Mark 11:15-17

Greek & Hebrew Reading Group

Isaiah 56:7; Jer 7:11

Mark 11:15-17, quoting Isaiah 56:7 & Jeremiah 7:11

The Greek text is the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece 27,
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.

The Hebrew text is from Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart:
German Bible Society, 1990.
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Isaiah 56:7; Jer 7:11

15 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. * καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν

ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ
ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν
πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, 16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα
τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν
αὐτοῖς· Οὐ γέγραπται ὅτι
Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν;
ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.

Isaiah 56:7; Jer 7:11

Isa 56:6
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Mark 11:15-17

הוה
ת־שם יְ ָ֔
ש ְר ֔תֹו ּוּֽ ְל ַא ֲה ָב ֙ה ֶא ֵּ ֵ֣
ּוב ֵּנֵ֣י ַהנֵּ ָָ֗כר ַהנִּ ְלִּוִ֤ים ַעל־יְ הוָ ֙ה ְל ָ ֵ֣
ְ

יתי׃
ּומ ֲחזִּ י ִּ ֖קים ִּב ְב ִּר ִּ ּֽ
ִּל ְהי֥ ֹות ל֖ ֹו ַל ֲע ָב ִּ ִ֑דים ָכל־ש ֵּ ִֹׁ֤מר ַש ָב ֙ת ֵּ ּֽמ ַח ְל ֔לֹו ַ

7

יהם
עֹוֹלת ֶ ֶ֧
ֵּ
ים ְב ֵּבֵ֣ית ְת ִּפ ָל ִּ֔תי
ל־הר ָק ְד ִָּ֗שי וְ ִּש ַמ ְח ִּת ֙
יאֹותים ֶא ַ ֵ֣
וַ ֲה ִּב ִִּ֞

ל־ה ַע ִּ ּֽמים׃
ית־ת ִּפ ָ ֥לה יִּ ָק ֵּ ֖רא ְל ָכ ָ
יתי ֵּב ְ
ל־מזְ ְב ִּ ִ֑חי ִּ ֵ֣כי ֵּב ִּ֔
יהם ְל ָר ֖צֹון ַ ּֽע ִּ
וְ זִּ ְב ֵּח ֶ ֶ֛

Jer 7:9

ֹלהים
אף וְ ִּה ָש ֵּ ֥ב ַע ַל ֶ ֖ש ֶקר וְ ַק ֵּ ֵ֣טר ַל ָ ִ֑ב ַעל וְ ָה ָֹ֗לְך ַא ֲח ֵּ ֶ֛רי ֱא ִּ ֥
ֲהגָ ִֹׁ֤נב׀ ָר ֙צ ַֹׁ ֙ח ְ ּֽונָ ָ֗ ֹׁ

שר
אתם וַ ֲע ַמ ְד ֶ ֵ֣תם ְל ָפ ָ֗ ַני ַב ַ ִ֤ביִּ ת ַהזֶ ֙ה ֲא ֶ ֵ֣
ּוב ִֶ֞
ֲא ֵּח ִּ ֖רים ֲא ֶ ֥שר ּֽל ֹׁא־יְ ַד ְע ֶ ּֽתם׃ָ 10

תֹוע ֖בֹות
ל־ה ֵּ
א־ש ִּ ֵ֣מי ָע ֔ ָליו וַ ֲא ַמ ְר ֶ ֖תם נִּ ַ ִ֑צ ְלנּו ְל ַ ֵ֣מ ַען ֲע ֔שֹות ֵּ ֥את ָכ ַ
נִּ ְק ָר ְ

ָה ֵּ ּֽא ֶלה׃

11

א־ש ִּ ֥מי ָע ָל֖יו
ַה ְמ ָע ַ ֵ֣רת ָפ ִּר ִָּ֗צים ָה ָָ֨יה ַה ַ ֶ֧ביִּ ת ַה ֶזֶ֛ה ֲא ֶשר־נִּ ְק ָ ּֽר ְ

הוּֽה׃
יתי נְ ֻאם־יְ ָ
ְב ֵּעינֵּ ֶיכִ֑ם ַגֶ֧ם ָאנ ִּ ֶֹׁ֛כי ִּה ֵּנ֥ה ָר ִּ ֖א ִּ

ס

