Matthäus ( )متی16,13-25
Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam,
fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den
Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes
den Täufer, andere für Elija, wieder andere für
Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu
ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des
lebendigen Gottes! Jesus sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben
dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte
der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich
werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben;
was du auf Erden binden wirst, das wird auch im
Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen
wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann
befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der
Messias sei.
Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären,
er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten
vieles erleiden; er werde getötet werden, aber am
dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; er sagte: Das
soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! Jesus aber wandte sich um und sagte zu
Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen!
Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht
das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern:
Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst,
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn
wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer
aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es
gewinnen.

 از،و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریّه فیلِپس آمد
 مردم مرا که پسر انسانم چه، گفت،شاگردان خود پرسیده
 بعضی یحیی تعمیددهنده و بعضی،شخص میگویند؟ گفتند
 شما، ایشان را گفت.الیاس و بعضی اِرمیا یا یکی از انبیا
 تویی،مرا که میدانید؟ شمعون پطرس در جواب گفت که
، پسر خدای زنده! عیسی در جواب وی گفت،مسیح
خوشابحال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این را
 و من. بلکه پدر من که در آسمان است،بر تو کشف نکرده
نیز تو را میگویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای
.خود را بنا میکنم و ابواب جهنّم بر آن استیال نخواهد یافت
و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم؛ و آنچه بر
زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی
 آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود.در آسمان گشاده شود
.که به هیچ کس نگویند که او مسیح است
و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبردادن آغاز کرد
ت بسیار کشیدن از مشایخ و
ِ که رفتن او به اورشلیم و زحم
رؤسای َکهَنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم
 شروع، و پطرس او را گرفته.برخاستن ضروری است
 حاشا از تو ای خداوند که این بر،کرد به منع نمودن و گفت
، پطرس را گفت،تو هرگز واقع نخواهد شد! ا ّما او برگشته
دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من
 بلکه امور انسانی را تف ّکر، زیرا نه امور ٰالهی را،میباشی
 اگر کسی،میکنی! آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت
 باید خود را انکار کرده و صلیب،خواهد متابعت من کند
 زیراهر کس بخواهد جان. از عقب من آید،خود را برداشته
 آن را هالک سازد؛ ا ّما هر که جان خود را،خود را برهاند
. آن را دریابد،بخاطر من هالک کند
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