Evangelium enligt Mattens.
1 Kapitlet.
Jesu sHiktlcclniug, a1lelse, namn,
födelse.

J

tam födde Alrns, Alrns födde
Esekias.
2 Kon. 15: 7;
2 Kr. 26: 23; 27: 9; 2 K o n. 16: 20.

10 Esekias födde Manasses,
esu Kristi, Davids sous~ Abra- Mnnasscs födde· Amon, Amon
hams sons, släktlednrng:
födde Josias.
2 Kon. - 20: 21;
Lk. :J: 2:;.

1 Kr. 3: 14 ; 2 Kr. 33: 25 .

11 J osias födde J eko nias
2 A braham födde Isak, Isak och hans bröder vid förflyttfödde Jakob, Jakob födde Ju- ningen till Babylon.
das och hans bröder.
2 Kon. 2il: :w, H; 1 Kr. 3: 15, u;;
1 Mos. 21: 2; 25: 2t; 29: 35.

2 Kr. 3G: I, 4, 8.

3 J udas födde Fares och Sara

12 Men efter förflyttningen
till Babylon födde J ekouias
med Tarnar, Fares födde Esrom, Salatiel, Salatiel födde SoroEsrom födde Aram.
I Mos. 38: 21; 1 Kr. 2: G; Rut 4: 19. LaLel.
1 Kr, 3: 11, 19;
Esr. 3: 2; u: 2; lfagg. 1: 1.
4 Arnm födde Aminadab,
13 SorobaLel födde Abiud,
Aminadab födde Naasson, N a- Abiud födde Eliakim, Eliakim
asson födde Salmou.
födde Asor.
5 Salmou födde Boes med
14 Asor födde Sadok, Sadok
' Rakab, Boes födde Obed med födde Akim, Akim födde Eliud.
R ut, Obed födde Isai.
15 Eliud födde Eleasar Elen.R u t 4; 1 ~.'. 17 ; 1 Kr. ~: 10- 12 ·
sar födde Mattan Matt::m'födde
'
6 I sm födde David, konun- J. 1_ 1
~~~' David födde Salomo med j L\1cg ~jako b födde Josef, Ma.U rrns lmstrit.
·
h f l
f': · ·1d
1 Sam. l G: i 1; 17: 12; 2 Sam. 12: 24. rrns man, oc a
ien~1e oc es
7 Salorno fö dde Roboarn, Ro- Jesus, som lrn.llas Kristus.
boam födde Abia, Abia födde
• Ab
17 Al.Ia sl\l~~a 1·;: tllG:dlG.
e en f ran
. r·a •
11: 43; 14: :H; h
·
t"ll
D
·
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··
llt
·
f
Asa. 1 Kr. 3: 1; Kon.
am m I
av~ • aro a . sa. J~r10 1 Kon.' 15 : 8.
8 Asa födde J-osafat, J osa- t?u led,_ qch f~·an David i~till
fat födde Jornm Joram födde forflyttmngen till Babylon fJOrOsias.
'
ton lod, och från förflyttningen
1 K on. lli: 24; 2 K ou . 8: 1 o, 24.
till Babylon intill Kristus tj or9 Osias födde J oatam, J oa- ton led.
1
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18 Men J esn Kristi födelse
tillgick såluuda *: Sedan Maria,
h ans moder, hade blifvit trolofvad med Josef, befanns hon,
förrän de kommo tillsamman,
vara hafvaude af den Helige
Ande.
·
Lk. 1: 21, 34, 3:;.
Hl Meu Josef, hennes man,
som var riittfärdig och icke
ville blottställa henne för vanilra, ämnade hemligen skilja
henne från sig.
5 Mos . 24: i.
20 Men när han hade detta
i siuuet, se, då visade sig rför
honom i en dröm en Herrens
iingel, som sade: .Josef, Davids
son, frukta icke att taga Maria,
din hustru, t ill .dig ; ty det, som
iir · afbdt ·· i henne, är af den
Helige Ande.
21 Och hon skall föda en
son, och du skall gifva honom
namnet J·esns, ty han skall
frälsa sitt folk ifrån deras synLk. 1: 31; 2: 21;
der.
A g. 4: 12; 10:

43;

13: 3 8, 39 .

22 Me1i allt · detta har skett,
på det att det skulle uppfyllas,
som var sagdt af H erren genom profeten, som. sade:
. 23 :tSe, jungfrun skall blifva
hafvande och föda eu son, och
de skola gifva honom n::nnuet
Ernmar~uel,
hvilket betyder:
Gud med oss>.
E s. 7: u.
24 Men niir Josef valmade
npp ur sömnen,_ gjorde ha11,
s{tsmn Herrens iingcl hade befällt honom, och tog sin ' hustru
till sig;
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25 och han kiiude heune
icke, till dess hon hade** födt
sin förstfödde son; och han
'gaf honom namnet J esus.
Lk. 2:

21.

2 Ksq)itlet.
De visa m ltnnen. Herodes' baruam ord. ,Jesu flykt t ill Egypten och
återkomst därifrån.

l\tf Cl~ Hiii: J mms ha<l.e Llifvit
lU. föd<l 1 Betlehen1 1 Judeeu
i konung Herodes' dagar, se,
cl:°t kommo visa män österifrån
t1·11 •J erusal em r~uk. 2: 1, 2, 4, c.
2 och sade: H var iir ,Judarnas nyfödde konung ? Ty vi
hafva sett hans stjärna i österlaudet **..* och hafva kommit
för att tillbedja honom.
4 Mos. 24: 11.

3 Men när k onuug Herodes
hörde detta, blef ha u bestört,
och hela Jerusalem med honom;
4 och han sammankallade
alla folkets öfversteprester och
skriftlärda och tillsporde den:1,
hvar Kristus sku1le fö das.
, 5 Meu de sade till honom:
I Betlehem i J udeen ; ty så iLr.
det · skrifvet genom profeteu :
6 , Och du Betlehen1, Ju<las'
land, är ingalunda den minste
bland Judas' furstar; ty frän
dig skall utg:"t en furste, som
skall vara en herde för rn'itt
folk Israel.> l\'.Iik. 5: 2; J h. 7: 42.
7 D:°L kallade, H erodes hem·
ligeu till sig de visa rniluncn
och tillsporde dem noggrant

Eller: l\'.Ied J esn Kristi hil.rkomst förhöll det sig sil..:
Annan fäsal't : fö dt en son ; och li:i,n etc.
·
Ji.:ller: i öst P.r.

en li g t JYiat t eus.

l\latt. 2:

3

- - -- --- - --...---;---om tiden, a.. . stjärnan ~lef
synlig,
v. 16.
8 och sände dem · till Bctle. hem och sade : Faren åstad och
forsken noggrant efter barnet,
och när I hafvcn funnit det, s{L
· underrätten mig diirom, på det
att äfvcn jag må komma och
tillbedj a det.
9 J\fen då de hade hör t kon ungen, foro .de åstad, och se,
stjärnan, som de hade sett i
österlandct, gick framför dem,
till dess hon kom och stannade
öfver det ställeJ där barnet var.
10 Men uär de s{tgo 8tjiLr:oan, gladdes de med öfv ermåttau stor gläclj e ;
11 och de gingo in i huset
och sågo barnet med Maria,
dess m oder, och föllo ned och
tillb:\do det och öppnade sina
förråd och fra.mbnro åt det
skänker: guld och rökelse och
myrra.
J>s, 72: 10; E s. GO: 6.
12 Och sedan de i en clTöm
hade fått uppenbarelse att icke
återvända till Herodes, foro de
en annan väg till sitt land igen.
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moder om natten och for bort
till Egypten
J 5 och var där intill Herodes' död, på det att det skulle
uppfyllas, som var sagdt af
H erren genom profet en, som
sade : :t Utnr E gypten har' jag
kallat min son . ~
2 lVIos . 4:

22;

Os. 11:

t.

16 N är då H erodes såg, att
han hade blifvit gäckad af de
viRa männen , blef han ganska
vred och sände ut och lät döda.
alla, gossebarn i Betlehem och
i hela dess omnej d ifrån två
~lrs :Udcr och därunder enligt
elen tid, som h a n hade noggrant
utforskat af de visa männen.
V. 8, J 2.

17 Då up pfylldes det, som
var sagdt genom profeten .J eremias, som sade :
18 >En röst hördes i Ram a,
mycken grät och jäm mer, Hakel begrät sina barn, och bon
ville icke låta hugsvala sig, ty
de äro icke mer till.,
1 Mos. 35: 1a; 48: 1; J er. 31: 15 .

19 M en när H erodes hade
dött, se, då visade sig i en
dröm en H errens ängel för
J osef i Egypten
20 och sade : srn upp och
t ag barnet och dess moder med
dig och far till Israel::i land;
ty de, som t raktade efter barnets lif, äro döda. 2 Mos. 4: 19.
21 Och han stod upp och
Kap. 1: 20.
tog barnet och dess moder
14 Och han stod upp och med ::iig och kom till Israels
t og med sig barnet och dess land.

13 M en när de hade farit
bort, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef,
sii.gande : Stå upp och tag barnet och dess moder; med dig
och fly till E gypten och var
där, till dess jag säger dig till;
ty H erodes iirnnar söka efter
barnet for att förgöra det.

lUtLU . .<:.: :.:::.::.

22 Men när han hörde, att
Arkelaus regerade öfver Judeen i sin faders, Herodes',
ställe, fruktade han att ·fara
dit, och sedan han hade fått
uppenbarelse i en dröm, begaf han sig bort till Galileens
trakter.
23 Och han kom och bosatte
sig i en stad, som heter Nusaret, på det att det skulle uppfyllas, som var sagdt genom
profeterna: ,Nasare skall han
kallas.> Dom. 1&1 5; E R. 4: 2; 11: i;
Jer. 23: 5; 33: 15; Sak. 3: s.

3 J{apitlet.
Jol: annes predikar och döper.
J esus döpes.

I
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6 och de läto döpa sig af
honom i floden J ordan, bekännande sina synder.
llik. I: s.
7 Men när h an såg många
af foriseerna och sadduceerna
komma till hans dop, sade han
till dem: I huggormars afföda, hvem har ingifvit eder,
att I skolen undfly den tillkommande vreden'?
1 Mos . 3: 15 ; lift. 12: 3 4; 23: 33; Lk.
3: 1; R om . 5: !I; 1 T ess. 1: 10.

8 Bären därför sådan fr ukt,
som passar för siunesilndringen,
L k. 3: s.
. 9 och meuen icke, att I kun·nen säga inom eder sjiilfva: Vi
hafva Abraham t ill fader. Ty
jag säger eder, att Gud kan af
dessa stenar uppväcka barn åt
Abraham. Jh. 8: 30; Ag . 13: 25.
10 Och redan iir yxan satt
till roten på träden ; alltså blir
bvart och ett träd, som icke
bär god frukt, afh ugget och
lrnstadt i elden.

de dagarna kom. J oha!1nes
döparen och predikade i JuMk. I: 4; Lk'. 3: 3.
deens öken
2 och sade: Ändren edert
sinne; ty himlarnas rike* är
nära.
l\'It. 4: 11; i\ik. 1: 15 .
3 Ty denne är den, som är
omtalad af profeten Esaias, då Mt . 7: rn; L k . 13: 1; J h. 15: :l, 6.
11 J ag döper eder med**
han säger: »En ropandes röst
vatt
en till sinnesändring, men
iir i öknen : Bereden H errens
den,
som kommer efter mig, är
väg, gören hans stigar raka. >
Es. 40: :l; l\ik. J: 3; Lk. 3: 4; ,Th. 1: n . starkare än jag, hvilkens skor
4 Men Johannes själf hade jag icke är värdig att bära;
kläder af kamelh[tr och en han skall döpa eder med** den
liiclergördel om sina Hinder, H elige Ande och eld ;
och hans mat var griishoppor l\ik. 1: s; Lk. 3: 16; Jh. 1: 26; Ag.
1: u; 2: 4; 11: 16; rn: 4.
och vildhonung.
12 han, hvilkens kastskofvel
2 Kon. 1: s; Mt. 11: s, 18; l\ik. 1: 6.
5 Då gick J crusalem och är i hans hand, och han skall
hela Jndeen och hela landet rensa sin loge och samla sitt
omkring J ordan ut till honom, hvete i sitt förrådshus, men

*
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Det ord, som hlir lir öfversatt med rike , betyder egentligen
Så öfverallt i nya testamentet.
Ordagrant: i.

ko11u11garike.

enligt

JJfatt ~ s.

-

Matt. 4:
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11.

agnarna skall han uppbränna
3. Och frestaren gick fram
i outsliicklig eld.
och sade till honom: 0 m du
l\It. 13: 30; Lk. 3: I 7.
är Guds Son, så s~ig, att dessa
stenar blifva bröd. 1 'l'ess. 3: 5 :
13 Då kom Jesus från Gali4 Men h:m svarade och sade :
lcen till J ordan till J olrnunes Det är skrifvet: )) Icke af bröd
för att döpas af honom.
allenast skall människan lcfva,
Mk. 1: 9; Lk. 3: 2 1.
utan af hvart och ett ord, som
14 Men J ohannes vägrade
utgår från Guds mun. '»
honom det, sägande: .Jag ber; l\ios. 8: 3.
höfver döpas af dig, och du
5 Då tog djäfvulcn houom
v. i 1. med sig till den heliga stadcu
kommer till mig?
15 Då svarade .Jesus och och ställde honom på helgesade till honom: 'l'illstäd det domens utsprång
nu; ty så höf vcs det oss att
6 och sade till honom: Om
uppfylla all riittfärdighet. Då du iir Guds Son, så kasta dig
tillstadde han honom det.
utför ; ty det iir skrifvet: :i>Han
l's. 40: s, u.
skall
gifva si11a iiuglar lJefall16 Men när J csus hade Llifning
om
dig, och <le skola Liira
vit döpt, steg han strax upp
på
händerna,
på det att
dig
från vattnet; och se, himlarna
du icke må stöta din fot mot
öppnades för honom, och han
sten. :1>
l's. !l I: 11.
såg Guds Ande fara ned så- någon
7
J
csus
sa.de
till
honom:
Det
som en dufva och komma öfvcr iir ock skrifvet: >Du skall icke
honom.
Mk. 1: 10; L k. 3: 22; Jh. 1: 32, 33 . fresta Herren, din Gucb
r; l\'Ios. 6: IG.
1 7 Och se, en röst från him8 Åter tog djäfvulen honom
larna sade: Denne är min son,
med sig upp p[t ett ganska
den älskade, till hvilken jag
högt berg och visade honom
har välbehag.
Ps. 2: 1;
alla
i·iken i vi.irlden och deras
E 8. 42: l; Mt. 12: i s ; 17: 5; Lk. !l: 35;
härlighet
Kol. 1: 13, rn; 2 Pet. 1: 17.
9 och sade till honom: Allt
detta
skall jag gifva dig, om
4 Ifa1•itlet.
du
fäller
ned och tillbeder mig.
Jesus fresta:-; af djäfvulen, begynner
p redika, kallar Hirjuugar och botar
i;jukdomar.

.T esus af Anden
Dåuppfördes
till ölmen för att frestas af djäfvulen.
Mk. 1: 12; Lk. 4: t.

Jh. 8: H.

10 Då sade J esus till ho-

nom: Gå bort, Satan; ty det
är skrifvet: >Herren, din Gud,
skall du tillbedja, och honom
allena skall du tjäna.>

5 l\'Ios. 6: 13; 10: 20.
2 Och när han hade fastat i
11 Då öfvergnf djäfvulen hofyrtio dagar och fyrtio nätter,
nom, och se, änglar kom mo fram
blef han omsider hungrig.
och tjänade honom. Ebr. 1: 6.
2 Mos. 34: 2s; 1 Kon. Hl: s.

Malt. 4:

12.

12 Men när han hörde,. atL
Johannes hade blifvit satt i
fängelse, begaf han sig bort
till Galileen
··
MIL 1: H ; Lk. 3: 20; 4: u; Jh. 4: 43.

13 och lämnade Nasarct och
kom och bosat te sig i Kapernamn, som ligger vid hafvet
på Sabulons och· N eftalims
gränser; ,
14 på det att det skulle uppfyllas, som var sagdt genom
profeten Esaias, som sade:
15 )Sabn]ons land och N eftalims land invid hafvet ptt andra
sidan om Jordan, hedningarnas
Galileen,
Es. !!: 1, 2.
16 det folk, som satt i mörker, r-;åg ett stort ljus, och för
dem, som sutt o i dödens ttngd
och skugga, .för dem uppgick

6

son, och Johannes, hans broder, som jämte sin fader, Sebedeus, i båten lagade i ordning
sina nät; och han kallade dem
till sig.
Lk. 5: 2 .
22 Men de öfvcrgi\,fvo strax
båten och 'sin fader och följde
honom.
23 Och J csus gick ornkriug
i hela Galilcen och lärde i deras synagogor och predikade
evangelium om riket och botade allt slags sjukdom och allt
slags bräcklighet ibland folket.
Mt. 9:

~5;

l\'Ik, 1: 39; Lk. 4: 16, 33.

.24. Och hans rykte gick ut
öfver hela Syrien, och de förde
till honom alla som ledo, behäftade med mångahanda· sjukdomar och plågor, besatta och
månadsrasandc
och lama; och
ett lj us.:»
han botade dem.
17 Från den tiden ' b egY.~1te
25 Och honom följ de mycket
Jesus predika och säga: Anfolk från Galileen och ·Dekadren edert sinne; ty himlarnas
polis • och Jerusalem och Jurike är nära.
deen och landet på andra sidan
l\'lt. 3: 2; 10: 1; Mk. 1: 15.
om J ordan. Mk . 3: 1; Lk. 6: 21.
18 Och när han vandrade
5 Kn1•itlct .
utmed galileiska hafvot, · si'tg
Jesu bcrgsprc;dikan.
han tvii. bröder, Simon, som
kallas Petrus, och Andreas,
ch när han såg folkskarorna,
hans broder, kasta ut not i
steg han upp på berget; och
hafvet ; ty de vorn fiskare.
uiir lrnn hade satt sig, gingo
Mk. 1: 16; Jh. 1: 4 2 .
hans lärjungar fram till honom.
!il Och lum sade till de1n :
2 Och han öppnade sin mun,
Följen mig, så skall jag göra lärde dem och sade:
eder till människofiskare. ·
Ag. 2: 37-41.
3 Saliga äro de i anden fat20 Men de öfvergå.fvo strax tiga; ty dem tillhör himlarnas
näten och följde honom.
rike.
E s. 55: 1; Lk. 6: 20.
. 21 Och när han hade gått
4 Saliga äro de, som sörja;
därifrån vidare, Sttg han två ty de skola. blifva hugsvalade.
andru. bröder, Jakob, Sebcdei ~ J{9r, 7; Jo; Es. 6.1~ 2; Lk. 6: 21.

O

enligt Ma.tt - s.

7

Matt. 5: 22.

5 Saliga äro de saktmodiga; skäppan, utan · på ljusstaken;
ty de skola ärfva jorden.
och så lyser det för alla dem,
Rom. 12: 21; Ps. 22: 21; 37: 11.
som iiro i huset.
lVIk. 4: 21; Lk. 8: 1G; 11: 33.
6 Saliga äro de, som hungra
lG P:°t samma si.itt lyse edert
och t örsta efter rättfördigheten ;
ljus i 11f'lir miiuniskoma, p:"t det
ty de skola blifva rniittudc.
E s . 55: 1; G5: 13; l\ft. 11: 2s; ;fil. G: 3fi. att de mä se edni. goda gär7· Saliga iiro de barmhärtiga; ningar och prisa eder · lhtder,
ty dem skall barmhärtighet ve- som iir i himlarna. I Pet. 2: 12.
vederfaras. Lk. G: as; .fak. 2: 13.
17 I skoleu icke meua, att
8 Saliga iiro de re11hjiirtade;
jag
har k ommit fi.i1: att uppty de skola. se Gud.
2 Ko r. 7: 1; Ps. 2'1: 4; Ag. 15: 9; 1 lösa lagen eller profeterua. Jag
Kor. rn: 12; E!Jr. 12: u; 1 ,Jh. 3: 2. har icke kommit för att upp9 Saliga iiro de fridstiftancle; lösa, utan för att uppfylla.
ty de skola kallas Guds barn.
18 Ty sannerligen säger j ag
Rom. 12: i s.
eder: Till dess himmelen och
.10 Saliga. iiro de, som hafva
jorden förg:°ts, skall ej den
blifvit förföljda för riittfärdigminsta bokstaf eller eu emb
hets · skull; ty dem tillhör himp rick af lagen förgås, förrän
larnas rike.
allt har skett. Lie lG: 11; 21: a3.
2 'l'im. 2: 12; 1 Pet. 2: 19; 3: u.
19 Därför, den som upplöser
11 Saliga ärcn I, när de förett
enda af' dessa minsta bud
smi.ida och fö~följa eder och,
och
liirer rniinniskorna stt, han
lj ngande, siiga allt ondt mot
skall
kallas minst i himlarnas
eder för min skull.
Ords . 22: 4; Lk. G: 22; 1 Pet . 4: H . rike ; men den som gör och
12 Glädjens och fröjden eder, lilrer dem, han skall kallas stor
ty eder lön är stor i himlarna; i himlarnas rike.
Jak. 2: 10.
ty på samma sätt förföljde de
20 Ty jag sliger eder, att om
profeterna, som voro före eder. eder rättfärdighet icke vida öfJ:tk. 1: 2; LlL G: n; M t . 23: :a;
verg:lr de skriftliirdas och fariAg. 7: r;:i.
seernas, skolen I ingalunda in13 I liren jordens salt; men komma i himlarnas rike.
om saltet mister sin kraft, hvarl\'It. 23: 2r;; Lk. 11: 39.
rned skall man salta det'? 'l'ill
21 I hafven hört, att det var
ingenting aunat duger det vidare, äu att kastas ut och för- :mgdt till de gamla: >Du skall
icke driipa; men den som driitrampas af mfömiskorna.
l\'Ik. 9: 5o; Lk. 14: 34; Mal. 2: !!.
per, han skall vara hemfallen
14 I iiren världens ljus. I cke under domen.>
kan en stad, som ligger p:°~ ett
2 Mos. 20: 13; 5'Mos. 5: 17.
22 Men jag siiger eder: H var
berg, döljas; 2 Kor. 4: v; Fil. 2: i r;.
15 icke heller tänder man och en som vredgas pä sin broett lj us och sätter det under der, han slrnll vara hemfallen

Matt. 5:

2 3.

under domen ; och den som siiger till sin broder·: Du odugling, han skall vara hemfallen
under stora rådet, och den som
siiger : Dn dåre, han skall vara
hemfallen till eldens helvete.
PR. 4: 5; 1 Jh. 3: 11 , 23.

23 Därför, om du frambär
din gåfva till altaret och där
kommer ihäg, att din broder
har något emot dig,
Mt. G: 14; Mk. 11: 25.

24 st~ liigg där din gMva
ned framför altaret och gå
först Lort och ·förlik dig med

din broder och k om sedan och
offra din gMvn.
~5 Var mot din motpart försonlig snart, medan du ännu iir
med honom pt~ viigen, på det
att icke din motpart må öfverHimua dig åt domaren, och domaren öfverliinma dig åt i·iittstjänaren, och du kastas i fängelse.
Lk. 12: r;s; Ef. 4: 2G.
26 Sannerligen säger jag dig :
Du skall icke utkomma därifrån, förriin du hur betalt det
sista öret.

Ev ,...... g e l i mn

8

en af dina lemmar förloras, än
att hela din kropp kastas till
helvetet. Mt. 1s: s; 1\fä . D: 43, f .
30 Och om· din högra hand
är dig till förförelse, så hugg
af henne och kasta henue ifriin
dig; ty det är bättre för dig,
att en af dina lemmar förloras,
i.in att hela din kropp kastas
till helvetet.
31 Det var sagdt: >Den som
skiljer ::iin hustru från sig, han
gif ve henne skiljebref. ~
5

Mos. 24:

11

f.; Mt. 19:

1; Mk. 10: 4.

32 :Men jag säger eder: Den

som skiljer ' sin hustru fr:\n sig
utom för horcris skull, lrn.u
kommer henne att begå iiktenskapsbrott , och den som gifter
sig ·med en frånskild, han begår
iikteuskaps brott.
Lk. IG: 1s; 1 Kor. 7: 10.
0

33 Åter hafven I hört, att
det var sagdt till de gamla:
>Du' skall icke svärja falskt,
utan du skall gälda H erren
dina eder.>
2 Mos. 20: 1; 3 Mos. 19: 12; 4 Mos.
30: ~; 5 Mos. 5: 11; E s. G;j: rn .

34 Men jag sliger eder: I
hafven hört, att det skolen alls icke svärja, hvarvar sagdt : >l>u skall icke begå
ken vid himmelen, ty han är
äktenskapsbrott.>
Gnds tron, J ak. 5: 12; E s . trn: 1.
2 Mos. 20: u; 5 Mos. 5: 18.
35 eller vid jorden, ty hon
28 Men jag sliger eder: Hvar
och en, som ser på cu )\:vinna itr lrnm1 fotapall, eller vid J·eför att få. begärelse till henne, rnsalcm, ty det ii.r den store
Ps. 48: 3,
han har rcdrm gjort äktenskaps- konungens stad.
36
Ej
heller
må
du
svärja
brott med henne i sitt hjiirta.
vid ditt hufvud, ty du förmår
J ob :n: 1.
29 Men om ditt högra i5ga icke göra ett enda hår hvitt
är dig till förförelse, så rif ut eller svart;
det och kasta det ifrån dig;
37 utan edert ord skall vara:
ty det är bättre . för dig, att Ja, ja; nej, nej; hvad som

27

I

1\fatt. ö:

enli gt Jltiatteii

är därutöfver, det är uf den
onde.
Jak. .5: i2.
38 I b,:,1fven hör t, att det var
sagdt: , Oga för öga och tand
för tand.})
2 Mos. 21: u;

a l\f.01:1.

24:

20 ; ;;

l\ios.

}!): 21.

39 Men jag säger eder: I
skoleu icke motstå den, som
är ond ; utan om någon sl:°Lr
dig p:1 det högra kindbenet, t;{t
vänd ock det andra till houom.
Ords . 20: 22; 24: 2u; Lk. G: 2u; 1 'l'ess.
.5: H;; I I>et. 3: o; Hom. 12: 11.

4.

46 'l'y 0 111 I i.ifaken dem, som
älska eder, hvad fån I för lön?
Göra icke äfven publikanerna
detsamma?
Lk. 6: 32.
47 Och om I visen eder
viinliga eudast mot edra bröder, h vad sym1erligt gören I'?
Göra icke äfveu hedningarna
på samma 8ätt '?
48 Di.irför ::ikolen I varn fullkomliga, s{isorn eder himmelske
Fader är fullkomlig.
3 Mos. 11: H; HI: :i; 20: 7,

~6 .

40 Och om nttgon vill gå till
rätta med dig ·och taga din lif6 Ku1)itlet.
k liidnad från dig, så låt h onom
.F ortsiittning af Jesu bergspredikan.
fä nfven öfverkliidnadeu.
1 Kor. G: 1.
lden eder, att I icke . öf41 Och om mlgon t vingar dig
von eder rättfärdighet inen i:niJ, så gå t vå med honom.
för miiuniskorna., för att blifva
42 Glf den, som beder dig, sedda af dem ; annars hafven
och vänd dig icke bort från
I ingen lön hos eder Fader,
den, som vill låna a f dig.
l:iOm
är i himlarna. Rom. 12: s.
5 Mos. l!J: 7, f.; Ords. 21: Z!i.
2 Därför, när du gifver all43 I hafven hört, att det var mosa, rntt du icke 8töta i basagdt: >D n skall älska din nästa sun för dig, såsom skrymtarna.
och hatn din fiende> .
göra i synagogorna och på
2 Mos. 34: 12; 5 Mos. 7: 2; Gal. 6:.)o. gatorna, på det a:tt de skola
44 Men j ag säger eder: Al- prisas af människorna. Sansken edra fieuder* och liedjen nerligen sliger · jag edor: De
för dem, som.,,.,, förfölja eder, hafva fätt ut sin lön.
2 Mos. 2:1: 4, 5; 3 Mos. lV: JS; Lk.
3 Men du, när du gifver
6: 21, 35; 23: 34; Ag. 7: 60; Hom.
allmosa, ·låt din vänstra hand
12: u, 20; 1 Kor. 4: 12.
45 ptt det att I skalen blifva icke veta, hvad den högra gör,
4 p:'.t det att din allmosa må
söner af eder F a der, som är i
himlarna; ty han rnter sjn sol vara i det förborgade ; och su
gå up p öfver onda och goda skall din Fader, som ser i
och låter regna öfver rättfär- det förborgade, vodorgiiJla dig
[uppenbarligen].
diga och orättfärdiga.
Lk. 14: u.

A

* I niigr:t hanuskrifter förekomm er hiir vidare: vlilsigncn d om , som
förbanna eder, gören godt rnot dem, som hata eclcr; troligen ett tilliigg
från· Lk. 6: 21.
n Somliga

lla.ndsl~riftcr

tillägga.: smäda. eder ocll ...

...........

Matt. 6:

10

5.

5 Och niir du beder, skall
du icke varn såsom skymtarn a ; ty de stt"1. glirna och bedja
i synagogorna. och i gnthöruen,
på det a tt de skola. hlifva sedda
af människorna. Sannerligen
sti.ger jag eder: De haf va fätt
ut sin lön.
6 Men du, när du beder, gi°i
in i <lj n kammare och stti.ng
din dörr och bed din Fader,
som iir i det förborga.de; s~l
skall din Fader, som ser i
det förborgade1 vedergälla dig
[uppenbarligen J· , ·
2 Kon. 4: a3; Ag. 10: !I ..

7 Och niir I bedjeu, skoleu
I icke vara rnt"wgordiga, st"1.som
hedningarna'; ·ty de meua, att
de skola blifva bönhörda för
sina många ords skull.
'
1 Kon . 18: :rn.

!.

!'

8 Varen därför icke lika dem;
ty eder F ader vet , hvn.d I behöfven, förr än ·I bedjon honom.
9 Därför skolen I bedja sålunda: Vår Fader, som är i himlarna, blifve ditt namn helgadt.
Lk. 11:

2.

10 K omme ditt rike. Ske din
vil.1·a, såsom i himmelen, så ock
p å jorden.
•Dan. 7: 21.
· 11 Vfö-t ·nödtorftiga bröd gif
oss i dug.
,
'. ·
12 Och fi.irlttt oss ·våra skulder; säsom ock vi 'förh\ta dem,
som iiro o,ss skyldiga.
v. 15.
13 Och inl.c~ oss ic_ke. i ·frestelse, · utll;n fr:~ls ~ss ~fnm det
onda*. 'ly ditt ar 1 r1ket och

* m 1er ;

fril.n den onde.

..l

a nfjeliu m

makten och härligheten till
eviga tider. Amen.
1 Tim.

(j;

16; 2 Tim. 4: 18.

] 4 Ty om I fi.irlt"tten människorna deras öfverträdelser,
så skall ock eder himmelske
Fader förlåta ·eder; Mt. 18: :l2, n;
i\'lt. 5: 23; i\Ik. 11: 2:;; Kol. 3: 13.

15 men om I icke förlåten
rniinniskorna deras öfvertri.idel8er, st1. skall icke heller eder Fader forläta edra öfverträdelser.
l\'lt. 18: aa; Jak. 2: 1a.
· 16 Och när I fasten, s:°t sen
icke dystra ut, såsom skrymtarna; . ty de vanställa sina anHikten, pä det att de må synas
för mfömiskorna, när de fasta.
Sannerligen stiger jag eder : De
ha fva fått ut sin lön. ·
17 Men du, när du fastar,
smörj ditt hufvud och två ditt
ansikte,
Dan. 10: a.
18 på det att du icke -må
synas för människorna, när du
fastar, utan för din Fader, som
är i det förborgade; så skall
din Fader, sorn ser i det förborgade, vedergälla· dig [nppenbarligen].

S

·

19 amlen eder icke skatter
pt1. jorden, där mal och . rost
föniWrn, och där tjufvar bryta
sig in och .stjiila;
Ords. 23: 4.
20 utan samlen eder skatter
i himmelen, d~ir hvarken · mal
eller rost förstöra,. och där
tjufvar icke bryta sig in eller
stjäla;
i\H. rn: 21;
· Lk." 1z:"a:J; "1!Thn. o·: 6, ·!I, is, J9.

'

en l i gt l!.fa tl

s.

11

Matt. 7:

2.

21 ty hvarest din skatt iir, liljorna p:l marken, huru de
där kommer ock ditt hjärta växa; de arbeta icke, och spiuatt vara.
1 a icke heller.
29 Men j ag siiger eder, ntt
K
22
roppens ljus iir ögat. icke ens Salorno i all sin hiirOm diirför ditt öga är oför- lighet var så klädd, som en
därf vadt, så blir hela din kropp af dem.
Ords .. 4: 2G ; Lk. I t : 34.
30 Klil<ler uu Gnu s:\ griiset
ljus ;
23 men om d1tt öga i.ir SJnkt , på marken, lwilket i dag står
s:°t blir h ela din kropp mörk. och i morgon kastas i ugnen,
Om uu ljm;et, som iir i dig, skall han icke mycket mer
~ir mörker, huru stort blir d:°i kläda eder, I klentrogna '?
icke mörkret !
31 Varen därför icke be. 24 I ngen kan tiiina t vå her- kymrnde, 8iigande : H vad skola
.
~
vi iita? Eller: H vad skola vi
rdar ; ty antrnl g~1l1 lsk alll han ldrnta dricka'? Eller: H vad skola vi
<l?
en ene oc l as .:a c en an re, 11 .. d
. fll c a a oss rne
1 11 1
11
1 "11
ed er s ca l lf~n 1 trn da sig 11 . 32 Ty allt detta söka hed..
rr
d. 1 .
1l
en ene oc.l ·orn ( a en auc re. .
· l t ··· G l 1 mngarna. .y e er nmme s rn
I k·mmen ie
1
ce Jttnn. uc oc Fader vet , att I behöfveu allt
mammon.
L k. IG: H. <l tt
·· 1
l 11 ··
·
e ·a.
PR. ii!i: 2~.
2 or.: F•or
c en s rn sager Jag
33 Utan söken först Guds
eder: V aren icke bekymrade rike och hans rättfärdighet, så
för edert lif, hvad I skoleu skall allt detta diirjärnte tillät a, och h vad I skolen dricka, falla eder.
eller för eder kropp, · hvad..l 1 Kon. 3: 13; Ords . 8: 21; 1~ s. 37: 25.
skoleu k liida eder med. Ar
34 V aren därför icke bekymicke lifvet mer än maten, och
d
racle för morgondagen; ty morkro
ppen mer fö 1 klii crna?
gond"geil
sk·,n]l
h.·.tf\'P·• Le]T,yn1Lk. 12: 22; l fil. 4: G; 1 'l 'im. G: s.
"'
'
:E:br. 13: G; I !>et. u: 1.
mer om sig sjiilf. H var dag
26 Sen ptt fåglarna under har nog af sin egen pläga.
himmelen ; de s:°t icke, ej heller
I Mos. 3: 11.
skörda de eller insamla i för7 K:t})itlct.
r:°tdshus, och li kväl födex eder
Slutet
af
..Jesu bergsprcc1ikan.
himmelske Fader dem. Aren I
icke mycket mer viirda lin de '?
icl~c, ~):°t.~let ntt I icke
D iiln~n
Job 3!1: n; P s. 147: 9; J.. k. 12: 24.
man lJhfva dornda.
27 Och hvilken af eder kan L k . G: 37 ; Uom. 2: 1; 1 Kor. 4: :;;
J ak. 4 : Il.
med sitt bekymmer sätta en
enda aln till sin liingd ?«· ·
2 Ty med den dom, hvar28 Och hvarför liren I be- med I dömen, skolcn I blifva
kymrade för kliider? Sldden dömda, och med det · mått,

* ,~ller:

lifsl än gd.

Matt. 7:

3.

12

hvarmed I miiten, skall det förstån att gifva goda gåfvor
åt edra bam, huru mycket mer
mätas åt eder.
Est. 7: 10; Mk. 4.:. u; Lk. 6: as.
skall icke eder ]'ader, som är
3 H varför ser du grandet, i himlarna, gifva godt åt dem,
som ilr i din broders öga, men som bedja honom I
märker icke bjiilken, som är i
12 Därför, allt hvad I viljen,
ditt ögn?
Lk. 6: o.
att
människorna skola göra mot
4 Eller huru kan du säga
eder;
det gören ock I sammatill din broder: ·Låt mig taga
lunda
mot dem; ty detta .är laut grandet ur ditt öga? Och gen och
profeterna.
se, bjälken är i ditt. ögn.
Lk. !l: 31; !\'It. 22: 39, .rn; Rom. 13:
5 Du skrymtare, tag först ut
s, 1o; Gal. ö: 1•; 1 '.rim. 1: 5.
bjii.lken ur ditt öga; och sedan
må du se till, huru du kan
13 Gän in genom den trånga
uttaga grandet ur din broders porten; ty den porten är vid
öga*.
och den vitgen är bred, som för
till förtappelsen, och många äro
6 Gifven icke det heliga åt de, som gå in genom honom;
hundarna, och kasten icke edra
'
Lk. 13: 2•.
pärloI" för svinen, på det att· de
14 och den porten är trång
icke må nedtrampa dem med och den vägen är snm], som
sina. fötter och vända sig· om för till lifvet, och få äro de,
och ·rifva eder.
som finna honom.
Jh. 3: 5,
15 Akten eder f°ör de falska
7 Bedjen, så skall det gifvas profeterna, som komma till
eder; söken, så s~olen I finna; eder i fårkläder, men invärtes
klappen, så skall det öppnas äro rofgiriga ulfvar.
för eder;
Jer. 23: 21; Mik. 3: 5; 2 Tim. 3: 5.
Mt. 21: 22; Mk. 11: 2•; Lk. 11: 9;
16 Af deras frukter skolen
Jh. 14: 13; 15: 1; 16: 23; 1 Jh. 3: 22.
I känna dem. Icke samlar man
8 ty hvar och en som beder, väl vindrufvor från törnen eller
han får, och den som söker, fikon från tistlar?
han finner, och fär den, som
• 17. Så. bär hvm:ie godt träd
klappar, skall det öppnas.
goda
frukter; men det dåliga
Jak. 1: 5, 6.·
9 Eller hvilken är den män- trädet bär onda frukter.
Mt. 12: 33; Lk. 6: u, u.
niska bland eder, som, nii.r hans
18
Ett godt triid kan icke
son beder honom om ett bröd,
bära
onda
frukter, icke heller
gifver honom en sten?
ett dåligt träd bära goda frukter.
Lk. 11: 11.
19 Hvarje träd, som icke bär
10 Eller niir han beder om
en fisk, gifver honom en: orm? god frukt, afhugges och kastas
11 Om nu I, som ären onda, i elden.
Mt. 3: 10; Jh. 15: 2, 6.

*

Eller: och sedan skall du se klart nog för att ...

enligt Matte

~-
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Matt. 8:

1.

28 Och det hände sig, att
när Jesus hade slutat detta tal,
häpnade folket öfver hans lära;
29 ty han lärde dem, såsom
en Horn har makt, och icke såsom deras skriftliirtla.

20 Alltså skolen I kiinna
dem af deras frukter.
21 Icke sknll hvar och en,
som säger till mig: Herre,
Herre, in konnna i himlarnas
rike, utan <leu, som gör min
Fnders vilja, som är i himlarna.
Os. 8: 2;

Mk. I: 22; Lk. 4: 32j Jh. 7: 4G.

Lk. 6: 46i Rom. 2: 1a; Jak. I: 22.

8 Kapitlet.

22 Mtmga skola säga till mig
pi\. den dngon : Herre, Herre,
lmfvn. vi icke genom ditt nmnn
profeterat och geuom tlitt namn
utdrifvit onda andar och genom
ditt namn gjort många kraftiga
giirningar'?
23 Och dil skall jag bckiinna för dem: Aldrig kände jag
eder; gåu bort ifrån mig, I
ogärningsmän.
Ps. 6: g;

,Jesus renar en spetälsk, botar krigs·
höfdingcns tjänare, Petri svärmoder
och amlra, stillar stormen på hafvet
och uturifvcr ouda andar.

Mt. 25: 12, 41; Lk. 13: 2G,

l\,f en när han gick necl från

ll.l berget, följde houom mycket folk.
2 Och se, en spctiilsk man
kom till honom, tilllm<l honom
och sade: Herre, om du vill,
kan du göm mig ren.
l\1k. I:

n.

24 Därför, hvar och en som
hör dessa mina ord och gör
dem, han skall blifva lik en
klok man, som byggde sitt hus
på klippan;
Lk. 6: 47, 48.
25 och slagregnet störtade
ned, och floderna kommo, och.
vindarrrn blåste och stötte mot
<let huset, och det föll dock
icke; ty det var grundadt på
klippan.
26 Och hvar och en som hör
dessa mina ord och icke gör
dem, han skall blifva lik en
dåraktig man, som byggde sitt
hus på sanden;
27 och slagregnet störtade
ned, och floderna kommo, och
vindarna. blåste och slogo mot
det huset, och det f'iHl, och
dess fall var stort.
Hes. 13: 11-15.

I

I

40j

Lk. ii: 12.

3 Och han sträckte ut sin
han<l och rörde vid honom,
sägande: Jag vill; blif reu.
Och strax blef han ren · från
sin spetiilslrn.
4 Och Jesus sade till honom: Se till, att du säger det
för ingen, utan- gå bort, visa
dig för presten och frambär
den gåfva, som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för
a Mos. 14: a, '· 10.
dem.

5 Men när han hade gått
in i Kapernaum, kom en krigshöfding till honom och bad
honom,
Lk. 7: 1.
6 sägande: Herre, min tjänare ligger lam därhemma och
phigas svårligen.
7 Och Jesus sade till houom : Jag skall komma och
bota honom.

-

Matt. 8: s.
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8 Men höfdingen svarade och
sade: Herre, jag är icke värdig,
att du går in under mitt tak,
utan allenast siig ett ord, så
blir min tjänare helbrägda.
Lk. 15: 19, 21.

9

.

'l'y jag är ju en människa

under a1Ulms befäl och har
krigsmäu .under mig, och jag
säger till en: Gå, och han går,
och till en annan: Korn, och
han kommer, och till min tjänare: Gör detta, och han gör det.
10 Men när Jesus hörde det,
förundrade han sig och sade
till dem, som följde honom :
Sannerligen sliger jag eder:
Icke ens i Israel har jag funnit en stl stor tro.
11 Men jag säger eder:
Många skola komma från öster
och väster och sitta till bords
med Abraham och Isak ·och
Jakob i himlarnas rike,
Mal. 1: 11; Lk. 13: 2s.

12 men rikets barn skola utkastas i mörkret därutanför;
där skall gråten och tandagnisslan vara'. Mt. 21: 43; 13: 42;
22: 1a; 24: 51; 25: ao; Lk. 13: 2s.

13 Och Jesus sade till höfdingen: Gt\; såsom du har
trott, så ske dig~ Och i samma stund blef hans tjiinare
helbrägda.

l!..

vngelium,

16 Men när det hade blifvit afton, förde de till honom
många, som voro besatta med
onda andar; och han drcf ut
andarna med sitt ord, och alla
dem, som hade något lidande,
botade han; Mk. 1: a2; Lk. 4: 4o.
17 på det att det skulle
uppfyllas, som var sagdt genom profeten Esaias, som sade:
~Han tog på sig våra svagheter
och· bar vt\ra sjukdomar>.
Es. 53: 4; 1 Pet. 2: 24.

18 Men när Jes1is såg myc.ket folk omkring sig, befallde
han, att man skulle farn öfver
till andra stranden.
19 Och en skriftlärd kom
till honom och sade till honom: I.ärare, jag skall följa
dig, hvarthälst du går.
Lk. 9: 57.

20 Och .Jesus sade till honom: Räfvarna hafva kulor
och himmelens fåglar nästen ;
meu människans Son har icke
något ställe, där han kan nedluta sitt hufvud.
21 Och en annan af lärjungarna sade till honom: Herre,
tillåt mig först gå ·bort och
begrafva min fader.
22 Men Jesus sade till honom: :Följ mig, och lät de döda
begrafva sina döda. ·

14 Och när Jesus kom i
23 Och nllr han steg i b:\ten,
Petri 'hus, fick .han se hans
följde
hans lärjungar med hosvärmoder ligga sjuk i feber.
Mk. 1: ao; Lk. 4: as.
Mk. 4: au; Lk. s: 22.
nom.
15 Och han rörde vid hen24 Och se, det blef en stor
nes hand, och febern liimnude storm på hafvet, sä att biUeu
henne; och hon stod upp och öfversköljdes uf vägoruu; men
tjänade honom.
han sof.

enligt JJ:fott

"·
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25 · Och de gingo fram , och
väckte honom, sägande: Herre,
fräls ; vi förgås.
26 Och han sade till dom :
H varför il.ren I rädda, I klentrogna'? Då stod han upp och
talade strängt till vindarna och
hafvct; och det blef .ett stort
lugn.
Job 26: 12.
27 Men människorna förundrade sig och sade: H vad är
denne fö1· en, efterr..;0111 äfvcn *
vindarna och hafvet lyda honom'?

.Matt. 9:

G.

i staden och berättade alltsamman och det, som hade händt
de besatta.
34 Och se, hela. staden gick
nt att möfa Jesus; och när de
fiugo so honom, bådo de, att
han måtte gå bort ifrån deras
gränser.

9 Kapitlet.
;Jesus botar en liun, .kallar l\.Iatteus,
·undervisar om fastans betydelse,
botar en kvinna, som har blodgång, uppväcker Jairi dotter, gör
två blinda seende, botar en besatt
döfstum, vandrar omkring och pre·
·
dikar evangelium.

28 Och när han kom till
andra stranden, till Gorasonoruas lund, rniittc honom två hoch han steg i en båt och
saLta, som kornrno ut ur griffor öfvcr och kom till Hin
terna och voro ganska våld- egen stad.
samma, så att ingen kunde
2 Oph se, de förde till hokomma fram pi\ den vägen.
nom en lam, som låg på en
Mk. 5: i; Lk. 8: 26.
säng. Och när Jesus såg deras
2~ Och so, de ropade, sä- tro, sade han .till .den lame:
gande: H vad hafva vi att gfäa Var vid godt mod, mitt barn,
med dig, du Guds Son? Har dina synder äro dig förlåtna.
l\.Ik. 2: a; Lk. 5: Is; Ag. 10: H.
du kommit l1it att i förtid plåga
3 Och. se, några a.f de skriftoss?
Upp. 20: 10.
' 30 Men långt ifrån dem be- lärda sade vid sig själfva:
Denne hädar.
tade en stor svinhjord.
4 Men när Jesus! ;Såg deras
31 Och de onda andarna bådo
honom, sägande: Om du ut- tankar, sade han: H varför tändrifver oss, så sänd oss in i ken I ondt i ,edra hjärtan?
Ps. 139: 2.
svinhjorden.
LI~. 11: u.
32 Och han sade till dem:
5 Ty hvilket är lättare? Att
Gån. Men de foro ut och foro säga: Dina synder i.i.ro förlåtµa,
in i svinen. Och se, hela hjor- eller att säga: Stå upp och gå.
den störtade sig utför branten
6 Men på det att I mån veta,
i hafvet, och de omkomrno i att människans Son har makt
vattnet.
på jorden att förlåta synder 33 Men de, som vaktade svi- då sade han till den lame: Stå
nen, flydde och bcgåfvo sig in upp, tag di11 säng och gå hem,
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~ner; o~cle,
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7 Och han stod upp och
gick hem.
8 Men när folket såg det,
förskräcktes de och })!'isade
Gud, som hade gifvit en sådan
makt åt människorna.
9 Och när Jesus på väg därifrån gick förbi, såg han en
man, som hette Mattens, sitta
vid tullen, och sade till honom :
Följ mig. Och· han stod upp
och följde honom.
Mk. 2: 14; Lk. 5: 21.

10 Och det hände sig, att
när han satt till bords i huset,
se, många publikaner och syndare kommo och sutto tillsamman med Jesus och hans
lä1:iungar.
11 Och när fariseerna sågo
det, sade de till hans lärjungar:
Hvarför äter eder lärare med
publikanerna och syndarna?
12 Men när han hörde det,
sade han: De, som äro starka,
hehöfva icke någon läkare, utan
de, som äro lidande.
13 Mon gån och lärcn edor,
hvad det ar: »Barmhärtighet
åstundar jag och icke otfer> ;
ty jag har icke kommit för att
kalla rättfärdiga, utan syndare.
Os. 6: &; Mt. 12: 1; 18: 11; Lk. 15: 1;
1 Tim. 1: 15.

1

14 Då kommo Johannes' lärjungar till honom och sade:
H varför fasta vi och fariseerna
så mycket, men dina lärjungar
fasta icke? Mk. 2: ;s; Lk. 5: aa.
15 Och Jesus sade till dem:
Icke kunna väl bröllopssven-

* So 4' Mos, 15;

37-H.

E·

igel iuin

nerna sörja, så länge brudgummen är ibland dem? Men dagar
skola komma, då brudgummen
tages ifrån 'dem; och då skola
de fasta.
Jh. 16: 5, 6.
16 Och ingen sätter en lapp
af okrympt tyg på en gammal
klädnad; ty det tillsatta stycket rifver d:\ med sig något från
klädnaden, och hålet blir värre.
17 Icke heller slår man nytt
vin i gamla läglar; annars
sprängas läglarna, och vinet
spilles ut, och läglarna fördärfvas; utan man slår nytt
vin i nya läglar, och' så blifva
båda bevarade.
18 Medan han talade detta
till dem, se, då kom en synagogföreståndare och tillbad honom
och sade : Min dotter ha1~ nyss
dött; men kom och lägg din
hand på henne, så blir hon
l\Ik. 5: 22; Lk ..8: "i.
lefvande.
rn Och Jesus stod upp och
följde honom med sina lärJUngar.
20 Och se, en kvinna, som
hade haft blodgång i tolf år,
nalkades bakifrån och rörde
vid tofsen* på hans öfverMk. 5: 25; Lk. 8: •a.
klädnad;
21 ty hon sade vid sig själf:
Om jag blott får röra vid hans
klädnad, så blir jag frälst.
22 Men då Jesus vände sig
om och ,såg henne, sade han:
Var vid godt mod, min dotter,
din tro har frälst dig. Och
kvinnan var frälst från den
stunden.

enligt JJiatten-"
23 Och när Jesus kom i
föreståndarens hus och såg
flöjtblåsarna och det sorlande
folket,
24 sade han : Gån härifrån,
ty flickan är icke död, utan
hon sofver. Och de hånlogo
åt honom.
25 Men när folket hade blifvit utdrifvet, gjck han iu och
fattade hennc8 haud, och Hickan stod upp.
26 Och ryktet om detta gick
ut öfver hela det landet.

27 Och när Jesus gick bort
därifrån, följde honom två
blinda, som ropade och sade:
Förbarma dig öfver oss, DaMt. 1: i.
vids Son!
28 Och när han kom in i
huset, gingo de blinda fram
till honom; och Jesus sade till
dem: Tron I, att jag kan göm
detta"? De sade \~ill honom:
Ja, Herre.
·
29 Då rörde han vid deras
ögon, sägande: Ske eder efter
eder tro.
30 Och deras ögon öppnades; och Jesus tillsade dem
strängeligen : Sen till, att ingen
får veta det.
31 Men de gingo ut och utspridde ryktet om honom i
hela det landet.

.Matt. 10:

2.

den döfstummc. Och folket
förundrade sig och sade: Aldrig har något sådant varit
sedt i Israel.
34 Men fariseerna sade: Med
de onda andarnas furste utdrifver han de onda andarna.
Mt. 12: 24; Mk. 3: 22; Lk. 11: 15.

35 Och .J csus gick omkring
i alb Htii.denm och hyarnu och
Hirde i µeras synagogor och
predikade evangelium om riket
och botade allt slags sjukdom
och allt slags bräcklighet.
Mt. 4: 23; Mk. 6: 6; Lk. 13: 22.

36 Men nUr han såg folkskarorna, kände han medlidande
med dem, emedan de voro misshandlade och försmäktande såsom får, som icke hftfva någon
Mt. 14: u; 1 Pct. 2: 25;
herde.

l\'lk. 6: a4; 4 Mos. 27: 11; Zak. 10: 2.

37 Då sade han till sina lärjungar: Skörden . är mycken,
men arbetarna äro fä;
Llr. 10: 2; Jh. 4: 35.

38 bedjen fördenskull skördens Herre, att han utsänder
arbetare till sin skörd.

10 Kapitlet.
Tolf apostlar väljas, undervisas,
utsändas.

kallade till sig sina
0chtolfhanlärjungar
och gaf dem

makt öfver orena andar till
att utdrifva dem och till att
32 Men när dessa gingo ut, bota allt slags sjukdom och
se, då förde man fram till ho- allt slags bräcklighet.
nom en döfstum, som var beMk. 3: 13; 6: 1; Lk. 9: 1.
2 Men dessa äro de tolf
Lk. 11: u.
satt.
33 Och när den onde anden apostlarnas namn: Den förste
hade blifvit utdrifven., t!ll~do Simon,. s9m kalliis Pctrns, och

:Matt.· 10:

18

3. ·

Andreas, hans broder; Jakob,
Sebedei son, och .T ohannes,
hans broder;
Ag. 1: 1:i, f.
3 Filippus och Bartolomeus;
Tomas och Matteus, publikanen; Jakob, Alfei son, och
Taddeus;
4 Simou kauaneern och Judas Iskariot, hvilken ock förrådde honom.
5 Dessa tolf utsände J esul'l,
sedan han befallt dem, sägande :
Gån icke bort på hedningars
väg, och gån · icke in i någon
·
samaritisk stad;
6 utan gån ·hellre till de förlorade fåren af Israels, hus.
Mt. 9:. 36; 15: 24; Ag. 13: •6.

7 Men gån och precliken, sägande:. Ili,mlarn11s rike är nära.
Mt. 3: 2; 4: 11; Lk. 9: 2; 10:

!l.

så komme eder frid öfver det;
men om det icke är värdigt,
så vände eder frid tillbaka till
eder.
14 Och om man icke mottager eder, ej heller hör edra
ord, så gån. ut ur det huset
eller den staden och skaken
stoftet fran edra fötter.
Mk. 6: 11; Lk. 9: 11; 10: 11;
Ag. 13: 51; 18: 6.

, 15 Sannerligen siiger jag
eder: Drägligare skall det vara
för Sodoms och Gomorras land
på domedag än för den staden.
Mt. 11: u; Lk. 10: 12 •.

16 Se, jag sänder eder såsom får midt ibland u]fvar.
Varen därför kloka såsom ormarna och menlösa såsom duf..
vorna.
Lk. 10: a; Rom. 16: l!l.
17 Men akten eder för människorna; ty de skola öfverlämna eder till domstolar och
i sina synagogor gissla eder;

8 Boten sjuka, uppväcken
döda, görcn spetälska rena, utdrifven onda andar. I hafven
fått för intet, gifven för intet.
Mt. 24: g; Lk. 21: 12; ,Jh. 16: 2.
9 Sk!iffen eder icke guld, ej
18 äfven inför höfdingar och
heller silfver, ej heller koppar konungar skolcn I framdragas
i edra bälten,
för min skull, till vittnesbörd
Mk. 6: s; Lk. 9: s; 10: .i; 22: as.
för dem och för hedningarna.
10 icke rensel för resan, ej Ag. 12: 11; 25: 2a; 24: 25; 26: 2s.
heller två lifklädnadm:, ej hel19 Men när de öfverlämna
ler skor, ej heller staf; ty ar- eder, så vareri icke bekymrade,
betaren är värd sin mat.
huru eller hvad I skol en tala;
Lk. 10: 7; 1 Ror. 9: 1; 1 Tim. li: is.
ty det skall gifvas eder i den
stunden, hvad I skoleu tala,
. · 11 Men i hvilken stad eller
Mk. 13: 11; Lk. 12: 11; 21: H;
by I ingån, utforsken, lwilken
2 Tim. 4: 11.
20 Ty det är icke I, som
som ·därinne är · värdig, och
stannen där, till dess I gån talen, utan det är eder Faders
Lk. 10: s. Ande, som talar i eder.
bort därifrån..
12 Och när· I kommen in i • 21 l\Ien broder skall öfverlämna broder ·till döden, och
huset, så helsen det;
.
13 och om hqset är värdigt, fäder sitt b.i~rn? och bl1-rn skola

Matt. 10: ss.

enligt Mattew/·

sätta. sig upp mot föräldrar och
döda dem. Mik. 7: s; Lk. 21: rn.
22 Och I skol en blifva hata Je af alla för mitt namns
skull; men den som härdar ut
intill änden, han skall Llifra
frälst.

29 Säljas icke två sparfvar
för en skärf? Och dock faller
icke en enda af dem till jorden eder Fader förutan;
30 men på eder äro till och
med alla hufvudhåreu räknade.
1 Sam. H: 4r;; 2 Sam. 14: l li
Lk. 21: 1s; Ag. 27: 34.

Lk. 21: 11; Mt. 24: 13; Mk. l!l: 13.

23 Men niir de förfölja eder
31 Frukten alltså icke. I
i en stad, sil. flyu till en annan; ären mer värda än många sparf-

ty sannerligen sliger jag eder:
I :;kolen icke hafva hunnit Les öka alla färaels städer*, förrän människans Son kommer.
24 Icke är en lärjunge öfver
sin lärare, icke heller en tjänare öfver sin herre.

var.

Lk. 12:

u.

32 Hvar och en alltså, som

bekänner mig inför miinniskorna, honom skall ock jag be-

känna inför min Fader, som
är i himlarna;
Lk. 12: s.
33 men den som förnekar
Lk. G: 4o; Jlt. 13: 16; 15: 20.
mig inför människorna, honom
25 !Jet ilr nog för lärjungen, skall ock jag förneka inför min
att han blifver såsom hans lä- Fader, som är i himlarna.
rare, och tjiinaren säsom hans Lk. 8: 38; 9: 26; 2 'l'irn. 2: i 2; Upp. 3: r;.
herre. Om de hafva kallat husbonden Beelsebul, huru mycket
34 I skolen icke mena, att
mer .<>Jkola. de icke så kalla hans jag har kommit för att sända
husfolk !
frid p:l jorden; jag har icke
Mt. 12: u; Mk. :J: 22; Lk. 11: 15,
kommit för att sända frid, utan
26 Prukten dem alltså icke; svärd.
Lk. 12: 49, uJ.
ty intet ilr för<loldt, som icke
35 Ty jag har kommit för
skall uppenbaras, och intet är att gl.irn en människa oense
hemligt, som icke skall blifvu med hennes fader, och en dotkiiudt.
ter med hennes moder, och en
Mk. 4: 22; Lk. 8: 17; 12: 2, 4.
sonhustru · med hennes svär27 El vad jag säger eder i
Mik. 7: o.
mörkret, det talen i ljuset, och moder;
36 och människans husfolk
hvad som säges eder i örat,
skall bli/va hennes fiender.
det prediken på taken.
Ps. 41: 10; 55: 14; Jlt. 13: 18.
28 Och frukten icke för dem,
37 Den som har fader eller
om döda kroppen, · men icke moder kärare iin mig, han är
afva makt att döda själen; mig icke värd; och den som
tan frukten fast mer för ho- har son eller dotter kärare än
nom,
som har makt att för- mig, han är mig icke 'värd;
1
(
\_ dilrfva ·både sjii.l och kropp i
Llr. 14: 2G.
38 och den som icke tager
Jak. 4: 12.
helvetet.

* Ordagrant:

afslutat Israels städer.

Matt. 10:
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sitt kors och följer efter mig, gärningar, siinde han bud med
han är mig icke värd.
sina läijungar
Lk. 7: 1s, }.!l.
Mt 16: 24; Mk. 8: 34; Lk. 9: 2:1.
3 och sade till honom: Ar
39 Den som har funnit sitt du den, som skall komma, eller
lif, han skall mista det ; och skola vi väuta n:\gon annan?
den som har mist sitt lif för , 4 Och Jesus svarade och
min skull, han Akall finna det. sade till dem: Gån och förMt. 16: 2r.; Mk. 8: 35; Lk. 9: 24;
ku,nnen Johannes, hvad I hö17: 33; Jh. 12: 25.
ren och sen:
5 Blinda få sin syn, och halta
40 Den som mottager eder, gå, spetälska g<.iras rena, och
han mottager mig; och den som döfva höra, och döda uppväcmottager mig, han mottager ho- kas, och för fattiga predikas
nom, som har sändt mig.
Es. 35: 3; 61: 1.
evangelium.
Mt. 18: 5; Lk. 10: rn; Jh. 13: 20.
6 Och salig är den, som icke
41 Den som mottager en profet för hans namn af profet, stöter sig på mig. 1 Pet. 2: 8.

han skall få en profets lön ;
7 M
·· d
·
b
Jen nar .. ess?-11 g.m11
g o, e-.
och den som mottager en rättrr d. r,·· h
f ""tt · gynte esus saga ti fo rnt om
tr d~g hr tnil n;mn a .. t~fl· - Johannes: livad gingen I ut
d~r ig1 ~. an s a a en ra ar- i öknen för att skåda? Månne
igs on.
·· som <l n·rves 1n·t ocl1 <l.t
· 1 Kon.17: 10 ; 18: •; Ebr. G: 10 •
ett i:or,
l
42 Och hvilken som gifver af vm<len '? Lk. ?= 24; Jak. 1: 8.
en enda af dessa små allenast
8 Eller hvad gmgen I ut för
en bägare kallt vatten att dricka at~. se~ ~ånne .. en människa,
för hans namn af lärjunge, san- kladd ~. fma klad~:? s~? de?
nerligen säger jag eder, han som bara fina klnder, aro 1
skall ingalunda mista sin lön. konungarna8 palatser.
Mt. 25: 40; Mk. 9: •t.
9 Eller hvarför gingen I ut?
Månne för att se en profet'?,
Ja, säger jag eder, och mer
11 Kapitlet.
Johannes• sändebud till ,Jesus. än en profet.
10 Denne · är det, om hvilJesus vittnar om .Johannes och
om folkets otro, prisar ·sin Fader ken det är skrifvet: >Se, jag
och inbjuder <le betungade.
siinder min ängel före ditt anch det hände sig, att när sikte, hvilken skall bereda din
Jesus hade gifvit sina tolf väg framför dig».
Mal. ·3: 1; Mk. 1: 2.
lärjungar dessa föreskrifter,
11 Sannerligen säger jag
gick han vidare därifrån, för
att lära och predika i deras eder: Bland dem, som blifvit
städer.
födda af kvinnor, har ingen
. 2 Men när Johannes i fän- större uppstått än Johannes
gelset hörde talas om Kristi döparen; . men den mindre i

O
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himlarnas rike är större iin
han.
Lk. 1: 28.
12 Men ifrån Johannes döparens dagar intill nu lider
himlarnas rike v:Ud, och de
våldsamma rycka det till sig.
13 Ty alla profeterna och
lagen hafva profeterat intill
Johannes.
Llc. 16: 16.
14 Och om I viljeu mottaga
det: Han iir den Elias, som
skulle kommn.
Mal. 4: r;;
Mt.17: 12; Mk. 9: 21, 2a; Lk. l: 11.

15 Den som har öron till
att hih'a, han höre.
Mt. 13:

9, • 3;

Upp. 2 : 7·

lG Men vid hva<l skall jag
likna detta släkte? Det är likt
barn, som sitta på torgen och

ropa till sina kamrater
Lk. 7: 31.
·
17 och säga: Vi hnfva spelat för eder, och I lrn.fven icke
dansat; vi hafva sjungit sorgesånger, och I hafven icke jilmrat eder.
18 Ty Johannes kom, och
han hvarken ilter eller dricker,
och de siiga: Han har en ond
ande.
19 Människans Son kom, och
han äter och dricker och de
säga: Se, hvilken frå~sare och
vindrinkare publikaners och
' I Men visdomen
syndares vän
har blifvit rättfärdigad af sina
Ords 8 . 9
verk *.
· · ·
20 Då begynte han förebrå
de städe1:, i hvilka hans flesta
kraftiga gärningar hade blifv.it

* Annan
u

Matt. 11: 21.

'1

enligt Matteu

gjorda, att de icke hade ändrat
sitt sinne:
21 Ve dig, Korasin, ve dig,
Betsaida ! Ty om de kraftiga
gilrningar, som hafvn blifvit
gjorda i eder, hade blifvit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle
de längesedan i säck och aska
hafva ändrat sitt sinne.
Lk. 10:

13.

22 Dock Hiigcr jag eder: För
Tyr1rn och Sidon skall det vara
driigligare på domedng än flir
eder.
23 Och du Kapernaum, som
har varit upphöjd ända till himmelon**, du skall . ne<lstörtas
ända till dödsriket i ty om de
kraftiga gitrningar, som hafva
blifvit gjorda i dig, hade blifvit gjorda i Sodom, så skulle
d
f
et ha va stått krnr intill denna
dag.
24 Dock sliger jag eder, att
för Sodoms land skall det vara
drägligare på domedag, iln för
dig.
Mt. 10: 15.

I

. 25
den tiden svarade Jesus och sade: Jag prisar dig,
Fader, himmelens och_)ordens
Herre, att du har förborgat
detta för visa och förståndiga
och uppenbarat det för enfald'iga. Lk. 10: 21; 1Kor.1: 19, 20, 21.
. 26 Ja, ~ade~: i t;y: så har vant behagligt for dig.
27 Allt har .blifvit åt mig
öfverlämnadt af min Fader;
och ingen känner Sonen utom
Fadren, icke heller känner nå·

I

läsart: af sina barn.
Annan läsart: Skulle du blifva upphöjd ända till himmelen?

Matt. 11: 2s.

22
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gon Fadren utom Sonen och
5 Eller hafven I icke läst i
den, för hvilken Sonen vill lagen, att på sabbaten ohelga
uppenbara honom.
presterna sabbaten i helgedoPs. 8: 1; Mt. 28: 1 s; Jh. 3: 35; 17: 2; meu och äro likväl utan skuld'?
Jh. 1: 18; 6:

.rn; 10:

15.

.

28 Kommen till mig, I alla,
som ären uttröttade och betungade, så skall jag gifva eder ro.
29 Tagen mitt ok på eder
oc.h lären af mig, ty jag är
nnld och ödmjuk i hjii.rtat, st°i
skolen I finna ro till edrn själar.

4 Mos. 28: 9, 11.

6 Men jag säger eder: Hitr
är det, som är större än helgedomen.
· 7 Men om I vis sten, h vad
det är: >Barmhärtighet ås tu ndar jag och icke offer>, så haden I icke fördömt dem, som
Zak. 9: 9; Jer. 6: 16.
30 ~y mitt ok är ljufligt, äro utan skuld.
Os. 6: 6; Mt. 9: 13.
och mm börda lätt.
8 Ty människans Son är.
herre öfver sabbaten.

12 Kapitlet.

Lärjungarna ~frycka ax pil. sabbaten.
Jesus botar en.förtvinad hand. Ju-.
darnas bitterhet mot Jesus. Varning för synd mot den Helige Ande.
Jesu moder och bröder.

den tiden gick Jesus på
I . sabbaten
genom sädesfälten j och hans lärjungar blefvo
himgriga och begynte afrycka
ax och äta. · Mk. 2: 23; Lk. 6: 1.
2 Men när fariseerna sågo
det, sade de till honom: Se,
dina lärjungar göra det, som
icke är lofligt att göra på en
u Mos. 23: 2s.
sabbat.
3 Men han sade till dem :
Hafven I ·icke läst, hvad David
gjorde, när han och de, som
v.oro med honom, blefvo hung1 Sam. 21: 6.
riga;
4 huru han gick in i Guds
hus och åt skådebröden, hvilka
det icke var lofligt för honom
att iifa, ej heller för dem, som
voro med honom, utan allenast
för presterna? 2 Mos. 25: 30; 29:.3a;
3 Mos. 8: a1; 24: 9.

9 Och. han gick vidare därifrån och kom till deras synagoga.
Mk. 3: 1; Lk. G: 6.
10 Och se, där var eu man,
som hade en förtvinad hand.
Och de .. frågade honom, sägande: Ar det lofligt att bota
pt'i. sabbaten? på det att de
måtte anklaga honom.
Lk. 13: u; 14: 3; Jh. !l: 16.

11 Men han sade till dem :
H vilken är den människa bland
eder, som har ett enda får och,
om detta på sabbaten faller i
en grop, icke fattar uti det och
drager upp det?
Lk. 14: i;.
12 Huru mycket mer är då
icke en människa värd än ett
för! Alltså är det lofligt att
göra godt på sabbaten.
13 Då sade han till mannen:
Sträck ut din hand! Och han
sträckte ut henne, och hon blef
återställd oclt 'frisk såsom den
andra.
14 Men fariseerna gingo ut

~

enligt JYfatte -
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och rådslogo emot honom, huru med Beelsehul, de onda andarnas furste.
de skulle förgöra honom.
Mk. 3:

6;

Jh. 10:

·39;

11:

53.

15 Men när Jesus förnam
det, gick han bort därifrån,
och många följde honom, och
han botade dem alla
16 och tillsade dem strängeligen, att de icke skulle uppenbara honom;
17 på det att det skulle uppfyllas, . som var sagdt genom
profeten Esaias, som sade:
18 >Se, ruin tjänare, som jag
har utvalt, min älskade, till
hvilkcn min själ har välbehag I
Jag skall li'tfa min Ande hvila
öfver honom, och en dom skall
han förkunna för hedningarna.
Es. 42: l; Mt. 3: 11; 17: 5.

19 Han skall icke kifva eller
ropa, ej heller skall n:"tgou höra
hans röst på gatorna.
20 Ett krossadt rör skall han
icke sön,derbryta, och en rykande veke skall han icke utsläcka, till dess han har utfört
domen till seger; _ Es. 42: a.
, 21 och på hans namn skola
hedningar hoppas.>

Mt. !J; 34; Mk. 3: 22; Lk. ll: _15.

25 Men då han visste deras
tankar, sade han till dem :
H vart och ett rike, som har
blifvit söndradt mot sig själft,
förödes; och hvarje stad eller
hus, som har blifvit söndradt
mot sig själft, skall icke blifva
best:"tende.
26 Och om satan utdrifvcr
satan, s{~ är han söndrad mot
sig själf; huru skall då hans
rike bJifva bestående?
27 Och om jag med Beelsehul utdrifver de onda andarna,
med hvem utdrifva då edra söner dem? Fördenskull skola de
vara edra domare.
28 Men om jag med Guds
Ande utdrifver de onda andarna, så har ju Guds rike
kommit till eder.
29 Eller huru kan någon gå
in i den starkes hus och plundra hans bohag, om han icke
först har bundit den starke?
Och sedan skall han utplundra
hans hus.
Lk. 11: 22.
30 Den _ som icke är m:ed
mig, han är emot mig,; och
den som icke församlar med
mig, han förskingrar ..
31 Fördenskull säger jag
eder: All - synd och hädelse
skall förlåtas människorna;
men hädelsen mot Anden skall
icke förlåtas.

22 Då fördes till honom en
besatt, som var blind och döfstum; och han botade honom,
så att den döfstumme talade
och .såg.
Mi. o: :i3; Lk. 11: 14.
23 Och allt folket häpnade
och sade : Icke är väl denne
Davids Son?
Mk. 3: 28, 29; Lk. 12~ Io;, Ebr. 6: 4;
10: 26; I Jh. ö: 16.
24 Men när fariseerna hörde
32 Och hvilken so'ill. -har tadet, sade de: Denne utdrif.ver
icke de onda andarna. utom lat ett ord mot människans

Matt. 12:
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Son, hononi skall det förlåtas; men hvilken som har talat mot den Helige Ande, ho·
nom skall det icke förlåtas
hvarken i denna tiden eller i
'den tillkommande.
33 Dömen antingen trädet
godt och dess frukt god, eller
dömen trädet dåligt och dess
frukt dålig; ty af frukten känner man trädet.
Mt. 7: 17; Lk. 6: H.

.

34 I huggormars afföda, huru
kunnen I tala det, som är godt,
då I ären ond.a? Ty af hjärtats fullhet talar munnen.
Mt. 3: 1; 23: 33,

35 Den goda människan Lär

fram godt ur sitt goda förråd,
och den onda människan bär
fram ondt ur sitt onda förråd.

l

tngeliuni

40 ty likasom Jonas var i
11afsvidundrets buk tre 4agar
och tre nätter, så skall människans Son vara i jordens
sköte* tre dagar och tre nätter.
Jon. 2:

J, f.

41 Ninevitiska

män skola
stå upp i domen med detta
släkte och fördöma det; ty de
ändrade sitt sinne efter Jonas'
predikan, och se, här är mer
.Ton. 3: u.
än Jonas.
42 Söderlandets
drottning
skall uppväckas i domen med
detta släkte och fördöma det;
ty hon kom från jordens ändar, för att höra Salomos vishet, · och se, här· är mer än
Salomo.
·
l Kon. 10: i; 2 Kr. 3: 1; Lk. 11: 31.

43 Men när den orene .anLk. 6: 46.
36 Men jag säger eder, att den har farit ut från männi-

för hvart och ett onyttigt ord,
som människorna tala, skola
de göra räkenskap på domedag.
37 'l'y af dina ord skall du
rättfärdigas, och af dina ord
skall du fördömas.
38 Då svarade honom några af de skriftlärda och af
fariseerna och sade : Lärare,
vi· vilja se ett tecken· af dig.
Mt. 16: 1; Mk. 8: 11; 1 Kor. 1: 22.
39 Men han svarade och

skan, irrar han genom torra
platser, sökande ro, och finner
Lk. 11: u.
den icke.
44 Då säger han : Jag skall
återvända till mitt hus, hvarifrån jag utgick. Och när han
kommer, finner han det ledig~,
sopadt och prydt.
45 Då går han och tager
med sig sju andra andar, som
äro värre än han själf, och· de
gå in och bo där; och den
människans sista blir värre än
hennes första. Så skall det gå
äfven med detta .onda släkte.

sade till dem: Ett ondt och
2 Pet. 2: 20; Ebr. 6: 4; 10: 26.
horiskt släkte söker efter ett
tecken, och inte( annat tecken
46 Medan han ännu talade
Rkall gifvas det än profeten
till
folket, se, då stodo hans
J ouas' tecken;
n1oder och hans . bröder utanl\It. 16: •; Lk. 11: 29.
• Egentl, i jo:r\lous lljärta,

enl·igt :kfattr. __.

för, sökande att fä tala med
honom.
4 7 [Men någon sade till honom: Se, din moder och dina
Lri.lder stå diirute, sökande att
f(t tala med dig.]
48 Men han svarade och
sade till den, som sade honom detta: H vilken är min
moder, och hvil)rn ilro mina
hri><ler'?
4U Och han striicktc ut handen· mot siua liirjnngar och
sade: Se, min moder och mina
Lröder I
50 'J'y hvilken som gör min
Faders vilja, som är i himlarna, han är min· broder och
sy8ter och moder.
Mt. 13: ss; Mk. 3: 31; Lk. 8: 19.

13 Kapitlet.
Liknelser om himla.rna.s rike. Jesus
föralrta.s i sin fädernesta.d.

dagen gick Jesus ut
P frånden huset
och satte sig
å

vid hafvet.
Mk. 4: 1.
2 Och till honom samlades
mycket folk, så att han steg
i en båt och satte sig, och allt
folket stod på stranden.
3 Och han talade till dem
mycket i liknelser, sägande:
Se, såningsmannen gick· ut för
att så.
Lk. s: "·
4 Och när han sådde, föll
en del vid vägen, och fåglarna
kommo och åt.o upp det.
5 Och en del föll på den
stenbundna marken, där det
icke hade mycken jord; och

*

Egentl. med hörsel.

Matt. 13: 14.
det gick strax upp, därför att
det icke hade djup jord;
6 och ui:ir solen hade gått
upp, förbrändes det, och därför att det icke hade rot, förtorkades det.
7 Och en annan del föll
ibland törnena, och törnena
gingo upp och förkväfde det.
8 Men en annan del föll i
den goda jordeu, och det gaf
frukt, <lels huu<lrnfuldt, dc]s
sextiofaldt, dels trettiofaldt.
9 Den som har öron till att
höra, han hörc1!
Mt. 11: 1s.
10 Och lärjungarna gingo
frnm och sade till honom :

H varför talar du till dem i
liknelser?
Mk. 4: 10.
11 · Men han svarade och
sade: Edor lir det gifvet att
veta himlarnas rikes hemligheter, men dem iir det icke
gifvet. 1 Kor. 2: 10; 1 Jh. 2: 21.
12 'J'y hvilken som har, åt
honom skall gifvns, och han
skall hafva öfverflöd; men
hvilken som icke har, från
honom skall tagas äfven det,
som han har.
l\it. 21i: 29;
Mk. 4: 2o; Lk. 8: 1s; rn: 26.

13 Fördenskull talar jag till
dem i liknelser, emedan de,
seende, icke se och, hörande,
icke höra, icke heller förstå.
14 Och på dem uppfylles
Esaias' profetia, som säger:
>Med öronen* skolen I höra
och alls icke förstå, och se-

Matt. 13:
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ende skolen ·I se och alls icke bland törnena, det · är · den,
förnimma;
som hör ordet, och världens*
Es. 6: 9; 29: 10; ,l\lk. 4: 12; Lk. 8: 10; bekymmer
och rikedomens
Jh, 12: 4 o; Ag. 2s: 26 ; Rom. Il: 8 • svek förkväfva ordet, och han
15 ty detta folks hjiirta har blir utan frukt.
blifvit förstoclrndt, och med
23 Och den som såddes i
ö!·one~~ .hafva ~e hört i.Ila, o~h den goda jorden, det är den,
sma ogou hafva de tillslutit, som hör ordet och förstår det
på det att de icke.. må se :n:1:ed hvilken nu biir frukt och gifogonen och. /~1ed or~ne1! hora ver än hun<lrafoldt, än sextiooch med hJartat första och 1 faldt än trettiofoldt.
omvända sig, och jag må göra · '
·
dem helbrägd~.»
24 En annan .liknelse fram16 Men saliga· äro edra ögon, ställde han för dem, sägaude:
att de se, och ·edra (kon, att Himlarnas rike är likt en man,
de hörn. Mt. 16: 11; Lk. 10: 23. som hade. sått god säd i sin
17 'J'y sannerligen säger jag åker.
25 Men medan människorna
eder: Många profeter och rättfärdiga åstundade att se det, sofvo, kom hans fiende och
som. I. sen, och fingo icke se sådde ogräs midt ibland hvedet, och att höra det, som I tet och gick sin viiU'.
hören, och fingo icke höra det.
26 När nu brodden hade
växt upp och satt frukt, då
18 Rören alltså I liknelsen syntes ock ogräset. Mt. 7: 20.
om såningsmannen.
27 Och husbondens tjänare
l\fä. 4: :i, Hi Lk. 8: 11.
kommp och sade till honom:
19 När helst någon hör or- Herre,' sådde du icke god säd
det om riket och icke förstår i din åker? Hvarifrån har han
det, kommer den onde och röf- då fiUt ogriis?
28 Men han sade till dem:
var hort det, som har blifvit
sådt i hans hjärta; det är den, En fientlig människa har gjort
detta. Och tjänarna sade till
som såddes vid viigen.
20 Och .den som såddes })ft honom: Vill du då, att vi skola
den stenbundna'marken, det är gå och hämta det tillhopa?
den, som hör ordet och strax
29 Men han sade: Nej, på
det att I icke, när I hämten
med glädje mottager det;
2,1 men han har icke rot i tillhopa ogräset, mån tillika
sig själf, utan står till en tid, med detta upprycka hvetet.
och .när trångmål e1ler för30 Låten båda växa tillföljelse påkonnner för ordets samman intill skörden, och i
sku1l, strax tager han anstöt. skördetiden skall jag säga till·
22 Och den som såddes skördemännen: Hämten först
"' Egcntl. tidsålderns.
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37 Och han svarade och
tillhopa ogräset och hinden det
i ·knippor för att uppbränna sade: Den, som sår den goda
det, men samlcn hvetct i lnitt säden, är människans Son;
38 men åkern är världen;
förrådshus.
Mt. 3: 12.
och den goda säden, det är
31 En annan liknelse fram- rikets barn, men ogräset är
ställde han för dem, sägande: den ondes barn; 1 Mos. 3; 10;
Himlarnas rike är likt ett se- Jh. 8: H; Ap. 13: I o; 1 Jh. 3: s.
napskorn, som en man tog och
39 men fienden, ·som sådde
sådde i sin åker;
det, är djäfvulen; skördetiden
Mk. 4: ao, a1; Lk. 13: 18, 19.
32 hvilket väl är mindre än åter är tidens ände, och skördeäro änglar.
alla frön, men nlir det har männen
.Joel a: 13; Upp. 14: 15. ·
växt upp, är större än de an40 Såsom nu ogräset hämtas
dra trädgårdsväxterna och blir tillhopa och uppbrännes i eld,
ett träd, så att himmelens fåg- så skall det ske vid tidens ände.
lar komma och bygga sina bon
Joh. 15: 6.
på dess grenar.
41 Människans Son skall sända sina iinglar, och de skola
33 En annan liknelse talade
hämta
tillhopa utur hans rike
han till dem : Himlarnas rike
alla
förförare*
och dem, som
är likt en surdeg, hvilken en
göra
orätt,
kvinna tog och blandade i tre
42 och de skola kasta dem
mått mjöl, till dess alltsami
eldsugnen;
där skall gråten
man blef genomsyradt.
tandagnisslan
vara.
och
Lk. 13: 20, 21.
Mt. 8: 12.

34 Detta allt talade Jesus i

43 Då skola de rättfärdiga

liknelser till folket, och utan
liknelse talade han intet till
dem;
. l\fä. 4: 33, 34.
55 på det att det skulle uppfyllas, som hade blifvit sagdt
genom profeten, som sade: ~Jag
skall öppna min mnn i liknelser, jag skall uttala det, som
har varit förborgadt från världens grundläggning.> Ps. 78: 2.
36 Då skilde han folket ifrån
sig och gick in i huset. Och
hans lä1:jungar kommo till honom och sade: Uttyd för oss
liknelsen om ogräset i åk<.lrn.

skina s:lsom solen i sin Faders
rike. Den som har öron till
att höra, han höre.

*

Egentl. alla anstötligheter.

Dan. 12: 3; 1 Kor. 15: ,1.

44 Himlarnas rike är likt
en skatt, som var dold i åkern,
och som en man fann och dolde,
och i sin gliidje går han bort
och säljer allt, hvad han äger,
och köper den åkern.
Fil. 3: 1.
0

.

· 45 Åter är himlarnas rike
likt en köpman, som sökte efter
sköna pärlor;

Matt. 13:
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ingelium

46 och när han hade funnit Jakob och Josef och Simon
en dyrbar pärla, gick han bort och J udas? Mt. 12: 46; Jh. 6: u.
och sålde allt, hvad han ägde,
56 Och hans systrar, äro de
och köpte henne.
icke alla hos oss? Hvarifrån
har då denne fått allt detta?
47 Åter är himlarnas rike
57 Och de stötte sig på holikt en not, som kastades i nom. Men Jesus sade till dem:
hafvet och församlade af alle· En profet är icke föraktad utom
handa slag;
i sin fädernestad och i sitt hus.
48 och uär hon blef full,
Mk. 6: 4; Lk. 4: 24; Jh. 4: H.
drogo de henne: upp på stran58 Och han gjorde icke där
den och satte S!g ~ed och sam- många kraftiga gärningar för
l\1k. 6: 5.
lade det goda 1 karl, men det deras otros skull. ·
odugliga kastade de ut.
49 Så skall det ske vid ti14: Ka1litlet.
dens ände: .Änglarna skola gå
ut och skilja de onda från de Johannes döparens halshuggning.
Fem tusen män bespisas. Jesus
rättfärdiga
Mt. 25: 32.
går på vattnet.
·
60 och kasta dem i eldsden tiden fick lydfursten Heugnen; där skall gråten och
rodes höra ryktet om Jesus
tandagnisslan vara.
51 Hafven I förstått allt
2 och sade till sina tjänare:
detta? De sade till honom: Ja. Denne är Johannes döpi~ren.
52 Men han sade till dem: Han hur blifvit uppväckt från
Fördenskull, hvar och en skrift- de döda, och därför verka dessa
lärd, som har blifvit lärjunge krafter i honom.
l\lk. 6: u; Lk. 9: 1.
för himlarnas rike, han är lik
en husbonde, som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt.
3 Ty Herodes hude gripit
Johannes och bundit honom
53 Och det hände sig, att och satt honom i fängelse för
när Jesus hade slutat dessa Herodias', sin broder Filippi'
liknelser, begaf han sig bort hustrus skull;
Mt. 4; 12;
Mk. 6: 11; Lk. 3: 1!J, 20.
därifrån
4 ty J ohaunes hade sagt till.
54 och kom till sin fäderne··
stad och lärde dem i deras honom: Det är icke lofligt för
synagoga, så att de häpnade dig att hafva henne.
.
och sade: H varifrån liar denne
6 Och han ville döda honom,
fått denna vishet och dessa men fruktade för folket, emekrafter?
Mk. 6: 1; Lk. 4: 16. dan de höllo honom för en
55 Är denne icke timmer- profet.
l\1t. 21: 26; Lk. 20: 6.
mannens son? Heter icke hans
6 Men när det blef Herodes'.
moder Maria, och hans bröder födelsedag, dansade Herodias'
0

I
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dotter inför dem, och hon be- på det utt de må gå bort till
byarna och köpa sig mat.
hagade Herodes.
1 Mos. 40: 20; Mk. 6: 21.

7 OL'h därför lofvadc han
med cd att gifva henne, hvad
helst hon begärde.
8 Då sade hon, såsom hennes
moder hade intalat henne: Gif
mig här pä ett fat Johannes
döparens hufvud.
U Och konungen blcf bcdröfvad, men för edernas och
bordgästernas skull befallde
han, att det skulle gifvas henne;
10 och han sände och lät
afhugga Johannes' hufvud i fängelset.
11 Och hans hufvud frambars på ett fat och gafs åt
flickan. Och hon bar det till
sin moder.
12 Och hans Hirj ungatjkommo
och togo hans lik och bcgrofvo
honom och gingo och omtalade
det för J csus.

Mk. 6: 65i Lk.

!):

12.

16 Men J csus sade till dem:
De behöfva icke gå bort; gifven I dem att äta.
17 Men de sade till honom:
Vi hafva icke här mer än fem
bröd och två fiskar.
Mk. 6: 38i Jh. 6: 9.

18 Men han sade: Bären dem
hit till mig.
rn Och han befallde folket
sätta sig ned på gräset och
tog de forn bröden och de två
fiskarna,· såg upp till himmelen
och välsignade och Lröt och
gaf åt li.i.rjungarna bröden, men
lärjungarna [jåfvo åt folket.
1 Tim. 4: a; 6:

11;

Mt. 15: 36.

20 Och alla åto och blefvo
mätta. Och de upphämtade det
öfverblifna af styckena, tolf
korgar fulla.
21 Men de, som åto, voro
omkring forn tusen miln utom
kvinnor och barn.

13 Men när Jesus hörde det,
for han därifrån i en båt till
22 Och strax nödgade han
en öde trakt afsides. Och nilr liirjungarnn. att stiga i båten
folket hörde det, följde de efter och fara före honom till andm
honom till fots ifrån städerna. stranden, till dess han hade
Mk. 6: ao.
skilt folket ifrån sig.
Mk. 6: 45; Jh. 6: 16, 11.
14 Och när han hade stigit
i land, fick han se mycket folk,
23 Och när han hade skilt
och han kunde medlidande med folket ifrån sig, steg han upp
dem och botade deras sjuka. på berget afsides för· att bedja.
Jh. 6: 5,
Och när det hade blifvit afton,
15 Men när det hade blifvit var han där allena.
24 Men båten var redan midt
afton, gingo hans lärjungar till
honom och sade: Trakten är på hafvet, hårdt ansatt af våöde, och tiden är redan för- gorna, ty vinden var emot.
25 Men i den fjärde nattliden; skilj folket ifrån dig,

Matt. 14:
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väkten kom han till dem, gående tofsen på hans öfverklädnad;
på hafvet.
och så många, som rörde där26 Och när lärjungarna sågo vid, blefvo frälsta.
honom gå på hafvet, blefvo de l\'.It. 9: 21; Mk. 3: 10; Lk. 6: 19.
bestörta och sade: Det är en vål.15 Kapitlet.
nad; och de ropade af fruktan.
27 Men strax talade .Tesus Jesus bestraffar fariseernas och de
skriftfärdas skrymteri, bönhör 'den
till dem och sade: V aren vi d kananeiska. kvinnan, botar mänga.
godt mod; det är jag, fruksjuka, bespisar fyra tu1;1en män.1
ten icke.
kom mo till Jesus fa.riseer
28 Och Petrussvaradehonom
och skriftlärda från Jeruoch sade: Herre, är det du, \ salem och sade:
Mk. 7: 1.
så befall mig komma till dig
2 H varför öfverträda dina '
på vattnet.
~
lärjungar de äldstas stadgar?
29 Men han sade.: l\..<:m. Och Ty de två icke sina händer,
Petrus steg ned fran baten och när de äta bröd.
3 Men han svarade och sade
gick på vattnet för att komma
till ,Jesus.
till dem: H varför öfvorträden
30 Men när han såg på vin- äfven I Guds bud för edra stadden, fruktade han, och när han gars skull?
Jer. 23: 29.
begynte sjunka, ropad~ han och
4 Ty Gud har sagt: >Hedrti.
sade: Herre, fräls mig.
din fader och din moder>, Och:
31 Men strax sträckte Jesus >Den som smädar ·fader eller
ut handen och fattade i honom moder, han skall döden dö>; .
och sade till honom: Du klen- 2 Mos. 20: 1:.i; 5 Mos. 5: 16; Ef. 6: 2;
trog. ne hvarf'ör tviflade du?
2 Mos. 21: i 1; 3 Mos. 20: v;
- ' 1
d h d
f 1.t
Ords. 20: 20.
32 . Oc! när e .. a e s '!g 5 men I sägen: H vilken som
upp 1 baten, lade v1~de.n ~1g. säger till sin· fader eller sin
33 Men de, som vo1 o. 1 baten, . der. En offergåfva är det
"llb d I
· ..
d
Du h
mo
· du af mig skulle hjiil-'
tI a o i~:mom, sagan e:
varmed
är sannerligen Guds Son.
pas, han behöfver icke alls
'·
hedra sin fader eller moder;
34 Och när de hade farit
lVIk. 1: 1 1.
öfver, kommo de till landet
G och hafven så upphilftGuds
Gennesarct. .
Mk. 6: 53, bud för edra stadgars skull.
35 Och när männen i den
7 I skrymtare, rätt profetrakten igenkände honom, sände terade Esaias om eder, när
de ut bud i hela den kring- han sade:
liggande nejden, och de. förde
8 >Detta folk hedrar mig med
till honom alla, som hade något läpparna, men deras hjärta· är
lidande.
fjärran ifrån mig;
·
36 Och de bådo honom, att
Es. 29: 1a; Mk. 7: 6.
de allenast måtte få röra vid
9 men fåfängt dyrka de mig,
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Matt. 15: 2s.

20 Detta är det, som ohelgar
då de lära Hiror, som äro män·
niskors bud.>
·
människan; men att äta med
otvagna händer, det ohelgar
10 Och han kallade till sig icke männi:<;kan.
folket och sade till dem: Hören och fönit1l.n.
Mlc. 7: 14.
21 Och ;Jesus gick därifrån
11 Icke det, som går in i
och drog sig bort till trakterna
munnen, ohelgar rnänni:;kan,
vid Tyrus och Sidon. l\'lk. 7: u.
utan det som går nt ur muu·
22 Och se, en kananeisk
ueu, detta ohelgar miinniskan.
12 IH komma hans liirjnngar kvinna kom ·från den nejden
och sade till houom: Vet du, och ropade och sade: Förbaratt fariHeerna togo anstöt, när ma dig öfver mig, Herre, Davids Son, min dotter är svårt
de hörde ditt tal?
· 13 Men hall'svarade och sade: besatt af en ond ande.
H varje plantering, som min him23 Men han svarade henne
melske Fader icke har plan- icke ett ord. Och hans lärterat, skall uppryckns mo<l roten. jungar gingo fram och bådo
Jh. lli: 2.
honom, sägande: Skilj henue
14 Lämuen dem, de äro bliu- från dig,. ty hon ropar bakdas blinda vägvisare; men om efter oss.
en blind viigleder en blind, så
24 Men han svarade och sade:
falla Mda i en grop.
Jag
ilr icke utsihl.d till andra iln
Ords. 22: G; l\rt. :rn: )(j; I..k. G: :rn.
15 Och Petrus Hvarade och de förlornde fåren aflsraels hus;
Mt. 10: 5, 9; Ag. 13: 46.
sade till honom: Uttyd för oss
·
25
Men ·hon · kom och tillliknelsen.
Mk. 7: 11.
bad
ho1~om,
sägande : Herre,
16 Men han sade: Ären ock
hjälp
mig.
I ännu oförståndiga?
1 7 l!,örståu I icke, att allt
26 Men han svarade och sade:
det som gitr in i munnen, det Det är icke rätt att taga bargår ned i buken och har sin nens bröd och kasta det åt huu·
naturliga utgång?
darna*.
18, Men det som går ut ur
27 Men hon sade: Ja, Herre'
muni1en, det kommer ut ur hjiir- ty hundaru:i * lita ju af de smu·
tat, och detta ohelgar män- lor, som falla frtm derm1 herniskan.
rars bord.
19 'l'y ur hjärtat utgå onda
28 Då svarade Jesus och sade
tankar, mordgärningar, äktentill henne: 0, kvinna, stor är
skapsbrott, horerier, stölder,
din tro. Ske dig, såsom du vill.
falska vittnesbörd, hädelser.
Och hennes dotter blef hel·
I Mos. G: &; 8: 21; Ords. 19: a;
brägdn, från den stunden.
Jer. 17: 9.

* Egentl.

de smä hundarna.

32
Matt. 15: 29.
E
ngelium
==~~~~-~~~~-;--~--~~~--~~öfverblifna af styckena, sju kor·
29 Och Jesus gick vidare där- gar fulla.
ifrån och kom till det galileiska
38 Men de, som åto, . voro
hafvet och steg upp på berget fyra tusen män utom kvmnor
och satte sig där.
Mk. 7: 31.
och b arn.
39 Och när han hade skilt
30 Och till honom kom mycket folk . som hade med sig folket ifrån sig, steg han i
halta, blinda, döfstumma, ofär- båten och for till Magadans
diga och många andra, och ka- gränser.
stade dem för hans fötter. Och
han botade dem;
..
· 16 Kapitlet.
31 så att folket f?.rundrade Tecken begäres, nekas. Varning.fö~·
sig när de sågo dofstumma j surdeg. Petri bekännelse. Knsti
tal~nde ofärdiga helbrägda,
och de kristnas kors.
halta gftende och blinda seende, och fariseerna och sudduceerna kommo till honom, och
och de prisade Israels Gud.
Es. 35: 5; Mk. 7: 32.
begiirde, frestande honom, att
k
d in han skulle viim dem ett tecken
J
~2 Men.Il e~us ha11ad e. SJ ga från himmelen.
Mt. 12: 3s; Mk. 8: n.
lärJungar ti sig oc sa e · a
känner medlidande med folket,
2 Men han svarade och sade
ty det är redan tr~ dagar de till dem: När det har blifvit
hafva dröjt hos mig, och~ ~e afton sägen I: Det blir vachafva. intet ~tt äta, och _sk~lJa kert ~äder, ty himmelen är eldLk. i2: 54.
dem ifrån mig fastande. vill Jag röd,
icke, på det att de icke må
3 och om morgonen: Det
uppgifvas på vägen. Mk. 8:. i. blir i da()' oväder ty himmelen
33 Och lärjungarna sad~ til! iir eldröl' och dy~ter. Himmehonom: H varifrån sko1a VI uti lens utseende förstån I att be- ,
en öken få så många bröd, att döma men tidernas tecken kun- ·
vi kunna mätta så myck_et folk? uen I icke bedöma.
34 Och Jesus sade till dem: . 4 Ett ondt och horiskt släkte
Huru många br~d hafve~ I? söker efter ett tecken, och intet
Men de sade: SJU och nagra tecken skall gifvas det utom
få små fiskar.
.
Jonas' tecken. Och han öfver35 Och . han tillsade folket gaf dem och gick sin viig.
att sätta sig ned på marken.
Jon. 2: 1; Mt. 12: 39.
36 Och han tog de sju bröden och fiskarna, tackade och
5 Och när lärjungarna hade
·bröt dem och gaf :\t sina lär- kommit till andra stranden,
jungar, och lärjungarna gåfvo glömde de att medtaga bröd.
åt folket.
Mt. 14: 19.
Mk. 8: 14.
37 Och alla åto och blefvo
6 Men Jesus sade till dem:
mätta, och de upphämtade det Sen till och akten eder för

--------

enligt Matteu"

33

fariseernas och saddnceernas
Lk. 12: 1.
surdeg.
7 Men de öfverlade inom sig
···1r
··
d y· l f · I
SJa va, sagan °: 1 la va ic te
tagit 'med 088 bröd.
8 Men när Jesus märkte det,
sade han: IIvarför i.>f'verläggei1
I inom eder själfva, I klenk
d
f
trogna, ärom, att I ic ·e ha ven tagit bröd med eder'!
9 l!,örstän I icke iiunu, eller
miunens I .icke de fem tusen
männens fem l>röd, och huru

Matt. 16:

n.

och sade: Du är Kristus, den
lefvande Gudens Son.
Jh. G:

11: 21; Ag. 8: a1; 9: 20;
1 Joh. 4: i5; s: s.

fl9i

17 Men Jesus svarade och
sade till honom: Salig är du,
,.
J
,
Simon, anas son, ty kött och
blod har icke uppenbarat det
för dig, utan min Fader, som
itr i himlarna.
1 Kor. 2: 10.
18 Men äfven jag säger dig,
att du är Petrus, och på denna
klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar
nulnga korgar I upptagen i
8kola· icke blifva henne öfverMt. 14: 17' 20; Jh. G: 9.
I .
10 icke heller de fyra tusen mä diga.
Jh. 1: 42 i Es. 28: 10;
.
1 Kor. 3: Il; Ef; 2: 20.
mäunens SJU hröd, och huru
19 'Tag 81rn 11 gi·rva d.ig nye kmånga korgar J u p ptogen '?
Mt. 11>: 34 •
!armt till himl:_irrnt8 rik~; och
1
d
t
t'll
tt
allt hvad du brnder påJOrden,
11 Il uru 1w1nmer e i , a
d t I ·11
b d t · h'
I · 1 r· t•
tt d t · k
· e s m vara un e i 1m1c \.b·e ··dor~ un,t al d et.1lcl edva?r lama, och allt hvad du löser
om ro Jag a a e I e er
å · d
d t k ll
1..
Men akten eder för fariseeruas :P h..J 0 1r en, e 8 a vara ost
I nn arna. Mt. 18: JS; Jh. 20: 2a.
}
oc i sa dd uceernas surdeg.
20 D·· b. f: lld h
1... · 12 D. f. t 0 d 0 d
tt I
a e a e an aIJUU
.
a ors
e, a ll\ll garna, att de icke för någon
icke h:i-de .~agt, ..att de skulle skulle säga, att han var Kristus.
akta sig fo! broden8 surdeg,
l\It. 17 : 9 ; Mk. s: 30 ; Lk. 9: 2 1•
utan för farrneernas och su.dduceernas lära.
21 Från den tiden begynte
J esns undervisa sina lärjungar,
13 Men när Jesus hade kom- att han måste gå till Jerusalem
mit till trakterna omkring Ce- och lida mycket af de äldsta
sarea Filippi, frågade han sina och öfverstepresterna. och de
liirj ungar och sade : H vem säga skriftlärda och dödas och på
miinniskorua människans Son deu tredje dagen uppstå.
vara 'l
Mk. 8: 27; Lk. 9: IS.
l\It. 20: 17,IS; Mk. !:!: 31.
22 Och Petrus .tog honom
14 Men de sade: Somliga
Johannes döparen, andra åter till sig och begynte tillrättaElias, och andra J eremias eller visa honom och sade: Gud vare
en af profeterna.
Mt. 14: 2. dig nådig, Herre; icke skall
15 Han sade till dem: Men detta vederfaras dig.
I, hvem sägen I mig vara'?
23 Men han vände sig om
16 Och Simon Petrus svarade och sade till Petrus: Gä bort

I

2

Matt. 16:
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ur min åsyn, satan; du är för J akoli och Johannes, hans Lromig en stötesten, ty .du besin- der, och förde dem upp på ett
nar icke det, som tillhör Gud, högt berg afsides.
utan det, som tillhör människor.
Mk. !l: 2; Lk. 9: 2s.
2
Och
hau hlef förvandlad
24 Då sade Jesus till sina inför dem· och hans amiikto
lärjungar: Om nugou vill efter- 8 ken säs01~1 soleu och haus
f:?.~ja mig, så f?rneke ..hm: s~g kläder blefvo hvtta ~:i.som ljuset.
3 Och se, för dem syntes
SJalf .~c~ ta~e sitt korn }M sig
Mt. 10: as; Moses och ID!ias samtalande
och folJe nng.
M~.,s: 34~ J,k. 9: 23; 1~: 21:.
med honom.
'
26 ] y hvilken som vill fralsa
p t
,, .1
I
4. 11.r
·
l'f
h
k
11
·
d
J..1 en
e
rus
Hvaraue
oc.. l
sitt i , . an s a unsta
et,
d
t'll
J.
n·
I
..
.
. sa e i
esus: - erre iar ar
men hvilken som mister sitt
d
0 . 'd . ·11
'f
f'"
·
k
·Il
l
k
Il
oss
go
t
att
vara.
m n v1 ,
lI
or
mm
s
u
,
iau
s
a
•
k
11
·
*
I
..
.. t re hy d. ·
sa s a Jag iar gora
finna det.
.
Mt. 10: 39; d . .· t d'
·h .· t M
Mk. 8: 35; Lk. 17: aa; Jh. 12: 2&.
OI, a
ig., ~u oc a
oses
.26 'l'y hvad skall det gagna en och åt Ehas e~~·
en människa om hon vinner
5 Medan han · annu talade,
hela världeu 'meu förlorar sin se, då öfverskyggde dem en ljus
själ? Ellei· hvad skall en män- sky i och se, e~. röst. ut~r skyn
niska gifva såsom lösen för sin sade: _Denn~ ar i.mu alska~e
själ? ·. · Mk. s: 36 ; Lk. 9: 25 • Son, till hvilke~..1ag har val27 Ty människan8 Son .skall behag; ~o~?m h.~rei~.
. .
komma i siu Faders härlighet 6 ~~ 8 • •18 • la" Mt.~ a. 11, ~k. 1. 11,
!I. 7, Jb. 1. 34., 2 Pet. 1. 17.
.
h d
med sma änglar, oc
å skall
.. I" ·
l .. d
6 0 c11 uar
f
10r e
"ll
l
h
h au vedergn a ivar oc en e · d t .r··11 d arJlmgarna
·
"tt
'kt
..
.
e
,
10
o
e
pa
si
ans1
e och
t er l ians garnmg. .
Sak. 14: &; f kt d h'" 1.
·
Mt. 25: 31; 26: 64.; .l\lk. 8: as; Jud. v.
ru a e og igen.,
.
H; Ps. 62: 13; Rom. 2: G; Upp. 2: 2a.
7 Och .fesus gick tJll dem,
· 28 Sannerligen sägerjageder: rörde vid dem och sade: Stån
Några äro bland dem, som hiir upp och frukten icke.
8 Men ni.i.r de upplyfte sina
stå, hvilka icke skola Rmaka
döden, förrän de hafva fått se ögon, sågo de ingen utom Jemänniskans ' Son konnua i sitt sus allena.
rike.
Mk. 9: 1; Lk. 9: 21.
9 Och medan de stego ned
17 Kapitlet.
från berget, befallde Jesus dem,
.Jesus förhärligas, förklarar Johannes· döparen vara ·l~lias, botar en sägande: · Omtalen icke synen
mll.uadsrasande, förutsäger sitt li- för u{igon, förrän människans
da.nde, betalar skatt.
Son har uppstått från de döda.
Mt. 16: 20.
ch sex dagar därefter tog
10 Och hans lärjungar frå·
. . Jesus med sig Petrus och

I

O

"' Annan läsart: skola vi.

enligt M atlet' -

- 35

Matt. 17: 25.

gade honom, sägande: H var- gossen

blef botad från den

för säga då de skriftlärda, att stunden.
Elias måste komma · först?
rn
gingo rnrjungarna till
11 Men han svarade och sade:
Blias kommer visserligen och .T esus afsides och sade: H varför
kunde jclrn vi utdrifva honom?
skall åternpprittta allt.
20 Men han sade till dem :
Mal. 4: 5; Mt. 11: H; Mk. 9: 11 1 12.
Iför
eder klentros-»* skull. Ty
12 Men jag säger eder, att
flannerligen
säger jag eder: Om
Elias redan har kommit, och
de kände honom icke, utan I hafven tro såsom ett senapsgjorde med honom allt, hvad korn, så skolen I lmnna säga
<lo ville. Likaledes skall ock till detta berg : rrlytta dig härmänniskans Son lida af dem. ifrån dit bort, och det skall flytta
sig, och intet skall vara omöjLk. 1: 11.
ligt
för eder.
Mt. 21: 21;
13 Då förstodo. lär.i ungarna,
att han hade talat till dem om Mk. 11: 23; Lk. 17: 6; 1 Kor. 13: 2.
21 [Men detta slag utgår enJ ohanues döparen.
dast genom bön och fästa.]
14 Och när de kommo till
22 Men nicdan de vistades
folket, gick en man fram till
i
Galileen,
sade Jesus till dem :
honom, föll på knä. för horn;nn
Människans Son skall öfverMk. 9: 11; Lk. 9: 38. ·
15 ocl1 sade: Herre, förbarma lämnas i människors händer, '
21; 20: rn; Mk. 9: 31; Lk. 9:
dig öfver min son; ty han iir Mt. 16: 22,
u; 18: 31; 24: 26.
månadsrasande och lider myc23
och
de
skola döda honom,
ket, ty ofta faller han i elden
och
på
den
tredje dagen ska11
och ofta i vattnet.
han uppstå. Och de blefvo hög16 Och jag förde honom till ligen. bedröfvade.
dina lärjungar, och~ de kunde
icke bota honom.
24 Men när de hade kom17 Men Jesus svarade och mit till Kapernamn, gingo de,
sade: 0, du otrogna och för- som nppburo tempelskatten***,
vända släkte I Huru länge skall till Petrus och sade: Betalar
jag vara ibland eder? Huru icke eder lärare tempelskatten?
länge skall jag fördraga eder?
25 Han svarade: Jo. Och
Fören honom hit till mig.
när han hade kommit in i hu18 Och Jesus talade strängt set, förekom Jesus honom och
till honom*, och den onde an- sade: H vad synes dig, Simon'?
den gick ut från honom, och Af hvilka taga jordens konun- .

Dri

*

**

***

den onde anden, 1"Ik. 9: 2::;.
Annan läsart: otros.
Egentligen

dubbeldrakm~rna.

En dubbcldrakma gällde Il,' 3 krona

och erlades i skatt till templet af hvar mansperson öfvcr 20 år.

Matt. 17: 26·.
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gar tull eller skatt? Af sina nom vore det bättre, att en
söner eller af de främmande? kvarnsten hade blifvit hängd
Matt. 22: 21; Rom. 13: 7.
omkring hans hals, och han
26 Men när han sade: Af de hade bfifvit nedsänkt i hafvets
främmande, sade Jesus till ho- djup.
Mk. !I: 42; Lk. 17: I, 2.
nom: Alltså äro ju sönerna fria.
7 Ve världen för förförcl27 Men på det att vi icke semas "'* skull! Ty förförelserna
må gifva dem anstöt, så gå till måste · komma; dock ve den
hafvet och kasta ut en krok människa, genom hvilken föroch tag den fisk, som först förelsen kommer! 1 Kor. 11: 19,
kommer upp, och när du har
8 .Men om din hand eller din
öppnat hans mun, skaU du finna fot är dig till föd'örelsc, så
ett mynt*; tag det och gif åt hugg. af honom och kasta hodem för mig och dig.
nom ifrån dig; det är bättre
för dig att ingå i lifvet ofär18 Ka1litlet.
dig eller halt, än att hafva två
Jesus lärer om ödmjukhet och om händer eller två fötter och kadet rätta förhällandet mot felande
stas i den eviga elden.
bröder.
Mt. 5: ao; l\ik. 9: •a; Kol. 3: i;.
den stunden gingo lädun9 Och om ditt öga är dig
garna till Jesus och sade :
till
så rif ut det och
H vilken är väl störst i himlar- kastaförförelse,
det ifrån dig. Det är
nas rike? Mk. 9: aa, 34; Lk. 9: •6· bättre för dig att enögd ingå
2 Och han kallade till sig i ]ifvet, än att hafva två ögon
ett litet barn och ställde det
och kastas i eldens helvete.
midt ibland dem
10 Sen till, att I icke för.3 och sade: Sannerligen säakten en enda af dessa små;
ger jag eder: Om .I icke omty jag säger eder, att deras
vänden eder och bhfven såsom änglar
se alltid i himlarna min
de små barnen, skolen I alls Faders ansikte, som är i· himicke inkomma i himlarnas rike.
larna.
Ps. 34: s.
Mt. 19: u; 1 Kor. 14: 20.
11 [Ty människans Son har
4 H vilken som nu ödmjukar
sig såsom detta barn, han är kommit för att frälsa det förlorade.]
Lk. 19: io.
den störste i 11imlarnas rike.
12
It
vad
synes
eder?
Om en
5 Och hvi1ken som mottager
ett enda sådant ·barn i mitt människa har hundra får, och
ett af dem har förvillat sig,
namn, han mottager mig.
lämnar hon icke de nittionio
Mt. 10: •2.
6 Men hvilken som är till på bergen och går -och söker
anstöt för en enda af dessa efter det förvillade? Lk. 15: ~.
små, som tro på mig, för ho13 Och händer det så, att

I

* Egentligen en statär, som gällde 22fa kronor.
n Egentligen: stötestenarnas.

etiligt 1Jfatte1 ··
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hou finner det, sannerligen säger jag eder: Hon glädes mer
öfver ·det än öfver de nittionio,
som icke hade förvillat sig.
14 IJi1rnledes är det icke eder
himmelske Faders vilja, att n:lgon enda af dessa små skall gå
förlorad.
15' Men om din broder syndar mot dig*, s:"t gå bort och
tillrättavisa honom mellan dig
och honom allena. Om han
hör dig, så har. du vunnit din
broder.
3 Mos. rn: n; Lk. 17: a; Gal. 6: 1;
1 Kor. 9: 1 D; Jak. 5: J !l, 20.

16 Meu om han icke hör dig,
så tag med dig ännu en eller
två, på det att hvai:je sak må
blifva faststiilld efter två eller
tre vittnens utsaga.
5 Mos. 19: 15; Jh. 8: n; 2 Kor. 13: 1;
J<~br. 10: 2s.

17 Men om lian icke h(irsammar dem, så siig det till
församlingen. Men om han
icke heller hörsammar församlingen, så vare hau för dig
såsom hedningen och publikanen. Hom. 16: 11; 1 Kor. 5: 9;
2 Tess. 3:

u; 2 Jh. v. io.

18 Sannerligen säger jag
eder: Allt hvad I hinden på
jorden, det skall vara bundet
i himmelen, och allt hvad I
lösen på jorden, det skall vara
löst i himmelen.
Mt. 16: 1 D; Jh. :.?O: 23.

19 Åter säger jag eder, att
om två af eder på jorden kom-

~fatt.

18:

2 'i.

ma öfverens angående hvilkcn
sak som helst, hvarom de bedja,
skall don beskäras dem af min
Fader, som är i himlarna.

Mt. 21: 22; 1 Jh. 3: 22; o: u; .Jak. 4: 3.

20 Ty hvarcst två e11er tro
ii.r-0 församlade i mitt namn,

där är jag midt ibland dem.
21 Du gick Petnrn fram och
sade till honom: Herre, huru
många gånger skall min broder
synda mot mig, och jag förlåta
honom? Månne ända tiU sju
ganger.
Lk. 17: '·
22 .Tcsus sade till honom:
.Tag säger dig: Icke ända till
sju gånger, utan ända till sjutio gånger sju.
23 Fördenskull är himlarnas
rike likt en konung, som viJle
hålla räkenskap med sina tjänare.
24 Och när han begynte räkna, fördes fram till honom en,
som var skyldig tio tusen talenter**.
25 Mon då han icke hade
något att betala med., befallde
hans herre, att han och ham~
hustru och barn och allt, hvad
han ägde, skulle säljas, och
skulden betalas.
26 Då föll tjänaren ned och
tillbad honom och sade: Herre,
haf tålamod med mig, så skall
jag betala dig alltsamman.
27 Men den tjänarens herre
intogs af medlidande och Hit
0..

.

')

* I många handskrifter saknas orden mot dig.
** En tale11t utgjorde omkring fyra tusen kronor.

Matt. 18: 2s.
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honom gå och efterskänkte ho19 Kapitlet.
nom skulden.
.Tosus anträder sin sista resa till
·
28 Men niir denne (Jänaren Jerus;tlmn, lär om äktenskapet, v:nhadc kommit ut, fann han cm signar barn, undervisar den rike
af ·sina modtjiinarc, som var ynglingen om lifvets vii.g och färskyldig honom hundra })en- jungarna om den sanna försakelsens
lön.
ningar*, och han tog fast ho..
. .
.. .
nom och grep honom vid stru- och det hande sig, att nar Jesus hade. slutat dessa or~,
pen och sade: Betala, hvad du
är skyldig.
bogaf han sig. bort från Gi.~h29 D" f'll I
dt'"
locn och kom till Jndcens grana bol 1 1ans mo ...Jimdar? ser, taqande vägen pi\ andra sid
l
ne oc 1 ac ionom, sagan e: 1 d J · l
Haf tålamod mod mig, så skall an on an.
~~· IO: i.
jag betala dig alltsamman.
2 Och mycket folk folJde ~.o30 M l
·11 · 1 t
nom, och han botade dem dar.
. 'k b e~ ia} ]i ~ dc {}' u an
3 Och några fariseer kommo
~ref'..~ olr ot~l1l {das a he iohnodm till honom, frm.:tade honom och
1 ange se, i.
ess an .a e sad e: M"anue det ar
·· Iofl"ig t· a tt· ·
betalt, hvad
.han
var
skyldig.
k'l'
·
I
t
· sig
· 1or
'-"'
..
. ..
s 1 Ja sm rns ru f ran
31 Nnr nu hans medtpmare hvilken orsak som helst?
4 Men han svarade och sade:
sågo det, som hade skett, bl~fvo
de ganska bedröfvade och gmgo Hafven I icke läst att deri som
och berättade för sin herre allt skapade dem, gjo;de dem' från ·
.
begynnelsen till man och kvinna
det, s01~1 hade skett.
32 Da kallade hans herre ho1 Mos. 1: 21; r;: 2; Mal. 2: u.
nom till sig och sade till ho5 och sade: Fördenskull skall
nom: pu onde tjänare, .. hela en man öfvergifva sin fader'och
~en ~ar skulden efterskanl~te sin moder och hålla sig. till sin
Jag dig, em?dan du bad mig; hustru,. och de två skola blifva
33 borde icke ock du hafva ett enda kött?
förbarmat dig öfver din med- l Mos. 2: 24; Mk. 10: 1; l Kor. 6: 16;
tjänare, så.som ock jag förbar7: io, u; Ef. 5: 31.
made mig öfver dig?
6 Så. äro de nu icke mer
34 Och hans herre blef vred två, utan ett enda kött. H vad
och öfverlämnade honom åt så.ledes Gud har sammanfogat,
bödlarna, till dess han hade be- det må en människa icke åttalt allt, hvad han var skyldig. skilja.
35 8:1 skall· ock min him7 De sade till honom: H varmclske Fader göra med eder, för bjöd då Moses att gifva
om I icke af hjärtat förlåten, skiljebref och skilja henne
hvar och en sin broder.
från sig?
Mt. 6: u; Mk. 11: 26.

5 Mos. 24: 1; Mt. 5: 31.

• Egentligen: denaru. En denar motsvarar 67 öre.
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8 Han sade till dem : För
edert hjärtas hårdhets skull
tillstadde Moses eder att skilja
edra hustrur från eder; men från
begynnelsen var det icke så.
H Men jag 8ii.ger · eder, att
hvilkeu som skiljer sin hustru
från sig, utom för hors skull,
och gifter sig med en annan,
han begår äktenskapsbrott; och
den 80111 gifter sig med en frånskild, han begår ii.kteuslrnpsbrott.
Mt. 5: 32; Mk. 10: 11; Lk. lG: 18.

10 Lä1:jungarna sade till honom: Om mannens sak med
h ustruu förhåller sig så, då är
det icke godt att gifta sig.
11 Men han sade till dem :
Icke alla kunna mottaga detta
ord, utan allenast de, åt hvilka
det har blifvit gifvet.
1

Kor. 7: Il, 7, 9, 11.

12 'ry det finnes suöpiugar,
som hafva blifvit så födda från
moderlifvet; och det finnes snöpiugar, som hafva blifvit snöpta
af människorna; och det finnes
snöpingar, som haf'va snöpt sig
själfva för himlarnas rikes skull.
Den som kan mottaga det, han
mottage det.
I Kor. 7: 32, 34; 9: 6.

13 Dä framLnros till honom små Larn, på'. det att han
skulle lägga händerna på dem
och Ledja; men lärjungarna af'visade dem.
Mk. 10: 13; Lk. 18: 15.

Matt. 19: 22.

ty himlarnas rike tillhör sådana.
Mt. 18: 3.
15 Och när han hade lagt
händenm på· dem, gick hnu
diirifrföt.
lG Och se, en gick fram och
sade till honom: Gode liirare,
h vad godt skall jag göra, på
det att jng må fä. evigt lif?
Mk. 10: 11; Lk. 18: 18.

17 Men han sade till honom':
H varför kallar du mig god?
Ingen ilr god utom en eudn,
nämligen Gud. Men om du
vill inkomma i lifvet, så håll
buden.
18 Ilvilka? sade han. Och
Jesus sade: Du skall icke
dräpa, du skall icke begå äktenskapsbrott, du skall icke
stjäla, du skall icke bära falskt
vittnesbörd,
2 Mos. 20: 13 f.; .fi ?ifos. :;: 17 f.

19 hedra din fader och din
moder, och: Du skall älska
din nästa såsom dig själf.

Mt. rn: 4; l~f. 6: 2; 3 Mos. 19: 18
Mt. 22: 39; Rom. 13: 9; Gal. :;: u;
Jak. 2: s.

20 Den unge mannen sade
till honom: Allt detta har jag
iakttagit [från min ungdom];
hvad fattas mig fömu?
21 Jesus sade till honom:
Om du vill vara fullkomlig,
så gå bort, sälj dina egodelar
och gif åt de fattiga, si\ skall
du få en skatt i himmelen,
och kom och följ mig.

Mt. G: 20; Lk. 12: 33.
14 Men Jesus sade : Låten
bameu vara och förhindren
22 Men när <len unge man·
dem icke att komma till mig; nen hörde det ordet, gick han

Matt. 19: 23.

40
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bedröfvad bort, ty han hade skall få hundrafaldt och ärfva
evigt lif.
mångti egodelar.:
5 Mos. 33: 9; Job 42: 12; Mk. 10: 30.

30 Men m~nga .de första
23 Men Jesus sade till sina
lärjungar: Sannerligen säger jag skola vara de sista och mångu
eder: Med svårighet skall en de sista de första.
rik komma in i himlarnas rike. l\H. 20: rn; Mk. 10: 31; Lk. 13: :io.
Mk. 10: 24; 1 Tim. G: 9, 10.

24 Och åter säger jag eder:

20 Kapitlet.

Liknelsen om arbetarna i vingärden.
Det är lättare för en kamel Jesus
förutsäger äter sitt lidande
att komma igenom ett nålsöga, och~jn.upps.tändelse. Sebedei söner
itu för en rik att komma in i beg=· a främsta platserna i Guds rike.
Jes · s botar två blinda vid Jeriko.

Guds rike.
25 Men uii.r lärjungarna hörde det, blefvo de mycket häpna
och sade: Hvem kan då blifvn.
frälst?
26 Men Jesus· såg på dem
och· sade till dem: För miin·
uiskor iir detta omöjligt, men
för Gud ilr allting möjligt.
Jer. 32: 17; Sak. 8: G; Lk. I: 37; 18: 27.

27
svarade Petrus ~ch
sade till honom: Se, vi hafva
öfvergifvit allt och följt dig;
livad skola vi då få?

Då

Mk. 10: 2s; Lk. 18: 2s.

28 Meu Jesus sade till dem:
Sannerligen säger jag eder, att
I, som hafven följt mig, skolen
i den nya födelsen, uär män·
niskans Son skall sitta på sin
hiirlighets tron, sitta iifveu I
p~i. tolf troner och döma Israels
tolf stammar.
Lk. 22: 29, ao.
29 Och hvar och en som har
i;fvergifvit hus eller bröder el1er
systrar eller fader eller moder
[eller hustru] eller barn eller
åkrar för mitt namns skull, han

*

Det är kl. 9 pä morgonen.

rr)Jhusbonde,
himlarnas rike är likt eu
som gick ut bit-

tida om morgonen för att leja
sig arbetare till sin vingård.
2 Och när han hade kommit
öfverens med arbetarna om en
penning för dagen, siinde han
dem till sin vingård.
3 Och han gick' ut omkring ·
tredje timmen* och sii.g några
andra stå på torget sysslolösa,
4 och· han sade till dem :
Gån ock I till vingården, så '
skall jag gifvn. eder, hvad som
kan vara rättvist.
6 Och de gingo. Åter gick
han ut omkring sjette och nionde timmen och gjorde likaledes.
6 Men omkring den elfte
timmen gick han ut och fann
några andra stå dä1· och sade
till dem: Ilvnrför sttm I här
heln dagen sysslolösa?
7 De sade till honom: Eme·
dan ingen har lejt oss. Han
sade till dem: Gån ock I till
vingården [så skoleu I fä.,
hvad som är rättvist].

enligt :Matte1

Matt. 20:
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8 Men när det hade blifvit
afton, sade vingårdens herre
till sin förvaltare: Knlla fram
arbetarna och betala dem deras lön, begynnande på de sista
intill de första.
!) Och när de, som hade bli/vit kallade omkring elfte tiinrneu, kommo, fiugo de en penning hvar.
10 Men när de första kommo, menade de, att de skulle
fä mer*, och fingo ilfven. de
en penning hvar.
11 Men uär de hade· fått den,
knotade de mot lmsbouden,
12 sägande: Dessa sista lrnfva varit här en enda timme, och
dem har du gjort lika med oss,
som hafva burit dagens tyngd
och den brännande solhettan.
13 Men han svarade en af
dem och sade: .Min vän, jag
gör dig ingen orlitt; kom du
icke öfverens med mig om en
penning?
.
14 Tag det, som är ditt, och
gå. Men jag vill åt denne siste
gifva ,1ika mycket som åt dig.
15 Ar, det mig icke tillåtet
att göra, hvad jag vill, i det,
som är mitt? Eller är ditt öga
ondt, därför att jag är god?
16 Sålunda skola de sista
vara de första, och de första
de sista.· [Ty många äro kallade, men få utvalda.]

2 3.

Lill sig afsides och sade till
dem på vägen: Se, vi gå upp
till Jerusalem, och människans
Son skall öfverlämnas åt i:)fvcrstepresterna och de skrift]ärda, och de skolu. fördöma
honom till döden
l\it. 16: 21; Mk. 10: 32; Lk. 18: 31.

19 och öfverlänma honom åt
hedningarna till a.tt hegahha.s
och gisslas o·~h korsfästits; och
på den tredje <la.gen skall han
upp8tt'l..

Jh. 18:

32.

20 Då kom Sebedei söners
moder fram till honom med
sina sfö1er och tillbad honom
och begärde något af honom.
Mt. 4: 2'1; Mk. 10: 35,

21 Och han sade tilI henne:
H vad vill du? Hon sade till
honom: Säg, att dessa två mina
siiner Bkola sitta, den ene på
din högra sida och den andre
på din väustra i ditt rike.
22 Men Jesus svarade och
sade: I. ve ten icke, h vad I begären. Kunnen I dricka den
kalk, som jag skall dricka,
[eller döpas med det dop, hvarmed jag döpes]? De sade till
honom: Det kunna vi.
Mt. 26:

39,

42; Lk. 12:

5o;

Jh. 18:

11.

23 Han sade till dem : Min

kalk sko len I väl dricka, [och

med det dop, hvarmed jag döpes, skolen I. döpas], men att
sitta :på min högra sida och
på mm vänstra, det tillkom17 Och när Jesus gick upp mer icke mig att git'va, utau
till J erusa.lem, tog han de tolf det skall gifvas åt · dem, åt
Mt. 19: ao; Mk. ·10: 31; Lk. 13: ao;
Mt. 22: u.

l

Matt. 20:

24.
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hvilka det har blifvit beredt
af min Fader.
24 Och när de tio hörde det,
blefvo de misslynta på de två
bröderna. Mk. 10: o; Lk. 22: u.
25 Men J csus kallade dom
till sig och sade: I veten, att
folkens furstar härska i,ifver
dom, och att de stora hafva
makt i_ifver dom.
l\:Ik. 10: 42; JJk, 22: 25.

26 Så skall det icke vara

bland edor; utan hvilkeu som
vill bland eder blifva stor, han
sk:tll vara eder tjänare,
27 och hvilken som vill blaud
eder vara den förste, han skall
vara eder slaf;
28 såsom ·människans Son
icke har kommit för att tjänas,· utan för att tjäna och
gifva sitt lif ·till löscn :1 stället
Lk. 22: 21;
för många.
l\lk. 10:

Tit.

4_~
~:

Fil. 2: 1; 1 Tim. 2: 6;
u; I Pct. 1: 19, 21. '

29 Och när de gingo ut från
J eriko, följde honom mycket
folk.
30 Och se, två blinda sutto
vid vägen, och när de hörde,
att Jesus gick förbi, ropade de
och sade: Herre, Davids Son,
förbarma dig öfver oss!
Mk. 10: 46; Lk. 18: 35,

31 Och folket tillrättavisade
dem, på det att de skulle tiga.
Men de ropade ännu högre och
sade: Herre, Davids Son, förbarma dig öfver oss!
32 Och Jesus stannade och
kallade dem och sade: Hvad
viljen I~ att jag skall gör~ ~der?

33 De sade till honom: Herre, att våra ögou må öppnas.
34 Men Jesus intogs af medlidande och rörde vid de-~as
ögon, och strax fiugo de,_ $iu
syu och följde honom.

21 Ka1•itfot.
,J csus rider in i .Jcrnsalem, re1rnr
helgedomen, förbannar ett fikontritd, tillspörjes om sin makt, bestraffar i liknelsl'r i)fverstc1lresterna.
och fariseerna..

nalkades J erusaOchlemnärochdekommo
till Bctfage

vid Oljeberget, då sände Jesus
två Hirjungar,
'

l\:Ik. 11: 1; Lk. rn: 20; Jh. 12: 12.
· 2 sägande till dem: Gån in

i byn, som ligger midt framför
eder, så skolen I strax finna
en· åsninna bunden och en fåle
med henne; lösen dem ·och:' fören dem till mig.
3 Och om någon säger något till eder, så skolen I säga:
Herren behöfvcr dem; och strax
skall han släppa dem. _
·1
4 Men detta skedde, på det
att det skulle uppfyllas, som
hade blifvit sagdt genom profeten, som sade:
5 »Sägen till_ dottern Sion:
Se, din konung komIQ.er till dig,
saktmodig och ridande på en åsna, på ett arbetsdjurs fåle>.
Es. 62: 11; Sak. !J: 9; Jh. 12: 15.

6 Och läij ungarna gingo och
gjorde, såsom Jesus hade befallt dem;
7 och de förde åsninnan och
fålen till honom och lade sina
kläder på dem, och han sutte
sig diiruppä.

enligt Mat(

s.
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Matt. 21:

2s.

8 Men de flesta bland folket
bredde sina kläder på vägen,
och andra sknro kvistar af träden och strödde prt vitgen.

du, hvad dessa säga? Men Jesus sade till dem: Ja; hafven
I aldrig läst: >Af små barns
och spenbarns mun har du ·ue.lit. 12: 13.
rcdt dig lof>?
Ps. 8: 3.
9 Och folkskarornn, de som
17 Och han liimnade dem
gingo före honom och de som och gick ut ur staden till Beföljde efter, ropade och sade: tauia och tillbragte natten där.
Ho::iiauua Davids Son! * Välsignad vare hau, som kommer
18 Meu niir han tidigt på
i Herrens mmm I llosiamm i morgonen äterviiudc till stahöjden!
l's. 118: 26; den, blef han huugrig.
Mt. 23: 39; Mk. 11. 9; Lk. 19: 38.
Mt. 11: 12.
10 Och när han kom in i
19
Och
han fick se ett fikonJ enmalem, upprördes hela staträd
vid
vägen
och gick till
den och sade : H vem är denne?
det
och
fann
intet
därpå utom
11 Men folkskarorna sade:
löf
och
sade
till det:
allenast
Denne itr profeten Jesus från
Växe
aldrig
mer
någon
frukt
Nasaret i Galileeu.
Mt. 2: 23.
på dig till evig tid. Och strax
12 Och J·esus gick in i Guds förtorkades fikonträdet.
20 Och när lärjungarna sågo
helgedom och dref ut alla dem,
som sålde och köpte i helge- det, förundrade de sig och sade:
domen, och penningväxlarnas Huru har fikonträdet så i hast
bord stötte han omkull samt blifvit förtorkadt?
21 Men Jesus svarade och
deras stolar, som sålde o.lferdufvorna,
5 Mos. 14: 25; sade till dem: Sannerligen säMk. 11: 15; Lk. 19: 45; Jh. 2: 13-15. ger jag eder: Oin I hafven tro
13 och sade till dem: Det och icke tviflen, så skolen I
är skrifvet: >Mitt hus skall icke allenast göra det, som har
kallas ett bönehus> i men I skett med fikonträdet, utan till
göreu det till en röfvarekula. och med om I sägen till detta
Es. 56: 1; Jer. 7: 11.
bei:g: Lyft dig upp och kasta
14 Och till honom komino dig i hafvet, så skall det ske.
blinda och halta 'i helgedomen, .
Mt. 17: 20; Lk. 17: G.
och han botade dem.
22 .Och a1It h vad I bedjen i
15 Men när öfverstepresterna bi.iue11, troende, det Hkolcu I fä.
och de skriftlärda sågo de un- Mt. 7: 7, s; 18: 19; Mk. 11: !H; Lk.
derbara ting, som han gjorde,
11: 9; Jh. 15: 7; 1 Jh. 3: 22.
och barnen, som ropade i helge23 Och när han hade komdomen, sägande: Hosianua Davids Son, · blefvo de misslynta mit in i helgedomen, gingo öf16 och sade till honom: Hör verstepresterua och folkets äld-

*

Hosianua (Ps. 118: 25) betyder: Gif hjälp (här: ät DaYius Son).
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31 Hvilken af de två gjorde
till honom, diir han lärde,
sade: Med hvilken rättig- fodrens vilja'? De sade: Den
gör du detta? Och hvem förste. Jesus sade till dem: Sangifvit dig denna rättighet? nerligen säger jag eder: PubliMk. 11: 27, 2s; Lk. 20: 1, 2; Ap. 4: 7. lrnnerua och skökorna gå före
. 24 Men Jesus svarade och eder in i Guds rike.
Lk. 7: 29, ao.
sade till dem: Äfveu jag skall
32 Ty Johannes kom till eder
fråga eder ett enda ord, och
om I sägen mig det, så skall på rättfärdighetens ·väg, och I
ock jag säga eder, med hvil- trodden honom icke; men puken rättighet jag gör detta.
blilrnncrna och ski.ikornn trodde
26 Hvarifrån var Johannes' houom, och ehuru I sugen det,
döpelse? Ifrån himmelen eller ångraden I eder icke heller effrån mii.nniskor '? Men de öfver- teråt, sil. att I trodden houom.
Lk. 3: 11, 13.
lade för sig själfva och sade:
Om vi säga: Från himmelen, så
33 Rören en annan liknelse.
skall han säga till oss : H vnrför troddeu I då icke honom? Det var eu husbonde, sorn plan2u Men om vi säga: Ifrån temde en vingård och satte
mäuniHkor, Rti frukta vi för stängsel omkring honom och
folket, ty alla h:llln Johannes gräfde en press i honom och
byggde ett torn och utlejde hoför en profet.
nom åt vingårdsarbetare och
Mt. 14: o; Mk. G: 20; Lk. 20: 6.
27 Och de svarade ,Jesus och for utrikes.
80: 9; H. V. 8: 11, 12; Es. 5: 1;
sade·: Vi veta det icke. Då Ps.Jer.
2: 21; Mk. 12: 1; Lk. 20: 9.
sade ock hnu- till dem: Icke
34 Men när frukttiden nalheller säger jag eder, med hvil- lrndes, sände hai1 sina tjänare
ken rättighet jag gör detta.
till vingårdsarbetarna för att
28 Men hvad synes eder? uppbära hans frukt.
36 Och vingårdsarbetarnagreEn man hade två söner; och
po
hans tjänare; en slogo de,
han gick till den förste och
den
andre dödade de, den tredje
sade: Mitt barn, g:°L i dag och
de.
stenade
arbeta i min viugård.
36
Åter
sände han andra tjii29 Men han svarade och sade:
nare,
flera
iln
de första, och med
Jug vill icke. Sedan ångrade
på samma sätt.
dem
gjorde
de
han sig och gick åstad.
37 Men slutligen sände han
30 Och han gick till den andre . och sade. på samma sätt. till dem sin son, sägande : De
Men han svarmle och sade: skola hafva försyn för min sou.
Ja, herre! och gick rlork icke
38 Men när vingårdsarbetaråstad.
na fingo se sonen 1 sade de sius-

sta
och
het
har·

-·.5

enligt Matteur'--

Ma.tt. 22:

9.

emellan: Denne är arfvingen;
22 Kapitlet.
kommen, låtom oss döda ho.Jesus framställer liknelsen om bröl·
nom och behålla hans arf.
Mt. 2G: :J, 4; 27: 1; Jh. 11: 53.

39 Och de grepo honom och
drefvo honom ut ur vingården
och dödade honom.
40 När nu vingårdens herre
kommer, hvad skall han göra
åt dessa vingårdsarbetare '?
41 De 8adc till honom: StLsom illgiirningsmiin skall ha11
illa förgöra dem, och vingården skall han utleja åt andra
vingårdsarbetare, som gifva honom frukten i dess rätta tid.
42 Jesus sade till dem: HafVE~n I aldrig Hist i skrifterna:
>Den sten som byggningsmännen förkastade, han har blifvit
en hörnsten; af Herren har han
Llifvit dettn. och iir underbar i
våra ögon?>
Ps. 118: 22;
]}s. 8: u; 28: 16; l\fä. 12: 1 o; Lk. 20: 17;
Ag. 4: 11; Rom. 9: :l3; l Pet. 2: 1.

43 Fördenskul 1säger jag eder,

att Guds rike skall tagns ifrån
eder och gifvas åt ett folk, som
gör dess frukt.
44 Och den som faller mot
den stenen, han skall krossas;
men den på hvilkeu stenen
faller, honom skall han slå i
J<~s. 8: 15;
stycken.
Dan. 2:

34;

Sak. 12: 3; Lk. 20:

1s.

45 Och niir öfverstepresterna
och fariseerna hade hört hans
liknelser, förstodo de, att han
talade om dem.
46 Och de sökte att gripa
honom, men de fruktade för
folket, emedan det hiHl honom
för en profet.

lopskläderna, frestas af fariseerna
med frågan om skattpenningen, af
sadduceerna med frågan om upp·
ståndelsen, åter affariseerna med frågan om det förnämsta budet, frågar
fariseerna om Messias' härkomst.

svarade och talade
OchåterJesu8
till dem i liknelser, sägande:
2 1Ii111larum1 rike iir likt en
k.onuug, ::;om gjorde bröllop åt
sm son Lk. 14: 16; Upp. 19: 7, 9,
3 och 8ände ut sina tjäna.re
för att kalla dem, som voro
bjudna till bröllopet; och de
ville icke kori.m1a.
4 Åter sände han ut andra
tjänare, sägande: Sägen till
dem, som äro bjudna: Se, min
målti<l. har jug tillredt, mina
oxar och min gödboskap äro
slaktade, och allt är redo;
kommen till bröllopet.
Ords. 9:

2.

5 Men de aktade det icke,
utan gingo bort, den ene till
sin åker, den andre till sin
handel.
6 Och de öfriga grepo hans
tjänare och misshandlade och
dödade dem.
7 Men konungen blef vred
och sände sina krigshii.rar och
förgjorde dessa mördare och
brände upp deras stad.
8 Sedan sade han till siI.\a
tjänare: Bröllopet är redo, men
de bjudna voro icke värdiga.
9 G:'iu dlirför ut på korsviigarua, och så många I finnen, kullen till bröllopet.

Matt. 22: 1 o.

46

10 Och dessa tjäuare gingo
ut på vägarna och församlade
alla, så många de funno, både
onda och goda, och hröllopssalen uppfylldes med bordsgäster.
11 Men när konungen hade
kommit in för att beskåda gästerna, såg han där en man,
som icke var kliid<l i bröllopskläder,
,

E.

ngeliU'Jn

gen.. Och de räckte honom en
pennmg.
20 Och han sade till dem:
H vilkens bild och öfverskrift
är detta'?
21 De sade till honom: Kejsarens. Då Rade han till dem:
Gifven alltså åt kejsaren det,
som till11ör kejsaren, och åt
Gud det, 80lll tillhör G nd.
n.om. 13:

2 Kor. 5: 3; Ef. 4: 24; Kol. 3: lo, 12;
Upp. 3: 4, o; 16: 15; 19: s.

1.

22 Och när de hörde det,
förundrade
sig och lämnade
12 och sade till honom: Min honom och de
gingo
sin väg.
vän, huru koni du hit in, då du
icke har bröllopskläder? Och 1 23
deu dagen kommo
han förstummades.
till honom sadduceer, hvilka ··
13 Då sade konungen till tjä- säga, att det icke finueH någon
narna: Binden hans fötter och uppståndelse, och de frågade
händer och kasten ut honom i
honom,
mörkret därutanför; där skall Mk. 12: 18; Lk. 20: 21; Ag. 23: s.
gråten och tandagnisslan vara.
24 sägande: Lärare, Moses
Mt. 8: 12; 13: 41, 42; 25: 30.
14 Ty många äro kallade, har 8agt: >Om någon dör barnlös, så skall hans broder såmen få utvalda.
som svåger taga hami hustru till
15 Då gingo fariseerna bort äkta och uppväcka afäomma åt
c; Mos. 25: 5.
och rådslogo, huru de skulle sin broder.>
25 Nu voro hos oss sju brösnärja honom med ord.
der, och den förste gifte Hig
l\'1k. 12: ta; Lk. 20: 20.
16 Och de sände till honom och dog, och emedan hau icke
sina lärjuugar med Herodia- hade någon afkomma, efternema, hvilka sade: Lärare, vi Himnade han sin hustru åt sin
veta, att du är sannfärdig och broder.
26 Likaledes ock den andre
lärer G11ds väg i sanning och
frågar efter ingen, ty du ser och den tredje alltintill ·den
sjunde.
icke till människors per8on.
27 Men sist af alla dog äf17 Säg os.~ alltså: H vad synes dig'? Ar det lofligt att ven kvinnan.
28 H vilkens h'4stru af de sju
gifva kejsaren skatt eller icke?
18 Men Jesus märkte deras skall hon nu vara i uppstånondska och sade: H varidr fre- delsen? Ty de hafva alla haft
henne.
sten I mig, I skrymtare?
29 Men Jesus svarade och
19 Visen mig skattpennin-

På

enligt :Matte

sade till dem: I faren vilse,
emedan I· icke försti\n skrifterna, ej heller Guds kraft.
30 Ty i uppståndelsen hvarkcn gifät _de sig, ej heller bortgiftas, utan de äro s:"tsom Guds
·· ] · 1 ·
I
ang ar I nmmc en.
31 Men angående de dödas
uppHt:"tndolso, hafvon I icke liist
det, som har blifvit eder sngdt
af Gud, som sade:
32 »Jag 1i.r Abrahams Gnd
och Isaks Gud och Jakobs
Gud»? Han är icke dödas, utan
lefvandes Gud. 2 Mos. 3: 6, 16;
l\Ik.12: 21; Ag. 7: 32; J~hr. 11: 16.
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M

41
en när fariseerna voro
församlade, frågade Jesus dem,
42 sägande: H vad synes eder
om Kristus? Hvems Son är
hau '? De sade till honom:
D 'd
avi s.
Mk. 12: 3:;; Lk. 20: t1.
43 Han sade till dem: Huru
kommer det då tilly att David
kallar honom i anden Herre,
..
l e:
sagan(
44 »Herren sade till miu
Herre: Sätt dig på min högm
sida, till dess jag har lagt dina
fiender under dina fötteP?
.Tor. 30: 21; Ps. llO: l; Ag. 2: 34;
1 Kor. 15: 2:;; Jför. 1: 13; 10: 12, 13.

33 Och när folket hörde det,
45 Om alltså David kallar
häpnade de öfvcr hans lilru..
honom · Ho.· rre huru kan han
Mt. 7: 2s.
då vara hans 'son?
34 'Men niir fari8eerua hade
46 Och ingen ~undc svara
fätt höra, att han hade stoppat honom . ett ?r~; eJ heller våtill munnen på sadduccerna, g~de nag?n ifran den dagen att
församlade de sig;
vidare fraga honom.
35 och en af dem, en lag23 Ka1litlet.
klok, frågade honom, frestande:
36 Lärare, hvad för ett bud Jesus varnar för de skriftlärdas och
fariseernas gärningar, men förmaär 8tort i lagen?

I

Mk. 12: 2s; Lk. 10: 25.

37 Men han sade till honom:
»Du skall älska Herren din Gud
af hela ditt hjärta och af hela
din själ och af hela ditt förstånd».
u Mos. 6: :;; Lk. 10: 21.
38 Detta är det stora och
förnämsta budet.
39 Det andra är detta likt :
»Du skall älska din nästa såsom dig själf».
3 Mos. 19: 1s;

nar till lydnad för Ordet ; varnar
för fikandet efter titlar; ropar ve
öfver de skriftlärda och färiseerna
och förkunnar domen öfver Jerusalem. '

Jesus till folket och
D tilltalade
sina läi:junga.r,
å

2 sägande: På Moses' stol
sitta de skriftlärda och fariNoh. s: '·
seerna.
3 Därför, allt hvad de säga
eder, det gören och hållen, men
Mt. 19: 19; Mk. 12: 31; Lk. 10: 21. efter deras gärningar görenicke.
Rom. 13: 9; Gal. li: u; 1 Tim. 1: s;
Ty de säga och göra icke.
Jak. 2: s.
4 Men . de binda ihop tunga
40 På dessa två bud hänger
och
odrägliga bördor och lägga
hela Jagen och profeterna.
dem på människornas skllldror,
Mt. 7: u.

Matt. 23:
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men själfva vilja de icke med rike för*** människorna ! Ty I
sitt finger röra dem ur stället. gån icke in, och dem, som äro
Lk. 11: 46; Ag. 15: 10; Ga.I. 6: 13. på väg att gå in, tillstädjen I
· 5 Men alla sina ·gärningar icke att ingå.
Lk. 11: 52.
göra de för att blifva sedda af
14 [Ve eder, I skriftlärda och
människorna. Ty sina tänke- fariseer,
emedan
skrifter * göra de breda och I uppätenI skrymtare,
änkornas
hus,
och
tofsarna** på sina kläder stora.
detta
under
det
I
för
skens
l\lt. 6: 1, 2, s, 16; 5 Mos. 6: s;
skull hållen långa böner; där4 Mos. 15: as; 5 Mos. 22: 12.
6 De älska högsätet vid mål- för skolen I få en sil. mycket
tiderna och främsta platserna svårare dom].
Mk. 12: 4o; Lk. 20: 4 7.
i synagogorna.
Mk. 12: :is, a9; Lk. 11: 43; 20: 46.
15 Ve eder, I skriftlärda och
7 och helsningarna på torgen, f~riseer, I skrymtare, emedan
och att af människorna kallas I faren omkring öfver haf och .,
mästare.
land för att göra en enda proseJyt, och när han har blifvit ,
8 Men I skolen icke låta det, gören I honom till ett hel ve-.
kalla eder mästare; ty en är tets barn dubbelt mer, än I
eder lärare, men I ären alla själfva ären.
·
'
bröder.
Ja.k. 3: 1.
16 Ve eder, I blinda väg9. Och I skolen icke kalla visare, I som sägen: .Hvilken
någon på jorden eder fader, ty som svär vid templet, det är
en är eder Fader, han som är intet; men hvilken som svär
i himmelen.
Ma.l. 1: 6. vid templets guld, han är för10 Icke heller skolcn I låta pliktad.
Mt. 15: u; 5: 33, f'.
kalla eder ledare; ty en är eder
17
I
dåraktiga
och blinda;
ledare, Kristus. ·
..
ty
hvilket
är
för
guldet
11 Men den störste ibland eller templet, sommer,
har
helgat
eder skall vara eder tjänare. · guldet?
Mt. 20: 26, 21.
12 Och den som upphöjer · 18 Och: Hvilken som svär
sig, han skall blifva förödmju- vid altaret, det är intet; men
kad, och den som förödmjukar hvilken som svär vid offersig, han skall blifva upphöjd. gåfvan, som ligger därpå, han
Job 22: 29; Ords. 29: 23; Lk. 14: 11; är förpliktad. ·
18: u; 1 Pet. s: 5.
19 I blinda; ty hvilket är för
mer, offergåfvan eller altaret,
13 Men ve eder, I skrift- som helgar offergåfvan?
lärda och foriseer, I skrymtare,
2 Mos. 29: 37.
emedan I tillsluten himlarnas
20 Derför, den som svär vid

* Se 2 l\'Ios. 13: 9-16; 5 Mos. G:
u Se 4 Mos. 15: 37-•l,
E&entl. i11/ör,

~.

H 1 ia.
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altaret, han svär vid det själft
och vid allt, som ligger därpå.
21 Och den som svär vid
templet, han svär vid det själft
och vid honom, som bor däruti.
I Ron. s: i3; 2 Kr. 6: 2.
22 Och den som svär vid
himmelen, han svär vid Guds
tron och vid honom, som sitter därpå.
23 Ve eder, I skriftlärda och
fariscor, I skrymtare, emedan
I gifvcn tionde af mynta och
dill och kummin och hafvcn
lämnat å sido det, som är viktigare* i lagen, nämligen domen och barmhärtigheten och
tron. Detta borde man göra och
det andra icke liim'na å sido.

för människorna rättfärdiga,
men invärtes ären I fulla med
skrymteri och orättfärdighet.
21) Ve eder, I skriftlärda och
fariseer, I skrymtare, emedan
I uppbyggeu profeternas grafvar och pryden de rättfärdigas
Lk. 11: 4-7.
grifter
30 och sägen: Om vi hade
varit i våra fäders dagar, skulle
vi icke hafva varit delaktiga
med dem i profeternas blod.
31 Så vittnen I då om eder
själfva, att I ären söner af dem,
som dödade profeterna.
32 Uppfyllen ock I edra. fäders mått.
33 I ormar, I huggormars
afföda,. huru sko len I undfly
helvetets dom? Mt. 3: 7; 12: 3 4-.
34 Fördenskull, se, jag sänder till eder profeter och visa
och skriftlärda. Somliga, af dem
skolen I döda och korsfästa,
och somliga af dem skolen I
gissla.. i edra synagogor och
förfölja från stad till stad;

4 Mos. 18: 21; Lk. 11: 4-2; 18: 12.

24 I blinda. vägvisare, som
silen myggan och sväljen kamelen.
25 Ve eder, I skriftlärda och
fariseer, I skrymtare, emedan
I gören rent det yttre af bägaren och fatet, men innantill
äro de fulla genom rofferi och
omåttlighet.
Mt. 15: 20; Mk. 7: •; Lk. 11:. 39.

26 Du blinde farise, gör först
rent det inre af bägaren och
fatet, på det att ock det yttre
af dem må blifva rent.
27 Ve eder, I skriftlärda och
fariseer, I skrymtare, emedan
I ären lika hvitmenade grafvar,
hvilka utantill synas sköna,
men innantill äro fulla med
dödas ben och all orenlighet.

Jer. 7:

25;

22:
.
1

10;

Lk. 11: (9;
2 Kor. 11:

Ag. 5: •o;
24-, f.

35 på det att öfver eder må
komma allt. rättfärdigt blod,
som utgjutes på jorden ifrån
den rättfärdige Abels blod in·
till Sakarias', Barakias' sons,
blod, hvilken I dödaden mellan
templet och altaret. .Ebr. 11: '··
I Mos. 4: s; 2 Kr•.. 24: ~1, 22.

36 Sannerligen sagerJag~der:
Allt detta skall komma ofver
detta släkte.
Lk. 11: u.
37 Jerusalem, Jerusalem, du
28 Så synens ock I titvärtes som dödar prof~t~nrn. och ste·
• l!JH<Jr; iivl\.r~re.

:r.Iatt. 23: ss.
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nar · dem, som äro sända till
clig, huru ·ofta ville jag icke
församla dina barn, på sanima
sätt som en höna församlar
sina kycklingar under sina vingar I Och I villen icke.
Es. 31: s; 65: 2; .Ter. 7: n; Lk. 13: a,.

38 Se, edert hus lämnas eder
öde.
Es. 1: 1; Mik. 3: 12.
39 Ty jag säger eder: Härefter skolcn I icke so mig, f'<irrän 1 sko len säga: Välsignad
vare han, · som kommer i Iforrens namn!

gelium.,

under mitt namn och säga:
Jag är Kristus, och de skola
förvilJa många. ·
·
6 Men I skolen få höra krig
och rykten om krig; sen till,
att I icke förskräckens, ty det
måste ske, men ännu är icke
änden.
7 Ty folk skall resa sig mot
folk och rike · mot rike; och
det skall vara huugersuöder och
jordbäfningar mångenstädes.
2

l~r.

10:

6.

8 Men allt detta är en bePs. 118: 26; l\It. 21: 9,
gynnelse. till födslosmärtor.
~ Då . skola de öfverlämna
24 Ka1•itlet.
eder till lidande och döda eder,
Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och de yttersta dagarnas nöd och I skolen vara hatade af
alla folk för mitt namns skull.
och förmanar till vaksamhet.
Mk. 13: 9; Lk. 21: 12;
ch Jesus gick ut och· begaf Mt. 10: 17;
Jh. 10: 20; 16: 2. '
sig 'bort från helgedomen,
10 Och då skola många taga
och hans lärjungar gingo fram anstöt och förråda hvarandra
till honom för att visa honom och hata hvarandra,
helgedomens byggnader.
11 och många falska profe·
l\Ik. 13: 1; Lk. 2G: I.
2 l\Ien han. svarade och sade ter skola uppkomma och förtill dem: Sen I icke allt detta? villa många,..
Sannerligen säger jag eder: Här
12 Och emedan laglösheten
skall icke lämnas sten på sten, får öfverhand, skall kärleken
som icke skall nedbrytas.
kallna hos de flesta.
Lk. 19: o.
13 Men den som härdar ut
3 Men· när han satt på Oljeintill
·änden, han skall blifva
berget, kommo lärjungarna till
frälst.
honom afsides, sägande: Säg
14 Och detta evangelium'om
oss, när skall detta ske, och
hvad skall vm·a tecknet för riket skall predikas i hela världin ankomst och tidens slut? den* till vittnesbörd för alla
4 Och Jesus svarade och sade folk, och då skall änden komma.
15 När I alltså fån se förtill dem: Sen till, att ingen förödelsens
styggelse, som blifvit
Mk. 13: &;
villar eder;
omtalad genom profeten Daniel,
Ef. 5: 6; Kol. 2: s; 2 Tess. 2: a.
6 ty många skola komma stå på heligt rum - den som

O
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27 Ty såsom blixten går ut

på! - Mk. 13: u; Dan. 9: 21; 12: 11. från öster och synes· allt intill
1G då flykte de, som iiro i väster, så skall människans

.T udeen, upp på bergen;
17 den, som iir p:'\. taket,
stige icke ned för att hämta
något ur sitt hus,
Lk. 17: 31.
18 ·och den, som ilr på :°tkern,
viinde icke tillbaka för att hiimta sin iifvcrklii<luad.
HI Men ve dom, som iiro
hafvm1<le, och dem, som gifva
di i de dagarna !
20 Men bedjen, att eder flykt
icke må ske om vintern eller
på sabbaten;
21 ty då skall vara en stor
vedermöda, sådan som icke har
varit från världens begynnelse,
icke heller någonsin skall blifva.

Sons ankomst· vara. Lk. 11: 2'·
28 Hvar helst den döda kroppen lir, dit skola örnarna församla sig.
Joli 39: 33; Jer. 12: 9; Lk. 17: 37,

29 Men strax efter de dagnruas vedermöda. skall solen
fiirrniirkmi, och mtmen skall icke
gifva sitt sken, och stjärnorna
skola falla från himmelen, och
himlarnas krafter skola bäfva.
]1s. 13: lo; Hes. 32: 1; Joel 2: 31;
3: 15; Mk. 13: u; Lk. 21: 25; Ag. 2:
20; Upp. 6: 12. ,

30 Och då skall mänuiskaus
Sons tecken synas på himmelen; och då skola alla jordens
folkstammar jämra sig, och de
Dan. 12: t.
22 Och om de dagarna icke skola se människans Son komförkortades, s:i. blefve intet kött ma p:°i himmelens skyar med
makt och härlighet.
frälst; men för de utvaldas stor
Mt. 25: ~1; 1\ik, 13: 26; Upp. 1: 7,
skull skola .de dagarna blifva
31 Och han skall utsända
Mk. 13: 20.
förkortade.
sina
änglar under stark basun23 Då, om någon sii.ger till
klang,
och de skola församla
eder: Se, här är Kristus, eller hans utvalda
ifrån de fyra ·vädiir, s:°i tron det icke.
ifrån
himlarnas ena
derstrecken,
Mk. 13: 21; Lk. 17: 23; 21: 8.
24 Ty falska Krister och fal- ände till den andra. Mt. 13: 41 •
1 Kor. 16: 52; 1 Tess. 4: 16.
ska profeter skola uppstå och
32
Men. af fikonträdet lären
göra stora tecken och under,
När dess kvist reen
liknelse.
så att de, om möjligt, skola
har
blif
vit
mjuk och löfven
dan
förvilla ilfven de utvalda.
Upp. 13: 13; Mk. 13: 22; 2 'l'ess. 2: 11. hafva spruckit ut, så veten I,
25 Se, jag har förutsagt eder att sommaren är nära.
Mk. 13: 2s; Lk. 21: 29.
det.
26 Alltså, om de säga till eder:
33 Likaså iifven I, när I sen
Se, han är i öknen, så gån icke allt detta, så veten, att han* är
ut; se, han är i kamrarna, så nära för dörren.
Jak. 5: 9.
tron det icke.
2 Tess. 2: 2, a.
34 Sannerligen säger jageder:
"' Eller : det.

Matt. 24: as.
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Detta. släkte skall icke ·förgås, redo; ty . den stund, I icke hieförrän allt detta har skett.
nen, kommer människans Son.
Mk. 13: ao; Lk. 21: a2.
45 H vem är nu den trogne
35 Himmelen och jorden och kloke tjänaren, som hans
skola förgås, men mina ord herre har satt öfver sitt husfolk för att gifva dem deras
skola icke förgås.
Ps. 102: 21; Mk. 13: :n; Lk. 21: 33, mat i rätt tid'!
Lk. 12: 42; 1 Ifor. 4: 2.
36 Men om den dagen och
stunden vet ingen, . icke ens
46 Salig den tjänaren, som
himlarnas änglar, utan Fadern hans herre, när han kommei·,
Mk. 13: a2; Ap. 1: 1. finner så göra l
allena.
37 Men såsom Noas dagar .. 47 Sannerligen säger jag eder:
voro, så skall mänujskaus Sons Ofver alla sina ego delar skall
han sätta honom.
ankomst vara.
Lk. 17: 26; 1 Pet. 3: 20.

38 Ty likasom i de där dagarua före floden. de åto och
drucko, gifte sig och bortgifte
intill den dagen, då N oa gick
1 Mos. 6: 2; 7: 1.
in i arken,
39 och de visste intet af,
förrän floden kom och tog bort
dem alla; så skall människans
Sons ankomst vara.
40 Då skola två vnm p:l
åkern; en -%pptages, och eu
Lk. 11: 34, a:;.
liirnnas kvar.
41 Två kvinnor skola mala
på kvarnen ; en upptages, och
en lämnas kvar.
42 Vaken alltså; emedan I
icke veten, hvilken dag eder
Herre kommer.
Mt. 25: 1a; Mk. 13: 33 1 35.

Mt. 25: 21, 23; Lk. 22: 29, 30.

48 Men om den onde tjäna-

ren säger i sitt hjärta: Miu
herre dröjer,
49 och han begynner slå sina
medtjänare och äter och dricker med de druckna,
50 så skall den tjänarens
herre komma den dag, som
han icke väntai·, och den s.tund,
som han icke vet,
51 och hugga honom i stycken och gifva honom hans lott
ibland skrymtarna. Där skall
gråten och tandagnisslan vara.
Mt. 8: 12; 13: 42; 25: 30.

26 Kapitlet.
Jesus framställer liknelser om de tio
jungfrurna och om de betrodda. talenterna och lärer om den dom, som
skall hållas vid hans återkomst.

43 Men det skolen I veta,
å skall himlarnas rike blifva
att om husbonden· visste, hvillikt tio jungfrur, som togo
ken. nattväkt tjufven kommer,
sina
lampor och gingo ut för
så vakade han ju och tilläte
att·
möta
brudgummen.
icke, att mnn bröte sig in i
2
Men
fem af dem voro dårhans hus. J,k. 12: 39; 1 '.l'ess. s: 2.
aktiga och fem kloka.
2 Pet. :!: 7, 10; Upp. 3: a; 16: 15.
3 När de dåraktiga togo sina
44 Fördenskull varen ock I

D
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l:~mpor,

togo de ingen olja med
sig;
4 men de kloka togo olja i
sina kärl tillika med sina lampor.
.5 Men nlir brudgummen dröjde, blefvo de alla sömniga och
somnade.
6 · Men midt i natten blef ett
rop: Se, brudgummen! Gån ut
för att möta honom.
7 :P:l.. stodo alla dessa jungfrnr upp och ställde i ordning
sina lampor.
8. Och de dåraktiga sade till
de kloka: Gifven oss af eder
oUa; ty våra lampor slockna.
~J Men de kloka svarade och
sa(le: Nej, det torde då icke
riicka till för oss och eder.
Gåu hellre till dem, som siilja,
och ki.ipen åt eder själfva.
10 Men under det att <le
gingo bort för att köpa, kom
brudgummen, och de, som voro
redo, gingo in med honom till
bröllopet, och dörren stängdes.
Lk. 13: 25.

11 Senare kommo ock de
öfriga jungfrurna, silgande:
Herre, herre, öppna för oss l
12 Men hnn svarade ochsade:
Sannerligen säger jag eder: Jag
känner eder icke.
Mt. 7: 2s.
13 Vaken alltså; ty I veten
icke dagen, ej heller stunden.
Mt. 24: 42, H; Mk. 13: 33, 35; Lk.

21:

36;

1 Kor. 16:

13;

1 Pet. ö: s;

Upp. IG: 15.

Ty det skall ske, såsom
en man, som for utrikes,
kallade till sig Hina ~jii.nare och
öfverHimnade :.''tt. dem sina egodelar
Lk. 19: 12 13,
14

när

1

Matt. 25: n.

15 och gaf åt en fem talenter,
åt en annan· två, åt en annan
en, · åt hvar och en· efter hans
egen förmåga, och for utrikes.
16 Strax gick den, som hade
f:.H.t de fem talenterna, åstad
och handlade med dem och
förvärfvade andra fem talenter.
17 Sammalunda vann ock den, .
s01n liade fått de två, andra två.
18 Men den, som hade fått
dcu ena talen.ten~ gick bort och
grilfde en grop i jorden och
gömde sin herres penningar.
19 Men en lång tid därefter
kom dessa tjänares herre och
höll räkenskap med dem.
20 Och den, som hade f!\tt
de fem talenterna, kom till honom och ·bar fram andra fem
talenter, sägande: Herre,· fem
talen ter öfverHimnade du åt
mig; se, andra fem talenter
har jag vunnit.
21 Hans herre sade till honom: Väl, du gode och trogne
tjänare, i en ringa ting var du
trogen, jag skall sätta dig öfver
mycket; gå in i din herres
glädje. Mt. 24: 47; Lk. 22: 29, 31>.
22 Men äfven den, som hade
fått de två talenterna, kom fram
och sade: Herre, två talen ter
öfverlänmade du 1\t mig; se,
andra två talenter har jag vunnit.
23 Hans herre sade till honom: Vål, du gode och trogne
tjänare, i en ringa ting var du
trogen, jag skall sätta dig öfver
mycket; gå in i din herres
glii<lje.

Matt. 25:
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24.

24. Men äfven den, som hade
fått den ena talenten, kom fram
och sade: Herre, jag visste om
dig, att du är en hård man, som
skördar, där du icke har sått,
och upphämtar, där du icke
har strött ut;
25 och jag fruktade och gick
bort och gömde <lin taleut i
jorden. Se, här har du det,
som tillhör dig.
26 Men hans herre svarade
och sade till honom: Du onde
och late tjänare, du visste, att
jag skördar, där jag icke har
sått, och upphämtar, diir jag
icke har strött ut j
27 du borde alltså hafva satt
in mina penningar hos bank.,
männen, så att när jag hade
kommit, jag hade fått mitt igen
med ränta.
28 Tagen alltså från honom
talenten och gifveu den åt ho~
nom · som har de tio t.alenterna.
rry åt hvar. och en, som
har, skall gifvas, och han skall
hafva öfverflöd · men den som
icke har från honom skall tagas äfve~ det, som han har.

29

1\'.lt.

rn: 12; Mk. l: 2r;; Lk. 8: 1s;

19: 26.

30 Och den onyttige tjänaren
kasten ut i mörkret därutanför. Där skall gråten och tandagnisslan vara.
1\lt. 8: 12;. 22: 13; 18: •2; 24: 51.

·· ·· · k S
31 M
k
· e.n
~~i~l:st an~ lln
d ohnl~r i ..sml ar ig ed ~c a a
d~ ek1i hng ·ar~~ me. 10~ 0 1!1'
.. 1 ~ ·hat tan sa a sig pa srn
h ar
1g e s ron,

!!ah

Sak. 14: i;; Mt. 16: 21; 1 Tess. 4: 1 6 .
2 Tess. 1: 1; Jud. v. a.
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32 och inför honom skola
församlas alla folk, och han
skall skilja dem från hvaraudra,
såsom herden skiljer fåren ifrån
getterna.
Rom. 14: 10;
2 Kor. G: 10; Hes. 34: 11, 20.

33 Och han skall ställa fåren
på sin högra sida, men getterna
på den vänstra.
·
34 Då skall konungen säga
till dem, som iiro på hans högra
sida: Kommen, I min faders
välsignade, och ärfven det rike,
som är tillredt åt eder från
världens grundläggning.

I

l~s. 68: 1; Hell. 18: 7.

35 rry jng var hungrig, och
I gåfven mig att äta; jag var
törstig, och I gåfven mig att
dricka; jag var främling, och I
härbergeraden mig;
36 naken, och I kläddeu mig;
ja~ v~r sjuk,_ o~h I besökten
nug; Jag ".'ar 1 .fängelse, och I
kommen till irng.
Jak. 1: 21.
37 Då skola de .. rättfärdiga
s~ara ~ono~ oc.h saga: ;Herre,
nar sago v1 dig hungng och
bespisade dig, eller törstig och
gåfvo dig a~~ d~cka?. .
38 Och nar sago v1 dig saS?ll! främling och här?.erger~de
dig, eller naken och kladde dig?
39 9ch. när sågo vi dig sjuk
e~ler .1 fängelse och kommo
t.Ill dig?
40 Och konungen skall svara
och siiga till dem: Sannerligen
säger jag eder: Så mycket! gjorden mot en enda af dessa mina
minstabröder,såmycketgjorden
.
1 mo t mig.
Ords.19: 11; Ebr. 6: 10.
41 Då skall han säga äfven
0

,.,-,

enligt

~Matte
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till dem, som äro på den vänstra sidan : Gån bort ifrån mig,
I förbannade, till den eviga
olden, som är tillredd åt djäfvulen och hans änglar.
I,s. 6: 9; Mt. 7: 23; Lk. rn: 21.
42 Ty jag var hungrig, och
I gåfven mig icke att äta; jag
var törstig, och I gåfven mig
icke att dricka;
43 jag var främling, ochihärhergcrnden mig icke; naken, och
I kbddcn mig icke; sjuk och i
fängelse,ochlbesöktenmigicke.
44 Då skola ock de svara
O~!h siiga: Herre, niir s:~go vi
dig hungrig eller törstig eller
stu.;om friänling eller uaken eller
sjuk eller i fängelse och tjiinade
dig icke?
45 Då skall han svara dem
och säga: Sannerligen säger
jag eder: Så mycket I icke
gjorden mot en enda af dessa
minsta, så mycket gjordeu I
ock icke mot mig.
46 Och dessa skola gå bort
till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt lif.

.Matt. 26:

11.

?rd, sade han till sina lärJlmgar:
2 I veten, att två dagar härefter inträffar påsken, och människans Son skall öfverlämnas
till att korsfästas.
1\lk. 14: i; Lk. 22:

i.

3 Då församlade sig öfverstepresterna och folkets äldsta i

I

öfversteprestens palats, hvilken
hette Kaifas,
4 och rådslogo, pi''t det att
do måtto gripa Josu1:1 med list
och döda honom.
Jh. 11: u.
5 Men de sade: Icke under
högtiden, pt~ det att det icke
må blifva upplopp bland folket.

I

6 Men när Jesus var i Betania i Simons, den spetälskes,
hus,
7 kom fram till honom eu
kvinna, ·som hade ett alabasterkärl med dyrbar smörjelse; och
hon utgöt den öfver hans hufvud, då han satt* till bords.
Mk. 14: a; Jh. 11: 2; 12: 3, .

8 Men när lärjungarna sågo
det, blefvo de misslynta och
Dan. 12: 2; Jh. 5: 29.
sade: H vartill denna förspill26 Ka1litlet.
ning?
Jesus förutsäger åter sitt lidande,
9 Ty detta hade kunnat sälfienderna öfverlägga, Jesus smörjes
och förutsäger sin död, Judas lof- jas dyrt och _gifvas åt fattiga.
var att öfverlämna .Jesus i fiender- . 10 Men Jesus märkte det och
nas händer, .Jesus si~nder lärjungar
för att tillreda påskmåltiden, som sade till dem: Il varför gören I
han· sedan firar med dem, instiftar kvinnan bekymmer? Ty en god
nattvarden, går ut till Oljeberget,
lider i Getsemane, gripes och föres gärning har hon gjort mot mig_
till Kaifas samt står till rätta inför
11 Ty alltid hafven I de fatrådet, Petri fall och ånger.
tiga bland eder, men mig hafch det hände sig, att när ven I icke alltid.
Jesus hade slutat alla des::ia
5 Mps. J5: n; Jb. n s.

O

• J!;t)entJ, låg,
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12 Ty när hon hällde ut denna
smörjelse öfver min kropp, så
gjorde hon det· för att tillreda
mig till begrafning.
13 Sannerligen säger jag eder:
Hvarhelst detta evangelium blir
predikadt i hela världen, skall
ock detta, som hon gjorde,
blifva omtaladt till åminnelse
af henne.
, 14 Då gick en af de tolf,
som hette J udas lskariot, bort
till öfverstepresterrni och sade:
15 Hvad viljen I gifva mig,
för att · jag skall öfverlämna
honom åt eder? Och de vägde
upp . tlt honom trettio silfverpenningar*.
Mt. 10: 4; Mk. 14: 10; Lk. 22: 3, '·
2 Mos. 21: 32; Sak. 11: 12.

16 Och från den stunden sökte
han efter lägligt tillfälle, på
det att han måtte. öfverlämna
honom.
17 Men på den första dagen
af . de osyrade brödens hi:,5tid
kommo lärjungarna till Jesus
och sade : ·H var vill du, att
vi skola tillreda för dig att äta
påskalammet?
Mk. 14: 12; Lk. 22:

1.
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20 Men när det hade blifvit
afton, satte han sig till bords
med de tolf lärjungarna.
21 Och under det att de åto,
sade han : . Sannerligen säger
jag eder: Bu af eder skall
förråda** mig.
Mk. 14: 1s;
Lk. 22: H, 21; Jh. 13: 21.

22 Och högligen bedröfvade,
begynte de hvar och en säga.
till honom : Icke är det väl
jag, Herre?
23 Men han svarade och sade :
Den som doppade med mig handen i fatet, han skall förråda**
mig.
Mk. 14: 20.
24 Människans Son går bort,
såsom det är skrifvet om honom, men ve den människa,
genom hvilken människans Son ,
förrådes**! Det vore godt för
den· människan, 'om hon icke
hade blifvit född.
Ps. 41: 10.
25 Men J udas, han som förrådde honom, svarade och sade:
Icke är det väl' jag, mästare?
Han sade till honom : Du sade
det.
26 Men under det att de
åto, tog Jesus ett bröd och
välsignade och bröt det och
gaf det åt lärjungarna och
sade: Tagen, äten; detta är min
kropp.

18 Men han sade: Gån in i
staden till den, I veten, och
sägen till honom: Läraren säger: · Min tid är nära, hos dig
håller jag påskmåltiden med Mk. 14: 22; Lk. 22: 19; 1 Kor. 11: 23.
mina lärjungar.
27 Och han tog en kalk och
19 Och lärjungarna gjorde, tackade och gaf den åt dem
såsom Jesus hade befallt dem, och sade: Dricken häraf alla.
och tillredde påskalammet.
28 Ty detta är mitt blod,

* Omkring 80 kronor.

n

J'Jsen~l,;

ö/verlq1nna (ö/verl(lrn11-C11),

enligt Matt
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Matt. 26: 44.

det nya* förbundets, som för lärjungarna: Sitten här, medan
många utgjutes till syndernas jag går dit bort och beder.
Mk. 14: 32; Lk. 22: 39; Jh. 18: 1.
förlåtelse.
Ebr. s, 9 k.; Mt. 20: 2s; Rom. 5: 15.
37 Och han tog med sig Pe29 Men jag säger eder: Hiir· trus och Sebedei två söner och
efter skall jag icke dricka af begynte bcdröfvas och ängslas.
Mt. 4: 21.
denna vintriidets frukt intill
38 Då sade han till dem:
den dagen, då jag dricker den
ny med eder i min Faders rike. Min själ iir djupt bedröfvad
Mk. 14: 2s; Lk. 22: 1s.
intill döden; Llifven kvar här
med mig.
, 30 Och när de hade sjungit och vaken
,Jh. 12: 21; I<~br. 5: 7, s.
lofsimgen **, giugo de ut till
39 Och han gick litet längre
Oljeberget.
fram och föll ned på. sitt, an· 31 Då sade Jesus till dem: sikte och bad ·och sade: Min
Alla skolen I stöta eder på mig Fader, om det Ur möjligt, så
i denna natt; ty det iir ::ikrif- gånge deima kalk ifrån mig.
vet: >Jag tdmll sM hcrdcu, och Dock icke såsom jag vill, utan
hjordens får skola förskingras>. SttSOm du.
Jh. 6: 38.
Mk. 14: 21; Jh. 16: 32; Sak. 13: 7.
40 Och han kom till lärjun32 Men sedan jag har upp- garna och fann dem sofv:mde
stått, skall jag gå före eder och sade till Petrus: Så förtill Galileen.
rnådden I icke vaka en ·enda
Mt. 28: G, 7; Mk. 14: 28; 16: 7.
timme med mig?
·
33 Men Petrus svarade och
41 Vaken och bedjen, att I
sade till honom : Om alla stöta icke mån komma i frestelse.
sig på dig, skall jag dock aldrig Anden är väl villig, men köttet
stöta mig.
är svagt.
1 Pet. 4: 1.
34 Jesus sade till honom:
42
Åter
för
andra
gången
Sannerligen säger jag dig: I O'ick han bort och bad,
. sädenna natt, förrän hane har gande: Min Ii,ader, om denna
galit, skall du tre gånger för- kalk icke kan gå ifrån mig,
neka mig. Lk. 22: 34: Jh. 13: 3s. med mindre · jag dricker ho35 Petrus sade till honom:
Äfven om jag måste dö med nom, så ske din vilja.
43 Och han kom och . fann
dig, skall jag icke förneka dig.
sofvande; ty deras
dem
Likaså· sade ock alla liirjun- ögon åter
voro
förtyngda.
garna.
44 Och han lät dem vara
36 Då kom Jesus med dem och gick åter bort och . bad
till en landtgård, som kallades för tredje gången, återigen sä·
Getsemaue, och han sade till gancle samm:i, ord.

* Orden

**

dr.t 11ya fatt.1u'! i mll.nga. ba.ndttkrifter.
Ps. 113-118 i Psaltaren.

Matt. 26:

4 s. ·

45 Sedan kom han till lärjungarna och sade till dem:
Sofven nu och hvilen eder.*
Se, stunden är nära, och människans Son öfverlämnas i syndares händer. .
46 Stån upp, låtom oss gå;
se den som förråder mig är

nära. '
47 0ch !nedan han

'

ännu talade, ~c, da kom J udas, en af
de tolf, och med h_?nom en .stor
folkskara med svard och stafvar frå~. öfverstepresterna och
folkets. al~sta. , . .
.
Mk. 14. o, I.k. 22.

/Jangeliwm
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J 1!:. 18: 3 ·

48 Men dcu, som forrad<le
honom, gaf dem ett teckeu,
sägande: Den som jag kysser,
han är det i gripen honom.
49 Och strax gick han fram
till Jesus och sade: Hell dig,
mästare, och kysste honom flera
gånger.
50 Men Jesus sade till honom: Min vän, för hvilken
orsak du är hiLr l ** Då gingo
de fram och buro hiLnder på
Jesus och grepo honom.
51 Och se, en af dem, som
voro med J e~ms~ striickte ut
handen, drog sitt svärd och
slog till öfversteprestens tjänare och h<>gg af hans öra.
Jl1. 18: 10.

52 Då sade .Jesus till honom: Stick <litt :wiird åter i
dess rum; ty alla de, Bom taga
till svärd, skola förgås genom
svärd. 1 Mos. 9: G; Upp. 13: io.
53 Eller menar du, att jag_

icke kan bedja min Fader, så
att han nu ställer till min tjänst
mer än tolf legioner änglar?
54 Huru blefve då skrifterna
uppfyllda, att så måste ske?
:Es. 53: 1, s, 10.

55. I samma stund. sade Jesus till folkskaran: Sasom mot
en röfrarc hafven I gått ut med
svärd och stafvar för att fasttaga mig. Dagligen . har jag
suttit i helgedomen, lärande,
och I hafven icke gripit mig.
56 Men allt detta har skett
på det att profeternas skrifte;
må upp~yllas. Då öfvergåfvo
alla lärJnugarna honom och
fl dd
·
Y c.
Kl. 4-: 20 •
57 Men de, som hade gripit
Jesus, förde honom bort till
Kaifas, i->fverstepresten, hvårest
de skriftlärda och äldsta voro
församlade. ·
Mk. 14: :;a: Lk. 22: 1a; Jh. 18: u.
58 Men Petrus följde honom
på långt afståud ända till öfversteprestens palats •och gick
in och satte sig bland tjänarna
för att få se slutet.
59 Men öfverstepresterna och
hela rådet sökte falskt Yittnesbörd mot Jesus; på det att de
måtte döda honom; Mk. 14: r;s.
60 och ehuru många falska
vittnen kommo fram, funno
de intet. Men slutligen .framkommo två
61 9ch sade: Denne har sagt:
Jag kan bryta ned Guds tempel
och på tre dagar bygga upp det.

I

l\It. 27: •o;- Jh. 2: u1.

* Eller: Sofven I nu och hvilen eder?
** Egentligen en afbruten mening: ('1änk

pil det,) hvarför du är här.

enligt

]}fot

is.

Matt. 27: s.

59

62 Och öfverstepresten stod
upp och sade till honom: Svarar du intet? H vad vittna dessa
mot dig?
63 Men Jesus teg. Och öfverstepresten sade till honom:
Jag besvär dig vid den lefvande Guden, att du säger oss,
om du är Kristus, Guds Son.
64 Jesus sade till honom:
Du sade det. Dock siiger jag
eder: Härefter skol en I få se
människans Son sitta på maktens högra sida och komma på
himmelens skyar ..
Ps. 110: 1; Mt. 16: 21; 24: 30; 25: 31;
ltom. 14: 10; 1 '.l'ess. 4: rn; Upp. 1: 1.

G5 D:1 ref iifver:-iteprcstcn
sönder sina kläder, sägande:
Han har hädat. H vad behöfva
vi nu mer några vittnen? Se,
nu hafven I hört hädelsen.
66.Hvad synes eder? 1Yfen
de svarado och sade: Han ilr
skyldig till döden.
67 Då spottade de honom i
ansiktet och slogo honom på
kindbenet; och somliga slogo
honom med stafvar

mit ut i porten, såg honom en
annan kvinna oc;Ji sade till dem,
som voro där: Afven denne var
med Jesus, N asareen.
72 Och åter nekade han med
en cd: Jag känner icke den
människan .
. 73 1Yfen litet därefter gingo
de, som stodo där, fotm och
sade till Petrus: Sannerligen
är ock du en af dem; ty ditt
uttal röjer ju dig.
Lk. 22: r.G.
74 Då begynte han förbanna
sig och svärja.: Jag känner icke
den människan. Och strax gol
en liane.
75 Och Petrus kom ihtig JcHu
ord, som hade sagt: FföTiin
hane har galit, skall du tre
gånger förneka mig. Och han
gick ut och grät bittert.
l\'Ck. 14:

ao; Lk.

22: 51.

2? Kapitlet.
Jesus föres till Pilatus. Judas Iskariots själfmord. Jesus förhöres af
Pilatus, dömes, misshandlas, korsfästes, dör och begrafves. Vakt sättes
vid grafven.

M

en när det hade blifvit morEs. 50: 6; Mt. 27: 30.
68 och sade: Profetera för
gon, rådslogo alla öfversteoss, Kristus; hvem var det, presterna och folkets äldsta mot
som slog dig?
Jesus för att döda honom.
Mk. 15: I; Lk. 22: 66;

69 Men Petrus satt utanför
2 Och de bundo honom och
på borggården; och till honom förde honom bort och öfver~.oni en tjänstekvinna och sade: lämnade honom åt landshöfAfven du var med Jesus, Gali- dingen Pilatus.
leern.
Mk. 14: 66;
Lk. 23: I; Jh. 18: 2s.
Lk. 22: 55; Jh. 18: 17, 25.

70 Men han nekade inför
3 När då Judas, som föralla. och sade: Jag vet icke, rådde honom, såg, att han hade
hvad · du sH.ger.
blifvit dömd, ångrade han sig
71 Och när han hade kom- och bar igen de trettio silf-

Matt. 27:

4.

60

verpenningarna · till öfverstepresterna och de äldsta
4 och sade: Jag har syndat,
i det att jag har förrådt oskyldigt blod. Men de sade: Hvad
angår det oss? Det må du själf
se till.
ö Och han kastade .silfverpenningarna i templet och
gaf sig därifrån; och han gick
bort och hängde sig. Ag. 1: ls.
6 Men öfverstepresterna togo silfvcrpenningarna och sade:
Det är icke lofiigt att lägga dem
i offerkistan, ty de äro blodsvärde.
7 Och när de hade rådslagit,
köpte de för dem krukmakarens åker till begrafningsplats
för främlingarna.
Sak. 11: 13.
8 Därför har den åkern blifvit kallad blodsåker intill denna dag.
Ag. 1: i9.
9 Då uppfylldes det, som b]ef
taladt genom profeten .Teremias,
som sade: >Och de togo de trettio silfverpenningarna, värdet
för den värderade, hvilken några af Israels barn hade värderat*, Jcr. 19: 11-13; Sak. 11: 12.
10 och de gåfvo dem för
krukmakarens åker, såsom
Herren hade befallt mig>.

be-

11 Men Jesus stod inför
landshöfdingen, och landshöfdingen frågade honom, sägande: A.r du. Judarnas konung?
Och Jesus sade till honom:
..
det .
D u Sagor
Mk. 15: 2;
Lk. 23:

a; Jh. 18: aa, a1; 1 Tim. 6:

13.

12 Och när han anklagades

Ev
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af öfverstepresterna och de äldsta, svarade han intet.
13 Då sade Pi1atus till honom: . Hör du icke, huru myc·
ket de vittna mot dig?
14 Och han svarade honom
icke på ett enda ord, så att
landshöfdingen förundrade sig
storligen.· ,
· 15 Men under hc;gtiden p]ägade landshöfdingen gifva åt
. folket en fänge lös, hvilkcn
de ville. ,
Mk. 15: 6; Lk. 23: 11; Jh. lfl 39.

16 Och de hade då en be·
ryktad fånge, som hette Bai·nhhaA.
·
' ·
17 Nitr ·de nu voro församlade, sade · Pilatus· till dem:
Hvilken· viljen I,. att jag skall ,.
gifva eder löi-i, Barabhas eller
,Jesus, som kallas. Kristus?
18 Ty han visste, att de af
·afund 1rnde öfverlämnat honom.
1~ Men medan han satt pi1
dm·rnitolcn, sände hans hustru
t.ill honom och sade: Befatta
dig icke med denne rättfärdige
man; ty jag har lidit myckc:t, i
dag i en dröm för hans ~kull.
Job 4 : 13.

20 Men öfverstepresterna och
de _äldsta öfvertalade folket, att
de skulle begära Barabbas, :rp.en
förgöra Jesus.
Mk. 15: 11; Lk. 23: 1 s; Jh. 18: •o.
21 Och landshöfdingen svarade och. sade till dem: Hvilken af de två viljen I, att jag
skall o~
o-lfva eder Ws? Men de
sade: Barabbas.
Ag. il: u.
22 Pilatus sade till dem:

• Eller: h vilken de hade värderat å Israels barns vägnar.

enligt

~Matte i~
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H vad skall jag då göra med
Jesus, som kallas Kristus? De
snde alla: Låt korsfästa honom.
23 Men han sade: Hvad ondt
har han då gjort? Mon de skreko
öfverljudt, sägande: Lat korsfästa honom.
24· Näl'. nu Pilatus såg, att
h.an ingenting· uträttade, utan
att sorlet blef värre, tog lu~n
vatten och tvådde händerna :Inför folket, siigande:. Oskyldig
är jag till denne rättfärdige
mannens blod. Det mån I
···1rva se t'll
SJa
I .
. Upp. 21: s.
25 Och a11t folket svarade
och sa<lc: Hans hlod komme
öfver oss och öfvcr våra barn.

Matt. 27:
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nom och togo röret och slogo
hans hufvud.
Es. 50: 6; Mt. 26: 67.

31 Och när de hade begabhat honom, af'klädde de honom
manteln och klädde på honom
hans kläder och förde ·bort honom för att korsfästa honom.

M

v.

23 , 28 ,

32
en när de gingo ut,
funno de en man från Dyrene
vid namn Simon; honom tviugade de att bära hans kors.
Mk. 15: 2 1; Lk. 23: 26.

33 Och när de hade kommit

till en plats, l>enämnd Golgata,
hvilkct betyder hufvudskaTlcplatH,
l\'It. 23 : 35 .
Mk. lö: 22; Lk. 23: 33; Jh. 19: u.
26 ,Då gaf han dem Barabbas
34 gåfvo de honom att dricka
lös, men Jesus lät han gissla vin*, blandadt med galla, och
och . öfverlämnade honom till när han hade smakat därpå,
att .korsfästas.
viIIe han icke dricka.

Mk . 15: u;; Lk . 23: 24, 25; Jh . 19 : 16;
3 Mos. 16: 9, 10.

i '

.·,

Ps. 61l: 22 •

35 Men sedan de hade korshonom, delade de hans
27
togo landshöfdin gens kläder mellan sig, kastande lott
higsmän .Jesus till sig in i .pa- om dcm. Mk. 15: u; Lk. '23: a4;
1atset oc11. sam1a d e h cla 1n-1gsJh. 19: 23, u; Ps. 22: 19,
skaran omkring honom.
36 Och de sutto och höllo
28 Och de af'klädde honom vakt om honom där.
och satte på honom en schar37 Och de satte öfver hans
lakansröd mantel
hufvud hans dödssak skrifven:
29 och flätade en krona af '.Denne är Jesus, Judarnas kotörnen. och satte henne på hans nung.
hufvud och ett rör i hans. hö- Mk. 15: 26; Lk. 23: as; Jh. 19: 19.
gra hand ·och böjde knä inför
38 Då korsfästes jämte hohonom. och begabbade honom, nom två röfvare, en på . den
sägande: Hell ,dig, Judarnas högra sidan och en på den
.. t ra.
konung.
Es. 53: 12; Lk. '23: 32 •.
vans
30 Och de spottade på ho39 Men de, som gingo förbi,

Då

*

·

Annan läsart: vinättika.

·fäst

Matt. 27:
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hädade honom, skakande sina
Ps. 22: .s.
hufvuden
. 40 och sägande: Du, som
bryter ned templet och på tre
dagar bygger upp det, fräls
dig själf; om du är Guds Son,
så stig ned från. korset .

Evangeliirni

dem och . tog en svamp och
fyJlde den med vinättika och
satte den på ett rör och gaf
honom att dricka.
· •
Mk. 15: 36; Jh. 19: 20.

49 Men

de öfriga sade:
Håll, låtom oss se, om Elias
. Mt. 26: 61; Jh. 2: rn.
kommer för att fritlsa honom.
41 Likaledes begabbade ho50 Men Jes1is ropade åter
nom ock öfverstepresterna jäm- med hög röst och gaf upp
te de skriftlärda och de äldsta, andan.
Mlc. Hi: a1; Lie. 23: 46; .Th. 19: 30.
sägande:
42 Andra har han friilst, sig
51 Och se, templets förlåt
själf kan hn.n icke friilsa. Om rernnadc i två stycken, ofvauhan är Israels konung, så stige ifrån och fö1da ned, och jorhan nu ned från korset, och vi den Hlrnkadcs, och klipporna·
skola tro på honom.
remnade,
43 Han förtröstar på Gud; 2 Mos. 26: 31; 36: :15; 2 Kr. 3: 14.
52 och grifterna öppnades,
han befrie nu honom, om han
har lust till honom; ty han och många de afsomnade heligas kroppar stodo upp;
har sagt: .Tag iir Guds Son.
Ps. 22: o.
53 och de gingo ut ur grif44 Detsam'.11a förebrådde ho- terna och kommo efter hans
nom ock de röf vare, som voro uppståndelse in .i den heliga
staden och uppenbarades för
korsfästa med honom.
Lk. 23: 3!1.
många.
54 Men när krigshöfdingen
45 Men från sjette timmen*
blef ett mörker öfver hela lan- och de, som jämte honom vaktade Jesus, sågo jordbäfningen
det** intill nionde timmen.
och de ting, som skedde, frukMk. lä: 33; J,k, 23: u.
46 Men omkring nionde tim- tade de högligen och sade:
men ropade Jesus med hög röst, Sannerligen var denne Guds
sägande: Eli, Eli, lama sabak- Son***.
Mk. 15: s11; Lk. 23: 47,
tani? det är: Min Gud, min
55 Men många kvinnor, som
Gud, hvarför har du öfvergif- hade följt Jesus från Galileen ·
Ps. 22: 2. och . tjänat honom, stodo där
vit mig?
4 7 Men några af dem, som på långt afstånd och sågo på,
stodo där och hörde det, sade:
Mlc. lli: 40; Lk. 8: 2.
,
Han ropar på Elias.
56 bland hvilka var Maria
48 Och strax sprang en af från Magdala och Maria, J R'."
• Det är kl. 12 pii. dagen, som judarna. räknade från kl. 6 på.morgonen.
ElJer: jorden.
*** Eller: en Guds Son.

**

enligt Matteus.
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Matt. 28: 1.

kobs och J oses * moder, och de döda; och så blir den sista
viUan viirre lin den första.
Sebedei söners moder.
l\It. 28: 13.

57 Men när det hade blifvit
afton, kom en rik man från
Ai·irnatea, vid namu ;Jmief, hvilken ock· hade blifvit en Jesu
lii.rjuhge.
Mk. lö: 42; Lk. 23: 5o; Jh. 19: 38.

58 D~~rie, gick, till Pilatus
och bcgiirde Jesu kropp. Då
befallde Pilatrni, att den skulle
utliimnm;.
G9 Och .Tosef tog kroppen
och svepte' den 1 en ren linneduk
60 och lade den i sin .nya
grift, som han hade ut.huggit
i klippan, och sedan han hade
vältrat en stor sten för dörren
till griften; gick han därifrån.

65 Pilatus snde till dem:
l)ifr hafvcm I vakt; gtm bort
och t'iir\'arcrn, hiist ] ku1111en.
(j(i Oeh de gingo it.stad och
förrnrade grafvPn med vakten,
sedan de lmde fijrseglat stenen.

28 Knt>itfot.
En iingel visar Rig vid .Jesu graf.
•Jesus s,iälf uppe11harar sig. Väk·
tarna mutas. Jesus instiftar lärolimbetet och uöpelseu.

l\,fen eft~r sabbaten i grynin-

ll'.l gen till första dagen i veckan kom Maria från Magdala
och den andra Maria för att
bese grafven.
Mk. lG: 2; Lk. 24: 1; Jh. 20: J.

2 Och . se, det blef en stor
jordbäfning;
ty en Herrens än}j~s. 53: 9.
gel kom ned. från himmelen och
61 Men där voro Maria från gick fram och vältrade undan
Magdala och den· andra Maria, stenen och satte sig däruppå.
sittande midt emot grafven.
3 Men hans utseende var
62 Och dagen därpå, som så~om Pn ~jun.geld, o~~ hans
var dagen efter tillredelsedn.- kladnad hv1t sasom sno.
gen, församlade sig öfverste- j ~ Men af fruktan för hon?m
presterna och färiseerna hos slrnlfde de vaktande och Llefvo
Pilntns
si'isom döda.
· k
,..3 och s de· H .
5 Men ii.ngel.en
syarade
1
u
.att .d e1re,
F rukoch
.
1rvumorna:
·1 å
d.. v ·n on1- sa<l e t"ll
i
ten
mden.n is1·dge, a<: hen .. ar v1l of'~n: icke I; ty jag vet, att I söken
• a , 11..r an annu e ue . J
d
.
1 fr t
Efter tre dagar står jag upp.
es6usH, en.. c~rskashe:. t h
,
.
au ar ic ·e ar; y an
.. M Bef~ll. alltså, .att graf ven · ii,r uppstånden, såsom han sade.
förvaras mtill tred.ie dagen, på Kommen hit · sen stället hvardet att icke ti1Hifve11tyrs hans est Herren låg.
'
lärjungar må komma och stjäla
Mt. 12: .io; 16: 21; 17: 23.
bort honom oeh Riiga till föl7 Och gån skyndsamt .bort
ket: Han har 1:1tått upp ifrån och sägen hans lärjungar, att

* Eller:

Josefs.

Matt. 28: s.
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han har uppstått från de döda.
Och se, han går före eder till
Galileen; där sko len I få se
honom. Se, jag har sagt eder
det.
Mt. 26: 32.
8 Och de gingo skyndsamt
från griften med fruktan och
stor glädje och spruugo för
att förkunna det för hans Hir·
t jungar.
- - 9 Och se, Jesus mötte dem
och sade: Hell eder. Och de
gingo fram och fattade om
hans fötter och tillbådo ho·
. nom.
Mk. lG: 9.
10 Då sade Jesus till dem:
Frukten icke; gån bort och förkunnen det för mina bröder, på
det att de må gå till Gnlileen;
och där skola de få se mig.

Evangelium

och stnlo bort honom, medan
vi sofvo.
14 Och om det kommer till
landshöfdingens öron*, skola vi
ställa honom tillfreds och laga
så, att I blifven obekymrade.
15 Men de togo penningarna
och gjorde, såsOJU de hade blifvit lärda. Och denna sägen har
varit utspridd bland Judarna
intill derina dag.

lG Men de elfva liirjungarna.
gingo till Galileen, tiH det berg,
där Jesus hade stämt möte med
dem.
J 7 Och nilr de fingo se honom, tillbådo de; men somliga
tviflade.
18 Och· J esns gick fram och
Jh. 20: 11; Ag. 1: 3; 13: 31; 1Kor.15: G. talade till dem, sii.gande: Mig
11 Men medan de gingo, har blifvit gifven all makt i
himmel och på jord.
.
se, då komma några af vakten Ps.
8: 7; Mt. 11: 21; .fä. :I: 35; 13: :i;
till staden och förkunnade för
17: 2; :Er. 1: 22; li.!br. 1: 2; 2: s.
c,iverstepresterna allt det, som
19 Gån alltså och gören alla
hade skett.
folk till lii.rjungnr, <löpande dem
12 Och de församlade sig till Fadrens och Sonens och den
med de äldsta, och de rådslogo Helige Andes namn,
Mk. lG: 15; Lk. 24: n.
och gåfvo en stor summa penningar åt krigsmäunen
20 lii.rande dem att hålla allt,
Mt. 27: G4.
hvad jag har befallt eder. Och
13 och sade: Sägen: Hans se, jag iir med eder alla dagar
lärjungar komma om natten intill tidens slut.

* Rller:

om det blir förhör härom inför landshöfdingen,

