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Evangelium enligt Markus.
1 Kapitlet.
Jesus döpes, frestas, pred,ikar,
botar sjuka och .besatta.

af Jesu Kristi,
Begynnelsen
Guds Sons, evangelium.

8 Jag har döpt eder med *
vatten,men han slmll· döpa
eder med * den Helige Ande.
Ag. 1: 5; 2: 4; 11: 16: 19: 4.

9 Och det hände sig i de
, 2 Såsom det är skrifvet hos dagarna, att J eBus kom från
profeten Esaias: »Se, jag sän N asaret i Galileen och blef
der min ängel framför ditt an döpt af .J ohannes i Jordan.
sikte, hvilken skall hereda din
Mt. :1: 13; Lk: 3: 21.
Mal. 3: 1;
väg;
10 Och strax, då han steg
Mt. 11: 10; Lk. 7: 27.
upp
ur vattnet, såg han him
3 en ropandes röst är i ök
larna rerrma och Anden såsom
nen: Bereden Herrens viLg,
en dufva fara ned öfver honom.
gören hans stigar raka;»
l

Es. 40: 3; Mt. 3: 3; Lk. 3: 4;
Jh. l: 15, 23 •

.4 så kom Johannes och döpte
i öknen och predikade sinnes
ändringens dop till syndernas
förlåtelse.
Mt. 3: l; Llr. 3: 3.
5 Och till honom utgick hela
judiska landet och alla J eru
sale-ms invånare; och de döp
tes af honom i floden J m'dan,
bekännande sina synder. Mt. 3:!j.
u Men J ohannes var klädd
i . kamelhår och hade en litder
gördel om sina länder, och h'an
åt gräshoppor och vild honung.

Jh. 1: 32.

11 Och en röst kom från
himlarna: Du är min älskade
Son, till hvilken jag har väl
behag. Ps. 2: 7: Es.42: l; Mt. 3: 11;
17: 1i; l\'llr. 9: 7; 2 I'et. 1: 17.

12 Och strax dref Anden
honom ut till iiknen.
Mt. 4: 1; Lk. 4: l.

13 Och han var i öknen i
fyrtio dagar och frestades af
satan, och han var bland vild
djuren; och änglarna tjänade
honom.
Mt. 4: 11; Ebr. 1: 6.

Mt. 3: 4; :1 Mos. 11: 22.

14 Men sedan Johannes hade
7 Och, han predikade och
blifvit
satt i fängelse, kom Je
sade: Efter mig lwmmer den,
som är· starkare än jag, och sus till· Galilccn och predikade
hvilkens skorem jag icke är evangelium om Guds rike,
Mt. 4: u: Lk. 4: H; Jh. 4: 43.
värdig att böja mig lled och
,
l5siigande: '1'iden är fullo.
Mt. 3: 11;
upplösa.
Undad, . och G uds rike är nära j
L~. ,3; 16; Jh. 1: 26, 27; Ag. 13: 25.

* Ordagrant.:
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Mark. 1: 16.
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iindren edert flll1nC och tron
evangelium.
Mt. :I: 2.
16 Och niir han vandrade ut
med galileiska hafvet, såg han
Simon och Andreas, hans bro
der,liigga ut not i hafvct; ty
de voro fiskare.

25 Och JCflUfl talade fltriingt
till honom, fliigande: 1'ig och
far ut ur honom.
26 Då ryckte den orene an
den honom och ropade med
hög ri,ist och, for ut ur honom.
27 Och alla förskrlicktes, så
Mt. 4: 18; Lk. 5: 2.
att de frågade hvaraudra och
17 Och .Jesus sade till dem: sade: H vad1ir (Tetta ? H viIken
Följen mig, så skall jag göra ny lära iiI' detta? Ty med makt
eder till miinniskofislmre.
befaller han iifven öfver de
Ag. 2: 37~.n.
lorena andarna, och de .lyda
18 Och Rh'ax öfvergåfvo de honom.
28 Men ryktet om honom gick '
sina niitoch.. följde hOl10m. ,
19 Och nar han hade gått strax nt i Galileen och heIfi
ett litet stycke vidare, stig han trakten diiromkring .
•1akob, Sebedei son, och J 0
O
.
29
ch de gmgo strax ~lt
hamles, haus l)l~oder, hvilka ock
i båten lagade i ordning Rina u: Rynagog:m och k~mmo bIl /
Mt. 4: 21. Snnons och AlldreaR hUR med
niit.
20 Och strax l~allade hau J akob och Johannes.
Mt. 8: H; Lk. 4:'38:
deni till siO"' och deöfverO"Mvo
sin fader §~bedeus i biitel~ med
30 Men Simons sviirmoder
legodriingarnaoehfUljdehonom. låg sjuk i feber, och strax
tnlade de llledhonom om henne.
, 21' Och de gin go in i Ka
31 Och han gick fram och
pel'llamll; och Rh'ax p~t saLLaten tog heurie vid handen och reste
gick han in i synagogan och upp henne; och strax lllmnade
l\It. 4: 13, 23; LIr. 4: 31. febel'll henne, och hon tjänade
lärde.
22 Och lIe hiipnaue (jfvnl' dem.
hans liira: Ty hun liirde dem,
:32 Men uitr det hade Llifvit
sitsom en Rom har makt, och afton, och Bolen gått ned, förde
icke såsom de skriftliirda.
dc' till hOllOm alla, som vora
l\It. 7: 28, 29; Lk. 4: 3'2.
sjuka
oeh b,esatta.
23, Och strax var däri deras
Mt. 8: 1 G; LIr. 4: ,40.
synagoga en mall med en oren
,33
Och
hela staden var för
ande; och han skriade
samlad vid uUrren.
, LIr. 4: '3:1.
:14 Och han botade många,
24 och sade: Ack, hvad hafva
vi att göra med dig,' J'esus från som ledo af hvarjehanda sjuk
Nasaret? Har du kommit för domar; och han u,tdref många
att fördärfva oss ? Jag vet, onda andar och tillstadde icke
andarna att tala; ty de kände
hvem du är: Gnds Helige. '
Mt. 8: 29.
honom. LIr. 4: 41; Ag. 16: 17, 18.
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35 Och bittida långt fUre bjndit, till ett vittnesbörd' för
3 Mos. 14.: 2; 1\rt. 8: •.
dagningen stod ,han npp och dem.
45
Men
han
gick ut och be
gick ut och begaf sig bort till
gynte
ifrigt
förkunna
och ut
ett öde ställe; och där bad han.
sprida saken, så att .J esus icke
Lk. 4: 42.
36 Och Simon' och dc, som mer kunde uppenbarligen gå in
voro med honom, skyndade i någon stad, utan uppehöll sig
utanför. på öde ställen; och de
efter honom.
till honom frånalIahåll.
kommo
37 Och när dc funno honom,
Lk. 5: 15.
sade de till honom: Alla söka dig.
38 Och .han sade till dem:
2 Kapitlet.
Låtom oss gå annorstädes, till
Jesus
botar
en lam i Kapernaum,
de närgränsande småstäderna,
kallar
Levi
och äter med publika
på det att jag iifven ditr må pre
ner och syndare.
dika; ty därtill har jag gått ut.
Lk. 4: 43.
ch efter några. dagar gick
han åter in i Kapernaum;
39 Och han predikade i deras
synagogor örver hela Galileen och det förspordes, att han var
i ett hus*.
Mt. 9: t.
och utdref de onda andarna.
. 2 Och strax församlade sig
40 Och till honom kom en många, så att icke ens platsen
spetälsk man och bad honom utanför dörren mer kunde rym
och föll på knä för honom och ma dem; och han talade för
sade till honom: Om du vill, dem ordet.
3 Och de kommo och förde
kan du göra mig ren.
Mt. 8: 2; Lk. 5: 12.
till honom en lam, som bars
41 Men J ellus, som intogs af af fym män.
medlidande, sträckte ut handen
4 Och då de icke kunde
och rörde vid honom och sade komma honom näm för fol
till honom: .Tag vill, blif ren. kets sknll, aflyfte dc taket på
42 Och när .han hade sagt huset) där han var,' och gjorde
detta, gick spetälskan strax bort en öppning och sänkte ned sän
från honom, och han blef ren. gen, hvarpti den lame låg.
5 Men nItr JestIs såg deras
43 Och Jesus tilltalade ho
nom strängeligen och dref strnx tro, sade han till den lame:
:Mitt barn, dina synder äro dig
ut honom
44 och sade' till honom: Se förlåtna.
Lk. 5: 18.
6 Men där sutto några af de
till, att du icke säger det för
någon, utan gå bort, visa dig skriftlärd~l och tänkte, i sinn
.
för presten och offra för din hjärtan:
7 H varför talar denne så
rening,h.vad Moses har på

O

* Eller:

hemma.
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dana hädelser? Hvem kan för med pnblikanerna och flyndar
låta synder utom Gud allena? na sade de till hans lärjun
Job 14: 4; Ps. 32: 5; Es. 43: 25.
ga~': Han äter och dricker ined
8 Och strax förnam Jesus i publikanerna och syndarna!
17 Och nlir .resus hi5rde det,
sin ande, att de så tiinlde inom
sig själfva, och sade till. dem: sade han till dem: De, som
H varför tänken I sådant l edra äro starka, hehöfva icke någol).
hjärtan?
Ps. 139: 2. lälmre, utan de, som äro lidande;
9 Hvilket är lättare att fli~gu jag hal' icke kpmmit för att
till den, som. iir.. laom: Dma kalla rättfärdiga, utan syndare.
synder äro dIg forlatna, ell~r
Mt. 9: 12, ,! 3; JJ~. 5: 31, 32;
att säga: Stå upp och tag dm
1 ~lm. 1. 15.
säng och gå?
18 Och Johannes' lärjungar
10 Men på det att I mån och fnriseerna höllo frista. Och
veta, att människans. Son hal' de kommo och sade till honom:
makt på jorden att förlåta syn Hvarför fasta Johannes' Hir
der - sade ha~ till.den lame  jungar och fariseernas lärjnn
11 så säger Jag dIg: Stå upp, gar, men dina lärjungar fasta
icke?
tag din säng och gå hem.
Mt.. 9: 14; Lk. 5:33~
19 Och .Jesns sade till dem:
12 Och strax s~od ha~ upp,
~og sän~en och gIC~ ut l allas Icke kunna väl bröllopssven
as~n, sa att al.~a hapna~~ och nerna fasta, medan brudgum. . .
prIsade. Gud, . ~agande: Sadant men iir ibland dem? Så länge
hafva VI aldrIg sett.
dc hafva brudgummen ibland
13 Och han gick åter där sig, kunna de icke fasta.
ifrån utmed hafvet, och allt
20 Men dagar skola komma,
folket kom till honom, och han då brudgummen skall tagas
liirde dem.
ifrån dem; och då skola de
]t! Och när han gick där fasta på. den dagen.
Jh. Iii: 5, 6.
förbi, såg han Levi, Alfei sop,
sitta vid tullen, och sade tIll
21 Ingen SYl' en lapp af
honom: Följ mig. Och han okrympt kläde p:~ en gam~al
klädnad; annars nfver det tIll
stod upp och fi5ljde honom.
Mt. 9: 9; Lk. 5: 27. .
satta nya stycket något fr:ln
15 Och. det hän?c SIg, då det gamla, och hålet blir värre.
han satt tIll bords l hans hus,
Mt. D: 16; Lk. 5: 36.
att iiJven många p~lblikn.nel'
22 Och ingen slår nytt vjn
och syndare sutto tIll. bords i gamla läglar; annars spränger
med Jesus och hans lär.Jtmga~; det nya vinet sönder läglarna,
ty de voro många och hade följt och vinet spilles ut, och läg
med honom.
larna fördärfvas ; utan nytt vin
16 Och nitr de skriftlärda böl' slås i nya läglar.
och fariseerua sågo, att han åt
1 Kor. 11: 29.

I
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23 Och det hände sig, att
han på sabbaten gick genom
sädesfält; och hans lärjungar
begynte att, under det de gingo,
afrycka axen. l\rt. 12: 1; Lk. 6: 1.
24 Och fariseernn sade till
honom: Se, hvnrför g(ira do
på sabbaten det, som icke iir
lofligt?
5 Mos. 23: 25.
26 Och han sade till dem:
Hafven I aldrig ULst, hvad Da
vid gjorde, då han själf och de,
som voro med honom, ledo brist
och blefvo hnngriga;
l Sam. 21: 6; Mt. 12: 3.

Mark. 3: 11.

3 Och han sude till mannen,
som hade den förtvinade han
den: Stå upp och kom fram.
4 Och han sade till dem:
Är det lofligt på sabbaten att
göra godt eller att göra ondt?
Att frälsa ett lif eller att döda?
Men de tego.
5 Och han såg sig omkring
på dem med vrede, bedröfvad
i5fver deras hjiirtas förhärdelse,
och sade till mannen: Sträck
ut din hand. Och han sträckte
ut henne; och hans hand blef
återställd.
6 Df~ 'gingo fariseernn strax
ut och rådslogo med Herodi
anerna mot honom, huru de
måtte förgörn honom.

26 huru 'han gick in i Guds
hus under öfverstepresten Abja
tars tid och åt skådebröden,
som det icke är lofligt för an
Mt. 22: 16.
dra än presterna att äta,. och
gaf iifven åt dem, som voro
7 Och Jesus begaf sig med
med ,honom?
2 Mos. 29:32; sina lärjungar bort tilIhafvet,
3 Mos. 8: 31; 24: 5, 9.
och med honom följde e!! stor
27 Och han sade till dem: mängd
från Galileen. A fven
Sabbaten blef gjord för män från J udeen
Mt. 4: 25.
niskans skull, icke människnn
8
och
från
.J
erusalem
och
för sabbatens skull.
från
Idumeen
och
från
andra
28 Så är nu människans Son
sidan J ordan och fråli traJ{':'
herre äf'ven öfver sabbaten.
tern a omkring Tyrus och Sidon
Mt. 12: s; Lk. 6: 5.
kom till honom en stor mängd,
när de hörde, hvilka stora ting
:1 Kal)itlet.
han gjorde.
En man med en förtvinad hand bo
9 Och han sade till sina lär
tas. Dc tolf väljas. Synd mot den
Helige Ande.
jungar, att en båt skulle hållas
ch han gick åter in i syna i beredskap åt honom rör fol
gogan, och där var en man, kets skull, på det att de icke
som hade en förtvinad hand. måtte tränga honom.
10 Ty hnn botade mångn, så
Mt. 12: 9; Lk. 6: 6.
2 Och de vaktade på honom, att alla, som hade några plå
om han skulle bota honom på gor, föllo öfver honom, på det
sabbaten, på det att de måtte att de måtte få röra vid honom.
11 Och när de orena andarna.
anklaga honom.

O
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Rågo honom, fiHlo dc. ned fiir
honom och ropade, sägande:
Du är Guds Son.
12 Och han tillsade dem
strängeligen, att dc icke skulle
uppenbara honom.
Mk. 1: 2!i •.
13 Och han Bteg upp på
berget och kallade till sig,
hvilkahan själf ville; och dc
kommo till honom. Mt. 10: l;

Rehu]; och: }\led de onda an
darnaR furste utdrifver han de
onda andarna.
Mt. 9: 34;
Jh. 7: 20; 8: 48, 52; 10: 20.

I . 23

Mk. G: 7; Lk. 6: 12; 9: 1.

Och han. kallade ~e~ till
fng och sade till dem l hk?el
ser: Huru kan satan utdrlfva
satan?
. Mt.. 12: ..25.
24 Och ..0~11 e.~~ I?ke.bhr son
d.radt .mot SI.!? sJ alf t, sn kan det
rIket ICke bhfva bestående.
25 Och om ett hus blirsöndradt ~ot sig. sjiilft, så. kan det
husetlCke bhfvu bestaende.
26 Och .om.. ~n~an sätter s.il?
upp mot SIg sJRlf och har bh!
vi~; söndrad, så kan han icl~c
bhfva bestående, utan det ar
slut med honom.
,
27 Ingen kan 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.

14 Och hun förordnade tolf
på det att de skulle varu med
honom och att hun skulle ut_I
sända dem till att predika
15 och hafva makt H,tt bota
sjukdomar och utdrifva de onda
andarna:
16 Simon, hvilken han gaf
tillnamnet Petrus;
Jh. 1: 42.
17 och Jakob, Sebedei sonJ
och Johannes, Jakobs broder;
och hal! gal' dem tillnamnet
Boanerges, det är, åskdundrets
Mt. 12: 29.
söner;
. .
28 Sanllerligen s ägerjag eder :
18 och Andreas och FIhppus; Alla Bynder skola förlåtas män
och Bartolomeus och Matteu.si , niskors barn, äfven alla hädel
och Tomas och Jakob, Alfm ser hvarmed de än må häda'
son; och Taddeus och Simon Mt. 12: 31; Lk. 12: 10; Ebr. 6: 4;'
från Kana;
I
1 Jh. 5: 16.
1~ och .Judas Islniriot, den- I 2~) men hvilkell som hiidltr
samme som förrådde honom. den Helige Ande, han har in
90 O l d l
h
O h gen förlåtelse till evig tid, utan
c l e rammo
cm.
C
..
. syn
- d.
i'
lk
s k y Id'19 t'll
l
en eVIg
.
d et sam la d e SIg ater 10 ,sa• ar 30
T d
d H
h
att de icke ens kunde få äta.
Yd e sa e: an ar en
C)1 OCh nar
.. h [tns anh"OrIga
.
oren an e.
hörde detta, gingo de ut, för
31 Så konuno då hans mo
att gripa honom; ty de sade: der och hans bräder ; och de
Han är utom sig.
stannade utanför och sände till
22 Och de skriftlärda, som honom för att kalla honom
Mt. 12: 46; Lk. 8: 19.
hade kommit ned från Jern- till sig.
salem,' sade: Hall har· Beel32 Och mycket folk satt om
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kring honom; och de sade till
honom: . Se, din moder och
dina bröder äro därute och
Lk. 8: 20.
söka dig.
33 Ochhn.n svarn.de dem, su
gande: .Hvilken iiI' min moder
eller mina bröder?
34 Ochhn.n S{4g sig ö'mkl'il1g
på dem, som sutto rundtom
kring honom, och sade: Se,
min moder och mina bröder.
35 Ty hvilken som gör GudR
vilja, hau iiI" min broder och
syster och moder.

4: Kal)itlet.
Liknelser om de fyra sli.desll.krarna
och senapskornet. Jesus sofver i
bäten och stillar stormen.

han begynte åter lära vid
Ochhafvet;
och till honom för-

samlndes ganska mycket folk,
så att han steg i en båt och
satte sig uitri på harvet; och
allt folket var på land vid
llft f ve t .
Mt. ] 3: ].
2 Och han liirde dem mycket
i liknelser .och sade till dem i
sin undervisuiuO':
Mt. 13: :I; °Lk. 8: 4.

3 Hören. Se, såningsmannen

gick ut för att s~\.
4 Och det hlinde sig, att då
han sådde, föll en del vid vit
gen, och fåglarna kommo och
åto upp det.
5 Och en del föll på den
stenbundna markell, där det
icke .hade mycken jord; och
det gick strax llpp, därför att
det icke hade djup jord;.
6 men när solen hade gått
upp, förbrändes det, och. dilr

för att det icke hade rot, för
torkades det.. .
7 Och en annan· del föll
ibland. törnenn, ; och törneua
gingo ilpp och förkviifde det.,
och <1e.t gat ingen frnkt.
S Och en annan del föll i
den goda jorden; och det guf
frukt, som gick upp ochviixte,
och det. bar dels trettiofaldt,
dels sextiofaldt och dels hun. .
drafaldt.
9 Och hau sade: Den som
har öron till att höra, han höre.
10 Men. niir han blef alleun,
frågade honom de,. som voro
med honom,' jiimte de tolf om
1'1 l
l me sen.
Mt. 13: 10.
11 Och han sade till dem:
Eder är det gifvet att veta Guds
rikes hemlighet, men de andrn.,
som äro utanför, meduelas allt
i liknelser;
.
12 på det att de seende skol~
se och dock icke förnimma,
och hörnndehörn.
och dock
.
icke förstå, på det att de icke
må omvända sig, och synderna
förlåtas dem.
ES;' G: ~; 29: 10.

I

Lk. 8: 10; .Jh. 12: 40; Ag. 28:.26.

13 Och han sade till.dem:
Förstån I icke denna liknelse?
Och huru 'skolen I begripa alla
liknelser'? ..
14 8åniugsmannen sår ordet.
15 Men de vid vägen tiro de,
hvarest ordet blir sådt, och då
de hafva hört det, kommer
strax satan och tager bort 01'-.
det, som har blif'vit. sådt hos,
dem.
Mt. 13: 19.
16 Och likaledes de, som
hafva blifvit sådda på den sten

72

Mark. 4: 17.

bundna marken, äro de, som,
då de hafva hört ordet, strax
mottaga det med glädje j
17 och de harva icke rot i
sig sjiilfva, utan Rtå till en tid j
när sedan trångmål eller för
följelse pitkomrner för ordets
skull, strax taga de anstöt.
18 Och de, som hafva blifvit
sådda ibland törnena, iiro de,
som höra ordet,
19 och denna tidens bekym
mer och rikedomens svek och
de andra begärelserna komma
in och förkväfva ordet, och det
bli}' utan frukt.
1 '~'im. ~: .1Y·
20.0ch. dC.l..somJlafva.b]!.tv1t
såddalueii ~6a;i- J·ö-.. .den äro
··---"h";'"'.;;:>''''--a'''''''' .'1"")""
d~ som _~!~,~9.F .E;lLQC1 ..Il101 -,..
tag'n-dtrlr-och btLrn frul.~tdels

tretti't)mB't-öcrC(f~l~)ie:x.tiofaldt.
ö'ölr"'delirli'liiidrnfaldt,

"~'2i-'ö~h;"'h~~''''~~d'~~ill dem:
Icke kommer väl ljuset för att
siitt.as under skiip})an eller nn
der bänken? K0mmer det icke
för att siittas pit ljusstaken'?
Mt. 5: lfi; Lk. 8: 16;

]l:
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25 'fy hvilken som har, åt
honom skall gifvas; och hvil
ken som icke har, från honom
skall ock det tagas, som han
har.
Mt. 13: 12; 25: 29;
Lk. 8: IS; 19: 26.

2G Och han sade: Så iiI' Guds

rike, som nitr en man kastar
säden i jorden
27 och sofver och stål' upp
natt och dag; och säden går
upp och vlixer, han vet själf
icke huru.
28 Af sig själf b~ir jorden
först brodd, sedan HX, sedan
fullmoget hvete i axet. 
29 När nu frukten tillåter
lOt h
l' er." t
l t t
(c" S rax a er an len 0.1" y
skördetiden är för handen.
30 Och han sade' ,Hvarvid
skoln vi likna G~ds rike'? Eller
med' hurudan lik~else skola yi
beteckna det?
31 Det iiI' såsom ett senaps
korn, hyilket., niil' det utHtlS i
jorden, är det minsta af nlla
frön, som finnas på jorden.
Mt, 13: 31; Lk. 13: 18.

22 Ty intet iiI' hemligt, som
32 Och när det iir sådt, går
icke sknn uppenbaras; icke det upp och blir sWrst af alla
heller har något blifvit för trii.dg~'\.rdsYiixter och skjuter
borgndt, ut.om för' ittt komma stom grenar, så att himmelens
i dagen.
fåglar kunna bygga sina bon
Mt. 10: 26; I"k. 8: 17; 12: 2.
under dess skugga.
23 Om någon har öron till
33 Och i mångn sådana lik
att höra, han höre.
nelRer talade han till dem or
d t lIt f t
d 1". ådd
Mt. 11: Hi; Mir. 7: 16.
24 Och han sade till dem: e, a e er SOlU e !OrlU
e
Sen till, hyud I hören, Med höra.
Mt. 13: 34.
34 Och utan liknelse talade
det mått, hvarmed I mitt.en,
skall det mätas åt eder; och han icke till dem; men afsides
det skall gifvas eder ännu mer. :lttydde han allt för sina lär
Mt. 7: 2; Lk. 6: 38.
.l ungar.

enligt l}Iarku8.
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35 Och samma dag, när det
hlef afton, sade han till dem:
Låtom oss fara öfver till andra
1tranden. Mt. 8: 18, 23; Lk. 8: 22.
36 Och sedan do hade låtit
folket gå, togo de honom med
sig, såsom han var, i båten;
men äfven andra båtar voro
med honom.
37 Och det uppkom en häftig stormby; och vågorna slogo
in i båten, så 'att den redan
begynte fyllas.
38 Och han själf sof på hyendet i aktern. Och de väckte
h 0110 m och sade till honom:
Lämre, frågar du icke efter,
att vi förgås?
39 Och han stod upp och
talade strängt till vinden och
sade till hafvet: Tig, var stilla.
Och vinden lade sig, och det
blef ett stort lugn.
40 Och han sade till dem:
Hvarför ären I så rädda? Huru
kommer det till, att I icke hafven tro?
41 Och de fruktade högligen
och sade till hvarandra: Hvem
är viiI denne, eftersom äfven *
vinden och hafvet lyda honom?

ten, kom emot honom utur grif
terna en man med en oren ande,
3 hvilken hade sitt tillhåll i
grifterna; och icke ens med ked
.101' kunde någon vidare binda
honom.
4 Ty han hade många gån
ger varit bunden med fotbojor
och kedjor, och kedjorna hade
blifvit sönderslitna. af honom,
och fotbojorna si:inderbl'utna;
och ingen förmådde styra honom.'
5 Och han var alltid, dag
och natt, i grifterna och på
bergen och ropade och slog
sig själf med stenar.
6 Men då han fick se Jesus
på långt håll, sprang han och
föll ned för honom
7 och ropade med hög röst
och sade: H vad har jag att
göra med dig, Jesus, Guds,
den Högstes, Son? J ag be
svär dig vid Gud, att du icke
plågar mig.
8 Ty han sade till honom:
Far ut ur människan, du orene
ande.
.
9 Och han frågade hOJlOm :
Hvud är ditt namn? Och han
sado till honom: . Legio ** är
mitt nnmn, tyvi,äl'o många.
5 Kapitlet.
10 Och han bud honom myc
Jesus utdrifver onda. andar, stillar ket, att han icke skulle skicka
en kvinnas blodgång och uppväcker dem bort ifrån den tmkten.
Jairi dotter.
11 Och dUr betade vid berch de kommo till andra si get en stor svinhjord.
Mt. 8: 30; Lk. 8: 32.
dan hafvet, till Gemsenernas
12 Och de onda andarna
land.
Mt. 8: 28; Lk. 8: 26.
2 Och strax han steg ur bå- bådo honom och sade: Sänd

O

\

l'

I

I
i

... Eller: både.

n En aldelning romerskt krigsfolk; sedan ett stl)n-e J!.Jltal i a.llmänhet.
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oss !;il] svinen, att vi mit ram
in i dem.
13 Och han tillät dem det.
Och de orena andarna foro ut
och foro in· i svinen ; och hjor
den tlIl ett antal af omkring
två tusen störtade sig utför
branten i hafvet, och dc drunk
nade i hafvet. '
14 Men de, som vaktade svi
nen, flydde och berJittadcdct
j staden och. på landsbygden.
Och de gingo ut för att se,
hvad det var, som hade skett.
15 Och dekommo till Jesus
och sågo den hesatte, som hade
haft legionen, Ritta klädd och
vid sina sinnen; och dc fruk
tade.
16 Och de, som hade sett
det, förtäljde för dem, ,huru
det hade til1gått med den be
satte" och om svinen.
17 Och de begynte bedja ho
nom gå bort ifrån deras griin
ser.
Ag. 16:' all.
18 Och när han steg i bå
ten, bad honom den, som' hade
varit besatt, att få vara med
Lk. 8:'38.
honom.
Hl Men han ti1l8taddeho
nom det icke, utan sade till
honom: Gå hem till de dina
och berätta för dem, huru stora
ting Herren har gjort med dig,
och lmru han har fÖ"barmat
sig· öfver dig.
20 Och han gick bort och
begynte förkunna i Dekapo
lis*, huru stora ting Jesus
hade gjort med honom. Och
alla förundrade sig.

Evan,qeliu,'1n

21 Och J\iir .J esushade .farit
öfver igen i båten till andra
stranden, församlades' mycket
folk till honom; och han vm
vid hafvet. .
l\1t. 9: l.
22 Och det kom en af sy
nagogföreståndarna vid namn
Jairus ; och, när. han fick se
honom, föll han ned iör hans
feitter
Mt. 9: 18; Lk. 8: 41.
23 och bad, honom mycket,
sägande: . Min lil.la dotter ligger
på Ritt -yttersta; Jag beder dig,
att du kommer ,och lägger hlin
derna på henne, på det att hon
må bliJva frälst och lefva.
24 Och han gick med ho
nom; och honom följde myc
ket folk, och de, trängde ho
nom.
25 .Och. där var en kvinna,
som hadehat't blodgång i tolt'
år;
3 Mos. 15: 25;

I

l\H. 9: 20; Lk. 8: 43.

26 och hon hade lidit myc
ket af många. läkare och upp
offrat allt, hvad hon ägde,
och hade dock icke haft nå
got gagn däraf, utan snarare
hlifvit sämre. ,
27 Niirhon hijrde talas om
J OR118, kom hon 1 foikhopen
bakifrån och rörde vid hans
öfverkl1idnad.
28 Ty hon sade: Om jag får
röra allenast vid hans kläder,
så blir jag frälst.
. 29 Och strax uttorkades hen
nes blods källa, och hon kände
i sin kropp, att hon var hel~
bregda från sin plåga. '
30 Och J esns förnam strax

.* Elltrakt pa II-nqrlJ, sidq,n ijfre Jo:rc;lan medtjostädcl'.
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inom sig, att kraft hade ut
39 Och när han kommit in,
gått ifrån honoin *, och viinde sade han till dem: H varför
sig ,om i folkhopen och sade: sorlen och gråten I? Barnet
Hvem rörde vid mina. kläder? är :.icke dödt, utan det sofver.
Lk. G:

Mt. 9: 24; Jh. 11: 11.

19.

31 Och hans lärjungar sade
till honom: Du ser, att fol
ket tränger dig, och dn säger:
Hvem rörde vid mig?
'
32 Och han såg sig omkring,
för att få se henne, som hade
gjort detta.
'
33 Men kvinnan fruktade
och bäfvade, ty hOIl visste,
hvad som lmde hlil1dt henne,
och hon kom och nm lied
för honom och sade honom
hela' sanningen. 3 Mos. 15: 25.
34 Och han sade till henne:
l'rlin dotter, din tro har frälst
dig;' gå i frid och var hel
bregda från din plåga.

'.

40 Och de hånlogo -åt ho
nom. Men han ,dret' ut dem
alla och tog med sig barnets
fader och moder och dem, som
voro med honom, och gick in,
diir barnet låg i
41 och han tog bllrnet vid
handen och sade till. henne:
'ralita kumi, hvilketbetydel':
Flic]m, jll.g siiger dig, stl\ upp.
42 Och strax. Htod flickan
upp och gick; ty hOll· var toll'
år gammal. Och de bIefvo
öfvermåttan häpna.
43 Och hun befallde dem
eftertryckligt, ntt ingen skulle
fä veta dettå; och han sade,
Mt. 9: 22;Mk. 10: 52.
man skulle gifva henne
35, Medan han iinnu talade, att
att
iita.
kommo några; från synagog
föreståndarens hus och sade:
6 Kal) itlet.,
Din dotter är dud i hvarf<:ir
gör du läraren vidare besvär? Jesus lärer i sin iåJerhestad; 11t·
J~k.

8:

49.

,

3G Men då Jesus hörde, hvad
som talades, sade han till
synagogföreståndaren: Frukta
icke' tro allenast.
37' Och han tillstadde icke,
att någon följde med honom
utom Petrus och ~fakob och
J ohånnes, Jakobs broder.
38 Och' de kommo till sy
nagogtöreståndarells hus, och
han fick se en sorlande mängd
och människor, som gräto och
jämrade sig mycket.

sänder de to11". .Tollannes hals
hugges. Jesus bespisar fem tusen
män 'och går pä vattnet.

'.. .
han ~ICk .ut ~~mfrån och
kom tIll sm fadernestad;
och hans liirjungar följde ho
Mt.' 13: 1i4.
nom.
2 Och när: sabbaten, kom,
begynte hfln Iii,ra i synagogan;
och :många, som hörde honom,
häpnade och sade: H varifrån
har denne fått detta'? ' Oeh hvad
Ur det för en visdom, som har
blifvit honom gifven'? "Och så·

I och

'" Ordagrannt: Och Jesus, som strax märkte inom sig den
honom utgän~na kraften ...

fr~n

Mark. ():

a.
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dana kraftiga gärningar, som skor* på fötterna och icke biira'
ske genom hans händer!
två lifklädningar.
Ag. 12: 8.
Lk.4:

O

16.

..
d
. l'
10 ch han sade till dem:
3 Ar
enne IC ce tImmer- H h l t I . . . tt h
mannen, Marias son, och J n- o·v:~l· s k gan 1 1 t~ll dUS'
kobs och .loses' och .l udas' Isa • l bvenrt f~våar d( nr't 11 t ;~s
gan o
r n en ra \: en .
·
b d ? O h ..
?C h S lmons ro er..
c aro
Mt. 10: Il; Lk. 9: •.
ICke hans ··systrar
hos 08S?
11 Ocll h varl'lel st de lC
. k
. har
l sot
t t e SIg
Ocl l (e
P'å h on om.
.1
11 l .. . :I e
Jh. 6: 42.
mottaga euer. e er lOra ec er,
1\;f
J
d
t'll
d
.
gän
bort diil'lfrän och skaken
4 lt en esns sa e 1
t som ar
.. un der
~ t
.. . k J',. ] em:
t d a f' e der st oft e,
E n prote
nr IC ~e . lOra \: a
d f·tt
rH
tt 'tt b" d
utom i sitt fäderneslnnd' och ~.. rad o er, l e VI nes or
f"
lUr
em.
Mt . 10'.~,
l' 1'"v,
·
bland SInn
r antl er och'1 SI'tt Lk.
9: {j; 10: 10-12; Ag. 13: 51; 18: 6.
hus. Mt. 13: 57; Lk. 4: 24; Jh. 4: H.
12 Och de gingo ut och pre
() Och han kunde icke där dikade, att man skulle ändra
Mt. 3: 2.
göra en enda kraftig giirning, sitt sinne.
utom att hnn lade hitndcrnll.
]3 Och de utdrefvo många
på några få Rjukn och botnde ondn nndar och smorde mångn
Mt.Ul: {jS. sjuka med olja och botade dem.
dem.
6 Och han förundrade sig
Jalc. 5: 14.
öfver deras otro; och han gick
14 Och konung Herodes ***
ut i byarna däromkring och fick höm detta, - . ty hans
Hirde.
Mt. 9: 36; Lk. ]3: 22. namn hade blifvit käntlt 
och han Badet: Den Johannes,
7 Och han kallade till sig Rom döpte, har uppstått från
de tolf och begynte utsända de döda, och diirför verka i
dem, två och två, och gaf dem honom de~sa krafter.
makt öfver de orena andarna.
Mt. 14: l; Lk. 9: 7, 19.
Mt. ]0: l; Mk. 3: 13, u; r,k. G: 13; 9: ].
15 Men anura sade: Det iiI'
8 Och han bjöd dem, att de Elias; andra äter sade: Det
icke skulle taga något med sig iiI' en profet såsom en af pro
på viigen utom allenast en staf; feterna.
Mt. 16: H.
icke bröd, icke rensel, icke penlG Men då Herodes hörde
ningar i bältet;
detta, sade han: Denne är den
1\1t. 10: 9; I,k. 9: a.
.lo11anne8, som jag halshögg;
9 men att de skulle hafva han har uppstått .från de döda.

I

f

t

* Det grekiska ordet betyder egentligen sandaler, det är sulor, som
bundos under :rutterna, då däremot det ord, som i Mt. 10: lO öfversättes
med skor, kan betyda en mera fullständig fotbeklädnad.
Ordagrannt: gån bort därifrån.
*** Herodes Antipas, en son till Herodes den store oclt lydfurste 1
Galileen.
~
t Annan läsart: man sade.

**

enligt Ma't'kus.
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17 Ty, Herodes hade själf
sändt bort och låtit gripa J 0
hannes och sätta honom i fän
gelse för Herodias' , sin broder
l?ilippi hustrus skull; ty han
hade gift sig med henne.

Mark. 6: 88.

begära? Men hon svarade: J 0
hannes döparens hufvud.
25 Och hon gick strax skynd
samt in till konungen och be
giirde och sade: J ag vill, att
du genast gifver mig på ett fat
Lk. 3: 19, 20.
J ohannes döparens hufvud.
26 Och konungen blef myc
18 Ty Johannes hade sagt
tiJl Herodes : Det är dig icke ket bedröfvad; dock för eder
lofligt att hafva din broders nas och sina bordsgästers skull,
3 Mos. 18: 16; 20: 21. ville han icke afvisa henne.
hustru.
Mt. 14: 9.
19 Men Herodias hade ondt i
27 Och strax sände konun
sinnet emot honom och ville dö
da hOllOm ; men hon kunde icke, gen en lifdrabant och befallde
20 ty Herodes fruktade J 0 hOllOm att hämta hans hufvud.
28 Och . han gick bort och
hannes, vetande, att han var
en rättfärdig och helig man, halshögg honom i fängelset
och han beskyddade honom; och frambar hans hufVlld på
och när han hade hört honom, ett fat och gaf det åt flickan,
rättade han sig i mycket efter och flickan gaf det åt sin moder.
29 Och när hans lärjungar
honom" ; och han hörde ho
hörde
det, kOl1nno de och togo
nom gärna.
hans lik och lade det i en grift.
Mt. 14: 5; 21: 26; Jh. 5: 35.
Mt. 14: lo.
21 Och när en läglig dag
kom, dU. Herodespå sin fö
30 Och apostlarn'a försam
delsedag gjorde en måltid fUl' lades till Jesus och omtalade
siM stormun och, krigshöfdin för honom allt, både hVRd de
gar och för de förnämsta i hade gjort och hvad de hade
Galileen, 1 Mos. 40: 20; Mt. 14: fl. lärt.
Lk. 9: 10.
22 och Hero dias' egen dot
31 Och han sade till dem:
ter kom in och dansade och Kommen I allena nfsides med
behagade Herodes och hans mig till en öde tI~nkt och hvi
bords gäster, snde konungen, till len eder något litet. Ty det
flickan: Begär af mig, hvad var många, som kommo och
helst du vill, så skall jag gifva gingo, så att de icke ens hade
dig det.
.
tid till att äta.
Mk. 3: 20.
23 Och han lofvade henne
32 Och de foro bort i bäten
med en ed: H vadhelst du be till en öde trakt afsides.
giir af mig, skall jag gifva dig,
Mt. 14: 13; Jh.. 6: 16.
ända till hälften af mitt rike.
33 Och de sågo dem fara
24 Och hon gick ut och sade sin väg; och många kände igen
till siu moder: Hvad skall jag dem och skyndade tillhopa dit

* Aunan

läsart: blef han ofta bekymrad.

Mark.
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till fots från alla ,städerna och unde och hröt bröden och gaf
kommo fram före dem och för åt sina läljungar, på det att
samlades till honom.
de skulle lägga fram för dem;
34 Och .Jesus gick ut och och de två fiskarna delade han
såg . mycket folk _och källde ut åt alla.
Jh. 17: l; 1 Sam. 9: 13.
medlidande med dem, emedan
42 Och alla åto och hlefvo
de voro såsom får, som icke
hafva någon herde; och han mätta.
-I 43 Och de upphämtade tolf
begynte lära dem mycket.
Mt. 14: 14; Jer. 23: 1; 50: 6;
korO'ar fulla med stycken äf
~ Hes. 3~: 2; :'it . 9: ~(j.
_
venö af' fiskarna.
'
30 Och nar tiden redan var
..t't
44
O
h
d
l
d
11
f
,] " l
.
l
c
e, som -Ul. e al,
~. n.gt ramf S UH ~nII' hgmgo lan1s bröden -voro omkrinO' femlarJungar ram tI
' "
Ollom OC l t
ö
sade: 'frakten är öde, och ti usen man.
4G Och strax nödgade han
den iiI' redan långt frmlH;kridell;
Mt. 14: tr.; LIr, 9: 12,
sina Hirjullgar att stio'a i hå36 skilj dem ifrån dig, på ten och fllra förut till Ilndra
det att de må gå ~?rti g:år stranden, till BetsaidIl, medan
darna och byarna haromkrmg han själf skilde folket· ifrån
?ch köpa .~ig bröd; ,tyde hafva sig.
Mt. 14: 22; .Jh. G: 16,
mtet att ata.
46 Ocll '. h
h d t 't
37 Men han svarade och sade i'
f nar a~l k a e agl
l dem. a,tt"t
- .aisked a dem, gIC han bort
t l'll d em: G'f
l ven
a a, t'll b
t 1'''
tt b ed'Ja.
101' a.
Och d e sa de t l'If h onom: ISIro la l - erge Mt.
14: 23,'
vi gå bort och . köpa bröd
47 Och naI
". det -h a de bl'f
't
h 'fför
l VI,
t V åh un dra pennmgar
oc
gl
va
f
t
bOt
'dt·
h
f'
a 011, var a en ml pa. a
dem a tt a"ta.?
.Th, G: 5.
t
l h
'''lf Il·
°
38 Men han sade till dem: ve, oc l an sJa a ena pa
H mu många bröd hafven I? land.
.:'H. 14: 24; .111. G: 17.
Gän bort och sen efter. Och
48 Och nnr han sag, att de
då de hnde fått veta det, sade hade stor llli.ida. med rodden,
ty de hnde motvmd, kom han
de: Fem och två fiskar.
omkring fjärde nattväkten * till
Mt. 14: 17; Lk, 9: 13; Jh. 6: 9.
39 Och han befallde dem att dem, gående på hafvet; och
låta alla sätta sig ned i matlag han ville gå förbi dem.
i det gröna gräset.
49 Men ni-ir de fingo se ho
40 Och de satte sig ned i nom gå pit hafvet, menade
hopar,- i somljga hundra och de, att det var en vålnad,och
i andra femtio.·
skriade;
50 ty de sågo honom alla
41 Och han tog de fem brö
den och de två fiskarna, såg och blefvo bestörta. Och strax
upp till himmelen och välsig talade han med dem och sade

* .Judarna

indelade natten i väkter, hvardera bestäende af' 3 timmar.

enligt JJ{arkns.
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till dem: Varen vid godt mod,
det är jag; fl'llkten icke.
51 Och han steg upp till
dem i båten, och vinden lade
sig; och de blefvo inom sig
öfvermåttan häpna och· för
undrade sig.
52 Ty de hade icke fått för
st~nd genom det~ 80711, hade
skett med bröden j ty deras
hjärta val' förhärdadt.

Mark. 7: 10.

af hanH lärjungar äta hröd med
oheliga, det är, otvagna hän
der, klandrade de det.
3 Ty fariseerun och alla J n
dar äta icke, utan att de, hål
lande de iildstaH städgar, harva
noga tvagit händerna.
4 Och när'· de k07i1,1na ifrån
torget, äta de, icke, utan. att
hafva tvugit sig; och det ä,r
mycket annat, som de. harva
påtu,git sig att hålla, såsom
tvagningar af bägare och kru
kor och kopparkärl och bänkar.
5 Sed:m frågade honom fari
soerna och de Hluift.lärda: IIvar
för vandra icke dinn. lärjungar
efter de äldstas stadgar, utan
äta brödet med otvngna händer?
6 Men han svarade och sade
till dem: Rätt profeteråde' Esa
ias om eder, I skrymtare, så
som det är skrifvet: >Detta folk
hedrar mig med läpparna, men
deras hjärta är fjärranifrån mig;

53 Och de foro Mver och
kommo till landet Gel1llCSaret
och lade till där.
Mt. 14: u.
54 Och när de luide stigit
ur båten, igenkiinde dc honom
strax
55 och sprungo omkring i
hela den kringliggande nejden
och begynte bära dem, som
hade något lidande, omkring
på sängar dit, där de hörde,
att han var.
56 Och hvarhelst han 'ingick
i byar eller städer eller gål;
.
Es. 29: 1:1.
dar, lade man de sjuka på tor
gen och bad honom, att de alle
7 men fåfängt dyi'ka de mig,
·nast måtte få röra vid tofsen lärande' läror, som äro män
på hans (ifverklädnad j och så niskors bucb.
l\1t. 15: 9; Kol. 2: 18; Tit. l: 14.
många, som rörde därvid *, bIet:..
vo friilsta.
R Ty I liimnen åsido Gnds
bud och hållen människors stad
'; Kapitlet.
gar, [såsom tvagningar af krn
.Iesus bestraffar skrymteri; bönhör kor och hägare; ocl,l mycket an
ka.naneiska. kvinnan; botar en döf nat sådant gören IJ. . .
stum.
9 Och han sIlde' till dem:
ch till honom församlades Det är just vackert, att I för
. fariseerna och några af de; kasten Guds bud; på det att I
skri.ftläl:da, som hade komm.i.t. Skole.,n hål.la edra stadgnr.
från Jerusalem.
Mt. 15: L. j
10 Ty Möses sade: ) Hedra
2 Och när de sågo somligtl din fl~d(lr Och diu;moder'" och:
iii Ener; rörcl(:l vie! honom,

O

Mark. 7:
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»Den som smädar fader eller hal' Rm nat.mliga utgi'mg, hvar
moder, han skall döden dö>; igCllOm all mat rensas.
20 Och han sade: Det som
2 Mos. 20: 12; 5 Mos. 5: 16; Er. 6: 2;
2 Mos. 21: l.; 3 Mos. 20: 9; 5 Mos. utgår från människan, detta är
27: 16; Ords. 20: 20; Mt. 15:4.
d
.k
11 men I sägen: Om en män et, som ohelgar mänms an.
21 Ty inifrån, från män
niska säger till sin fader eller
sin moder: KOl·ban, det är: en niskornas hjärta, utgå de onda
offergåfva är det, hvarmcd du tankarna, äktenskapsbrott, ho
af mig skulle hjälpas,
rerier, mordgärningar,
12 så låten I henne icke vi
1 Mos. 6: 5; 8: 21; Ords. G: H;
Jer. 17: 9; Mt. 15: 19.
dare göra något för sin fader
22 stölder, vinningslystnad,
eller för sin moder,
ondska, svek, lösaktighet, ondt
13 upphäfvande så Guds ord öga, hädelse, högfärd, oförnuft.
genom edra stadgar, som I haf
Ords. 19: 3.
ven stadgat. Och mycket så
23 AlJt detta onda går in
dant gören l.
Mt. Hl: 6. ifrån nt och ohelgar människan.
24 Och han stod upp och
14 Och han kallade till sig
allt folket och sade till dem: gick bort därifrån till Tyri och
t;idons gränstrakter; och han
Hören mig alla och förstån.
Mt. 15: 10, f.
gick in i ett hus och ville, att
.!5 pet finn~s intet. utan~ör ingen skulle veta det; och han
manmskan, hVllket, dn. det In- kunde icke vara fördold,
går i henne, kan ohelga henne;
Mt. 15: 21.
men det som utgår från henne,
25 utan strax fick en kvinna,
detta är det, som ohelgar män hvilkens lilla dotter hade en
niskan.
Ag. 10: 15; oren ande, höra om honom och
kom och föll nedtill hans fötter.
Rom. 14: 17, 20; Tit. 1: 15.
16 [Om någon har öro~l till
26 Men kvinnan var en Gre
att höra, han höre.J
kinna en Syrofeniciska till bör
Mt. 1I: 15; MIL 4: 23.
den; 'och hon bad honom, att
17 Och niir han hade gått han skulle drifva ut den onde
ifrån folket in i ett hus, fni anden ur hennes dotter.
gnde harts lärjungar honom om
27 Och han sade till henne:
liknelsen.
Mt. 15: 15. Låt barnen först blifva mät
18 Och hun sade till dem: tadc; ty det är icke rätt att
Så ären ock I oförståndiga? taga barnens bröd och kasta
Förstån I icke, att allt det som det åt hundarna *.
Mt. 15: 26.
·utifrån ingår i männiRkan, det
28 Men hon svarade och sade
kan icke ohelga henne? 1 Kor. S: 8. till honom: Ja, Herre; ty hun
19 Ty det går icke jn i hen darna * äta ju under bordet af
nes hjärta, utan i buken, och bameIls srnnlor,

I

•

JlI~entl,.

4e smIL p,qnqll-ma.,
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enligt Markus.

29 Och han Aade till henne:
För detta ordets skull, gå; den
onde anden har farit ut ur din
dotter.
30 Och hon gick därifrån till
sitt hem och fann barnet lig
gande på sängen och den onde
anden utfaren.
31 Och han gick bort från
Tyri och Sidous gränser och
bogaf sig åter till det galileiska
hafvet midt igenom Dekapolis'
gränsland.
Mt. 15: 20.
32 Och de f()rde till honom
en dM, som ock hade svårt för
att tala, och bådo honom, att
han skulle lägga sin hand på
honom.
Mt. D: 32; Lk. 11: u.
33 Och han tog honom af
sides ifrån folket och satte sina
fingrar i hans öron och spot
tade och rörde vid hans tnnga
Mk. 8: 23; Jh. D:

6.

34 och såg upp till himme
len, suckade och sag.e till ho
nom: Effata, det är: Öppna dig.
Jh. 11: ,,; 17: 1.

. 35 Och strax öppnades hans
öron, och löstes hans tungas
band, och hnn talnde redigt.
36 Och han befallde dem,
att de icke skulle säga det för
någon; men ju mer han be
fallde d~m, desto mcr förkun
nade de det.
37 Och de häpnade öfver
måttan, sägande: Allt har han
gjort väl; han gör både* de
döfva hörande och de stumma
talande?

•

~ner; ~fV{}J1.f

l\Iark. 8:

D.

8 I{apitlet.
FY1'atusen män bespisas; en blind
botas; Jesus bekännes; Petrus
tillrättavisas.

I

de dagarna, då åter mycket
folk var församladt, och de
icke hade något att äta, kal
lade han sina lärjungar till sig
och sade till dem:
2 .J ag känner medlidande med
folket; ty de hafva nu i tre
dagar dröjt hos mig och hafva
intet att äta,
Mt. 1Ji:. 32
3 och om jag låter dem gå
fastande hem, skola de upp
gifv m; ptt vägen; ty somliga nf
dem hafva kommit långväga
ifrån.
4 Och hans lärjungar sva
rade honom: H varifrån skall
man här i öknen kunna få bröd
till att mätta dessa med?
5 Och han frågade dem':
Huru många bröd hafven l?
Men de sade: Sju.
6 Och han tillsade folket att
sätta sig ned på marken. Och
han tog de sju bröden, tackade
och bröt dem och gaf åt sina
lärjungar, på det att de skulle
lägga fram dem; och de lade
fram för folket,
7 Och de hade några små
fiskar; och då han hade väl
signat dem, befallde han fram
lägga äfven dem.
8 Och ,de åto och blefvo
mätta; och de upptogo läm
ningar af stycken, sju korgar.
~

Men de7 som

h~de

iHit,

Mark. 8:
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vom omkring (ymtusen; och
i;~on? Och' hören l lcke,
sit skilde han dem ifr:"m sig.
oh mil I hafven öron? Och mlll
10 Och strax därefter steg nem; I icke?
1n Nä.r jag bröt dc fem hrö'
han i båten med sina Hh:jungar den ibland de f'emtn~en; huru
och kom till trakterna omki'ing många korgar, fnIla med styc
Dalmanuta.
lUt. 15: 39. ken, uppt.ogen I'? Dc sade till
11 Och fariseerna gingo ut h
lf'
.'
t

onom.. rl'
"o.
lUt, 14. 19,20,
·
t t v~s a mc d}'IOnom
oeh b-eg~.n.e
lUk. 6: 41; Lk. 9: 13, f; Jh. 6: Il, f.
och begarde at honom tecken I 90' O] .... . 1- ··t d .
från himmelen frestande ho-I ,:-:
~- l nar Jag /J1'O . e S,lU
,
trt
hroden Ibland defyratusen, huru
1.1. • 12: 38;
•
J
nom.
_16: 1; LIt. 11: 29; Jh. 6; 30.
manga
wrgar, f u Il a me d St·yc
12 Och han suckade i sin
ande och sade: ·Hvarfiir söker
detta släkte efter ett tecken?
Sannerligen sltger jag oder: Åt
detta släkte skall intet tecken
lUt. 16: 4.
gifvas.
13 Oeh lulP. lämnade dem
och sf?g åter l båten och for
öfver till andra 8tranden.
14 Och de glömde att medtaO'a hl'öd och hade icke mer
änbett enda bröd mea .sig i
båten.
.
l\1t. lO: 5.
15 Då befallde han dem, sä
gan de: Sen till, akten eder för
fariseernas surdeg och. för He
rodes' surdeg. ,
.
lUt, ] 6: 6; IJk. 12: I.

16 Och' de öfverlade med
hvanindra, sägande: Vi hafva
inga brejd.
17 Och när J eHUH mäi'kte det,
sade han till dem: Hvarför
öfverläggen I därom, att I icke
hafven några bröd? Besinn~n
och förstån I· ej ännu? .Ar
edert hjärta ännu .sd 'föI'härdndt?
Mk. 6: 52.
1808en· I ,icke, ehuru 1h1\f• AllnlUJ li'sp.-J.'~;

lI-m.

~?n, upptogen l? Och de s.~de:
l\1t. 1'1. 34.

JU.

21 Och han sade till. dem:
!Inrn ..lw~mer det till, att I
ICke fotstan ?
22 Och han kom till Bet
snida. Och de t'i.irde till honom
en blind och Mdo honom, att
han skull o röra vid honom.
. 23 Och han tog den blinde
VId handen och ledde honom
ut u~ byn; ~ch sedan han sP.?t
tat l haI~S ogon oC!l.lagt han
derna pa honom, trugade han
honom, om hall såg något.
Mk..7: 32, 33.

.

24 Och han .~åg.upp oeh

Rade :.Tag SOl' mannu'lkomfl; ty
jag. Aer dom vandra omkl'illg,
likas om triM..
25 Sedan lade lllln åter hiin
del'lut på halm <jgon och kom
honom att se upp; oeh han var
återställd och såg alla * klart
på långt håll.
.
26 Oeh han sä.nde honom till
hans hem, sägande: Gå icke
ens in i byn [och säg det icke
heller för någon i bynJ.

enligt Markus.

27 Och Jesus och hans Iii r
jnngar gingo därifrån till byarna
vid Cesarea, Filippi. Och på
vägen frågade han sina lärjun
gar och sade
. 1 till dein: H vem
siiga miinms wrna mig vara?

Mark. 9: s.
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som vill frälsa
lif, han 'skall mista det;
hvilken som mister sitt lif
min och evangeIii skull,
skall friLIsa det.

35, Ty' hvilken

sitt
och
för
han

Mt. ]0: 39; 16: 25; Lk. lJ: 24; ]7: 33;
Jh. ]2: 25,

Mt. IU: 13; Llc. lJ: 18.
36 Ty hvad skall det gagna
28 Men de svara.de : :rohannes en människa, om hon vinner
di.)paren, och andra. Elias, men hela viirlden och förlorar sin
andra en af profeternt~.
själ?
29 Och han sade tIll dem:
37 Eller hvna skall en mUnMen hvem sligen I mig, var~? Iniska gifva såsom lösen istället
Petrus svara~.e oc~ sade tIll för sin själ?
Ps. 49: g'.
38 'l'y h vilken som blyges
honom:. pu nr KrIstus. '..
80 Da tIllsade han dem stmn vid mi o' och mina ord i detta
geligelly' att de, icke sknllo tub h01'isln~ och syndiga sliikte, vid
honom' skall ock mihmiskans
Uled lUtgOll om honom.
Och han begynte Hirn. ~Ol~ hlygas, n.~r. han kommer
dem, att människans Son måste l R~n F.I.lders hllrhghet med de
Mt. ]'2: 39:
mycket lida och förkastas af heliga anglarna.
de äldsta och öfverstepresterna - 10: 33; ~"~. lJ: :?; ~~: ~I 9; ~om. 1: 16;
2 Tnn. 2. l., l\It. 2;). 31.
och de s InI'f'l"
t ar da och d"d'
o as'
och efter tre dagar nppstå.

31

l\H. ]6: 21; 1 i: 22; Mk. 9: a 1;-10: 33;
Lk. 9: 22, 24; 18:, 31; 24:6.

32 Och de orden talade han
helt oförtäckt. Och Petrus tog
honom till sig och begynte till
riittavifla honom~
38 Men han viillde Rig om
oel! såg pit sina liil'jullgnr och
tillrättavisade Petrus, sägande:
Gå bort nr min t\syn, satan:
ty . du . besinnar icke det, som
tillhör Gnd,. utan det, som till
hör människor.
2 Sam. ]9: 22.
34 Och han kallade till sig
folket jämte,flina lärjungar och
sade till dem: Om någon vill
efterfölja mig, så förnekehan
sig själf och tage sitt kors på
sig och följe mig.
l\1t. 10: 3S;
16: 24; Lk 9' 2S; 14: 27.

9 Kapitlet.

Jesus .förklaras, utdrifvel' en .on(l
ande, undervisar äter om sitt li
dande, lårer. om den störste i him
melriket, varnar mr att gifva anstöt.

han sade till dem: San-o
Ochnerligen
säger jag eder:

Blaud dem, som hiir stå, iil'o
l1!\gra, som icke skola smaka
döden, förriin de hafvli flUt se
Guds rike vam kommet med
makt.
Mt. 16: 28; Lk.9: 2'1.
2 Och sex dagar därefter tog
Jesus med sig Petrus och Jakob
och .Johmmes och förde dem
I~llella afsides upp på ett högt
berg. Och han blef f~rvandlad
intordem j Mt. 17.: l;· Lk. 9:28.
3 och hans kläder blefvo
glänsande, ganska hvita såsom

Mark. 9:4~
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snö, så. att ingen färgare på.
jorden kan göra dem så hvita.
4 Och för dem syntes Elias
med Moses, och de samtalade
me d J esns.
5 Och Petrus svarade och
sade till J esns: Mästare, här
är oss godt att vara; IMom oss
göra tre hyddor, åtdig en och
ät Moses en och åt Elias en.
6 Ty han visste icke, hvad
han skulle säga; ty de voro
förfärade.
7 Och en sky kom ochöfverskyggde dem, och en röst kom
ur skyn, sägande: Denne är
min älskade Son; honom hören.
:; Mos. 18: 15, IS, HI; Es. 42: I;
Mt. 3: 17; 17: 5; MIr. l: II; LIr.
3: 22; 9: 35; 2 Pet. 1: 17.

>

8 Och plötsligen, då de skådade omkring sig, sågo de icke
vidare någon utom Jesus, som
var allena med dem.
9 Men medan de stego ned
från berget, befallde han dem,
. k k Il j!.. t"l' j!..
att de IC ~e s u e 101' a Ja lOr
•
h d d h d
tt f"
nagon,
..
. . 'va1 e S a ehsed , orrat~tmtaf~~lsdmnsd"'don a e upps .t
l i~n
e o a.
Mt. 17: 9; Lk. 9: 36.
'd d t
10 O l d f" t .
c 1h fe . aSd'e SlIg VI d e
d
t
or e oc
mga e lVarl\n ra,
..
tt
tO f
d det ar
h va..
a
npps aran
de doda.
11 Och de fr~igade honom
och sade: De skriftlärda säga
ju, . att Elias måste komma
först?
Mal. 4: 5; Mt. 11: lO.
12 Men han svarade och sade
till dem: Visserligen kommer
Elias först och återupprättar
allt. Och huru är det skrifvet
o

om männislnins. Son? Jo, att
han skftlllida mycket och blifva
föraktad.
Ps. 22: 7; Es. fi3: 3; Dan. 9: 26.

13 Men J'ag säe:er
'eder, att
~
ock Elias har kommit, och de
gjorde med honom allt, hvad
de ville, såsom det lir skrifvet
om honom. Mt. 11: 14; Lk. 1: 17.
14 Och när han kom till
sina lärjnngar, såg han mycket
folk omkring dem och skrift
lärda, som tvistade med dem.
15 Och strax, då allt folket
såg honom, förskräcktes de hög
ligen och skyndade fram och
helsade honom.
16 Och han frågade de skriftd
H
lär a:
varom tvisten I med
dem?
.
17 Och en nr folkhopen sva
r~de o?h .sad~: ~ärare, jag
forde lut tIll dIg mm son, som
har en stum ande.
Mt. 11: H; LIc. 9: :n, 38••
18 Och så ofta han angriper
h
'f
h
h
h
onom,
ver an onom, oc h
f'ra d1'1gas
h an
om munnen oc
gnisslar med tänderna och tvib t Ocll 'Jag t a la d e me d
n~u' ~~':
dum InrJungar, att de sknlle utdrifva honom; och de förmådde
d t 'cl~
e l \.e.
. 19 Men han svarade dem och
sade: O, dn 'otrogna sliikte,
huru länge skall jag vara hos
eder? Huru länge skall jag
fördraga eder? Fören honom
till mig.
20 Och de förde honom till
honom. Och då han fick se
honom, strax ryckte anden ho
nom; och han föll ned på jor

I

enligt Ma".ktts.
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den och vältrade sig och frad
gades om munnen. lIk. l: 26.
21 Och han frågade hans
fader: Huru läuge lir det, som
det har varit så med honom?
Han sade: Från barndomen.
22 Och' han har många gån
ger kastat honom både i eld
och i vatten, för att fördärfva
honom; men om du kan göra
något, så haf medlidande med
oss och hjlilp oss.
93 M
J
.
...
.en esus sade tIll ho
nOll.'!: Ja, om du kan tro*j
alltIng är möjligt för den, som
tror.
Lk. 17: 6.
24 Och strax ropade barnets
fader under tårar och sade:
Herre, jag tror; hjälp min otro.
25 Men då Jesus säO' att
folk samlade sig, talad~ han
strängt till den orene anden
siigande till honom: Du stum~
~e ocl~ döfve nnde, jag be
faller dIg, far ut ur honom och
far icke mer in uti honom.
26 Då ropade han och ryckte
honom mycket och for ut; och
han blef sttsom en död, så att
många snde: Han Ur död.
27 Men Jesus fattade honom
vid handen och reste upp ])0
nom, och hnn stod upp.
28 Och nitr han hade kom
mit in i ett hus, frågade hans
lärjungar honom afsides: Hvar
för('kunde icke vi utdrifva ho
nom?

Mark. 9: 37.

nom något annat itn bön [och
fasta].
,

O

I

30 ch de gingo därifrån
och vandrade genom Galileen'
och han ville icke, att någo~
skulle veta det.
31 Ty han lärde sina Iär
j~ngar och sade till dem: Män
!llsk.~ns. Son sk~~l öfverlämnas
l mann~~kors handel', och de
skola doda .h0!1 0m , och sedan
han har bhfvlt dödad, skall
han på tredje dagen uppstå.
Mt. 1Il: 21; 17: 22' Mk. 8: 3)'
Lk. 9: 22, 44; 18; 31; 24: 7. '

32 Men de förstodo icke det
talet, och de fruktade att fråga
honom.
33 Och de kommo till Ka
pernaum; och när han hade
kommit hem, frågade han dem:
H varom samtaladen I på vägen?
34 Men de tego; ty de hade
talat m~d hvarandra på vägen
om, hVllken' som vore den
störste. Mt. 18: l; Lk. 9: .6; 22: u.
35 Och sedan han hade satt
sig, kallad~ han till sig de tolf
o~h sade till dem: Om någon
vIll vnra den förste, så skall
hnn vara den siste nt' ulla och
nllas tjänare ..
. Mt. 20: 26; Mk. 10: H.
Och han .tog ~tt barn och
stulIde det mldt IblaD;d dem?
och då han hade t~glt det l
sm famn, sade han tIll dem:
Mk. 10: 16.
,
~t. 17: J 9.
37 H vilken som mottager ett
29 Och han sade tIll dem: enda sådant barn i mitt namn
Detta slag** kan icke utgå ge han mottager mig; och hvilke~

.* A~na~ läsar~: till honom:
** Nämhgen af onda andar.

.?6

Om du kan! (aäger du); allting o. s. v.
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45 Och. om din fot iir dig
som mottuger\ mig, han motta
ger icke mig, utan honom, som till förför~lse, så hugg nf den j
har sändt mig.
Mt. 10: .40; ~et lir dIg biittreatt ingå i
18: Ii; Lk. !l: 48; Jh. 13: 20 •.
hfvet halt, än att hafva båda
fötterna
och kastas till helvetet
38 M~ri Johannes svarade
[i
den
outsHickliga
elden,
honom, siigamle : Liirare, vi
Mi
.
uH.r
derns
mask
icke dör
sågo . eu, som i ditt namn ut
och
elden
icke
utslocknn.r
J. '
Qref.ouda andar, och hm'l följer
oss icke j och vi förbjödo .ho . 47 Och om ditt öga lir dig
nom det, emedan han icke följer till förförelse, så rif ut det j
oss.
.
Lk. !)~ 49. ~et iir di~ bättre att enögd ingå
39Meu J ~sus sa.de: Förbju 1 Onds rIke, tin att hafva tvt'\.
deu honom ICke j t.y det finues ögon och kastas till helvetet,
48 där deras mask icke dörj
ingen,
som
gör någon kraftiO'
..'
.
.
o
garrnng l 111It.t namn, och som och elden icke ut:'lloclmar.
49 'ry hynr och eu sknll 1l1ed
snart kall taln illa om mig.
eld saltas. [Och hvarje offer
1. Kol'. 12:3.
40 Ty den som icke lir emot skall med salt snltas]. .
3 Mos. 2: 13.
oss, han lir för oss. Mt. 12:30.
50 Saltet iir en god sak; men
41 Ty hvilken som. gifyer
eder att dricka en bägare vat om saltet mister sin siilta, hvar
t~n i mit.t namn, därför att I med skolen I återställa det?
t1llhören Kristns, sannerligen Hafven salt uti eder och häl
säger jag eder, han skall ino'a len frid 'med hvarandra.
14: 34; Rom. 12: -is.'
lunda mist.a sin lön. Mt. 10:~2. Mt. 5: 13; Lk.
.Ii;}}r. 12: u.
42 Och hvilkeu som lir till
förförelse för en enda· af :de
10 Kapitlet.
små, som tro pIl mig, honom Jesus lärer om äktenskapet, välsig
vore det. bättre, att en kvarn nar små barn, undervistw dell l'ike
sten haJe blifvit. hlingJ omkring YlIgliugl\lI OUl lit'vets väg, t'öl'utHägcl'
lidande, tillrättavisar Sebedei
hans hals, och han blifyit lm Hitt söner
och botar elen blinde
stad i hafvet.
ö Mos. 13: 6;
Bartimeus.
Mt. 18:

6;

Lk. 17: l, 2.

43 Och om din hand 'lir din'
till fJrförelse, så hugg af henne~
~et. i~r. dig bättre att ofärdig
mgå 1 hfvet, än att hafva båda
hiinderna och fara till helvetet
i den outsläckliga elden,

stod upp och begar
Ocl}sighandiirifrån
till' . Judeens

g.dinse! genom landet på; andra
sHlan J ordnn; och mycket folk
församlades ~i.tel' t.ill honom, och
han .lärde dem åter, Fläsom det
var hans plägsed.
Mt. 19: I.
Mt. 5: 29; 18: 8.
2 ,Och några fariseer kommo
[44 där deras mask icke dör
och elden icke utslocknarJ. ' till honom och frågade honom
om det är lofligt för en ma~
Es. 66: u.

enligt ltIarku8.
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att skilja Rin hURtru från sig,
frestande honom.
3 Men han Rvaradc och Rade
till dem: Hvad bJ(5dMoseseder?
"4 De sade: Moses tillät att
skrirva skiljebref och skIlja
henne från sig.

Mark. 10: 21.

jungarnn talade Rträngt till dem,
som framhnro harnen.
,]\oH. 19: 13; Lk. 18: Hi.

14 .Men då .l esus såg det,
hlet' han misslynt och sade till
dem: Låten, de små harnen
komma till mig och förhindren
(lem icke; ty Guds rike till
5 ]\fos. 2,{: I; Mt. 5: 31.
5 Och .r esus svarade och sade hUr sådana.
l\'[t. 18: 3; 19: 1(;·1 Kor. 14: 20.
till dem:, }1'ör edert hjärt~s
15 Sannerligen Rägerjageder:
llårdhets skull skref han eder
H vilken Rom icke mottager
detta bud.
'
6 Men från skapehlens bödan Guds rike likflom ett litet harn,
skapade Gud dem till man och han kommer icke alls in däruti.
16 Och han tog dem upp i
kvinna.
1 Mos. 1: 27; 5: 2; Mt. 19: 4.
famnen och lade h3tnderna på
7 »Fi.irdenskuU skall en Hlall deni och viUsignade dem.
l\U. 1!1: Hi; Mit. 9: 36.
öfvergifva sin fader och moder
och hålla sig till sin hustru,
17 ,Och när han kom ut på
l Mos. 2: 24.
vägen, sprang en man fram och
R och de två skola blifva ett fim prt knii för honom och frå
enda kött'P. 'Såiiro de nu icke gade honom: Gode Inrare, hvad
mer två, utan ett. enda kUtt.
skall jag g<ira,på det att jag
1 Kor. 6: 16; IU. 5: 3t.
må ärfva evigt Ii f?
, ·9 II vad således Gud har sam ,
Mt. 19: 16; Lk. 18: 18.
manfogat, det må en miinniska
18 Men .T esns sade till ho
Mt. 19: 6., nom: Hvarför kallar du mig
icke åtskilja.
10 Och i, huset frågade hans god? Ingen är god utom en
lärjungar honom ånyo om det enda, nämligen Gnd.
samma.
19 Buden känner du: ,Du
11. Och han sade till dem: skall icke hegåäktcnskapshrott;
fl vi.lken s~)ln skiljor Shl hnRtru du skall icke dräpa; dn skall
ifrån sig och gifter sig med on icke stjäla j du skall icke bära
annan, han hegår äktenskaps falskt vittnesbörd; dn skall icke
brott mot henne; Mt,. 5: 32; 19: 9; beröfva någon hvad som tillhör
Lk. 16: 18; 1 Kor. 7: 10, Il.
honom; hedra din fader och din
12 och om en kvinna skiljer
2. Mos. 20: 12, f.; 21: 12;
si.nman ifrån sig och gifter moder».
5 MoS. 5: 16; Rom. 13: 9.
sig med' en annan, så begår
20 ~ren han svarade och sade
hon äktenskapsbrott.
till honom: Liirare, allt detta
13 Och de buro fram små har jag iakttagit från min ung
barn' till honom, på det att han dom~ ,
skulle rprtlo yjq qern; ·men }är 21 1rlen Jes.ns såg på honom
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och älskade honom och sade
till honom: Ett fattas dig; gå
bort, sälj allt, hvad. du äger,
och gif åt de fattiga, så skall
du få en' skatt i himmelen;
och kom och tag korset på dig
och följ mig.
l\ft. 6: 19; Lk. 12: 33; 16: 9.

22 Och han bIet' dyster vid
det talet och gick bedröfvad
bort; ty han hade många ego
delar.
23 Och J esus såg sig om
kring och sade till sina lärjun
gal': Med huru stor svårighet
skola icke de, som hafva ego
delar, komma in i Guds rike!
Mt. 19: 23; Lk. 18: u.
24 Men lärjungarna bIefvo
förskrlickta öfver hans ord. Men
J esus svarade åter och sade till
dem: Barn, huru svårt iir det
ieke för dem, som förtrösta på
egodelar, att komma in i Guds
rike!
Job 31: 2(; Ps. 62: 11;
Ords. 11: 28;1 l'im. 6: 17.

25 Det är lättare för en· ka
mel att komma igenom ett nåls
öga, än för en rik att komma
in i Gudg rike.
26 Men de hitpnade öfver
miittan och sade ginsemellan :
Hvem kan då blifva frälst?
27 Jesus såg på dem och
sade: För människor är det
omöjligt, men icke för Gud;
ty allting är möjligt för Gud.

Evangelium

siiger j ag eder: Det Hr ingen,
som har öfvergifvit hus eller
bröder eller· systrar eller fader
eller moder eller hustru eller
barn eller åkrar för min och
evangeIii skull,
30 som icke skall få hundra
faldt, nu i denna tiden hus och
bröder och systrar och mödrar
och barn och åkrar under för
följelser, och i den tillkommande
världsåldern evigt IiI'. Mt. 19: 20.
31 Men många de rDrstaskola
vara . de sista, och många de
sista de första.
Mt. 19: :10; 20; 16; Lk. 13: 30.

32 Men de voropå vägen,
gående upp till .Jernsalem; och
Jesus gick före dem, och de
voro förskräckta och följde ho
nom, fruktande. Och.Jesns tog
åter till sig de tolt' och begynte
sliga dem, hvad som skulle
öfvergå honom: . Mt. 16: 21;
17: 22; 20: 17, 18; l\Ik. 8: 31; !l: :11;
Lk. 9: 22; 18: 31; 24: 7; Jh. 18: 32.

33 Se, vi gå upp till J eru
saIem, och människans Son
skall öfverlii.mnas åt öfverste
ptestcrnn och dc gkriftlärda,
och de skola döma honom till
döden och öfverlämna honom
åt hedningarna;
34 och de skola begabba ho
nom och gissla honom och be
Job 42: 2; .Ter. 32: 17; Sak. 8: 6;
spotta honom och döda honom;
Lk. l: 37.
och på tredje dagen skall han
28 Och Petrus begynte säga uppstå.
till honom: Se, vi hafva öfver
35 Och Jakob och Johan
gifvit allt och följt dig.
Mt. 4: 20; 19: 27; Lk. 5: 11; 18: 28. nes, Sebedei söner, gingo fram
2~ J~sIJ.~ sade; StJ-pperligen till hopom och snde: Lärare,.

enligt Ma 'f'lc u !I.
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vi vilja, att du gör oss, hvad
44 och hvilken som bland
helst vi begära af dig.
eder vill vara den förste, han
Mt. 20: 20.
skall vara allas slaf.
36 Men han sade till dem:
Mk. 9: 35; 1 Pet. 5: 3.
H vad viljen I, att jag skall
45 Ty människans Son har
göra eder?
ju icke kommit för att tjänas,
37 Och de sade till honom: utan fUr att .tjäna och gifva
Git' oss, att vi få sitta, den sitt lif till Wsen i stället för
ene på din högra sida och den många.
Jh. 13: H; Fil. 2: 7;
andre på din vänstra, i din här Er. 1: 7; Kol. l: u; 1 Tim. 2: 6;
.
'l'it. 2: H.
lighet.
46 Och de kommo till Je
38 Men Jesus sade till dem:
I veten icke, hvad I begiiren; riko. Och när han gick ut från
kunnen I dricka den kalk, som Jeriko med sina lärjungar och
jag dricker, eller döpas med mycket folk, satt 'fimei son,
det dop, hvarmed jag döpes? den blinde Bartimeus, vid vä
Mt. 20: 22; Lk. 12: 50.
gen och tiggde.
Mt. 20: 29; Lk. 18: 35.
39 Och de sade till honom:
Det kunna vi. Men.Jesus sade
47. Och när han hörde, att
till dem: Den kalk, som jag det var Jesus från Nasaret, be
dricker, skolen I väl dricka, gynte hnn ropa och säga: J esns,
och med det dop, hvarmed jag D~l.Vids Son, förbarmn dig öfver
mIg.
döpas, skolen I döpas;
40 men att sitta på min hl)gra
48 Och många tilltalade ho
sida och på min vänstra, det till~ nom strängt, på det att han
lrommer icke mig att gifva, skulle tiga ; men han ropade myc
utan det skäll gifvas dem, åt ket mer: Davids Son, förbarma
hvilkadet är beredt. Mt. 25: 3-1. dig öfver mig.
49 Och J esns stannade och
41 Och när de tio hörde detta,
begynte de varEt. misslynta på lät tillkalla honom. Och de
Jakob och .Johannes. Mt. 20: H. tillkallade den blinde och sade
42 Men .Jesus knllnde dem till honom: Var vid godt mod;
till sig och sade till dem: I stå upp, han kalInr dig till sig.
50 Och hnn knstade af sig
veten, att de, som anses vara
folkens furstar, härska öfver sin öfverklädnad, stod upp och
dem, och deras stora hafva kom till J esns.
. 51 Och J esns svarade och
makt öfver dem.
Mt. 20: 20; Lk. 22: 25.
sade till honom: Hvad vill dn,
43 Men så skall det icke ntt jag skall göm. dig? Men
vara bland· eder; utan hvilken den blinde sade till honom:
som vill 'bland edm' blifva stor, Rabbnni *, att jag må få min
syn.
han skall vara eder tjänare,
!If

D. ä. min lärare.
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52 Men.Te~ms sade till honom : på honom, och han Ratte l'1ig
Gå, din tro har frälst. dig. Och på honom.
2 Kon. 9: j 3; .Th. 12: 14.
strax fick han sin syn och följde
honom på vägen.
8 Men många bredde ·sin~
l\1t. 9: 22; Mk. 5: 34,
kläder på viigen ; andra åter
skuro kvistar af triideu och
på vitgen.
st.rödde
11 Kapitlet.
9 Och de, Romgingo före,
Jesus intägar i .Jerusalem, förban
nar ett fikonträd, renar templet, och de, som följde efter, ropade
talar om trons kraft, tillfrågas om och sade: ,Hosianna ** i välsig
sin rättighet att liira folket.
nad vm'e hau, som lrommer i
ch när de nalkades ,.J erus~ Herrens namn;
Ps. 118: 26; Mt. 21: 9; 23: 39.
lem, Betfage och Betama
10
viilsignadt vrwe vår fader
vid OIjeberget, sände hlin två
Davids
rike, hvilket kommer
af sina lärjungar
[1 Herrens namn]; hosianna i
Mt. 21: l; Ur. 19: 29.
2 och sade till dem: Gän htijden.
11 Och .l esus gick in i J eru
bort till byn, som ligger midt
framför eder, och" strax då l salem och i helged'omen; och
kommen in i den, skolen l finna när hau hade besett allt, och
en fåle bunden, på hvilken ännu aftonen redan'var inne, gick han
ingen människa, har suttit; lö ut till Betania med de tolf.
sen honom och leden honom
12 Och dagen, därefter, dA.'
fUl 'fWtg.
de gingo' från Betania, blef han
3 Och om någon 8iiger t.ill
hungrig.
,Mt. 21: 18.
eder: H varIör glil'ell l detta?
13 Och niLr han på H'u/gt af
så sUgen: ' Herren behtifver ho
nom; och 8trax 8linder ,han stiind fick se ett fikol~träd, Rom
hade löf, gickhl,n dit, om han
honom hit*. '
tiUäfventyrs skulle finna något
4 Men de' giugo äst!ld och dlirp:l; och. niir han, Jwm f1'llIU
fUllll0 en fåle bunden framför
<l et, fl1.nn Jum .intet Ullnat
dörren ute pä gatan, och de löste till
iin
löf;'
ty, det var icke fj]~o
honom.
nens
tid.,
,',
,5 Och några af dem, som
14
Och
han
Rvarade
och sade
stodo ditr, ,sade till dem: H vad
till
det:
Aldrig
'mer
äte:någon
görell I, som l(:isen fålen?
frukt af dig till evig tid. Och
6' Mende sade till dem, så
hans
liirjullgar htirde det.
som .Jesus hade bjudit; ochså'
läto, de dem gå.
15 Och de kommo till J eru
7 Och de ledde fålen t.ill salem. Och' Jesus' gick in i
J esus och kast.ade sina kläder helgedomen och började ut·

O

I

I

'" Annan läsart: Och han (Herren) sänder honom strax tillbaka hit.
Detta ord, som är lånadt från Ps. 118: 25 V., betyder: gif lycka.

**
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drifva dcm,som sålde och kijpte
24 F(irdenskullsit,gerjaged~r:
i helgedomen, ;och st(itte om A lIt h vad I begären i edra bö
kull penningviixlarnas hord och ner, tron, utt I fån det *, så
dufmånglarnas stolar
skall det ske eder.
Mt. 7: 7;
Mt. 21: 12; Lk. 19: 45; Jh. 2: u;

16 och tillstadde icke, att
man bar n:"tgot kärl genom
helgedomen.
17 Och han lärde och sade
till dem: Är det icke skrifvet:
,Mitt hus skall kallas ett böne
hus ror alla folk?» Men I haf
ven gjort det till en röfvnrekula.

21: 22;Lk. 11: 9; Jh. 14: 13; 15: 7;
16: 24; 1 Jh. 3: 22; 5: 14; ·Jak. 1: 5, 6.

25 Och när I stån och hed
.len, så förlåten, om I hafven
något emot någon, på det att
ock eder Fader, som är i him
larna, må förlåta eder edra
öfverträdelser.
Mt. 6: u; Ef. 4: 32; Kol. 3: 13.

26 [.Men om I icke förlåten,
så
skall icke heller eder Fader,
1R Och de skriftlärda och
som
är i himlarna, förlåta edrn
öfverstepresterna fin go hijra
öfvcrtritdelser]. ,
.
detta och sökte, huru dc skulle
knnna förgöra honom; ty de
27 Och dc kommo åter till
fruktade honom, emedan allt Jerusalem. Och medan han
folket häpnade öfver hans lära. gick omkring i helgedomen,
Jh. 7: 19.
.
kommo till honom öfverste
19 Och då det blef sent, presterna och de skriftlärda och
gick han ut ur staden.
de äldsta l\ft. 21: 23; Lk. 20: I.
28 'och sade till honom:' Med
20 Och nlir de om morgo
nen gingo därförhi, sågo de hvilken' rättighet gör du detta?
fikonträdet förtorkad t från röt Och hvem har gifvit dig denna
rättighet, så att du kan göra
terna.
21 Och Petrus kom'ihåg det detta'? '2 Mos. 2: 14; Ag. 4: 7; 7: 27.
29 Men J esns svarade och
och sade till honom: Mästare,
se, det fikon.träd, som du för sade till dem: Äfven jag skall
fråga eder ett enda ord; och
bannade, nr' förtorkadt.
svaren mig, så skall jag säga
Mt. 21: 20.
22 Och Jesus svarade och eder, med hvilken rättighet jag
sade till dem: Hafven tro på Gud. gör detta.
23 ,Ty sannerligen säger jag
30 Var Johannes' döpelse
eder: IIvilken som säger till från himmelen eller från män
detta herg: Lyft dig upp och niskor? Svaren mig.
knsta dig i hafvet, och som icke
31 Och de tänkte inom sig
tviflar i sitt hjärta, utan tror, själfva och sade: Om vi säga:
att hv'åd han sliger, skall, ske, Från himmelen, så skall' han
honom skall ske allt, hvad han säga: H varför trodden I honom
säger. Mt. 17: 20; 21: 21; Lk. 17: 6. då icke?
Lk. 7: 30.
1 Kon. 8: 41; Es. 56: 7; Jer. 7: 11.

• ' Anrian läsart: att I hafven fätt det.

Jfr I' Jh. 5: 15.
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32 Men om VI saga: Från
6 Ännu ha<le han en eLlda
människor, så fruktade de för son, som var honom kär, ho
folket; ty alla höll o Johannes nom sände han till sist till dem,
för att verkligen vara en profet. sägande: De skola hafva för
Mt. 14: 5; Mk. 6: 20.
syn för min son.
33 Och de svarade och sade
7 Men dessa vingårdsmiin
till Jesus: Vi veta det icke. sade flinsemellan : Denne är arf
Och Jesus svarade och sade till vingen; kommen, låtom oss
dem: Icke heller säger jag döda honom, så blir nrfvet vårt.
eder, med hvilken rättighet jag Ps. 2: s; l Mos. 37: IS; Mt. 26: 4;
Jh. 11: 53.
gör detta.
8 Och de grepo honom och
dödade honom och kastade ut
12 Kapitlet.
honom ur vingåtden.
Jesus framställer liknelsen om vin
9 H vad skall nu vingårdens
gärdsmännen, lärer om skattpen
ningen, uppståndelsen, det förnäm herre göra? Han skall komma
sta. budet i lagen och Kristi gudom. och förgöra vingårdsmännen
Enkans skärf.
och lämna vingården åt andra.
ch han begynte tala till dem
10 Hafven I icke heller läst
i liknelser. En man plan denna skriften: ,Den sten som
terade en vingård och satte byggningsmännen förkastade,
stängsel omkring honom och han har blifvit en hörnsten;
gräfde en press och byggde ett Ps. 118: 22,23; Es. 28: 16; Mt. 21: 42;
torn och utlejde honom åt vin Lk. 20: 17; lAg.Pet.4: 2:11;7.Rom. 9: 33;
gårdsmän och for utrikes.
11 af Herren har han blifvit
Ps. 80: 9; Es. 5: 1; .Ter. 2: 21; 12: 10;
detta
och är underbar i våra
Mt. 21: 33; Lk. 20: !l.
2 Och när tiden var inne, ögon"?
12 Och de sökte att gripa
sände han en tjänare till vin
gårdsmännen, på det att han honom, men ·fruktade för fol
skulle af vingårdsmännen upp ket. Ty de förstodo, att han
hade sagt liknelsen mot dem.
bära af vingårdens frukt.
3 Men de grep o och slogo Och de Hlmnade honom och
honom och sände houom från gingo bort.
sig tomhänd.
13 Och de slinde till honom
4 Och åter sände han till dem några af farisecrna och Hero
en annan ijänare; och honolU dianerna, på det att de skulle
slogo de med stenar i hufvu fåuga honom med ord. .
det och sände honom från sig
Mt. 22: 15; Lk. 20: 20.
skymfad.
14 Och de kommo och sade
S Och åter sände han en an till honom: Lärare, vi veta,
nan; och honom dödade de. att du är sannfårdig och frågar
Och så med många andra; som efter ingen; ty du ser icke till
liga slogo de, andra dödade de. människors person, utan lärer

O
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Guds ,väg i sanning. . År det
lofligt att gifva kejsaren skatt
eller icke? Skola vi gifva eller
icke gifva?
15 Men han förstod deras
skrymteri och sade till dem:
Hvarför fresten I mig? Läm
nen mig en penning, på det att
jag må se den.
16 Och de lämnade en så
dan. Och han sade till dem:
H vilkens hild och öfverskrift
är detta? De sade till honom:
Kejsarens.
17 Och Jesus sade till dem:
Gifven åt kejsaren det, Rom
tillhör kejsaren, och åt Gud
det, som tillhör Gud. Och de
förundrade sig öfver honom.

Mark. 12:
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efter sig. Sist af alla dog ock
kvinnan.
23 Hvilkenderas hustru skall
hon nu vara i uppståndelsen,
då de hafva uppstått'? 1'y de
sju hafva haft henne till hustru.
24 Och Jesus svarade och
sade t.ill dem: Faren I icke
just därf{;r vilse, att I icke för
stån skrifterna, ej heller Guds
kraft?
25 Ty när de IJafva upp
stått fl:ån de döda, så hvar
ken gifta de sig eller bortgif
tas, utan de äro såsom änglar
i himlarna.
Mt. 22: 30; L]c. 20: 35, 36.

Mt. 17: 25; 22: 21; Rom. 13: 7.

26 Men angående de döda,
att de uppväckas, hafven I icke
läst i Moses' bok på stället om.

18 Och till honom komma
Saddnceer, hvilka. säga, att det
icke finnes någon uppståndelse,
och de frågade honom, sägande:

Mt. 22: 31, 32; Ag. 7: 32; Ebr.ll: 16.

törnbusken, huru Gud talade
med honom, sägande: >Jag är
Abrahams Gud och Isaks Gud
och Jakobs Gud,? 2 l\{OR. 3: 6.

Mt. 22: 23; Lk. 20: 27; Ag. 23: 8.

27 Han är icke dödas, ntan

19 Lärare, Moses skref till oss Jefvandes Gud.
delta: llOm någons broder dör mycket vilse..

och efterlämnar hustru och icke
lämnar barn efter sig, då skall
hans broder taga hans hustru
och uppväcka, afkomma åt sin
5 Mos. 25: 5, 6.
broder.
'20 Det var sju bröder. Och
den förste tog sig hustru, och
när han dog, lämnade han in
gen aflwmma efter sig.
21 Och den andre tog henne
och dog, och icke heller han
lämnade någon afkomma efter
sig. Och den tredje likaledes.
; 22 Och de sju togo henne
och 'lämnade ingen afkomma

----------

-
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I faren alltså

28 Och en af de skriftlärda,
hvilken hade hört på dem, då
de tvistade, och som förstod,
att han svarat dem väl, gick
fram och frågade honom: H vil
ket är det förnämsta af alla
buden? Mt. 22: 34, 3S; Lk. 10: 26.
29 Men Jesus svarade ho
nom: Det förnämsta af Hlla
buden är detta: »Hör, Israel,
Herren, vår Gud, är allena
Herre.
5 Mos. 6: •.
30 Och du skall älska Her
ren din Gud af hela ditt hjärta

-_ ..
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Ettang elitt7n

honom Herre; huru kan han då
vara hans son? Och det myckna
folket hörde honom gärna.

och af hela din själ och af
hela ditt förstånd och af hela
din kraft". Detta är det för
nämsta budet.
fj M~s. 10: 12; Lk. 10: 27.
31 Och . det andra är [likt]
detta: ,Du skall älska din nästa
som dig själf». Intet annat bud
är större än dessa.

O

38 ch han Ilade i sin un
dervisning : Vakten eder föl'
de skriftlärda, som vilja gå i
fotsida kläder, och som älska
helsningarna på torgen
.
l\'lt. 23: 3, f.; Lk. 11: 43; 20: 46.
3 IVIos. 19: IS; Mt. 22: 39; Rom. 13: 9.
"g
h d f'" st
l t
Gal. 5: 14; Jak. 2: 8.
. .:>. oc
e ram. a ~. a ~erna
32 Och den skriftlärde sade l. dyna~~~orna och hogsatena
till honom: Lärare, du har i vl 4: a erna, "t" 1
sanning sagträtt; . ty Gud iiI' en,]
°lc hS~lml" uf:ppa tl nu \:or}na]sl
lns oc l a '" or s k ens s nI .
·
. 1·
och d et Ii
'mnes 1C \:C någon an- l'anga b"on er,. de"
S::la s ]{O l a f'a en
h
så mycket svårare dom.
nan utom on~.m;
33 och att al ska honom .af
Mt. 23. 14: 'l'H. 1: 11.
h.~la .sitt hjärta och af h~la s~.~t
41 Och Jesus satte sig midt
forsta~d och. af hela sm sjal emot offerkis'tan och såg på,
~ch af ~ela .~111 kraft, .och.. ~tt huru folket lade penningar i
alsk:.~ sm n~~sta som ;~lg s,lalf, offerkistan ; och många rika in
det ar mer an alla brannoffren lade mycket.
2 Kon. 12: 9; Lk. 21:.1.
och de andra offren.
34 Och Jesus, so~ s~g, .att
42 Och en fattig änka kom och
han hade svarat forstandlgt, inlade två sldirfvar det iiI' ett öre.
sade till honom: Du är icke
43 Och han kallade Rina lär
långt f~rån Gu~s rike. Och Jn jungar till sig och sade till dem:
gen vagade VIdare att fraga Sannerligen. säger jag eder:
honom.
Denna fat,tiga änka inlad6l mer
35 Och Jesus svarade och ~n alla .de andra, som lade in
sade, då han lärde i helgcdo l offcl'lnsta'n..
, .
men: Huru kunna de skrift
44 'J'y de mlade al~a af SItt
lärda säga, att Kristus är Da ö,t'verflö?; men hon mla~e af
vids son? J\It. 22: 41,42; Lk. 20: 41. sm torftIgl:c:tallt, h~.ad hon agde,
'''If' sa d e l. d en hela SItt hfsuppehalle.
36. '1,y D aVI'd sJa
Helige Ande: »Herren sade till
13 Kapitlet.
min HeJTe: Sätt dig. på min
högra sida, till dess jag har Jerusalems förstöring. Kristi ti1l~
lagt dina fiender till en pall
kommelse och tecknen dlirtill.
för dina fötter».
ch när han gick ut från
Ps. 110: 1; Ag. 2: u; 1 Kor. 15: 25;
helgedomen, sade en af hans
Ebr. 1: n; 10: 13.
37 Så kallar nu David sjäIf lärjungar till honom: Lärare,

I

O

h
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Mark. 13:

16.

Re, hnrndana stenar och huru nungar för min skull, till ett vitt.
dana byggnader!
nesbörd för dem:
Mt. 10: 11, 18; 24: 9; Lk. 21: ,l~;
Jh. 15: 19; IG: 2; Upp, 2: 10.

Mt. 24: l; Lk. 21: 6.

.2 Och Jesml svarade och sade
till honom: Ser du dessa st.ora
byggnader? Det skall icke läm~ t
. l k 11
S t
nadb
s e~ Pl~ s en, som IC ~e s -a
. l Kon. 9: 7, 8;
ne ryas.
Mik. 3: ] 2; I,k. 19: 44.
3 Och när han satt på Olje
berget. midt, emot helgedomen,
frågade etrm; och .J.nkob och
.Johannes o~h Andreas honom
afsides :
4 Säg oss, niir skall detta
ske? Och hvad s]mll-vnra teck
net när allt detta: AkaU gå i
11'1 d
'
f'll)Or
an? Mt. 24: 3; Lk. 21: 7.
() Men Jesus svnrnde dem.
··
l
oc l begynt e sagn:
. S. en t'll
l,
att ingen' förvillar eder.
p.

Jer, 29: 8; Mt. 24: 4; Lk. 21: s;
Et'. 5: Ii; 2 Tess. 2: 3; 1 .111. 4: l.

G Ty många skola komma
under mittnamn och stiga: .Tag
iiI' det och de skola förvilla
målwu:
Jer. 14: 14' 23: 21.
7 'Men när I fån hö;a kria'
· .
.
. b
oc.h ry~ten om krIg, låten ICke
förskräcka.. edel':., t~ det ..måste
ske, l~l(\U. aunn ar Icke ~nden.
S 1y folk. skall rean: SIg mot
folk, och l'lke n.lOt r~~~;. och
de: skal~. varn Jordbnfmngar
nw,ngenstudes, och det skall
varahnngersnöder [och orolig
heter]. Detta är en begynnelse
till födslosmärtor.
2 Kl'. 15: 6; Es. 19: 2.

9 Men tagen I eder till vara.;

ty de skola öfverlii.mua eder
till domstolarna, och, l skolen
blifva slagna i synagogorna och
ställda inför fnrstar och ko

10 Och evangelium måst,e
först predikas' för alla folk.
l\U. 24: 14.
11 När de nu föra bort och
"f re r l,'.Lmna ed'
~
.' k .
er, S<1. varen IC e
förut bekymra~le, ~m ~~vad I
skolen tala, [ej heller forbel'e~
den ed~r]! utan hv~~hels~ son.l
har bhfvlt eder' gIfvet l den
~tnndcn, talen det j ty det iiI'
~ck~ I, som talen, utan dell
Hehge Ande.

o,

I

. Mt.10:

19;

Lk. 12: Il; 21: 14,'

12 Och den elle bl'odrell skall
"f l"
d
l t'lld"d
o VIerf udmna ?n an( re l· hO en,
SItt barn j oc ba.rn
oc
1 ll Il r.en
"tf.'
t f"
~td Il RIL} ad.~llg IIJPP mo 01'
u rar oc l o( a ~ em.
Hes. 38: 21; MIk. 7: 5, '6.

13 Och"I sk.olen vara hatade
af alla for· mltt"namns s~n~l;
men den som hardar ut mtIIl
iinden, han skall blifva ff'älst.
Mt. 10: 22; 2~: l~; !,k. 21: 19;
Upp. 2. 7, 3. 10.

14 Men när l fån se för
ödelsens styggelse, som har
b1ifvit omtnlad af profeten Danie1, stil, dUr den icke bör 
den som läser det, han gifve
akt diirpå - dåflykte de, som
äro i J udeen till bergen'
,Dan. 9: 27;

12:

1I;M:t.24:'15;
l.k. 21: 20:.

.15 ?ch den, ~om ar på taket,
stIge Icke ned l huset och träde
'icke in,· för att hämtn något
.ur sitt hus j
16 och den; som är ute på
marken, vände icke tillbaka,
för att hämta sin öfverklädnad.

Mark. 13: 17.
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17 Men ve dem, som äro
hafvande, och dem, som gifva
di i de dagarna I
18 Men bedjen, att eder flykt
. k
l '
lC?e må. s w om vmtern.
19 Ty i de dagarna skall
det vara en sådan vedermöda,
som icke har varit från begyn nelsen af den slmpe]se, Gud
har skapat, intill nu, ej heller
skall blifva.
20 Och om Herren icke för
kortade de dagarna, så blefve
intet kött frälst, men för de
utvaldas skull, som han har
i.'
k
l
utva1t, har han lör ortat (e
d agarna.
21 Och om någon då säger

Evangelium

skyar med stor makt och här
lighet.
Dan. 7: 10, 13;
Mt. 16: 27; 24: 30; Mk. 14: 62;

Lk. 21: 27; Ag. l: 11; l Tess. 4: 16;
2 Tess. l: lO; Upp. 1: 7.

27 Och då skall han utsända
sina änglar och församla sina
utvalda ifrån de, fyra väder
strecken, ifrån jordens ände in
till himmelens ände.
28 Men lären af fikonträdet
en liknelse. När dess kvist
redan har blifvit mjuk och Wf
ven hafva sp~'uckit ut, så veten
I, att sommaren är nära.

. Mt.

24: 32; Lk. 21: 29.

29 Likaså veten äfven I, när
I
d
k
h*"
sen etta s e, att an ilr
nära för· dörren.
till eder: Se, här är Kristus,
:30 Sannerligen sliger jag eder:
eller: Se, där, så tron det icke; Detta släkte skall icke förgås,
Mt. 24: 23; Lk. 17; 23; 21: 8.
22 ty falska Krister och fal förrän allt detta har skett.
ska profeter skola uppstå och
Mt. 24: 34; Lk. 21: 32.
31 Himmelen och jorden
göra tecken och under, för att
förvilla, om möjligt, äfven de skola förgås, men· mina ord
utvalda.
[) MOR. 13: l; skola ickeföl'gås. Ps. 102: 27.
Upp. 13: 13; 2 Tess. 2: Il.

]~s. 40: 8; 51: G; Ebl'. l: Il.

Joel 2: 10, 31; 3: H.; Mt. 24: 29;
LIr. 21: 25; Upp. G: 12.

l\it. 24: 42; 25: 13; Lk. 12: 40; 21: 3G;
1 Tess. 5: G.

·
32 Men' om den dagen eller
t d
t .
. k
23 Men tagen I eder tIll vara; d
se, jag har förutsagt eder allt. en s un en vemgen, lC?e ens
.
2 P ct . 3: 17.
än ~{!larna, spm äro i himmelen,
ej
heller ~Sonen, utan Fadren
24 Men i de dagarna efter aIlena.
Mt. 24: 3G; Ag. 1: 7.
d en vedel'mö dan skall solen för
33 Tagen eder till vara, va~
mörkas, och månen icke gifva ken och bedjcl1; ty I veten icke,
sitt sken, ER. 13: 10; Hes. 32: 7; när t.iden är inne.
25 och stjilrnornn slwla falla
34 Likasom en man, som for
ifrån himmelen, och de kraf utrikes, då han lämnade sitt
ter, som äro i himlarna, skola hus och gaf sina tjänare väl
bäfva.
dct och åt hvar och en hans
26 Och då skoja de få se syssla, äfven befallde dörryak
människans Son komma ibland. taren att vaka;
'" Eller: det.
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35 så vaken alltså, ty Iveten
icke, när husets herre kommer,
på aftonen, eller vid midnatts
tid, eller vid hanegället, eller
på morgonen;
36 på det att, då han plöts
ligen kommer, han icke må
finna eder sofvande.
37 Men hvad jag siiger till
eder, det säger jag till alla:
Vaken.
.

14 Kapitlet.
Jesus smö!'jes, äter p:'tsIralammet,
instiftar nattvarden, förutsäger Petri
fall, lider i Getsemane, öfvergit'ves
af lärjungarna.

diirefter var
Menpåsktvåochdagarosyrade
brödens

högt.id. Och öfverst.epresterna
och de skrift1iirdn' sökte, hnru
de skulle kunna gripa honom
med list och döda honom.
Mt. 26: l; LIc. 22: l; Jh. 11: 55; ]3: l.

2 Men de sade: Icke under
högtiden, ått det. icke tilliifven
tyrs blir upplopp bland folket.
3 Och då han vnr.i Betania,
i Simon den spetiilskes hus, och
snU till hords, kom en kvinna,
som hade ett nlabasterkiirl med
Rmörjelse af oflirf'alskad, kost
bar nardus och brtit sander
nlabasterkärlet och utgöt det
öfver hans hnfvud.
Mt. 26: n; IJk. 7: 37;

.ni, '11: 2;

12: 3.

Mark. 14:

13.

åt de fattiga; och de gjorde
henne rörebråelser.
6 Men J esns sade: Läten
henne vllm; hvarföl' gören I
henne bekymmer? Hon har
gjort en god gärning mot mig.
7 Ty alltid hafven I de fat
tiga ibland eder, och närhelst
I viljen, kunnen I göm dem
godt; men mig hafven I ,icke
ii Mos. Iii: l),
alltid.
8 Hvad hon kunde, det gjor
de hon; hon har i förvHg smort
min kropp till begrafningeh.
9 Sannerligen säger jng eder:
Hvnrhelst i hela världen evan
gelium blir predilmdt, skall ock
det, som dennn kvinna gjordp,
omtalas ti1l åminnelse af henne.
10 Och .rudas Iskariot, en
af de tolf, gick bort till öf
verstepresterna, på det att han
skulle öfverlämna honom åt
dem.
Mt. 26: u; Lk. 22: 4.
11 Men då de hörde det,
hlefvo de glada och lofvade
att gifva honom penningar;
och han sökte, huru han skulle
f'å lägligt tillfillle att öfver
liimna honom.
12 Och på första dagen af
osyrade brödens högtid, då
man slaktade påskalammet,
sade hans liil'jungar till ho
nom: Hvar vill dn, att vi skola
git bort och tillreda, på det att
dn må· lita påskalammet?

4 Men dill' voro nttgm, S0111
inom sig blefvo misslynta och
sade: IIvartill hal' denna för
spillning nf' smö1jelsen skett?
2 Mos. 12: 17; 5 Mos. ] 6: 5. o;.
5 Ty denna smörjelse hade
Mt. 26: 17; Lk. 22: 1.
kunnat säljas för mer iin tre
13 Och han sände två af sina
hundra penningar* och gifvas lärjungar och sade tilL dem:

*

Ege-utligen denarer.

En denar motsval'ar 67 öre.

4
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Gån in i Rtaden, så skall där
möta. eder en man, som blir
en kruka vatten; följen honom.
14 Och där hau går in, sä
gen till husbonden: Litraren
sltger: . H var lir härberget, ditr
jag må äta pt''tRkalmnmet med
minn. liirjungar'?
15 Och han skall viRa eder
eu Rtor sal i öfra vtwillgen
iordningställd och beredd; till
reden där för oss.
16 Och hans lärjungar gingo
nt och kommo in i Rtaden och
funno, såsom han hade sagt
dem, och tillredde påskalammet.
17 Och nitr det hade blifvit
afton, kom han med de tolf.
l\'It. 26: 20; Lk. 22: u.
18 Och under det de sntto*
till bords och åto, sade .reslIR :
Sannerligen säger jag eder: En
af eder, den som äter med mig,
~kall förråda mig.

Evangeliu,m

tog .TesuR ett hröd, vnIsignade
och bröt det och gaf dem och
sade: Tagen; detta är min
kropp.
.
Mt. 26: 26;
Lk. 22: Il!; 1 Kor. 11: 23.

23 Och han tog .en kalk,
tackade och gaf dem; och de
drncko lHiraf alln.
24 Och han sade till dem:
Detta lir mitt blod, det nya
förbundets, hvilket ntgjnt.es för
Rbr. 8, 9 kap.
många.
25 Sannerligen sligerjageder :
Jag slmll icke mer dricJm af
vinträdets frukt intill den dn
gen, . då jng dricker den ny i
GndR rike.

26 Och nitl' de hade sjungit
10fsången **, gingo de ut till
Oljeberget. Mt. 26: :10; .Joh. 18: l •
. 27 Och J eSUR Rade till dem:
Alla Rko]en l stöta eder på
mig i denna natt; ty det är
1'8. 41: 10; .111 .. 13: 113, 21; Ag. 1: 1r.. skrifvet: »Jag skall sItt herden,
19 Men de begynte bedröf och fårenskoln fi.;rRkingras».
vas och säga till honom, den Mt. 26: :11; Lk. 22: 31; Jolt. ]6: 32;
~ak. ]:1: 7.
elle efter den andre: Icke är
det väl jag'?
28 Men efter min nppstån
20 Men hlm svarade och sade delRe skall jag gå före eder
till dem: En af de tolf, den till Gnlileell.
Mt. 2(1;' 32; 28: 10; Mk. 16: 7.
som doppar med luig i fatet.
29 Dll sade Pet.rus till ho·
LIc 22: 21.
21 MiinniRlmw-l Son går bort, nom: Om jtn alla stijta sig på
såsom det är Rkrifvet om ho dig y skall dock icke jag göra
llom; men ve· den människa, det.
1VIt. 26: 33.
genom hvilken människans Son
30 Och Jesus sade till ho
förrådes; det vore godt för den nom: Sannerligen Räger jag dig:
mänuiskal1, om hon icke hade I dag, i denna natt, förrän hane
blifvit född.
har galit två gånger, skall JURt
l\'It. 26: 24; Lk. 22: 22.
du tre gånger förneka mig.
22 Och under det att de åto, l\It. 26: 34; Lk. 22: H; Jh. 13: 38.
* Egentl.: lägo.
u Ps. 113-118 i Psaltaren.

enligt Ma't'ktt8.

99

31 Men han sade ännu if
rigare: Om jag än måste dö
med dig, skall jag dock icke
förneka dig. Likaså sade de
ock alla. Lk. 22: 33; Jh. 13: 37.

Mark. 14:

48.

ty deras ögon voro förtyngda,
och de visste icke, hvad de
skulle svara honom.
41 Och han kom tredje gån
gen och sade till dem: Sofven
nu. och hvilen eder. Det är
32 Och 'de kommo till en nog. Stunden har kommit; se,
landtgård, hvars namn iir Get miiimiskans Son öfverlämnas i
semane. Och han sade till sina syml aruas h"an d er.
,
~ärjungar: Sitten här, medan
42 Stån upp, låtom OSR gå;
Jag beder. !lit. 26: 36; Lk. 22: 39. se, den , som förråder mig, är
33 Och han tog med sig Pe-I näm.
trus och J ak~? ~ch J oh~.nnes
43 Och strax medan han
och begynte foriaras och t~~gs- ännu talade, kdm Judas, en
~k. 2•. 44. af de tolf och med honom
las.
34 Och han sade tIll dem:
~ 'lk k
"d" d
11,""
"'1" d' t b d "f d en stor lO, s ara me svar
l st a f'var l'fr å n o"fvers t epre
mlll
JUP
il"d ar brf'
ke ro va
h" OC1
. fIl SIa
111 l
o en; l ven var ar sterna och de skriftlärda, och
och vaken. . Mt..26: 3~; Jh..~2: 27. de äldsta.
35 Och nan gICk htet.langre :m. 26: 47; Lk. 22: 47; Jh. 18: 3.
44 Men den som förrådde
fram och föll ned på Jorden;
och han bad, att, om möjligt honom hade gifvit~em Qtt öf
YOJ~e, den stunden måtte gå verenskommet tecken, sägande:
Lk. 22: H. Den som jag kysser, han är
Ifran honom,
36 .?ch s.~~~: A~ba '\ Fader, det; gripen honom och iören
allt ar mOJhgt for dIg; tag honom bort under säkert iörvar.
45 Och när han kom, steg
?enna kalk. ifrå!l' mig; dock
ICke hvad Jag vIll, utan hvad han strax fram till honom och
Ebr. 5: 7; Jh. 6: 38. sade: Mästare, Mästare, och
du vill.
37 O~h han kom och. fann kysste honom flera gånger.
delD sofvande och sade till Pe
2 Sam. 20: 9.
trus: Simon, sofver du? För
46 Men de buro händer på
måddc du icke vaka en enda honom och grepo honom.
timme? Mt. 26: 40; Lk. 22: 4.5, 46.
47 Men en af dem, som
38 Vnken och bedjen, att I stodo brcdvid, drog sitt svärd
icke mån komma i frestelse. och slog till öfversteprestens
Anden iiI' väl villig, men kö t- tjänare och högg af hans öra.
48 Och Jesus svarade och
tet iiI' svagt. 1 Pet. 5: 7; Gal. 5: 17.
39 Och åter gick han bort sade 'till dem: Såsom mot en
och bad, sägande samma ord. röfvare hn.fvcn I gått ut med
40 Och då han kom igen, svärd och stafvar för att fast
fann han dem åter sofvande; taga mig;

* Ett

kaldeiskt ord, som betyder fader.

MarIe 14:
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49.

Evangelittm

40 dagligen har jag varit
bland eder i helgedomen, lä
rande, och I haf'ven icke gri
pit mig. Men detta skery på
det att skrifterna skola upp
fyllas.
Ps. 22: 7; 69: o;

58 Vi hiirde honom säga.:
.T ag skall bryta ned detta med
händer gjorda tempel och på
tre dagar upphygga ett annat,
utan händer gjordt.

Es. ,53: 12; Mt. 26: 56; LIc 2,1: 25.

5~ Och icke ens så stämde
deras vittneshörd öfverens.
60 Och Mverstepresten stod
upp midt ibland dem oeh frå
gade .T ei'ms, sägande: Svarar
dn intd? lIvad vittna dessa
mot dig'?
Mt. 26: 62.
61 M«;n han teg och svarade
intet. Ater frågade honom öf
verstep'1'esten och sade till ho
nom: Ar du Kristus, den Högt
lofvades Son?

50 Och alla öfvcrgäfvo ho
nom och flydde.
Ps. 88:

9.

51 Och med honom följde
en viss ung man, som hade
kastat ett liullckläde öfver sin
nakna kropp; och oe* grepo
honom.
52 Men han lämnade linne
klädet kvar och flydde undan
naken.

Mt. 26: 61; MIr. 15: 29; Jh. 2: 19.

Es. 53: 7; Ag. 8: 32.
53 Och de förde .Jesus hort
62 :M en .J C f-;U s sade: .Tag iiI'
till öfverstepresten, och med
hOllOm kommo alla öfverste det; och I skolen få se män
presterna och de äldsta och niskans Son sitta på maktens
de skriftlärda.
högra sida och komma bland
Mt. 26: 57; Lk. 22: 54; Jh. 18: 13, 24. himmelens skyar.
54 Och Petrus fiHjde honom Dan. 7: lO; Mt. Hi: 27; 2-1: 30; 2;3: 31;
26: flJ; l\Ik. 13: 26; Lk. 21: 27; 22: fl!);
på långt. afstånd ända in i i;1' .Jh.
6: 6~; Ag. l: 11; l Tess. 4: J 6;
versteprestens palats; och han
'2 Tess. l: la; Upp. l: 7.
satt hland tjänarna och värmde
63 Då ref öfversteprcsten
sig vid elden.
Slinder sina klii.der och sade:
55 Men öfversteprm;ternn och
Hvad bchöfva vi nn mer några
hela rådet sökte vittneshörd
vittnen'?
mot Jesus, för att knnna döda
64 I hafven hört hädel:-;cn;
honom; och de fnnno intet.
hvad synes eder'? Men de
Mt. 26: 59; Ag. 6: 13.
56 Ty många vittnade falskt dbmde honom alla skyldig till
. mot honom, och deras vittnes clciden.
65 Och några begynte att
börd stämde icke öfverens.
5 Mos. 17: 6; 19: 15.
spotta på honom och hlilja
57 Då stodo några upp och öfver han:-; ansikte och slå
vittnade falskt mot honom, sä honom på kindbenet och säga
till honom: Profetera. Och
gande:

* A.!.:

de unga mlinnen.

enligt .L'Yarku8.
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rättstjänarna slogo honom med
15 Kapitlet.
stafvar.
.Tob 16: 10, II;
Jesns
bekänner
iniOr PilatIls sig
Es. 50: 6; l\It. 26: 67; Jh. 19: 3.
vara en konung. Barabbas lösgif

66 Och under det att Petrus ves. Krigsmännon begabba Jesus
tvinga Simon att bära korset.
var nere på borggården, kom och Jesns
korsmstes, hegrafves.
en af öfversteprestens tjänste
ch strax på morgonen, se
kvinnor;
Mt. 26: 58, 69;
dan öfverstepresterna med
Lk. 22: 55; Jh. 18: 16, 17.
de mdsta och de skriftlärda,
67 och då hon fick se Pe hela det stora rådet, hade hållit
trus värma sig, såg.. hon på en rådplägning, bundo de Je
honom och sade: Afven du sus och förde bort. honom och
var med Jesus från Nasaret.
öfverlämnade HOllOm åt Pilatus.
68 Men han nekade och Ps. 2: 2; Mt. 27: 1. Lk. 22: 66; 23: I;
sade: J ag vet icke, ej heller
Jh. 18: 28; Ag. 3: 13.
2 O~h PilntuFJ fnigaoe ho
förstår jag, hvad du säger.
Och han gick ut på törgår nom: Ar ou Judarnas konung?
den*.
Men han svarade och sade till
69 Och· när kvinnan ånyo honom: Du säger det.
fick se honom, begynte hon 1\H. 27: 11; Lk. 23: 3; Jh. 18: 33.
3 Och öfverstepresterna an
säga till dem, som stodo där
bredvid: Denne är en af dem. klagade honom för många saker.
4 Men Pilatus frågade ho
Mt. 26: 71; Lk. 22: 58; Jh. 18: 25.
nom
åter och sade: Svarar
70 Men han nekade åter.
intet?
Se, huru mycket de
du
Och litet därefter' sade de,
anklaga
dig
för.
som stodo där, åter till Pe
Mt. 27: 13; Jh, 19: 10.
trus: Sannerligen är du en af
5 Men J esns svarade ieke
dem; ty du är ju en GalileeI'
vidare något, så att Pilatus
[och ditt uttal är likt Gali förundrade sig.
leernas].
71 Men han begynte för
6 Men vid högtiden plägade
banna sig .och svä:r:ja: .Jag han gifva dem en fånge His,
känner icke denlllt miinniskan, hvilken de begitrde.
om hvilken I talen.
Mt. 27: ]5; Lk. 23: 17; .Th. 18: ~9.
7 Så var där en, benämnd Ba
72 Och för undra gången
gol hanen. Och Petrus kom rabbas, som satt· fängslad till
ihåg de't ord, som Jesus hade samman med de andra, hvilka
sagt till honom: Förrän hane hade gjort ett upplopp med
har galit två gånger, skall du honom och i upploppet begått
tre gånger förneka mig. Och ett dråp.
Mt. 27: 16; Lk. 23: 19; Jh. 18: '0.
han tänkte därpå och grät.
8 Och folket ropade högt**
Mt. 26: 75; Lk. 22: 61; Jh. 18: 27.

O

* Somliga handskrifter harva: Och
** A. 1.: Och folket trltdde upp.

hanen gol.

,i
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och

begynte hedja, alt han
såsom han plä
gade göra åt dem.
9 Men Pilatus svarade dem,
sägande: Viljen I, att jag skall
gifva eder Judarnas konung }(js?
10 1'y han visste, att det var
af afund, som öfverstepresterna
hade (jfverlämnat honom.
11 Menöfverstepresterna upp
eggade folket, på det att han
hellr~. skulle gifva dem Barab-,
"
.
bas l~~.. .

Hl Och de slogo hans huf
vild med ett rör och spottade
p{~ honom och föllo på knä
och tillbådo honom.
20 Och sedan de hade be
gabbat honom, afklädde de ho
nom purpurmanteln och kHtdde
på honom hans egna kHider
och förde bort honom, för att
korsfästa honom.
v. 15, 17; Mt. 27: 31.
21 Och de tving~tde en man,
som gick d~rförbI och kom
från landet, SImon från Cyrene,
l\It. •7. 20, L~{. 23. 18, Ag. 3. ~4.
12 Men J?llatus svarade ut?r Alexanders och Rufi fader, att
och sade tIll dem: IIvad vll bära hans kors.
jcn I då, a·tt jag skall göra
Mt. 27: 32; Lk. 23: 26.
22 Och dc förde honom till
med honom, som I kallen J u.,.
darnas !mnU!lg?
.
platsen Golgata, hvilket he
.. 13 Da sknade dc ater: l\.ors tyder hufvudskalleplats.
fast honom.
Mt. 27: 33; Lk. 23: 33; Jh. 19: 17.
14 Men Pilatus sade till
23 Och de gåfvo honom
dem: IIvad ondt har han då myrrablandadt vIn att dricka;
gjort? Men de skriade öfver men han mottog det icke.
ljndt: Korsfäst honom.
24 Och sedan de hade kors
15 Så vine då Pilatus göra mst honom, delade de hans klä
folket till viljes och gaf dem der mellan sig, kastande lott
Barabbas lös, och .Tesns lät om dem, hvad hvnr och. en
han gissla och öfverHimnade skulle få.
Ps. 22: 19;
hOllOm till att korsfiistas.
Mt. 27: 35; Llr. 23: 34; .Th. Ifl: 2:1:
Mt. 27: 26; Jh. 19: ].
25 Men det var den tredJe
16 Men krigsmännen förde timmen, då de korsniste honom.
26 Och öfverskriften om hans
hort honom in på borggården,
dill' kasernen var, och kallade dödssak var så skrifven: J udarnas konung.
tillhopa hela krigsskaran.
skltlle [Jöra J

Mt. 27: 27.

Mt. 27: 37; Lk. 23: 3S; Jh. 1!): I !/.

17 Och dc klädde på honom
en purpurmantel och flätade en
krona af törne och satte henne
på honom.
Jh. 19: 2.
18 Och de begynte helsa ho
nom: Hell dig, Judarnas koDung,

27 Och dc }tOrsfäste med ho
nom två röfvare den ene på
hans högra. sida, ~ch den andre
på hans vänstra..
Mt. 27: 38; Lk. 23: 32.

28 [Och så uppfylldes den
skrift, som säger: Och ibland

enligt Ma r kft 8.
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ogärningsmitn '!blef han ritknnd.]
Es. 53: 12; Lk. 22: 21.
29 Och de, som gingo därförbi, hädade honom, skakande
hufvudet och sägande: Ha, du
som bryter ned templet och på
tre dngar bygger npp det,
Ps. 22: s; lO!': 25; Mt. '27: 39; Mk.
14: 5S; .111. 2: 19.

30 frillA dig Ajiilf och stig
ned från korset.
Lk. 23: 35.
31 Likaledes begabbade honom ock öfverstepresterna sinsemellan jämte de skriftlärda,
sägande: Andra har han frälst,
sig själf kan han icke friLlsa.
32 Kristus, Israels konung,
stige nn ned från korset, pli
det att vi må se och tro. Och
itfven de som hade blifvit korsfästa m~d honom försmädade
hononl. '
' M t . 27: H.
33 Men när Ajette timmen
var inne blef ett mörker öfver
heIn, ln.n~let * intill nionde timm en.
Mt. 27: 45; Lk. 23: H.
34 Och vid nionde timmen
ropade Jesus med hÖg röst och
sade: Eloi, Eloi, lama sahaktani? hvilket betyder: Min G nd,
mill Gud, hvarför hal' du öfvergif'vit mig? Ps. 22: 2; Mt. 27: 4G.
35 Och någrn. nf' dem, som
stodo därbl'edvid och hi5rde
~iet, sade: Se, han ropar pIl
EliaA.
3G Men en sprang och fyllde
en svamp' med vinättika och
satte den på ett rör och gaf
honom att dricka, Aägande:

Håll, låtom oss se, om Elias
kommer, för att taga ned ho
Ps. 69: 22; Jh. 19: 29.
nom.
37 Men Jesus upphäfde ett
högt rop och gaf upp andan.
Mt. 27: 50; LIc. 23: 46; .1h. 19: 30.

38 Och templets förlåt remnade i två stycken ofvanifråu
och ltndn ned.
2 Kr. :I: 14;

I

Mt. 27:

51;

Lk. 211: 45; 1<:b1'. 10:

20.

39 Men när krigshöfdingeu,
som stod där niira intill midt
emot honom, s:'ig,att han med
ett slidant rop gaf upp andan,
sade han: Sannerligen var den
ne mannen Guds Son **.
Mt. 27: ..54; Lk. 23: 47.

~O Men dltr ~or? ock ndf1'a,

kvmnor, som pa lnngt afstand
sågo dH,rpå, ibland hvilka voro
iifven Maria från Magdala och
Maril~, Jakob den lilles och
J ose8 moder, och Salome,
Ps. 38: ~2; Mt. 27: 55; Lk. 23: 49 .•
41 hVllka, medan han var l
Gn.lileen, hade följt och tjiillat
honom, och många andra kvin
nor, som med honom hade gått
upp till Jerusalem. Lk. 8: 2, 3.
42 Och då *** det redan var
afton, sl"t eftersom det var till
redeIsedag, det iiI' dagen före
sabbaten,
43 kom Josef, som var ifrån
Arimatea, en ansedd rådsherre,
hvilken Hfven sjelf väntade ef
ter Guds rike, och tog sig dri
stighet och gick in till Pilatns
och, begärde Jesu kropp.
Mt. 27: 57; Lk. 23: 1i0; Jh. 19: 38.

44 Men Piln.tus undrade, om

* Eller
** Eller

"'*'"

jorden.
en Guds Son.
Eller ehuru.
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han redan var död, och kallade
till sig krigshöfdingen och frå
gade honom, om det var länge,
sedan han dog.
45 Och då han fått veta det
af höfdingen, Rklinkte han krop
pen åt ;J ORet'.
4G Och denne köpte en linne
duk och tog ned hOllOm och
svepte honom i linneduken och
lade honom i en grift, som var
uthuggen i. en klippa, och väl
trade en Rten för dörren till
griften. 1\It. 12: 40; 2G: 12; 27: GO;

Evan g elitem

sittande på högra sidan, klädd
i en hvit, fotsid klädnad; och
de blefvo högligen förskräckta.
Mt. 28: 2; Jh. 20: 12.

G :Men han sade till dem:
Varen icke så fi.lrskräckta: l
s~;ken ,Jesns frlm Nåsaret, den
korRfiiste. Han iiI' uppstånden,
han iir icke här; se rummet,
där de lade honom.
Mt. 28: a; LIr. 24:

G.

7 Men gån bort och sligen
till hanR lärjungar och till 1'e
truR, att han går fi.jre eder till
Galileen i där skolen I ftL se
Lk. 23: G3; Jh. 19: 41, 42.
47 Men Maria Magdalena och honom, såsom han sade eder.
32; 28: 10; Mk. 14: 28; Ag.
Marin., J oses' mode}', sågo, hvar Mt. 2G:
]: 3; 13: :ll; 1 Kor. Hi: a.
han lades.
S Och de gingo ut och flydde
från griften i ty bäfvan och häp
16 Kapitlet.
nad hade kommit öfver dem,
Kristi uppståndelse. Lärjungarna och de sade ingentin!! för nåsiindas att predika evangelium för
hela skapelsen. Kristi himmelsfärd. gan, ty de fruktade. *
ch då sabbaten var förliden,
Mt. 28: 8; Lk. 24: 9; Jh. 20: 18.
köpte Maria Mngdalena och
9 Men nlir han hade upp
Maria, ,Jakobs moder, och Sa sttttt., bit.tida. på fi)rst.a dagen
lome välluktande kryddor, på i veckan, vi:mde han sig först
det att de skulle komma och för Maria från Magdala, från
smörja honom.
hvilken han hade utdrifvit sju
:\'It. 28: 1; r~k. 24: 1; .Jh. 20: J.
onda andar.
2 Och på först.a dagen i vec
.Th. 20: 14. 16; Lk. 8: 2.
kUll komma de till griften gan10 Hon gick och förkunnade
RIm bittida, då Rolen gick upp. det för dem, som hade varit.
3 Och de sade mellan Rig: med houom, hvilka nu si.iljde
H vem skall vintra undan ste och gr/ltO.
nen åt oss ifrån griftens dörr'?
11 Och niir deRsa hörde, att
Mk. 15: 46. .
h:\.n lefde och hade bHfvit sedd
4 Och när de sågo upp, hlef af henne, trodde de icke.
vo d~ varse, att stenen var nn ,12 Men diil'efter uppenbarade
dalolvltltrad i ty den var ganska han sig i en annan skepnad för
stor.
l\It. 28: 2. tni af dem under det att de vara
!> Och. när de hade gått in i på vandring, gående utpålandet.
gnften, tingo de se en ung man,
Lk. 24-: 13.
'J

O

* Vers.

I

9-20

saknas i flera gamla handskrifter.

enligt Lukas.
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13 Äfven dessa gingo hort
och förkunnade det för de öf
riga, men de trodde icke heller
dem.
14 Sedan 11ppenharadehan
sig rör de cIfva, när de sutto
till- hords, och förebrådde dem
'.. t
1
(eras
ot ro ocll d eras h Jar aR
hårdhet att de icke hade trott
'h. d
h
'"
dem, som
d a e sett onom V,U,t
t
llppS an en.
Lk. 24: 36;

5.

Idessa

teck en iitfölja: I mitt
namn skola de utdrifva onda
andar ide skola tala med nya
Lk. 10: 17;
tungor;
Ag. 5: ](i; 8: 7; 16: 18; 2: 4; 10: 4fl;
19: 6. 1 Kor. 12: 10, 28.

18 de skola .taga upp ormar,
och om de dncka något, som
.. d"d
d k Il d t' l l el
ar o an el s a e lC {C s .~a a
dem; på Sjuka skoln de lagga
l"
1
I 1 l l II't'
lltD( erna, oc l oe s ro a ) l va
f" 1
Jh. 20: HI; 1 !{or, 15: 7.
rIs m.
Lk. 10: In; Ag. 28: 3. 8.
15 Och han sade till dem:
1 ~ Då nu Herren hade talat
Gän ut i hela världen och pre l~ed .dem, bIet' han upp~agc~
diken evangelium för heIn, ska tIll lum.~elen. och satte illg pa
Mt. 28: 19; Jh. 15: 16. GudH hogra SIda.
Ps. 110: l;
pelsen.
D'
h bl'
Lk. 24: 50, 51; Ag. 1: 2. 3, 9.
,,16
en som tro~' OC,.. 11"
20 Men de gingo ut och pre
dopt, han skall. bhfva fra1st ; dikade alleHtiides; och Herren
men de.n som ICke tror, han verkade med dem och stadfäste
skall bhfVa fördömd.
ordet gcnom de åtföljande teckJh. 3: 18, 36; 12: 48.
7 M d
k l nen. v. 15; Rom. 10: 18; Ag, 14: 3;
1
en em, som tro, s o a
Ebr. 2: 4.

o

Evangelium enligt Lukas.
1 Kapitlet.
Sakariasoch I~lisabet. Maria upp
söker l<~lisabet. Johannes födes,
växer upp, vistas i öknen..

många hafva f'öre
Emedan
tagit sig att författa en be
rättelse om de händelser, som
äro fullt intygade* ibland oss,
2 enligt hvad de hafva med
delat oss,som från begynnel
sen hade varit ögonvittnen och
ordets tjänare;
Ebr. 2:

3;

1 Jh. l:

'* Eller; hafva ibllmd

l,'
OIlS

3 syntes ock mig, som från
bUrjall noggrant följt med allt,
godt att i ordning skrifva där
om till dig, ädle 'J'eofilus,
Ag. 1: l,

4 på det att du måtte inse
tillförlitligheten af de lärostyc
ken, i hvilka du har blifvit
undervisad.
5 I Herodes' dagar, konun
gens' i Judeen, var en prest,
vid namn Saknrias, af Abias
skifte; och hans hustru var en

fnllbordats
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