Perquè fan...?). A Lc l’acusació va dirigida a tot el grup, Jesús inclòs (¿Per què feu...?) 

   5 h' ouvk avne,gnwte evn tw/| no,mw| 
o[ti toi/j sa,bbasin 
oì ìerei/j evn tw/| ìerw/| 
to. sa,bbaton bebhlou/sin 
kai. avnai,tioi, eivsinÈ 

¿I no heu llegit en la Llei  
que els sacerdots en el temple 
violen el repòs del dissabte 
i no en són culpables? (Num 28, 9; Ez 46, 4) 



Lc 6, 1-5 Mc 2, 23-28 Mt 12, 1-8 

  27 kai. e;legen auvtoi/j( 
To. sa,bbaton dia. to.n a;nqrwpon evge,neto 
kai. ouvc ò a;nqrwpoj dia. to. sa,bbaton\ 

I els deia:  
El dissabte ha estat fet per a l'home, 
i no l'home per al dissabte. 

 

   6 le,gw de. ùmi/n 
o[ti tou/ ìerou/ mei/zo,n evstin w-deÅ 

Doncs jo us dic que aquí hi ha alguna cosa 
més gran que el temple. 

   7 eiv de. evgnw,keite ti, evstin( 
:Eleoj qe,lw kai. ouv qusi,an( 
ouvk a'n katedika,sate tou.j avnaiti,oujÅ 

Si haguéssiu entès què vol dir allò de: 
El que jo vull és amor, i no sacrificis, 
no hauríeu condemnat uns homes que no 
tenen culpa. 

 8 kai. e;legen auvtoi/j( 
ku,rioj ga,r evstin 
tou/ sabba,tou ò uìo.j tou/ avnqrw,pouÅ 

I els deia: 
Perquè senyor és 
del dissabte el Fill de l'home 

 28  
w[ste ku,rio,j evstin 
ò uìo.j tou/ avnqrw,pou kai. tou/ sabba,touÅ 

 
Per això senyor és 
el Fill de l'home fins i tot del dissabte. 

 8  
ku,rioj ga,r evstin 
tou/ sabba,tou ò uìo.j tou/ avnqrw,pouÅ 

 
Perquè senyor és 
del dissabte el Fill de l'home 

 


