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MARC IV
11.  Καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς,  ῾Υµῖν  (=  les
douze)  δέδοται   γνῶναι  τὸ  µυστήριον
τῆς  ϐασιλείας  τοῦ  ϑεοῦ  · ἐκείνοις  δὲ
τοῖς  ἔξω,  ἐν  παϱαβολαῖς  τὰ  πάντα
γίνεται · 12. ἵνα 

ϐλέποντες  ϐλέπωσιν,  καὶ  µὴ  ἴδωσιν  ·
καὶ  ἀκούοντες  ἀκούωσιν,  καὶ  µὴ
συνιῶσιν  · µήποτε  ἐπιστρέψωσιν,  καὶ
ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁµαρτήµατα.

A vous d'écouter !

13. Καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν
παραβολὴν ταύτην · Καὶ πῶς πάσας τὰς
παραβολὰς γνώσεσθε ;

MATTHIEU XIII
11. ῾Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ῾Υµῖν
δέδοται γνῶναι τὰ µυστήρια τῆς ϐασιλείας τῶν 
οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.
12. ῞Οστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ 
περισσευθήσεται · ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ΄ αὐτοῦ. (cf Lc v 18)
13. ∆ιὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι

ϐλέποντες οὐ ϐλέπουσιν, καὶ ἀκούοντες οὐκ 
ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσιν.

14. Καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία 
᾿Ησαΐου, ἡ λέγουσα, 

᾿Ακοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ µὴ συνῆτε · καὶ 
ϐλέποντες ϐλέψετε, καὶ οὐ µὴ ἴδητε.
15. ᾿Επαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ
τοῖς ὠσὶν ϐαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς 
αὐτῶν ἐκάµµυσαν · µήποτε ἴδωσιν τοῖς 
ὀφθαλµοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσοµαι 
(Β ἰάσωµαι) αὐτούς.

A vous d'écouter !
16. ῾Υµῶν δὲ µακάριοι οἱ ὀφθαλµοί, ὅτι
ϐλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑµῶν, ὅτι ἀκούει.

(Ν ἀκούουσιν)
17. ᾿Αµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται

καὶ δίκαιοι ἐπεθύµησαν ἰδεῖν ἃ ϐλέπετε, καὶ οὐκ
εἶδον καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

LUC VIII
10. ῾Ο δὲ εἶπεν, ῾Υµῖν δέδοται γνῶναι 
τὰ µυστήρια τῆς ϐασιλείας τοῦ ϑεοῦ · 
τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα 

(Voir parallèle au verset 18).

ϐλέποντες µὴ ϐλέπωσιν, καὶ ἀκούοντες 
µὴ συνιῶσιν.

A vous d'écouter !
18. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε  · ὃς γὰρ
(  Ν    γὰρ  ἐὰν    !    ἂν  γὰρ  )  ἐὰν  ἔχῃ,
δοθήσεται αὐτῷ · 
καὶ ὃς ἐὰν (  Ν   ἐὰν µὴ   !   ἂν µὴ  ) µὴ ἔχῃ, 
καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ΄ αὐτοῦ. 
(cf parallèle dans Matth v 12).


