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13 Äfven dessa gingo bort
och förkunnade det förde öf
riga, men de trodde icke heller
dem.
14 Sedan ilppen barade han
sig för de elfvn, när de sutto
till~· bords, och förebrådde dem
deras otro och deras hjlil'tas
hårdhet, att de icke hade trott
dem, som hade sett honom vara
IJk. 24: 36;
uppstånden.

Luk. 1:

5.

dessa teek en åtfölja: I mitt
namn skola de utdrifva onda
andar ;de skola tala med nya
Lk. ] o: 17;
tungor;
Ag. 5: l(j; 8: 7; 16: 18; 2: 4; 10: 4fl;
19: 6. l Kor. 12: 10, 28.

18 dc skola tagn upp ormar,
och om de dricka något, som
iir dödande, skall det icke skada
dem; på sjuka skola dc Higgn
händerna, och de skola blifva
Lk. JO: lU; Ag. 28: 3, s.
friska.
Jh. 20:1!); 1 Kor. 15: 7.
llJ DeL nu Herren hade talat
15 Och han sade till dem:
Gän ut i heIn världen och pre med dem, bIet' han upptagen
diken evangelium fUl' hela ska till himmelen och satte sig på
Ps. 1lO: 1;
Mt. 28: 19; Jh. 15: 16. Guds högra sida.
pelsen. .
Lk. 24: 50, 51; Ag. 1: 2, 3, !I.
16 Den som tror och blir
20 Men de gingo ut och pre
döpt, hnn skall blifva frälst; dikade allestädes; och Herren
men den som icke tror, han verkade med dem och stadfäste
skall blifva fördömd.
ordet genom de åtföljande teck
Jh. 3: 18, 36; 12: 48.
nen. v. Hi; Rom. 10: 18; Ag" 14: 3;
17 Men dem, som tro, skola
Ebr. 2: 4.
.

Evangelium enligt Lukas.
. 1 KUllitlet.
Snknrias o0h I<~lisabet. Maria UPl)
söker l'~lisabet, Johannes födes,
växer upp, vistas i öknen.

många hafva före
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 iblll.nd

l;
OIlS

3 syntes ock mig, som från
bUrjan noggrant följt med allt,
god t att i ordning skrifvlt där
om till dig, ädle 'J'eofilus,
Ag. 1:

l.

4 på det att du måtte inse
tillförlitligheten af de läl'Ostyc
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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af Arom; döttrar, och hennes och alltifrån moderlifvet flkall
namn var Elisahet.
han blifva uppfylld med den Ra
1 Kr. 24: 10, 19; Neh. 12: 4, 17.
lige Ande.
4 Mos. 6: 3.
Dom. 13: 4; .Ter. 1: 5: Gal. 1: 15.
6 Men dc voro håda rätt
16 Och han skall omvända
färdiga inför Gud, vandrande
många
af Israels barn till Her
ostraffliga i alla Herrens bud
ren,
deras
Gud.
Mal. 4: 6.
och rätter.
17
Och
han
skall
gå flire
7 Och de hade icke något honom i Elias' ande och
krnft,
barn; ty Elisabet var ofrukt
för
att
omvända
fådernas
hjär
sam, och båda voro de vid
tan
till
barnen
och
de:ohöl'
framskriden ålder.
8 Men det hände sig, dtt. lHm samma till de riittfiirdigas för
stånd och skaffa Herren ett
j sitt skiftes ordning förrättade
bcrcdt
folk.
Mal. ,1: 5;
sin prcsterliga tjänst inför Gud,
l\ft. 3: 1; Mk. 9: 12; v. 76.
.
9 att efter sedvänjan vid
18 Och Sakarias sade till
presttjänsten lotten föll på flO
ängeln:
Hvaraf skall jag veta
nom att gå in i Herrens tem
detta?
Ty
jag fil' gammal och
pel och tända rökoffret.
min hustru iiI' vid frnmskriden
2 Mos. 30: 7; Ebr. 9: 6.
10 Och allt folket vur utan ålder.
1 Mos. 17: 17.
för och bad under rökofl'crs
l \) Och ängeln svarade och
stunden.
a Mos. 16: 17. sade till honom: Jag är Ga
11 Men . för honom syntes hriel, som står inför Gud, och
en Herrens ängel, sULende på jag har blifvit utfländ ffjr att
högra sidnn om rökofferaltaret. tala till dig och förkunna dig·
detta glada budskap. Dan. 8: ] 5;
v. 19; 2 Mos. 30: ].
9: 21; l\it. 18: 10; Upp. 8: 2.
12 Och Sakarias blef bestört,
20
Och se, du skall vara
då han såg honom, och en
mållös
och icke kunna tala in
fruktan föll öfver honom.
Upp. 8: 3.
till den dagen, då deUa sker;
1:1 Men ängeln sade till ho därför att. on icke trodde mina
nom: Frukta icke, Sakal'ias; ord,som flkola uppfyllas i sin tid.
21 ,Och folket väntade på
ty din bön har blifvit hörd, och
din hustru ElisalJet skall föda Sakanas och förundrade sig,
dig en son, och du skall gifva att han dröjde i templet.
22 Men när han kom ut,
honom namnet· tJohannes.
han icke taJa till dem;
kunde
14 Och du flkall hafva glädje
och frfijd, och många skola och de förstodo, att han hade
glädja sig öfver hans födelse. sett en syn i templet, och han
tecknade åt dem och förblef'
v. 58.
15 Ty han skall vara stor stum.
inför Herren; oclt vin och starka
23 Och det hände sig, att
drycker skall han icke dricka, då dagarna. för hans tjänst
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göring voro ful1ändade, begaf
han sig hem.
24 Men efter de dagarna
blef hans hustru Elisabet haf
vande; och hon dolde sig i
i'
l
l
tem måna( er och su( e:
25 Så har Herren gjort med
mig i de dagar, ML han såg
till mig för att borttaga min
smälek bland människor.
l MOR. 30: 23; }i:;S. 4: 1, f.

2G Men i Fljette månaden
därefter blef ängeln Gabriel ut

sänd af Gud till en stau i Ga
lileen, benämnd Nasaret,
27 till en jungfru, som var
trolofvad med en man, hvil
kens namn var Josef, af Davids
hus; och jungfruns namn val'
" .
Mt . 1: 18.
M"rUl.
28 Och än!!eln kom in till
~
henne och Hade: Hell dig, du
benådade. Herren är med dig;
[välsignad är du ibland kvinnorJ.
l h on såg honom,
29 Men (ii
bIet' hOll högligen bestört öfver
hans ord ~ch tänkte efter, huru
dan helsn.~ng detta v3:r .
Flnde till d
henne:
30 Och.]aHgeln
M'
l
F ru lda IC
\:e, nrIn; ty . u InI'
funnit nåd för Gnd.
31 Och se du skall aHa i
ditt lit' och 'föda en son och
du skall oifva honom ndmnet
.Tesus.
b

Lule. 1: 42.

nu,ng öfver Jakobs hus till
eVIga tider, och på hans rike
skall ingen ände vara.
1.Kr. 17: u; Ps. 45: 7; 89: 37; ER.
9: 7; .Ter. 23: 5; Dan. 2: H; G: 26;
7: H, 27; Mik. 4: 7; l Kor. 15: U;
]1;br. 1: 8.

34 Men Maria Flade till iill
geln: Huru skall detta tillgå,
ty jag vet icke af någon man?
Mt. 1: 18.

35 Och ängeln .svarade och
sade till henne: Den Helige
Ande skall komma öfver dig,
och den Högstes makt skall
öfverskygga dig; diiriör skall
ock det heliga, som [af dig]
födes, kallas Gnds Son.
3G Och' se, Elisabet, din frän
de, har äfveu hon affat en son
på sin ålderdom, och detta är
sjette månaden för henne, som
kallas ofruktsam.
37 Ty för Gud är ingenting
1 MOR. 18: H;
omöjligt.
.lob 42: 2; Jer. 32: 17, 27; Sak. 8: 6;
Mt. 19: 21l; Lk. 18: 27.

I

38 Men Maria sade: Se, Her
rens tjiinarinna; ske mig efter
uitt tal. Och ängeln begat' sig
bort ifrhl
h"1111e 2 Sanl.:
7
:~
25.

M'\.'

.

39
en l de dngnrna stod
Maria upp och fiirundes med
hnst till bergsbygden, till en
stad i Juda,
40 och kom in i. Sakarias'
hus och helsade Elisuhet.
ER. 7: H; Mt. 1: 22; Lk. 2: 21.
41 Och det hände sig, att
32 Han skall vara stor och
kallas den Högstes Son, och d~ Elisabet hörde Ma.ria~ hels·
Herren Gud skall gifva honom mng,. ~pratt fo.stret tIll l hen
hans fader Davids tron
nes ht, och Ehsabet blef npp
2 Sam. 7: 12; Ps. 132: 11; Es. 9: Il; fylld med den Helige Ande.
, 1G: Ii.

33 och han skall vara ko-

v.

15.

42 Och hon ropade med hög
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röst och sade: Välsignad är
du ibland kvinnor, och välsig
nad din lifsfl'ukt.
v. 28.
43 Och hvarför sker mig
detta, att min Hen'es moder
kommer till miO'?
44 Ty se, s~ snart rösten
af din helsning kom· i minn
öron, spratt fostret till affl'öjd
i mitt lif.
45 Och salia iiI' hon som trad-I
de; ty det, SOl~ har blifvit henne
sagdt från Herreu, skall gå i
fullbordan. v. 28, 38; r~k. 11: 28.
~6 Och ~aria sade: Min själ
pmlar storlIgen Herren,
.. 47 och min. and~. fröjdnr sig
ofyer ~u~! mm Fraisare,
48 darfor att han har sett
till s~.n tjänarinnas ril1ghe~: Ty
se,. hare~ter -s~wla alla slakten
prIsa mIg salIg.
4~ ~m.{ 11; '~l~'os. iO: 13 .• t
fY en
c:Ige l~r g]h or
t
s om .~llg m~( ung; oc l ans
namn nr helIgt,
50 och hans barmhUrtighet
varar från släkte till släkte
öfver dem, som frukta honom.

I

Evange liwm

64 Han har antagit sig sin
tjänare Israel för att ihåg
komma barmhärtighet 
Es. 30: 18; 41: s; 54: a; Jer. 31: ~, 2'0.

.. 55 såsom han talade till våra
fader - mot Abraham och hans
siLd till evig tid.
1 Mos. 17: J9; 22: IS; Mik. 7: 20.

5G Och Maria blef kvar hos
henne omkring tre månader och
återvände så till ~itt hem.
57 Me? för Elumbet fnllän
d.~des tIden, n!~ hon skulle
foda; och hon fodde en son.
58 Och ,hennes grannar och
friinder fin'ao hörn att Herren
hade gjort sin b~rmhiirtighet
stor mot henne j och de glnddes
med henne.
69 Och det hände sig, att de
på åttonde dagen komma flir
att omskärn barnet; och de ville
kalla honom efter hans faders
namn Sakarias.
l Mos. 17: 12; 3 Mos. 12: 3.
GO Och hans moder svarade
och sade: InO'alunda' utan hlln
skall heta .J ;hnnnes.' ,
61 Och de sade ti1lhenne:
l Mos. 17: 7; 2 Mos. 20: G;
I
d'1Il S1"1
t f'
.
PR. 10:1: 17.
Il C llllleS mgen, som
51 Han har bevisat kraft har det llnmnet.
med sin arm; han har föJ'
G2 Men dc tcck~ade åt hans
skingrat dem, som äro hög fader, hvad hnn VIlle, att han
modiga i sitt hjärtas sinne;
skulle heta.
Ps. 3a: 10; Bs. 29: 5; 51: 9; 52: 10; ,68 Och han begärde en tafla
r:
.1 Pet. ~: 5.
..'
och skref, sägande: Johannes
02 han har stortat ?Ia!ctIga iif hnns nnmn. Och alla fiir
från troner och llPVhÖ]t rmgn; \.uvh-fi.de ~;i~.
l Sam. 2: 27),; ~S'~Ol~tll:1~.12: 1R, 19,
64 Men strnx öppnades hans
53 hungriga har han upp mun och hans tunga, och han
fyllt med goda ting, och rika talade, lofvande Gud.
.~. 20.
har han snndt bort tomma.
65 Och fruktan kom ofver
1 Sam. 2: a; Ps. 34: 10, 11; 107: 9. alla, sam bodde omkring dem;

I

la

enligt Ltd.as.
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och i heIn Judeens bergsbygd
omtalades allt detta.
66 Och alla, som hörde det,
lade det på hjärtat och sade:
. H vad skall väl blifva af detta
barn? Och Herrens hand var
med honom.
G7 Och Saka.rias, hans fader,
bIef uppfylld med den Helige
Ande och profetemde, sägande:
G8 Högtlofvad vare Herren
Israels Gud; ty han har besi.;}\t
sitt folk och beredt det en
v. 78; Lk. 2: 3S.
f(;rlossning
G9 och har upprättat åt oss
ett fräJsnillgshorll i sin tjänare
Davids hus,
Ps. 132: 17, 18.
70 såsom han har talat ge
nom sina heliga profeters mun
från tidens begynnelse,
Ps. 72: 12; Jer. 23: 5, o; 30: 9, 10;
Dan. 9: 27.

skall gå fl1re Herrens ansikte,
för att bereda hans vägar,
v;·

17;

Mal. 3: ).

77 att gifva hans folk kun
skap om frälslling i deras syn
ders förlåtelse
Jer. 31:

34;

LIr. 3: 3.

78 fUl' vår Guds innerliga
barmhärtighets skull, genom
hvilken en soluppgång fråu
höjden har besUkt oss *,
Jak. 3: s; G: 12; Mal. 4: 2.

79 rör att skina öfver dem,
som sitta i mörker och dödens
skugga, till att styra våra föt
ter in pit fridens viig.
Es. 9: 2; 42: 7; 43: s; 49: 9; GO: I;
Mt. 4: 10.

80 Men bal'11et växte upp
och stärktes i anden och vista
des i Uknen linda ti1l dagen för
hans framträdande inför Israel.
Lk. 2: 40; 3: 1, f.

71 en frälsning från våra
fiender och från alla dems hand,
2 Kn}litlet.
som hata oss;
Jesus
födes,
omskäres, frambäres
72 for att göm barmhärtig
inför Herren, l{val'stannar i Je~'ll
het med Yåm fäder och kommn salem oeh återfinnes i helgedomen.
ihåg sitt heliga förbund,
en det hände sig i de da
Jer. 31: 31.
garna, att från kejsar Au
7:~ den ed, som han svor vår
fuder Abraham, att han skulle gustus utgick ett påbud, att hela
gifva oss l Mos. 22: 10; Ps. 105: 9; viirlden skulle mn.lltalskrifvas.
2 Denna första mantalskrif
. Jer. 31: 33; I<:br. G: 13, 17.
74 ntt, frälsta utur vårn fien ni ng skedde, då Cyrenius** var
ders hand, tjäna honom utan höfding öfver Syrien.
3 Och alla begåfvo sig hyar
Ebr. 9: 14; 2: 15.
fruktan
7l) i helighet oeh rättfärdig och en till sin stad, för att läta
het inför honom i alla våm mantalskrifva sig.
4 Sä for ock Josef frän Ga
1 Pet. 1: 15.
lifsdagar.
76 Och du, barn, skull kal IiIeen; från staden Nasaret, up'p
las den Högs~es profet; ty du till J udeen, till Davids ~tad,
* Annan läsart: skall besöka oss.
** Det romerska namnet är Quirinius.
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som heter Betleherri, emedan
15 Och det hände sig, när
var af Davids J hus och änglarna hade farit ifrån dem
slakt,
l Sam. 16: 4<; Mik. 5: 2; upp till himmelen, att herdarna
sade till hvarandrn: Låtom OS8
Jh. 7: 42; Mt. l: 1', 1'.
5 för att låta malltalskrifva nu gå ända fram till Betlehem
sig J'ämte Maria, sin trolofvade, oc ll se de,tt,a, som llar sk ett"
som var hafvande.
och som Herren har kungjort.
6 Men det hände si!!, att t'"ur oss.
medan de vara där, flllHindades
16 Och de 'giugo med hast
dagarna, att hon skulle föda. och funna bltde Maria och
7 Och hon fådde sin först
födde son 'och lindade honom .Josef och barnet, som låg i
krubban.
och lade honom i en krubba;
ty för dem fnI1lHI icke rum i
17 Men uär de hade sett det,
berättade de om det ord, som
l\Kt
" b erget .
h ar
~ . 1: 25.
blifvit taladt till dem angående
S O ch i samma ängd vara detta barnet.
O
någm herdar ute på marken
18 ch alla, som hörde det,
och höllo vakt om natten öfver
förundrade sig öfver det, som
sin hjord.
hade blifvit taladt till dem af
9 Och se, en Herrens ängel herdarna.
stod bredvid dem, och Herren~ I 19 Men Maria förvarade alla
~;~~i~\~~~t ~~i;l~:~~~ dem, och de dessa ord i sitt hjärta, öfver
vägande dem.
v. til.
10 Och ängeln sade till dem:
20 Och herdarna återvände,
Frukten icke; ty se, jag för prisande och lofvande Gud för
kunnar eder en stor glädje, allt, hvad de hade hört och
som skall vara för hela folket;
tt·
.d t l d bl' f .t t
11 ty åt eder har i dag i sed' s.a11sodm e. la e l VI ai'''dd
em.
D aVI'd s fl t a d bl'f't
l VI
10
en la t tI
Frälsare, som iiI' Herren Kristus.
21 Och nitr åttn dagar vara
12 Och detta skall vara fliT' fnlHindade, s:l ntt man 81\1ll1e
eder teclmet: I skolen finna I omskära baruet, gat' man ho
ett nyfödt barn, som är lindadt nom namlfet J esm;, som hade
och ligger i en krubba.
blifvit honom gifvet af ängeln,
13 Och strax var där med fi)rrän han aflades i moderlifvet.
ängeln en mängd af den him l Mos. 17: 12; 3 1\[os. 12: 3; Jh. 7: 22;
melska härskarnn, som °lof
1\[t. 1: 21; Lk. 1: 31.
vade Gud och sade:
22 Och niir deras renings
dagar vara fulländade efter Mo
Dan. 7: 10; Upp. 5: 11.
14 Ära vare Gud i höjden ses' lag, förde de honom upp
och frid på' jorden, tillmänni till Jerusalem, för att fram
LIr. 19: 38; bära hOllOm för Herren,
'skorna välbehag.
h~?

o

o

'J

I

Es. 57: 19; Rom. 5: l; E1'. 2: 17; l: 5,

3 Mos. 12: 2, 1'.

enligt Lttkas.

]11

Lnk. 2: 40.

23 såsom det är Rkrifvet i upplysning och en härlighet för
Herrens lag: Allt mankön, som ditt folk Israel.
öppnar moderlifvet, skall kal Ea. 42: 6; 49: 6; Ag. 13: 47; 2R: 28.
laR he1igt åt Herren,
33 Och Josef och hant; mo
2 Mos. 13: 2; 34: 19; 4 Mos. 3: 13; der förundrade sig (ifver det,
som talades om honom.
8: 16, 27.
24 och för att gifva ett offer,
34 Och Simeon välsignade
enligt hvad som är sagdt i Her dem och sade till Maria, hans
rens lng, ett par turturdufvor moder: Se, denne är satt till
eller två unga dufvor.
fall och uppståndelse för många
. 3 Mos. 12: 6, 8.
i Israel och till ett tecken,
25 Och se, i Jcrusalcm var som motsäges.
en man, hvilkens namn var Si E8. 8: 14; Mt. 21: 44; Rom, 9: :12;
"tt l Kor. 1: 2:1, 24; 2 Kor. 2: 16; 1 Pet.
1
meou, OC]1 (enne
man var rit 
2: 8; Ag. !l8: 22; }<~br. 12: 3.
färdig ochJrom, väntande ef~er
35 .Tn, ett sviird skall gå
Israels t~'o~t; och den HelIge, itfven genom din egen själ, på
Ande vm ofver hOllo~ ... v. 38. det att många hjärtans tankar
26 Och det hade hhfVlt ~o- må uppenbaras.
Jh. 19: 25.
nom uppenbamd~ af den HelIge
36 Och det var en profetissa,
Ande, att han ICke skulle se Anna Fanuels dotter af Asers
döden, förrän han hade sett stam.' Hon var kon'lmen till
Herrens Smorde*.
en hög ålder, efter att harva
27 Och ~an kom genom An lefvat med sin man i sju år
dens kraft tIll he]ged0B.1en. Och ifrån sin jungfrudom,
när föräldrarna buro III barnet
37 och var nn en änka vid
fr esus, på det att ~e skulle åttiofyra år, som aldrig vek
göra med honom enlIgt lagens hort från helgedomen, dyrkande
plägsed,
Lk. 4: u. Gud med fastor och höner natt
. 28 tog lifven han honom i och d~g.
1 Sam. 1: 22.
8m famn och lofvade Gud och
38 Afven hon kom tillstädes
snoe:
.•
'. i Ramma 8tllnd och prisade
20 Hcrrc, nu later dn dm Herren och talade om honom
tjänare efter ditt ord fam. i med alla, som i .Jerusalem vän
frid;
1 Mos. 46: 30; Fil. 1: 23. tade fi5rlossning**.
39 Och när de hade fullgjort
30 ty mina ögon hafva sett
lin frälsning,
Ps. 98: 2, 3; allt efter Herrens lag, åter
Es. 49: 6; 52: 10; I~k, 3: 6.
vände de till Galileen, till sin
31 hvilken du har bered t in stad Nasaret.
för alla folk,
40 Me~ barnet växte upp
32 ett ljus till hedningarnas och stärktes [i Anden], i det

* Detta är betydelsen af det ebreiska Messias och det grekiska
Kristus.
** A. l.: väntade Jerusalems förlossning.
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att han uppfylldes med vis- bör vura i de ting, som till
dom; och Guds nåd var öfver höra min Fader?
50 Och de ,förstodo icke det
honom.
k 1: 80.
v. 52; I....
ord, som han talade till dem.
O
41
ch hans föriildrar beLl{. (\J; 45; 18 : 34.
gåfvo sig årligen till Jerusalem
51 Och han for ned med dem
vid påskhögtiden. 2 ]\'[os. 23: 15, 17; och kom till Nasarct och var
34: 23; 3 ]\'[os. 23: 5; 5 ]\'[os. 16: ).
f
O I l
42 Och när han var tolf år dem undergi ven. c 1 lans mo~
gammal, och de hade farit upp d.er f~!~varade alla dessa ord l
till Jerusalem efter högtidens SItt h.Jurta.
..
.
·· .
52 Och Jesus forkofrade SIg
d
se vanJa
. . 1
h l
.. t ch
43 och hade fulländat. da-Il VIse om DC
n·oPPsl~ax. o
g 'na och voro på återvägen ynnest hos Gud och m,tnmskor.
al gossen Jesus kvar .
'
V. 40; 1 Sam. 2: 26.
blef
l ~ eru
salem; och hans föräldrar VIsste
3 Ka,pitlet.
det icke,
44 utan som de menade, att Johanllespredikar, döper, kastas i
han var i ressällskapet, färda
fångeIse. Jesus döpes. Marias
slltktledning.
des de en dagsled och sökte
honom bland sina fränder och
femt. onde året af kejsar Ti
bekanta.
- bcrii regering, då Pontius
45 Och när de icke funno Pilatus var höfding i .Judeen,
honom, återvände de till J eru och HerodeR var lydfurste j
sftlem, sökande honom ..
Galileen, och FilippuR, hans
46 Och det hände SIg, att broder, lydfurste i Itureen och
de efter tre dagar fnnno hOllom landet Trakonitis, och Lysa
i helgedomen, sittande midt nias lydfurste i Abilelle,
ibland lärarna, både hörande
2 under öfverstepresterna
dem och frågande dem.
Hannas Oell Kaifas kom Guds
47 Men alla, som hörde ho ord till .10hunT1cs, Sakal'ias'
nom, hiipnadc öfver hans flir son, i (;101011.
sUmd och svar..
Mt. 7: 28;
.TIt. 11: 49, fil; 18: 13; Ag. 4: 6.
Mk. l: 22; Lk. 4: 22, 32; .Jh. 7: 15,49.
3 Och han gick omkring' i
48 Och när de fingo se ho hela trakten vid J ordan och
nom, blefvo de högligen för predikade sinnesändringens dö
vånade; och hans moder sade perse till syndernas förlåtelse;
till honom: Barn, hvarför gjor
Mt. 3: l; Mk. 1: 4.
de du så emot oss? Se, din
4- såsom det iiI' skrifvet i
fader och jag sökte efter dig, profeten Esaias' ords bok: »En
sörjande.
ropandes röst är i öknen: Be
. 49 Och han sade till dem: reden Herrens väg; gören hans
Hvad är detta, att I sökten efter stigar l~aka;
Es. 40: 3;
mig? Vissten I icke, att jag
Mt. 3: 3; Mk. 1: 3; Jh. 1: 23.

I
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enligt Lukas.

5 hvarje dal skall fyllas, och
hvarje berg och höjd skall sän
kas, och det, som är krokigt,
skall blifva rakt, och de ojämna
vägarna skola blifva släta;
6 och allt kött slm.ll se Guds
frälsning».
I's. 98:

z,

3;

Es. 52:

10;

Luk. 3:

20.

13 Men han sade till dem:
Utkrlifven icke mer, än det,
som är eder föreskrifvet..
14 Och äfven krigsmän frå.
gade 110nom, sägande: Och
hvad skoh~ då vi göra? Och
han sade till dem: I skolen
iclw misRhundla eller skinna.
någon, och låten eder nöja.
med eder Aold.
15 Då nu folket var stadt
i väntan och alla öfvervä~de
i sina hjärtan om Johannes,
huruvida icke han själf vore
KristnA,
16 svarade .Tohannes och
sade till alla: .Tag döper eder
med vatten, men den kommer,
som är starkare än jag, hvil
kens skorem jag icke är vär
dig att upplösa; han skall döpa
eder med * den Helige Ande
och med eld;
.

Lk 2: ao.

7 Så sade han nu till folket,
som gick ut för att döpas af
honom: I huggormars affcjda,
hvem har ingifvit eder, att I
skolen undfly den tillkomman
Mt. 3: 7; 23:a3.
de vreden '?
8 Bären därför sådana. fruk
ter, som paAsa för siuncsän
dringenj och begYllllcn icke
att säga inom eder själfva: Vi
hafvn Abraham till fader. Ty
jag stiger eder, att Gud kan
af dessa stenar uppväcka barn
åt Abraham.

lUt. 3: n; Jh. 8: an; Ag. 13: 26.
9 Redan är ock yxan satt Es. 44: 3; .Joel 2: 28; Mt. 3: 11; Mk,
till roten på trädcn; alltså blir 1: 7, 8; Jh. l: 26, 27; Ag. 1: 5; 2: 2; ,;
..
.
11: 15, 16; 13: 25; 19: ,.

h vart och ett trad, som ICke
bär god frukt, afhugget och
lmstadt i e1den. Mt: 3: 10; 7: 1n.
10 C?ch folket fragade ho:
nom,.. sa7ande: Hvad skola VI
då gom?
Ag. 2: 37.
11 Men han svamde och sude
til.~ d~m: Den som har tv~ li!
kladnmgar, han dele med SIg at
den, som icke har någon; och
den som har mat, han göre
sammalundu

17 och han har sin kastskof'vel i sin hand för att göra
sln loge ren och ~amla hvetet
i sitt förrådshus, men agnarna
s)<all han uppbränna i outsläck
hg eld.
Mt. 3: 12.
18 Så förmanade hun nu fol
ket äfven om mycket annat och
förkunnade dem evangelium.

I

M

..

19
e~ nar ly?fursten He
rodes bIet bestraffad af honom
l Jh. :1: 17; 4: 20; Jak. 2: 15, 16.
för Herodius', sin broder Fi
12 Men äfven publikaner lippi hustrus skull och för allt
komrno, för att dÖpas, och det. onda, som Herodes hade
Mt. 14: a; Mk. 6:' 17.
sade till honom: Lärare, hvad gjort,
skola vi göra?
20 så lade han till allt det

* Ordagrant;

i.

1 3:
L ur.

1 ______________114
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31 son af Meleas, SOll af
and'ra äfven det, att han satte
Mmmas, son af l\fattatn, son
J ohannes i fängelse.
af Natan, son af David,
21 Och det hände sig, att :.1 Sam. 15: u; 1 Kl'. 3:5; Sak. 1:.1: 12.
när allt folket döptes, och äf
32 son af Isal, 'son af Obed,
ven J esns hade hlifvit döpt och
son af Boes, son af Salmon,
had, himmelen öppnades,
son af NaassoJJ,
Mt. 3: 13; Mk. 1: 9.
22 och den Helige Ande for

ned i kroppslig skepnad såsom
en dufva öfver honom; och en
röst kom från himmelen, som
sade: Du är min älskade Son,
till dig hur jag välbehag.
}<~s.

42: 1: Mt. 3: 17; 17: 5; Jh. 1: 32;
Kol. 1: 13.

23 Och J esns var omkring
trettio år gammal, då han be
gynte att lära) och han ansåg:'!
vara son af .T osef, son af ElI,
Mt. 13: 55; lUlL 6: 3; Jh. fl: 42.

,

'

24 son af Mattat, son af Le
vi, son af Melki, son af J anna,
son af Josef,
1\It. l: 1, f.
25 son af Mattatias, son af
Amos, son af NaUIll, SOll af
Esli, SOll af Naggni,
26 son af Maat, SOll af Mat
tatias, son af Simei, SOll af J 0
sef, son af Judas,
27 son af Joanan, son af
Rmln,' son af Sorobn.bel, SOll
af Salatiel, son nf Neri,
28 son af Melki, son af Addi,
son af Kosam, son af Elmo
dam son af Er
son af J o~es, son af Eli
eRer, son af ,} mim, son af
Mattat, Son af Levi,
30 son af Sim eon, son af
J uda, son af J osef, son af
J onam, son af Eliakim,

29

;fl

A. l.: i el. omki'ing i öknen.

Itut 4: 17; 1 Kl'. 2: 10, 1 t.

33 son af Aminadab, son af
Aram, son af Esrom, son af
Fares, son af Judn,
34 son af Jakob, son afIsak,
son af Abraham, son af Tara,
son af N akor,
1 Mos. 11:, u.
35 son af Seruk, son af Ra
gan, son af Falek, son af Eher,
son af Salu,
36 son af Kuinan, son af Ar
faxad, son af Sem, son uf Noa,
son af Lamek,
1 Mos. 11: 10.
37 son af l\fatnsala, son af
Enok, son af J ared, son af
Malelcel, son af Kainan,
38 son af Enos, son af Set,
son af Adam, son af Gnd.
I Mos. 5: 3.

4 Kapitlet.
.Jesns frestas, lärer i Nasaret och
Kaperna11m, utdrifver on onrl ande,
predikar i Galileens Hyn!tgogor.

l\,f en fl esns återviinde från

1'1. Jordau, full af den He
lige Ande; och han fördes ge
nom Anden till öknen-»
Mt. 4: l; l\'Ik. 1: 12.

_2 och frestades i fyrtio da
gm; af djäfvulen. Och han åt
intet under de dagarna; och
när de hade gått till ända, bIef
han hungrig.
2 Mos. 34: 28; 1 KOll. 19: 8.

enligt Lukas.
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Luk. 4:

20.

3 Och djäfvulen sade till ho må stöta din fot mot någon
nom: Om du är Guds Son, så sten'.
12 Och Jesus svarade och
siig till denna sten, att han
sade till honom: Det är sagdt:
blir brUd.
4 Och J esns svarade och ) Du skall icke fresta Herren,
sade till honom: Det Ur skrif din Gud,.
5 Mos. G: 16.
13 Och sedan djäfvnlen hade
yet: :dcke af hröd nllenast
skall miilllllslmn lefva», [utall slutat hvarje frestelse, vek han
af hyart och ett Guds ord].
ifrån honom till. en tid.
[, Mos. 8: 3; Mt. 4: 4.
] 4 Och J esne återvände ge
[, Och djllfvulen, förde ho nom Andens kraft till Gali
nom upp på. ett hilkt berg och leen; och rylrtet om hOl10m
visade honom i ett ögonblick gick ut i hela trakten därom
alla riken på jorden. Mt. 4: 8. kring.
Mt. 4: 12;
G Och djäfvulen snde till ho
l\'Ik. 1: 14; Jh. 4: 43; Ag. 10: 37
nom: Dig skall jag gifva all
15 Och han liirde i deras
denna makt och dessa 'rikens synagogor och blef prisad af
härlighet; ty åt mig har den alla.
blifvit öfverlämnad, och åt
16 Och han kom till Nasa
hvem jag vill gifver jag den. ret, där han val' uppfödd, och
7 Om du därför tillbeder in gick efter sin plägsed på sab
för mig, så skall alltsamman batsdagen in i synagogan och
blifva ditt.
,
stod upp för att föreläsa.
8 Och Jesus svarade och Mt. 2: 23; 13: 54; Mk. 6: l; Neh. 8: 5, 6.
17 Och man gaf honom pro
sade till honom: Gå. bort ur
min åsyn, satan; ty det iir feten Esaias' bok; och då han
skrifvet: , Herren, din Gud, öppnade boken, fann han det
skall dn tillbedja, och honom ställe, där det var skrifvet:
18 ,Herrens Ande är öfver
allena skall dn tjäna>. ,
fl Mos. G: l~; 10: 20; 1 Sam. 7: ~.
mig, diirfi5r att hun har smort
9 Och han förde honom till mig till att förkunna evange
J ernsalem och stiillde honom lium föl' de fattiga; han har
på helgedomens utsprång och siindt mig [till att hela de i
sade till honom: Om dn är hjärtat förkrossade,] till att
Guds Son, så kasta dig här predika för de fångna frihet
Mt. 4: Ii. och rör de blinda syn, till att
utför;
10 ty det är skrifvet: ,Han fi5rRätta de förkrossade i frihet,
10: 38; Es. 61: l, 2;
skall gifva sina änglar befall Ps. 45: 8; Ag.
Mt. 11: 5.
ning om dig, att ,de skola be
19 till att predika ett behag
Ps. In: JJ.
vara dig,
ligt Herrens år).
11 och de skola bära dig på
3 Mos. 25: 10; 2 Kor. 6: 2, 3.
20 Och han lade ihop boken
händerna, på det utt du icke

Luk. 4: 21.
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och gaf den åt tjänaren och
satte sig; och allas ögon i synagogan voro riktade på honom.
21 Men han började säga till
dem: I dag har denna skrift
blifvit npp(ylld för edra öron.
22 Och alla gåfvo honom
~i~tnesbörd .och förundrade sig
oiver de nadens ord,som ut
~ingo friin hans mun, och sade:
År icke denne J osefs son?
Ps. 45: 3; ER. 50: 4; Mk. G: 2, 3;
Lk. 2: 47; Jh. G: 42; 7: 4G.

23 Och han sade till dem:
Visserligen skölen I säga till
mig detta ordspråk: Läkare,
bota dig sjelf; så stora ting,
som vi hafvn hört vara gjordn
i Kapernaum, gUl' ock hUr i
din fiidernestad.
24 Men han sade: Sanner
ligen säger jag eder: Ingen
profet iiI' viiI upptagen i sitt
fädernesland.
Mt. 13: 57; Mk. 5: 4; Jh. 4: 44.

Evangelium

fylldes med vrede, dii de hi5rde
detta;
29 och de stodo upp och dref
vo honom ut nr staden och för
de honom ända till branten af
det berg, hvarpå deras stad var
byggd, f tir nU sWrtn ned ho
2 Kr. 2;''): 12.
nom.
30 Men han gick miclt igc
nom de>m och begaf sig bort.

I

.111. 8: 59.

31 Och han kom ned till
Kapernaum, en stad i Gn]i
leen; och han lärde dem på
sabbaten.
Mt. 4: 13; Mk. 1: 21.
32 Och de häpnade öfver
hans lära; ty hans tal var
med makt. Mt. 7: 28; Mk. 1: 22.
33 Och i synagogan var en
man, som hade en demons *
orena ande; och han skriade
med hi_ig röst,
Mk. 1: 23; Upp. 1G: 14.

34 sLigande : Ack, hvad haJ

ya vi att göm med dig, Jesus
fri'm Nasaret? Har du kommit
för att fördlirfva oss? Jag vet,
hvcm du lir: Guds Helige.
35 Och .refiUS tilltalade ho
nom strilngt, siignnde: Tig och
far ut frtm honom. Och den
onde anden kastade honom
midt ibland dem och for ut
frtm honom, utatr att hafva
gjort honom någon skada.
3G Och en förskriickelse kom
öfver alla; och de talade med
hvarandra, sägande: H vad är
detta för ett ord? Ty han be
2 KOll. 5: 14.
faller de orena andarna med
28 Och alla i synagogan upp viiJde och makt, och de fara ut.

25 Och jng siiger eder i sall
ning: Mänga änkor voro i Is
rael uti Elias' dagar, dit him
melen yar tillHInten i tre tu'
och sex munader, så att det
blef stor hungersnUd öfver hela
landet;
Jak. 5: 17.
2G och till ingen af dem blef
Elias siind, ntan till en änka i
Sarepta i Sidonien. 1 KOll. 17: 9.
27 Och många spetälska voro
i Israel pu profeten Elisas tid;
och ingen af dem gjordes ren,
utan Naman från Syrien.

*

Demon = ond ande.
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37 Och ryktet om hOllOm
gick ut öfver allt i trakten
däromkring.
38 Och han stod upp och
gick fr:ln synagogan in i Si
mons hus. .l'\'Ie11 Simons svär
moder var pl{tgad af stark fe
ber, och de bådo honom för
henne.
Mt. 8: H; Mk. 1: 29, 30.
39 Och han lutade sig ned
öfver henne och näpste febern,
och den lämnade henne. Men
hOIl stod strax upp och tjit
nade dem.
40 Men när solen gick ned,
förde alla, så många som hade
sjuka af hvarjehanda sjukdo
mar, dem till honom; och han
lade händerna på hvar och en
nf dem och botade dem.

Luk. 5: 8.

Jesus lärer från båten, välsignar
Petri fisIre, botar en spetälsIr, en
lam, kallar Levi, försvarar sitt um
gänge med syndare.

det hiinde sig, då folket
Men.trängde
sig inpå honom,
för att få höra Guds ord, och
han stod vid sjön Gennesaret,
Mt. 13: 2; Mk. 4:

1.

2 att han fick se två båtar
stå vid sjöstranden; men fisk
rnrna hade gått ifrån dem och
sköljde sina nitt.
Mt. 4:

18;

Mk. 1: In.

3 Men han steg i den ena
af båtarna, som var Simons,
och bad honom lägga ut nå
got litet från land. Och han
satte sig och Hirde folket från
båt011.
Mt. 8: 1 n; MIr. 1: 32; 7: 32.
4 Men uiir han hade slutat
41 Men äfven onda andar
att
tala, sade han till Simon:
foro ut från många, ropande
Lägg ut på djupet, och kasten
och sägande: Du iiI' Guds Son.
ut edra nät till fångst.
Och han tilltalade dem strängt
.Th. 21: 6.
och tillät dem iclm att tala,
o Och Simon svarade och
emedan de viRste, att han var sade till honom: Mästare, vi
Kristus.
MIr. 1: :14; 3: 11. hafva arbetat hela natten och
42 Men nitr det blef dag, f:ltt intet; men ptt. ditt ord
gick han ut och begat' sig till skall jag 1{llsta ut niitet.
en öde trakt; och folket sökte
(i Och de gjorde så ocltfån
honom och kom till honom gade en stOl' hop fiskar; men
och kvarhöll honom, p{L det att deras nät gick sönder.
han icke skulle gå ifrån dem.
7 Och de vinkade åt sina
MIr. 1: 35, 45.
medarbetare, som voro i den
43 Men han sade till dem: andra båten, att de skulle
Äfven för de andra sUiderna komma och hjälpa dem; och
måste jag nirkunna evangelium de kommo och (yllde båda bå
om Guds rike; ty därtill är jag tarna, så att de begynte sjunka.
slind.
8 Men när Simon Petrus såg
44 Och han predikade i Gn det, föll han ned till J esn kniin,
sägande: Gå bort ifrån mig,
lileen~ synagogor.

Luk. ö:
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9.

Herre; ty Jag är en syndig
människa.
9 Ty en förskräckelse hade
kommit öfver honom och öf
ver ålla, som voro med honom
för fiskfångstens skull, som d~
hade fått;
10 likaledes ock öfver Ja
kob och Johannes, Scbedei sö
n~r, som voro i s1ilhlkap med
SImon. Och J esus sade till
Simon: Frukta icke; härefter
skall dn fånga miinniskor.
Jer. 16: 16; Hes. 47: 9; Mt. 4: 19;
Mk. l: 17.

11 Och de förde båtarna i
land och lämnade allt och följde
Mt. 4: 20; 19: 27;
honom.
Mk. 10: 28; Lk. 18: 28; 2 Kr. 11: 14.

12 Och, det hände sig, då
han var i .en· af sUiderna, se,
då var där en man, full med
spetälska. Och när han fick
se Jesus, foll han Jled på sitt
ansikte och bad honom, sit
gamle: Herre, vill du, SiL kan
du göra mig ren.
Mt. 8: 2; Mk. 1: 40.

13 Då sträckte han nt han
den och rörde vid honom, sä
gande : .Tag vill, blif ren. Oeh
strll~ gick spetiilRkan bort från
honom.
14 Och han befallde honom
att icke Råga det för någon;
utan gå bort, salle han) och
visa dig för presten och offra
för din rening, såsom MORes
har påbjudit, till ett vittnes
börd för dem.
.

Evangelium

nom och blifva botllde från silla
sjukdomar.
.
1() Men han drog sig undan·
l ödemarkerna och bad.
17 Och det hände sig en dag,
att då han lärde, sntto där fa
risee1' .och laglärare, som hade
kommIt fråu a11a,' byar i Gali
leen och J udeen och från .l e
rusalem, och Herrens makt var
verksa'Jn, till att göra helbrägda.
18 Och se, några män buro
på en silng en man, som var
fi:irlamad, och honom sökte de
att bära in och lägga inför ho
nom. Mt. 9: 2; Mk.2: 3; Ag. 9: 33.
19 Och när de för folkets
skull icke fnnno, på hvilken
väg de sknlle bära in honom,
stego de upp på taket och
släppte ned honom tillika med
sängen mellan tegelpannorna
midt för Jesus.
20 Och niir han såg deras
tro, sade lian: Människa, dina.
synder äro dig förlåtna.
21 Och de skriftlärda och
fll.risecrna begynte Hinka och
Riiga: IIvem iiI' denne, Rom ta
htr hädelser? Hvem kan för
låta synder utom G ud allena?
Ps. 32: 5; ER. 43: 25.

22 Men Jesus, som förnam
deras tankar, svarade och sade
till dem: Hvad tänken Inti
edra hjärtan?
Ps. 139: 2.
23 Hvilket är lättare? Att
säga: Dina synder äro dig för
3 Mos. 13: 2; 14: 21, 22; Mt. 8: 4. låtna, eller att säga: Stå upp
15 Men talet om honom gick och gå?
l\H. 9: 5.
än vidare ut; och mycket folk
24 Men på det att I mån
församlade sig för att höra ho veta, att människans Son har

enligt Lu,kas.
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makt på jorden att förlåta syn
der, så säger jag dig - detta sa
de han till den förlamade-: Stå
upp och tag din säng och gå hem.
25 Och strax stod han upp
i derafl åsyn och tog det, hvar
på han hade legat, och gick
hem, prisande Gud.
26 Och häpnad kom öfver
alla, och de prisade Gud och
uppfylldes med fruktan och
sade: Vi hafva i dag sett otro
liga ting.
27 Och därefter gick han ut·,
och han fick se en publikan,
vid namn Levi, sitta vid tullen.
Och han sade till honom: FUlj
mig.
Mt. 9: 9; Mk. 2: H.
28 Och han öfvergaf allt och
stod upp och följde honom.
29 Och Levi gjorde för ho
nom ett stort gästabud i sitt
hus; och där var en stor hop
puhlikaner och andra, som
sutto till bords med dem.

Luk. 6: 1.

H vnrfiJr fasta .J ohllnnes' lnr
jungar så ofta och håUa bii
ner, likaledes ock fariseernas
läljungar, men dina äta och
Mt. 9: 14; Mk. 2: 18.
dricka"
34 Men han sade till dem:
Icke kUllnen I förmå bröl
lopssvennerna att fasta, me
dan brudgummen är ibland
dem.
1<:8. 62: 5; 2 Kor. 11: 2.
35 Men dagar skoja komma,
då brudgummen tages i från
~em ; dtt skola dc fasta i de
dagarna.
36 Men han sade ock en
liknelse till dem: Ingen skäl'
en lapp från en ny kHidnad
och sätter den på en gammal
klädnad; annars både sönder
skiir han den nya, och lappen
från den nya passar icke till
den gamla.
.
Mt. 9:

16,

17; Mk. 2: 21; Ag. 5: 1 f ..

37 Och ingen slår nytt vin
i gamla. läglar; annars ·skall
det nya vinet spränga läglarna
.Mt. 9: 10; Mk. 2: 15; Lk. 15: J. 2. och spiJlas ut, och läglarna
30 Och deras skriftlärda. och fördiirfvas;
fariseerna knotade mot hans
38 utan nytt vin beir man slå
Jiiljungar, R~gnnde: HVal'fÖr, i nya läglar [så blifvn häda beäten och drlCken I med pu- varade].
.
39 Och ingen, som har dl'uc
bli kanerna och syndarna.?
31 Oeh Jesus svarade och I kit gammalt vin, begär strax
sade till dem: De, som äro nytt, ty han säger: Det gamla
friska, behöfva icke någon lä är bättre *.
kare, utan de, som äro lidande.
Mt. 9: 12, 13; Mk. 2: 17; LIc 19: 10.

6 KUllitlet.

32 .Jag har icke kommit f<:ir J.esus försvarar lärjungarna, ut
de tolt', Utrer om saligheten
att kalla rättf'årdiga, utan syn väljer
och kärleken, om blinda ledarIl,
dare till sinnesändring.
om grandet och bjälken.
1 Tim. 1: 15.

33 Men de sade till honom:

~----'----
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sig, att han
Ochpå deten hände
sabbat näst efter
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2.

den första gick genom sädes Stå upp och stig fram. Men
fälten; och hans lärjungar af han stod upp och steg fram.
ryckte axen och gnuggade dem
9 Så sade nu Jesus till dem:
med händerna och åto.
Jag frågar eder: Hvad är lof·
;:; Mos. 23: 25; Mt. 12: l; MIr. 2: 23.
ligt på sabb"aten, att göra godt
2 Men några af fariseerna eller att giira ondt, att frälsa
sade till dem: IIvarför gören ett liJ eller att fiirgiira det'?·
I det, som icke är Iofligt att
10 Och han såg sig omkring
göra på sabbaten?
på dem alla. och sade till man
'2 Mos. 20: 10; 23: 12; 31: 15; 35: 2.
nen: Sträck ut din hand. Och
3 Och .Tesus svarade och sade han gjorde Rå, och hans hand
till dem: Hafven l icke heller bIet' återställd *. l Kon. 13: 16.
läst, hvad David gjorde, nä..
11 Men de nppfylldes med
han oeh de, som voro med ho~ raseri och talado sinsemellan
nom, blefvo hungriga;
om, hvad de skulle kunna före
1 Sam. 21: 6.
taga mot tTesns.
4 huru han gick in i Guds
12 Men det hände sig i de
hus och tog skådebröden och
åt och gaf äfven åt dem, som dagarna, att han gick ut till
voro med honom? Och dock berget för att bedja; och han
är det icke loftigt för and rit förhlef där öfver natten i bön
än allenast presterna att äta till Gud.
Mt. 14: 23.
13 Och när det blef dag,
af dem.
'2 Mos. 29: 32, 33; 3 Mos. 8: 31; 24: 9. tillkallade han sina lärjungar;
5 Och han sade till dem: och sedan han af dem utvalt
'1\Iiinniskans Son är herre äf tolf, 80m han ock kallade
ven öfvcr sabhaten.
apostlar,
l\It. 10: l, f.;
Mt. ·12: 8; MIr. 8: 28.

MIr. 3: 13, f.; G: 7; Lk. 9: 1, f.

6 Men det hände sig iifvcn
på en annan sahhat, ;ttt han
gick in i synagogan och liirdc;
och däl: var en man, hvilkens
högra hand var förtvinad. '

14 nämligen Simon, hvilken
han ock kallade Petrus, och
Andreas, hanfl h 1'0.-1 or ; t' akob
och J OhatllleS; Filippus och
Bartolomeus;
Jh. l: 4~.
15 Mattens och Tomas; J a
koh, Alfei son, och Simon, som
kallas Ifraren;
16 Judas, Jakobs son, och
.TudaA IAkariot, som bIet' en
förrädare;
17 så steg hall ned med
dem och ställde sig på en
jämn platR, äfvensom en hop

Mt. 12:

9, 10;

MIr. 3:

l.

7 Och de skrifLlärda och fa
riseerna vaktade på honom, om
han skulle bota på sabbaten,
på det att de måtte finna nå
got klagomål mot honom.
8 Men han visste deras tan
kar och sade till mannen, som
hade den förtvinade handen:

;/' A. 1.; itt(lTstiUld och fris), såsom den audm.

enligt Lttka8.
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af hnns lärjungar och en stor Ve eder, som nu len; ty I sko
myckenhet folk från helu J u len sörja och gråta.
deen .och .Jerusalem och från Es. 65; 13; Jak. 4: 9; Ords. 1<1: 13.
26 Ve eder, niir alla mun
Tyrus' och Sidons hafsknst,
Mt. 4: 25; Mk. 3: 7.
niRkor taln viiI om eder; ty på
18 hvil1m hnde kommit mr smnma siitt gjorde dera:'! fäder
nU hörn hOllOm och blit'va hel- med de falsIm profeterna.
1,l.riigdn. från sina sjukdomar.
27 Men Ull eder, som hören,
Afven de, som. plågades af säger jag: Alsken edra fiender;
oreun nndnr, blefvo botade.
gören godt mot. dem, som hata
. 19 Och allt folket sökte att eder; 2 Mos. 23: 4; Ords. 25: 21.
f:l rörn vid honom,emedan kraft
utgick från honom och gjorde " 28 viilsignen dem, som flir
banna eder, och bedjen f'ijr
alla helbrägda.
dem, som smäda eder.
Mt. 14: 36; Mk. 5: 30.
Lk. 23: 34; Ag. 7: 60; Hom. 12: 14, 20;
20 Och han upplyfte sinn
1 Kol'. 4: 12.
ögon öfver sinn llirjungar. och
29 Föl' den, som slår dig på
sade: Saliga itren I fattiga, ena kindbenet, håll ock fram
ty eder tillhUr GudH rike.
det. andra; och· från den, som
Mt. 5: 2, f.
tager din Mverlditdnad, undan
21 Saliga liren I, som nu håll icke heller lifkHidnaden.
hungren, ty I skolen blifva Ords. 20: 22; 24: ~9; Mt. 5: 39; Rom.
mättade. Saliga ären I, som 12: 17; 1 Kor. G: 7; 1 Tess. 5: 15.
nu gråten; ty l skolen le.
30 Men gif åt hvar och en,
Es. liD: 1; Ps. 22: 27; ]~s. Gl: 2; GG: 10. som beder dig, och af den,
22 Saliga iiren I, nilr männi som tnger ditt. ifrån dig, kräf
skorna hata eder, och nitr de iugeutil1g igen.
5 Mos. 15: 7;
Ords. :I: 27; 21: 26; Mt. Ii: 42;
förskjuta eder och försmäda
2 Kol'. 8: 14; 1 Jh. !l: 17.
eder och förkashL edert namn
31
Och såsom I viljen, att
s:lsom något ondt mr mlinni
skallS Som; skull.
Mt. 5: 11; milnuiskorna skola göra mot
eder, gören ock I sammalunda
l Pet. 2: 19; 3: U; 4: u.
Mt. 7: 12.
23 GHidjpl1s och jnblen på mot. dem.
den dagen; ty se, eder Wn iiI'
32 Och .om I iilsken dem,
stor i himmelen; ty på snlllma som älska eder, hvad tackbaf
siitt gjorde· dems fiider med ven I därför? Ty syndarna
profeternn.
Ag. fl: 41; 7: 51. iil~ka ju dem, nf hvilka de äro
Mt. 5: 46.
24 Men ve eder, I rika; ty älskade.
33
Och
om
I
gören
godt.
mot
l hafven fått ut eder hugnad.
dem, som gUra eder godt, hvad
Ps. 17: u; 49: 19; Am, G: 1, s;
Lk. 16: 2S; Jak. 5: l.
tack hafven I diirfLir? Ty flyn
25 Ve. eder, som nu iiren darna göra ju detsamma.
34 Och om I lånen åt dem,
mätta; ty l skolen hungra.

Luk. G:
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af hvilka I hoppens få länJ men mlirker icke bjälken, som
hvad tack hafven I dilrför'? Ty iir i ditt eget öga 'l
Mt. 7: 3.
syndarna låna ju åt syndare,
42 Eller huru kan du säga
på det att de skola få lika igen. till din broder: Broder, låt mig
5 Mos. 15: s; Mt. 5: 42.
taga ut grandet, som är i ditt
35 Utan iilsken edra fiender öga, dt\ du sjiilf icke ser bjiil
och O'Öl'cn godt och Mnen, utan
att hoppas något diirför, så ken, som iir i ditt tign.? Dn
tag först ut hjäll~en
skall eder lön blifva riklig, skrymtare,
ur ditt öga, och se sedan tl U,
och I skolen vara den Högstes
söner; ty han lir mild mot de huru du kan ** uttaga grandet,
som iiI' i din broders öga.
otacksamma och onda. .
Mt. 5:

Ords. 18: 17.

44.

43 'J'y det ltr icke ett godt
36 Vnren * barmhiirtiga, så
träd, som hill' dålig frukt, icke
som ock eder Fader 111' barnl heller llr det ett dåligt triid,
hlil'tig.
Mt. å: 4S.
som biir god frukt.
37 Och döm en icke, Slt sko
Mt. 7: 17; 12: 33.
len I icke blifva dömda; för
44 Ty hvart och ett t.räd
dömen icke, så skolen I icke kännes af siu egen frukt; ty
blifva rördömda; rörlåten, 8t\ icke samlar man fikall från
skall eder blifva förlåtet.
törnen, ej heller biirgar man
Mt. 7: l; Rom. 2: l; l Kor. 4: 5.
vinurufvor från en törnhuske.
38 Gifven, så skall eder gif
Mt. 7: 16.
vas; ett godt mått, packadt,
45 Den godamänniRlmn fram
skukadt, öfverfli.idande, skull biir godt ur Ritt hjUrtas god.a
man gif'va i edert sköte; ty förråd, och uen ondn. .miLl~nl
med samma mått, hvnrmed I skan frn.mhlir oudt ur SItt hJiir
mitten, skall det mUtas åt eder tas ondn.· rörråd ; ty nr hjiirtats
igen. Ords. 10: 22; 19: 17; Mt. 7: 2; fullhet talar munnen.
Mk. 4: 24; Gal. G: 7.

Mt. 12: :14.

30 Mcn hall sade till dem
4G Men hvarför kallen l
eu liknelse: Icke kan vill en mig Herl'o, Herre, och glircn
blind leda en blind? Skola icke dock icke, hvad jag säger?
båda f&.lla i en grop?
Mal. l: 6; Mt.1: 21; 25: 11; Lk.13: 25;
Es. 42: l!l; Ords. 22: 3; Mt. 15: 14.

Hom. 2: 13; Jak. 1: 22.

47 H vn.r . och en som kom
40 En lärjunge är icke örver
sin lärare; men hvar och en, mer till mig och 'hör mina ord
som är ful1kommen, skall vara och gör uem, jag skall visa
såsom sin lärare.
eder, hvem han ilr lik.
Mt. 10: 'u; Jh. 13: l c; 15: 20.

Mt. 1: 24.

41 Men hval'för ser du gran
48 Han iiI' lik en man, som
det, som är i din broders ögn, när han byggde ett hus, gräfde

* Egentl. : Blifven
** Eller: sä skall du

sedan se klart nog för att
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och griifde djupt och lade grund
valen pit klippan; då dot nu
blcf öfversvämning, bröt floden
fram mot det huset och kunde
dock icke skaka det, ty det
var grundadt på klippan.
49 Men den som hill' hört
och icke gjort, han· är lik en
man, som hade byggt ett hus
på jorden utan grundval, mot
hvilket floden bröt fram, och
strax föll det, och det husets
omstörtning blef stor.
Hes. 13: 11-15.

'1 Kapitlet.
Krigshöfdingens tjänare. Änkan
Nain. Johannes budskap.
Synderskan.

hade slutat alla
Närsiuahanordnuinför
folkets öron,
gick han in i Kapernaum.
2 Mon en krigshöfdings tjä
nare, som denne höll mycket
kär, låg sjuk och var näm. att
{W.
Mt. 8: 5.
3 Men då han hade hört om
Jesus, sände han till honom
några af Jndarnas äldsta och
bad honom, att l1an skulle kom
ma. och friUsa hans tjänare.
4 Och när de kommo tiH
Jesus, bådo de honom enträget,
Hiigande: Han är värd, att du
gör honom detta;
5 ty han älskar vårt folk och
det är han, som har byggt syna
gogan åt oss.
6 Då gick Jesns med dem.
Men då han redan icke var
långt ifrån hans hus, sände höf
dingen några a/sina viinner
till honom och sade: Herre,

Luk. 7: 14.

gör dig icke besviiI'; ty jag är
icke värdig, att du går in un
der mitt tak;
7 hvarför jag icke heller har
aktat mig själf värdig att kom
ma ti1l dig; utan säg ett ord,
så blir miu tjänare helbrä.gda ..
8 Ty jag är ju en människa,
som stär under andras befäl,
och har krigsmän under. mig,
och jag sUg.er till den ene: Gå,
och han går, och till den an
dre: Korn, och han kommer,
och till min tjänare: Gör dettn,
och han gör så.
9 Men niir Jesus hörde detta,
förundrade han sig öfver ho
nom och vände sig om och
sade till folket, som följde ho
nom: J ag säger eder: Icke
en.s i Israel har jag funnit så
stor tro.
10 Och de utskickade åter
vände hem och funno den sjuke
tjänaren frisk.
11 Och det hände sig dagen
därefter, att han gick till en
stad, som kallas Nain j och med
honom gjngo många hans lär
jungar och mycket folIe
12 När han nu kom nitra in
till stadsporten, se, då burs där
ut en död, sin moders ende son,
och hon var änka; och en stor
folkhop från staden var med
henne.
'13 Och nitr Herren såg henne,
rördes hans hjärta af medli
dande med henne, och han sade
till henne: Gråt icke.
14 Och han gick fram och
rörde vid båren,· och de, som
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huro, Rtannacle, och han Rade:
Unge man, jag säger dig, stä
upp.
Ag. 9: 40.
15 Och den döde satte sig
upp och begynte tala i och han
gaf honom åt hans moder.
16 Men fruktan intog alla,
och de prisade Gud, sägande:
En stor profet har uppstått
ibland oss, och Gud har besökt
sitt folk.
Mk. 7: 37; Lk.24: ID; ,T11. 4: 19;
6: H; 9: 17; Lk. 1: 6il; Ag. 2: 22.

17 Och detta tal om honom
gick ut i heJa .Judeell och i hela
trakten däromkring.
18 Och .J ohannes' lärjungar
berättade allt detta för honom.
19 Oeh Johannes kallade till
sig två af sina ~iirjungar och
sände dem till Jesus och sade:
Är du den, som skall komma,
eller skola vi förbida någon
annan?
Mt. 11: 2; 1 Mos. 49: 10;

J'~s.

·35: 4.

20 Och när mii.nnen kommo
till honom, sade de : Johannes
döparen h!~r sändt oss till dig,
sägande: Ar du den, som skall
komma, eller skola vi förhida
någon annan?
,
21 Men i samma stund bo
tade Jesus många från sjuk
domar och plågor och onda an
dar och skänkte många blinda
deras syn.
22 Och J esus svarade och
sade till dem: Gän och berät
ten för. Johannes, hvad I haf
ven sett och hört: Blinda få
Rin syn, halta gå; spetälska
göras rena, döfva höra, döda

--- -

Evangelium,

uppväckas, för fattiga förkun
nas evangelium.
Es. 29: 18; 35: 5; 42: 7; 61: ].

23 Och salig är den, som
icke stöter sig på mig.
l Pet. 2: 8.

24 Men nHr J ohanues' RäJi
debud hade g{ttt hort, begynte
.Jesus säga till folket om J 0
hannes: Rvad haJven I gått
ut i öknen för att se? Manne
ett rör, som drifves hit och dit
af vinden?
Mt. 11: 7.
25 Eller hvad harven I gått
ut för att se? Månne en män
nis]m, kUidd i fina kläder? Se,
de, som hafva präktiga kläder
och lcfva i kräslighet, äro i
konungapalatsernn.
26 Eller hvad hafven I gått
ut för att se? l\fiinne en pro
fet"? Ja, snger jag eder, och
mer fin en profet.
27 Denne lir den, om hviI
ken det är Rkrifvet: »Se, jag
slinder min ängel före ditt an
sikte, hvilken skall bereda din
väg framför dig».
Mal. :1: 1; Mt. 11: 10; Mk. 1: 2.

28 Ty jag sltger eder: mand
dem, som äro födda, af kvin
nor, är ingen större [profet]
än Johannes [döparen] ; men den
mindre i Guds rike är större
än han.
29 Och allt folket, Rom hörde
honom, och publikanerna gåfvo
Gud rätt, i det att de läto döpa
sig med Johannes' dop;
V. 35.

30 men fariseerna och de lng
kloka förkastade Gnds nid an

----~-~.

-------
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gående dem själf'va, i det att de knde dem med sitt hufvndhår
icke Bito döpa sig af honom. och kysste flera gånger hans
fötter och smorde dem ,med
Jh. ]2: 48.
31 Vid hvad skall jag då smörjelsen.
.'
likna människorna af detta
39 Men när fanseen, som
släkte? Och hvad äro de lika? hade bjudit honom, såg detta,
talade han vid sig sj iiI f och,
l\it. 11: 16.
32 De äro lika barn, som sade: Vore denne en profet,
sitta på torget och r~pa till så visste han jn, hvem och
hvarandm och säga: VI hafva hurudan denna kvinna är, som
~pelat för eder} och I hafven r(;r vid honom, att hon är en
ICke dansat; VI hafva sju!lgit synderska.
Lk. 15: 2.
sorgesånger, och I hafven ICke
40 Och J esus svarade och'
..
gråtit.
sade till honom: Simon, jag
33 ~y.J ohannes doparen .~lar har något att säga till dig. Men
ko~mmlt, och ~an hva.rken ater han sade: Llirare, säg.
41 En borgenär haae t.Vtt
bröd eller drIcker VIll, och I
sägen: Han har en ond ande. I g:ndenärer' den ene var skyldioMt 3' 4' Mk l' 6' Lk J' 15
<
"
•
ii'
honom femhundra pennmgar "
. '. '. . . ~ " , '
,34 MamIlskam; Son har .kom den andre femtio.
mit, och han ii~cr o~h drICk~r,
42 Då de nn icke hade något
och I säge~: ~e, hVllken f~'as- att betala med, efterskänkte
sare och vmdrmkar~~ pubhka han båda deras skuld. Hvilken
ners och syndares van.'
dera skall väl älska honom
.35. Oc.~ ~~k1)~l har vlsdoD?en mest '?
bhfvlt rnttfnrchgad af alla SIlla
43 Men Simon svarade och
barn.
Ords. 8: o; Mt. 11: 10. sade: Jag menar, den, hvilken
36 Men en af fnriseerna bad han efterskiinkte mest. Då sade
honom, att han skulle. spi~a han till honom: Rätt döm~e d.o.
med honom, och han gICk In
44 Och så vände han SIg hll
i fariscens hus och satte sig kvinnan och sade till Simon:
till bords.
Ser du denna kvinna? J ag
37 Och se, när en kvinna i kom in i ditt hlls; intet vatten
staden, som var en synderska, gaf du mig till mina fötter,
förnam, att han satt till bords men hon vätte mina fötter med
i fariseens hus, tog hon ett sina tårar och torkade dem
alnbasterkiirl med smörjelse
med sitt hufvudMr.
lVIt. 26: 6; Mk. 14: 3; Jh. 11: 2: 12: 3.

1 Mos. 18: 4.

38 och ställde sig bakom
45 Ingen kysR gaf du mig,
honom vid hans fötter, grå men ifrån den ~~und jag kom,
hnde och begynte väta hans upphörde hon Icke att gång
fÖtter' med sina tårar och tor- på gång kyssa mina fötter.

* Egentl.

denarer.
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46 Med olja smorde du icke
miLt hufvud, men hon smorde
med .smörjelse minn fötter.
47 Fördenskull säger jag dig:
Hennes många synder äro för
låtna, ty hon älskade mycket;
men den, hvilken litet förlåtes,
han lih;kar litet.
48 Men han sade till henne:
Dina synder äro förlåtna.
Mt. 9: 2.

49 Och de, som sutto till
hords . med honom,' begynte
siiga inom sig själfva: lIvern
är denne, som ock förlåter syn
Mt. 9: 2. 3; Mk. 2: 7.
der'?
50 Men han sade till kvin
nan: Din tro har fritlst djg;
gå i fhd.
l\1t. 9: 22; Mk. ö: 34;
10: 52; Lk. 8:

.s; 18: '2.

8 Ka})itlot.
Liknelsen om såningsmannen. J e
811S Rof'ver i båten, utdrit'ver onda
an<1tlr, botar en kvilllH', nppvlLcker
Jairi dotter.

sig dlirefter,
Ochatt dethan hände
fårdades frän stad
till stad och från hy till by,
predikande och förknnnando
evnngelium om Guds rike; och
med honom voro de tolf
2 och någm. kvinnor, som
hade blifvit botade från onda
andar och sjukdomar: Maria,
som kallas Magdalena, från
hvilken _sju onda andar hade
Mt. 27: 55, 56;
farit ut,

Evangelium

tjiillltde honom med Sl11H ego
delar.
4 Nlir nu mycket folk kom
tillsamman, i det att. äfven alla
städernas invånare begåfvo sig
till honom, sade han genom en
liknelse:
Mt. 13: a; Mk. 4: l, f.
5 Såningsmannen gick ut för
att så sin säd. Och när han
sådde, föll en del vid vägen
och förtrampades, och himme
lens fåglar åto upp det.
6 Och en del föll på klippan,
och när det hade växt upp,
förtorkades det, därför att det
icke hade någon vätska.
7 Och en annan del föll
midt ibland törnena, och tör
nena växte ock upp och för
kväfde det.
S Och en annan del föll i
den goda j orden, och det växte
upp och bal' hundrafaldig frukt.
Då han sade detta, ropade han:
Den gom har öron till ntt höra,
han höra!
9 Men hans Hirj nngar frå
gnde honom, hvad denna lik
nelse hetydde.
1\'It. 1:1: lO; Mk. 4: 10.

10 Och han sade: Eder iir
det gifvet att veta Guds rikes
hemligheter, men dc andra ge
nom liknelser, på det att de,
seende, icke skoln se ocll, hö
rande, icke skola förstå.
Mt. 11: 25, 26; 2 Kor. 3: 5, 14; 1':s.
6: 9; Hes. 12: 2; Mt. UJ: H; Mk;4: 12;
Jh. 12: .0; Ag. 28: 26; Rom. 11: 8.

Mk. 16: 9.; .Jh. 19: 25.
11 Men detta är liknelsen:
3 och tTohanna, hustru till 8äden iiI' Guds ord.
Mt. 13: lS; Mk. 4: 13.
Kusas, Hm'odes' fogde, och Su
12 Men de vid vägen äro de,
sanna och många andra, som
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Rom hi)rn; sednn kommer djiif
vulen och tnger bort ordet
från deras hjiirtn, på det att
de icke skola tro och blifvn
frälsta.'
.
13 Men de på klippnn iiro
de, som, nlir de hafvn hört,
med glädj~ mottaga ordet; men
de hafva iugen rot; de tro till
en tid, och i frestelsens stund
affalla de.
Mt. 13: 20; Mk. 4: J 6.

14 Men det, som fön bland
törnena,äro de, som, uär de
hafva hört, gå bort och för
kväfvas af lifvets bekymmer
och rikedom och njutningar och
bringa intet till mognad.
Mt.l!): 23; Mk. 10: 23; Lk. 18: 24;
1 1'im. G: 9; 2 'rim. 4: 10, l G.

15 Men det i den goda jor
den ii.ro de, som, när de hafva
hört ordet, behålla det i ett
rättskaffens och godt hjärta
och bära frukt i uthållighet.
lG Men ingen, som har tUndt
ett ljus, döljer det under ett
kärl eller sätter det under en
hlink, utan han sätter det pit
011 1j Ill'{stnke, pli. det att de, Rom
konIlIm in, mt"t. se skenet..
Mt. 5: H:;; Mk. 4: 21; LIr. 11: 33.

17 Ty det finnes icke något
hemligt, som icke skall blifva
uppenbart, icke heller något för
borgadt, Rom icke skall blifva
kunnigt och komma i dagen.
Job 12: 22; Mt. 10: 26; Mk. 4: 22;
Lk. 12: 2.

18 Sen dUrför till, huru I
111.iren; ty hvilken s6m har,
honom skall gifvas, och hvilken
somi icke har, från honom skall

25.

tagas iifven det., ~ sotn han me
Ilar sig hafva.
Upp. 22: 11; lVIt. 13: 12; 2.i: 29;
Mk. 4: 25; Lk. 19: 26.

19 Men till hCl!1om gingo
hans moder och hnnR bröder;
och de kunde icke komma fram
till honom för folkets skull.
Mt. ]2:

~G;

13: 55; Mk. 3: 31.

20 Och man underriittade ho
nom diirolll, sligande : Din mo
der och dilla bröder stii. därute
och vilja se dig.
21 Men han svarade och sade
till dem: Min moder oCR mina
bröder Uro dessa, som höra
Gnds ord och göra det.
;rh. 15: u; 2 Kor. 5: 16.

22 Och det hiinde sig en af
dagarna, att han steg uti en
båt, och ufven hans lärjungar.
Och han :'lade till dem: Låtom
OSR fam öf'ver till undra sidan
af sji.in. Och de lade ut.
~t.

8:

2~; ~fk.

4:

3G, 36.

23 Men medan de seglade,
insomnade han; och en storm
by bröt ut öfver sjön, och bå
ten fylldes med vatten, och de
voro i fara.
24 Men de gingo till honom
och viickte honom, sugande:
Mästare, Mästare, vi förgås.
Och han stod upp och talade
strängt till vinden och vattnets
vågor; och de stillades, och det
bIet' lugnt.
25 Och han flade till dem ~
H var är eder tro? Men de
fruktade och förundrade sig, sä
gande till hvarandra: H vem
är väl denne, eftersom han be

Luk. 8:
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faller iifven * öfver vindarna och och de bådo' honom, att han
vattnet, och de lyda honom? skulle tillåta dem fara in i
Job 26: 12; Ps. 107: 25, 29.
dessa. Och han tillät dem det.
33 Och de onda andarna foro
26 Och de seglade ned till
GerasenernaH land, Rom ligger ut från lIlannen och foro in i
svinen; och hjorden störtade
midt emot Galileen.
sig utför branten i sji5n och
1\It. 8: 28; Mk. 5: l.
27 Men niir han hade stigit drunlmade.
34 Men ntir de, som vaktade
i land, kom emot honom från
svinen,
Rågo det, som hade
staden en man, som en lång tid
hade varit besatt nf onda andar skett, flydde de och berättade
och icke begagnade kläder, ej det i staden och på lands
heller vistades i htis, utan i bygden.
35 Och de giugo ut, för att
grifterna.
~e det, som hade skett; och
28 Men nitr han fick se Je·
sus, skriade han och föll ned de kommo till JeRus och funno
framför honom och sade med mannen, från hvilken de onda
hög röst: IIvad har jag att andnrna hade farit ut, klädd
göra med dig, IJ elms, Guds, den och vid sina sinnen, ~itta vid
Högstes, Son? J ag beder dig: Jesu fötter; och de fruktade.
3G Och de, !lom hade sett
Plåga mig icke.
v. 31.
det, beriittade för dem, huru
29 Ty han bjöd denorelle ledes den besatte hade bJifvit
anden att fara ut från mannen; frinst.
ty han hnde i långa tider sHi
37 Och hela hopen frtm Ge
pat honom med sig, och han
trakt bådo honom
rasenernas
f(:irvarndes bunden med kedjor
gå bort ifJ'tm dem; ty de yoro
och fotbojor, och hnn slet sön betagna af stor fruktan. Och
der bojorna och drefs af den han steg i båten och återvände.
onde nuden till öknarna.
Ag. lG: 39.
30 MenJeRuR fr~lgade honom,
38 Men mannen, från hvilken
siignnde: lIvad iiI' ditt uaInn? de onda Hndarna hade itu'it ut,
.Men han sade: Legio **; ty bad honom att få vara med
många onda andnr hnde farit hOllom. Men Jesus skilde ho
in-i honom.
nom ifrån sig, sägande:
Mk. 5: 18.
31 Och de bådo honom, att
han icke skulle befalla dem
39 Återviind hem och för
fara bort till afgrunden.
tiilj, huru stora ting Gud hal'
32 Men där val' en Rtor i'lvin gjort med dig. Och han gick
hjord, som betade på bC'rget; bort och f(jrknnnade i hela

* Eller: bäde.
** Legion var en

afdellling romerskt krigsfolk, men bet,ecknade äfveu
ett större antal i allmlillhct.
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staden, hnru stom ti.ng Jesus
hade gjort med honom.
40 Men när J esns återkom,
tog folket emot honom; ty alJa
v1tntade honom.
41 OC11 se, diir kom en man,
hyjlkens namn Var Jnirus, och
han var en fi5reRtl\ndare för
synagogan. Och' han föll ned
för Je/m fötter och bltd honom
komma hem till honom;
Mt. 9: 1 s; Mk. 5: 22.

42 t.y han hade ett enda barn,

en dotter vid tolf års ålder, och
hon var döende. Men då han
gick dit, trängde folket ho
nom.
43 Och en kvinna, Rom hade
haft blodgång i tolt' år och för
spillt all Rin egendom på läkare
och dock icke kunnat botas af
någon,
3 Mos. 15: 24, 25; Mt. 9: 20; Mlr. 5: 25.

44 niirmade sig bakifrån och
rijrde vid tofRen på hans öfver
kliidnad; och genast stannade
henneR hlodgång.
45 Och J e~ms sade: fl vem
var det, som rörde vid mig'?
Men dä nJln. neknde, Rade Pe
trnR och de, Rom voro med
honom: Mästare, folket trycker
och tränger dig, och du Räger:
H vem VIll' det, som rörde vid
mig'?
4-C Men .Jesus sade: N ägon
rijrde vid mig'; ty jag förnam,
att kraft. utgick ifrån mig.
47 Men när kvinnan såg,att
det icke var hemligt, kom hon
bäfvande och föll ned för ho
nom och 'omtalade inför allt

--------------- - - - - - - -

-

---

folket, af hvad orsak hOll hade
rört vid honom, och huru hOll
genast blif\Tit helbrägda.
3 Mos. 15: 24, 25.

48 Men hnll snde till henne:

Var vid godt mod, min dot
ter; din tro har friilst dig; gå
i frid.

49 Medan han Hnnn talade,
kom någon från synagogföre
ståndarens hus och sade till
honom: Din dotter iirdöd; glir .
icke läraren besvär.
Mk. ö: 35.

50 Men niir .resns hörde detta,

svarade han honom och sade:
Frukta icke; tro allenast, så
skall hon hlifva frälst.
51 Men niir han kom till
huset, tillät han ingen att gå in
utom Petrus och .Takob och
.J ohannes och flickans fadpr
och moder.
52 Och alla gräto och jäm
mde sig öfver henne. Då sade
han: Gråten icke; hon är icke
död, utan hon sorver.
5~ Och de hånlogo . åt ho
nom, emedan de visste, att hon
var död.
54 Men han [dref ut dem
a11:1 och] fattade hennes hand
och ropade och sade: Flicka,
stå upp.
Jh. 11: 11, 43.

55 Och hennes

ande kom
igen, och hon stod genast
upp; och han befallde, att
man skulle gifva henne att äta.
66 Och hennes föräldrar be
togos af' häpnad. Men han
bjöd dem att icke säga för
någon det, som hade skett.
6
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$l Kapitlet.

I visat

Hig, men af nndra, nU

Jesus sänder de tolf, bespisar fem en profet nf do gamla hade
tusen män, bekännes, förlrlaras. ut uppstått.
drif'ver en ond ande, anträder siu
9 Och Herodes sado: J 0
Rista resa till Jerusalem.
hannes har jag halshnggit;

tillhopa de
Ochtolfhanochkallaue
gaf dem llIakt och

men hvem iir delllH·, OIll hvil
ken jag hör s:iunnt? Och han
välde öfver alla olldn amhr sökto att f:tt se honom.
och att. bota sjukdomar
O
Mt. 10: l; l\1k. 3: 13; G: 7; Lk. G: 13.
10 ch apostlarna kommo
2 och utsände dem att pre tillbaka och förtäljde för ho
dika Guds rike och glira sjnka nom allt, hvad de hade gjort.
Mt. 10: 7., Och han t.og dem med sig oeh
helbrägda.
3 Och hall sade till d011l: drog sig lindan afsides tji I en
'l'ngen intet med eder pa vii ~;<lo trakt vid en stad, som
gen, hvnrken staf eller rensel kanas Betsaida.
eller bröd eller penningar; ej
Mt. 14: 13; M}r. G: 31, 32.
heller hafve någon två. lifkliid
11 Men nitr folket {ickveta
ningal'.
det, följde dc efter honom;
Mt. 10: 9; Mk. G: 8; Lk. 22: 35.
och han mottog dem och ta
4 Och i hvilket hus I gån lade med dom om' Guds rike
in, blifven kvar där; och gåu och gjorde dem helbrägda., som
behöfde botas.
därifrån bort.
LIr. 10: 5, 6; Mlr. 6: 10.
12 Men dagen begynte lida
5 Och hvltl'helRt de ieke mot
taga eder, gäll bort från den till sJut. Då giugo de tolf frmn
staden och skakel1 äfven stof och sade till honom: Skilj fol
tet från edra fötter till ett vitt ket ifrån dig, på det att de
må gå till byal'lla och går
nesbörd eIllot dem.
darna häromkring och skaffa
::Ut. 10: u; MIr. 6: Il; Lk. 10: 11;
Ag. 13: ~l; 18: G.
sig hiirher'ge och få sig. mat;
6 Men de gingo ut och van ty här ilro vi i en ude trakt.
drade fråu hy till by, njrkun
Mt. 14: Jf,; l\fk. G: 3[,; .TI!. G: ~.
nande evangelium och botande
13 Men han sade till dem:
sjuka allestädes.
Gifven 1 dem att tita. Men de
7 Men lydfursten Herodes sade: Vi hafva icke mer än
fick höra allt det, som skedde*; fem hr(.id och två fiskar; om
och han blef tvebmlll, därför vi icke sk01n, gå oeh köpa mat:
ntt det sndes af ntLgm, nU .To IU allt clcttn. folket.
14 Ty de voro omkring fem
hannes hade Llifvit. uppviickt
tusen
miin. Men han sade til1
från de döda,
sina Hirjungar: Låten dem sätta
:M:t. 14: l; }Vrt. G: 14.
8 och af några, att Elias sig ned i matlag, femtio i hvarje.

* A.

1. : Allt det, som gjordes af honom.
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15 Och de gjorde så och Bito
alla sätta sig.
16 Men han tog de fem hrö
den och de två fiskarna, såg
upp till himmelen och välsig
nade dem och bröt och gaf åt
lärjungarna att lägga fram för
folket.
17 Och alla åto och hlefvo
mätta; och Stt upphämtades
det, som hade blifvit öfver för
dem, tolf korgar med stycken.

LulL 9:

3~L

24 Ty hvilkcn som vill frälsa
sitt lif, han skall mista det;
och hvilken som mister sitt lit'
f'(ir min skull, han !'Ikall frälsa
Mt. ]0:39; 16: 25;
det.
Mk. 8: 35; Lk. 17: 33; Jh. 12: 25.

25 Ty hvad gagnar det en
människa, om hon vunne hela
världen, men fördärfvade eller
förlorade sig själf'?
26 Ty hvilken som blyges
vid mig och mina ord, vid
1R Och' det hände sig, dtl. honom !'Ikull ock människans
Son blygaR, då han kommer i
han bao. af'Hio.es, att Hirjlln
sin och sin Paden'l och de he
garna voro meo. honom; och
liga änglarnaR hiidighet.
han frågade dem, sägano.e:
l\1.t. ]0: :12; l\lk. 8: 3S; Lk. 12: 9;
H vem säger folket mig vara?
2 'l'im. :I: l~; l Jh. 2: 23.
l\1t. 16: 13; Mk. 8: 27.
27 Men jag säger eder i .<lan
19 Men de svarade och sade: ning: Någt'n finnas bland dem,
J ohannes döparen; men andra, som häl' stå, hvilka icke skola
Elias; andra åter 8iiga~ att eu smaka döden, förrän de hafva
profet af dc gamla bar upp fått se Guds rike.
Mt. 11: 2; Mk. 6: 14; v. s.
stått.
l\1:t. 16: 2S; l\1k. 9: I.
20 Men han sade till dem:
28 Mell det hiinde sig Olll
II vcm sägen då I mig vara? kring
åtta dagar efter dessa
Då svarade Petrus och sade:
orden, att han tog med sig
Guds Smorde.
Jh. 6: 69.
21 Men han bjöd dem striin Petrus och .J ohannes och· J a
kob och gick upp på berget
gel igen att icke säga det för
för att bedja. Mt. 17: I; Mk. 9: 2.
någon
29 Och under det att han
22 och sade: Miinniskans bad,
blef hans ansiktes ut
Son måste mycket lida och
seende
nirvandladt, och hans
förkastas af de äldsta och öf
klädnad strålande hvit.
verstepresterna och de skrift
30 Och se, två män sam
lärda. och dödas och på tredje
talnde med honom, hvilka voro
dagen uppstå.
Mt. 17: 22;
Moses och Elias;
l\Jk. 8: :11; 10: 3:1; I~k. 18: :I].
:n och de syntes i hiirlighet
23 Men hun ~ade till alla:
Om någon vill efterfölja mig, och talnde om )lflllS bortgång,
så förneke' han sig själf och som han skulle fullborda i Je
.
tage sitt kors på sig hvar dag rURalem.
Petrus
och
de,
som
32
Men
och följe mig.
Mt. 10: 3S; 16: 24; Mk. 8: 34; Lk. 14: 27. voro med honom, voro ned·
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t.yngda af sömn; men niil' de han viker med nörl ifrån ho
uppvaknade, såga rle hans hiil' nom, slin(lcrbnUmnrle honom.
lighet och de två männen, som
40 Och jag had ditUt ]år
stodo där med honom.
jungar, ntt de skulle utdrifva
D:m. 8: 18; 10: !J.
honom; och de kunde det icke.
33 Och det hände sig, då de
41 Men J esns Rvarade och
aflägsnade Rig ifrån honom, att sade: O, du otrogna och för
Petrus sade till J esns; Miistare, vända släkte, huru länge skall
här iir oss godt att vara; låtom jag vara hos eder och för
oss göra tre hyddor, åt dig en draga eder? För hit din son;
och åt Moses en och åt Elias
42 Och ännu medan han gick
en; och han visste icke, hvad fram, ref och ryckte den onde
han sade.
anden honom. Mon Jesus ta
34 Men när han sade detta, lade strängt till den orene an
kom en sky och öfverskyggde den och gjorde gossen hel
dem; och de fruktade, då dessa brägc1a oeh återgaf honom åt.
gingo in i skyn.
hans fader.
35 Och on r(ist kom ur skyn,
43 Men nlla härnade öfver
sägande: Denne iiI' min älskade * Guds majeRtät. När nu alla
Son; honom h(iren.
förundrade sig Mver allt, hvad
Es. 42: 1; Mt. 3: 17; 17: 5; "MIL 1: 11; Jesus gjorde, sade han till sina
9: 7; Lk. 3: 22; Kol. 1: 13; 2 Pet. 1: 17; l .
» Mos. 18: 1!J; Ag. 3: 22.
iir.lungar:
36 Oeh i detsnmma rösten
44 Låten dessa ord komma
kom, fnnno de J esus allena. in i edra öron; ty människans
Och de tego och omtalade för Son skall i:ifverliimnas i miin
ingen i de dagarna något af niskors hiindcr.
sett
Mt. 16: 21; 17: ~2; Mk. 9: 31; Lk. 24: 7.
el et , som d e h a C-le ,
.
.
45 Men de förstodo ICke
l\:It. 17: !J.
3'" M . d t } "l
.... 1.
detta tal, och· de. t va.r fördoldt.·
g
d .. ·· 'f' edn. de ]HtIlC e·tsl (lat~~n för dem, på det nU de icke
lu:e ter,. a e w~.nlJ nec .~·hll skulle f:~tta det; och dc fru k
hel get, att mycket folk motte tade att fråga honom om detta
honom.
Mk.9: H. t.t]
38 Och se, en man ur folk ,.
Mk. 9: 32; Lk. 2: 50; ]8: 34
46 Och det uppst~d ibland
hopen ropade och sll(le: Lä
rare, jag beder dig, se tilJ min dem en tanke, hvilken af dem
son; t.y han är mitt enda harn. vore sWn;t.

I

•

i

I

Mt. 17: H.

l\U. 18: I; MIr. 9:

3:1,

34; Lk. 22: 24.

39 Och se, en ande griper
47 Men Jesns, som såg deras
honom, och strax ropar han, hjärtas tlmko, tog ett harn och
och han rycker honom, så att ställde det bredvid flig
han fradgas om munnen; och
48 och sade till dem: H vil

*

A. 1.: utkorade 1. utvalde.

enligt Lttkas.
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155 :Men Jesus vände sig om
och tillrättavisade dem roch
snde: Iveten ieke, hvilken
Ande I tillhörell.
56 Ty människans Son har
ieke kommit för att fördärfva
människors själar, utan för att
Jh. 13: 20; l\U. 23: 11; Lk. 14: Il; 18: 14.
fdOsa dem.] Och de gingo till
49 Men .Tohannes svarade en annan by.
Jh. 3: 17; 12: n.
och sade: Mästare, vi sågo
en utdrifva onda andar i ditt
57 Men det Minde sig, me
namn, och vi fiirbjiido honom I dan de gingo på vägen, att
det, emedan han icke' följer någon sade till honom: Herre,
MIr. 9: 38. jag skall följa dig, hvarthelst
med oss.
50 Och .Tcsus sade till ho du går.
Mt. 8: 19.
nom: Förhjuden honom icke;
58 Och J OStIS sade till ho
ty den som icke är emot OS8*, nom: Hiifvarna hafva kulor,
och himmelens faglar nästen;
han är för OS8*.
men människans Son har icke
Mt. 12: 30; Mk. 9: 40; Lk. 11: 23.
51 Men det hände sig, då nclfJot :Ytiille, där han kan ned
dagarna för hans npptagande luta SItt hufvud.
59 Mcn han sade till en an
voro' nära att fullbordas, att
h.an stadigt vände sitt ansikte nan: Följ mig. Då sade han:
till att gli till .Terusalem.
Herre, tillåt mig att först gå
Mk. 16: 19; Ag. 1: 2.
bort och begrafva min fader.
52. Och han sit.nde hud fram
60 Men .Tesus sade till ho
för s~g; .och de gmg? och kom- nom: Låt de dödn begrafva
mo 1ll l en 8amarlt~sk by, I?å sina döda; men gå du och för
det att de skulle tIllreda for kunna Gnds rike.
honom.
l\It. 8: 21, 22.
53 Och dc mottogo 110nom
61 Och ännn en annan sade:
i?ke, emedan han var på väg Herre, jag skall följa dig; men
till Jerusalem.
Jh. 4: 4, 9. tillåt mig lltt först säga farväl
54 Men när hans lärjungar till dem, som äro i mitt hus **..
•Jakoh och Johannes sågo det,
1 Kon. HJ: 20.
.
sade de: Herre, vill du, att vi
62 Då sade Jesus tIll h?
skola beflllla att eld kommer nom: Ingen, som har satt sm
ned från· hi~me]en och förtär hand till plogen och ser sig
dem, såsom ock Elias gjorde? t~llbaka, är duglig för Gnds:
2 Kon. 1: 10, 12.
rIke.
ken som mottager detta barn
i mitt namn, hun mottager mig;
och hvilken som mottager mig,
han mottager honom, som har
sänd t mig; ty den som lir minst
ibland eder nIb, han skall vara
stor. Mt. 18: 5; Mk. 9: 37; Lk. 10: 16;

* A. r.:
** Eller:

eder.
som tillhöra mitt hus.

------------------
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10 ]{nlliUct•.
Rjnitio sändas, lLterkomma; .JC!I1lS
lärer, hvarljfver de böra glädjas;
liknelsen om den barmhärtige
Samariten.

utsåg Herren iif
Menvendärefter
sjuttio andm och ut
sände dem tVlt och tV:l framfi.ir
sig till alla. städer och orter,
dit han sjiilf iimnade komma..
2 Och han sade till dem:
Ski..irden iiI' mycken, men ar
hetarna äro få; hedjen:. nirden
skull skördens Herre, att han
utsänder arbetare till sin skörd.
Mt. 9: 31; Jh. 4: 35; 2 Tess. 3:

l.

3 Gån åstad; se, jag siinder
eder sftsom lamm midt ibland
ulfvar.
l\it. 10: 16; Mt. 10: 9;
l\lk. 6: 8; Lk. 9: 3; 22: aG; 2 Kon. 4: 29.

4 Bären icke penningpung,
icke rensel, icke heller skor, och
helsen på ingen under vägen.
5 Men i hvilket hus I än
jngån, Riigen förRt: Frid vare
de"tta hus. Mt. 10: 12; Mk. fl: 10.
6 Och om där iir någon fri
dens son, Rå skall eder frid
hvila i5fvcr honom; men annars
skall dOll vända tillbaka öf'ver
eder.
7 Men stanllcn kvar i det
huset och liten och dricken,
hvad som gifves eder af dem;
ty arbetaren är värd sin lön.
Gån ieke från hus till hus.

3 Mos. 19: 13; 5 Mos. ~4: H; 25: 4;
Mt. 10: 10; l Kor. 9: 4, f.; l 'rim. 5: IS.

S Och
gän, och
det, som
9 och

* A.

iiJ'o ditr; och siigen till dem:
Guds rike är nära eder.
Mt. 3: 2; 4: 11.

10 Men i hvilken stad I 1n-.
gån, och dc icke mottaga eder,
gån ut på dess gator och sägen:
Mt. 10: 14; Mk. 6: Il; Lk. 9: 5;
.. Ag. lit: fil; ]1': G.

11 Afven dd Rtoft, som lå
der vid våra fötter från eder
stad, afskudda vi åt eder; ve
ten dock detta, att Guds rike
iir niira eder..
12 .Tag siiger eder, att flir
Sodom Rkall det vara drii.g
ligare på den dagen, än för
den staden.
13 Ve dig, Kornsin, ve dig,
Betsaida, ty om dc kraftiga gär
ningar, som hafva hlifvit gjor
da i eder, hade blifvit gjorda
i Tyrus och Sidon, Rå skulle
dessa längesedan hafva suttit
i slick och aRka och iindrat si tt
SInne.
Hes. 3: o; Mt. ]]: 21
14 Dock skall det för 'l'y
rUR och Sidon vara drägligare
i domen, iin tör eder.
15 Och du, Kapernullm, som
har varit upphöjd iinda till
himmelen *, dn skall nedsWr
tas linda till dödsriket.
1(i Den som hör eder, han
hör mig, och den som för
kastar eder, han förkastar mig;
men den som fi5rkastar mig,
han förkastar honom, som har
sändt mig. l\It. 10: 40; Mk. 9: 37;
Lk. 9: .s; Jh. 13:

20;

1 1'e88.4:

S.

i hvilken stad I in
17 Men de sjuttio återvände
de mottaga eder, titen med glädje och sade: Herrc,
framsättes för eder, äfven dc onda andarna äro oss
boten de sjuka, som undergifna i ditt namn.

1.: Skulle (hl 1;JUfva upphöjd ända till himmelen?

~---
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18 Men han ~mde ti Il dem: se det, som l Ren, och Hngo
.Tag fliig flatan fana ifrån him icke Re det, och hörn det, 80m
ll}(~len såsom en ljungeld.
I hören, och tingo icke höra
Jh. 12: 31; 16': 11; Ebl'. 2: u;
1 Pet. 1: 10.
det.
Upp. 12: s, 9.
25 Och Re, en lagklok stod
19 Se, jag gifver eder makt
att t.rampa på ormar och skor upp och freRtnde honom, Rii
pioller och Ufvcr all ficndenR gande: Miistare, hvnd Hknll jag
kraft, och intet skall på 11l\gOt göra, p:"t det att jag må iirf\'1t
evigt lir? Mt. 22: 3r.; Mk. 12: 28.
vis skada eder.
Mk. Hl: IS; Ag. 28: 5.
2() Men han sade till ho
20 Gliidjens dock icke öfver nom: II vad är Hkrifvet i In
detta, att andarna äro eder gen? Huru liiscr du?
undergifna, utan glädjens, att
27 Och han' svarade och
edra nallln iiro skriflla i him;. sade: Dn skall iilska Herren
hrna.
2 Mos. 32: 32; din Gud af hela ditt hjiirta
1<';s. 4: :I; Fil. 4: 3; Upp. 1:1: 8.
och af hela din själ och nf
21 I samma stund fröjdade hela din kraft och af hela
sig .leSUR i anden och sade: dit.t förstånd, och din niiHta
J ag prisar dig, Fader, him såRom dig sj iil f.
5 Mos. G: 5;
melens och jordens Herre, att 10: 12; 30: 6; 3 Mos. 19: IS; Hom. 13: 9;
Hal. 5: 14; .Jak. 2: 8.
dn har förborgat detta för visa
28 Då Hade han till honom:
och förståndiga och uppenba
rat det fik enfaldiga i jn., Fa Riitt svarade du; gUl' dettn, så
der, t.y* så har varit villbehng Hlmll du lefva.
:l Mos. 1R: 5;
Ords. 4: 4; lIes; 20: Il, 13.
l"~s. 29: u;
ligt fik dig.
Mt. 11: 25; 1 Kor. 1: 19, 26; 2: 0, 7.
29 Men han ville l'iittfärdiga
22 Allt bIef mig öfverläm sig Rji.ilf och sacle till J esna:
nadt af min Fader; och ingen Hvilken iiI' d:"t min lliiRta?
vet., hvem Sonen iir, utom li'a
30 DtL tog .Jesns till ordet
dren, och hvem Fadrell är, och sade: En man for ned
ut.om Sonen, och den, för hvil från Jel'mmlem till Jeriko och
ken Sonen vill uppenbara ho råkn.de ut fUl' röfvn.re, hvilka
nom.
Ps. 8: 7; Mt. 11: 27; 28: IS; hIlde klädde af honom och slo·
Jh. :I: 35; 17: 2; l Kol'. Hi: 27;
go honom' och gingo så ditr
Et". l: 21,22; Fil. 2: 9; Ebr. 2: s;
ifrån, lämnande honomhalfdöd.
Jh. l: 18; G: 46; 14: 8, 9.
23 Och han viitide sig siir
31 Men händelsevis reste en
skildt till lärjungarna och sade: prest ned Rn.mma viig, och dä
Saliga äro de ögon, hvilka se hn.n fick se honOI11, for han
det, som I sen.
Mt. 13: 16. förLi honom.
,24 Ty jag säger eder: Mån
32 Likaledes ock en levit,
ga profeter och konungar ville då han kom till stället, gick

*

Eller: att.

Lule 10:

33.

136

han fmm och R:ig och for SIl. fn"tgar dn icke efter, att min
syster Iiimuat mig att tjiina
flirbi.
33 Men en Samarit, som for allena? Så siig nu till henne,
viigen fram, kom till honom; att hon hjälper mig.
41 Men J eRUR svarade och
och ni1r han såg honom, rör
des ha.ns hjiirta af medlidande. sade till henne: Marta, Marta,
34 Och han gick till honom du bekymrar och oroar dig för
och förband hans Sltr och göt mångahanda;
42 men ett är nödvändigt.
olja och vin diiri och lade
Maria
har utvalt den goda de
honom på sitt eget ök och
förde honom till ett härberge len, Rom icke Rkall tagas ifrån
henne.
och Rki.itte honom.
35 Och den följande dagen*,
11 Kapitlet.
[då han for diirifrån], tog han .Tesus lärer flina lärjungar att bedja,
fram två penningar och gaf utdrifver en stum ande, bestraffar
Judarna och ropar ve öt'ver
dem åt värden och Rade till
fariseerll:t.
honom: Sköt honom, och hvad
du därutöfveI' kORtar på ho- Och det hiinde sig, att då han
honom, skall jag betala dig,
var på ett. ställe och bad,
när jag kommer tillbaka.
Rade en af hans lärjungar till
3G H vilken af deRsa tre RY honom, niir han hade slutat:
nes dig BU hafva varit den Herre, lär oss bedja, såsom iif
manneUR nästa, Rom hade fallit ven .Johannes Hirde sina liirJunga!".
i riifvarchiillder?
37 Men han sade: Dell,som
2 Men han Rade till dem:
bevisade houom barmhiirtighet. När l bedjen, Sll. Riigell: Fa
Då sade J esns till honom: Gå der, helgadt blifve ditt namn.
äfven du och gö~ likaledes.
Komme ditt rike. Ske din
..
l
'
vilja, såsom i himmelen, Rå
t ]
•38 Me11 <.l elant
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namn Marta mottog honom i oss4 OvahrJe1'.. a1'?t'
°
.tt h
. c 101' fl' oss vara Ryn
SI
U8.
Jh. 11: 1; 12: 2. d
t ··f'
. 1''' lOt h
09 O h]
h
d
er;
c lon a e en syster,
h y a ven ..VI lOr a aI Id·var
benämnd Mnria, ROm ock satttl oc ~n, Rom ~n' _ o~s ,~'-Y. l,g.
sig ned vid .J eRU fötter och Och m~.ed oss !c]\.e l fl estcl~;,
hörde hans ord.
Ag. 22: 3. utan frals oss från det onda .
40 Men Marta var förstr(;dd
5 Och han sade till dem:
genom mångfaldig tjänst. Och Hvilkeu bland eder har en
hon gick fram och sa.de: Herre, vän och går till honom midt
* Eller: Och för den följande dagen.
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Eller: frän den onde.
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i natten och säger till honom: för~tån att gifva goda gåfvor
:Min viiil, låna mig tre bröd,
åt edra harn; . huru mycket mcJ'
Lk. 18: l.
skall icke den himmelske Fa
6 ty en min vän har kommit dren gifva den Helige Ande
till mig från en resa, och jag åt dem, som bedja honom!
hur icke nåbO'ot att siitta fram
14 .Oc ll Jlan utel re f en oml
åt honom;
.'
I' •
aml e, och den var döfstnm.
7 och (en,
l
som år lnnltJUÖl',
. att nllr den
· . k Men d et h~tndc mg,
h
G
svarar oc säger: ör nng le -e onde anden hade farit ut, ta
besvär; dörren är redan stängd, lade den döfstnmme; och fol
och mina barn äro med mig i ket förundrade sig.
säng; jag kan icke stå upp och
Mt. 9: 32; ]2: 22.
15 Men några af dem sade:
gifva dig.
8 J ag säger eder: Om han Med Beelsehul, de onda an
än icke står upp och gifver daruas fnrste, utdrifver han de
honom, därför att han iiI' hans onda andarna;
vän, så skall han dockf(;r hans
Mt. 12: 24; Mk. 3: 22.
oförsynthets skull stå upp och
16 andra åter frestade ho
gifva honom så mycket*, han nom, begärande af honom ett
!tom. 12:12. tecken från himmelen.
behöfver.
9 Så säger ock jag eder:
Mt. 12: 38; 16: l.
Bed.ien,~så skall det gifvas eder;
17 l\IeIl han, som visste deras
söken, så skolen I finna ; klap tankar, sade till dem: H vart
pen, så skall det öppnas för och ett rike, som har blifvit
eder; Mt. 7: 7; 21: 22; l\'Ik. 11: 2{; siilldradt mot sig sjnIft, för
ödes, ochhu8 faller på hus.
Jh. 14: 13; 15: 7; Hi: 23, ~4; 1 Jh.

a:

22; Jal\:. 1: 5, 6.

Mt. 12: 25; Mk. 3: 24.

10 ty hvar och en som beder,

18 Om nu äfven satan är

han mr, och den som söker,
han finner, och för den, som
klappnr, skall det öppnas.
11 Men hvilken ibland eder
är den fader, som, om hans son
heder honom om ett bröd, gif
ver honom en ston'? Eller ock
om han beder om en fisk, gif
vel' honom en orm i stället föl'
l\1t. 7: 9.
en· fisk?
12 Eller ock om han beder
om ett· ägg, gifver honom en
skorpion?
: 13 Om nu I, som ärcn onda,

söndrad mot sig sj äl f, huru
skall. då hans rike hlifvn be"
stående, . en~edan I sägen, att
jag med Beelsehul utdrifver de
onda andarna?
19 Men om jag· med Becl
sebul utdrifver de onda an
darna, med hvem utdrifva då
edra sUner dem? Fi:irdenskull
skola de vara edra domare.
20 Men om jag med Gnds
finger utdrifver de onda an
darna, så hal'. ju Gud'! rike
kommit till eder.

* Egentl.;

sil mänga (bröd)

I
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21 Ni:tr den starke beväpnad
vaktar siu gård, så iiI' hans
egendom frednd;
Mt. ]2: 29.
22 men så snart don, som är
starkare än han, kommer öfver
honom och besegrar honom, s:"t
tager }lltn bort alla hans va~
pen, på hvilka han fijrtröstade,
och skiftar hans byte.
Es. 53: u; Kol. 2: 15.

Evangelium

Detta släkte är ondt i det sö~
kel' efter ett tecken, och intet
annat tecken slmll gifvas det,
än profeten .ronas' t.ecken.
.Ton. 2:

l;

Mt. 12:

39.

30 Ty Jikasom .J onas blef
filr Nineviterna et.t tecken, så
skall ock människans Son vant
för detta släkte.
31 Saderlandets drottning
skan uppviickas i domen med
miinnen af detta släkte och för
döma dem, ty hon kom fh"tn
jordens ändar för att höra Sa
lomos vishet; och se, här är
mer än Salomo.
1 Kon. 10: t;

23 Den som icke Hr med
mig, han är mot mig; och den
som icke församlar med mig,
Mt. 12: :lU.
han förskingrar.
24 När den orene anden har
farit ut från människan, irrar
han genom torra platser, sö
2 Kr. 9: I; Mt. 12: 42.
32 Nineves män skola stå
kande ro; och då han icke
finner ll:"tgon, säger han: J ag upp i domen med detta släkte
skall återvända till mitt hus, och fördöma det, ty de ändrade
sitt sinne efter J onas' predikan;
hvarifrån jag utgick.
och se, här iiI' mer än .ronn,s.
,Job 1: 7; 1 I'et. 5: 8; Mt. 12: 43.
Jon. 3: 5.
25 Och när han kommer, fin~
ner hun det sopadt och prydt., 33 Men ingen t:inc1er ett ljus
26 Då går hall och tager med och sätter det nod i källaren
sig sju and m andar, som ~tro eller under flldtppan, utan på
viin'e än han själf, och de gå ljusstnken, på det att de, som
in och bo där; och den' m:in~ komma in, må se skenet.
Mt. 5: lri; Mk. 4: 21; Lk. 8: 16.
niskans sista blir värre än hen
Jh. 5: H;
34 Kroppens ljus är ögat.
nes första.
Nitr ditt (iga iiI' ofi;rdärfvadt,
Ebr. 6: 4; 10: 26; 2 Pet. 2: 20.
27 Men det hände sig, att s~\ iiI' ock hela din kropp ljus;
då han ,sade dettn, npphäfde men när det är sjukt,' så är
en kvinna sin röst nr folkhopen ock din kropp m()rk.
Mt. 6: 22.
och sade till honom: Saligt
är det moderlif, som burit dig,
35 Se därför till, att ljuflet,
och de spenar, som du har diat. som är i dig, icke iiI' mörker.
28 Men han sade: J a, saliga
36 Om nu din kropp :il' hel
äro de, som höra Guds ord och och hållen ljus och icke hal'
iakttaga det.
'l\H. 7: 21; någon del mörk, så skall den
5 Mos. 11: 18; Rom. 2: 13; Jak. l: 22. vara ljus hel och hållen, såsom
29 Men då mycket folk sam~ när lampan upplyser dig med
lade sig, begynte han säga: sin glans.
---

-------

---
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37 Men under det h~n tn
lade, bad honom en farise, att
han skulle spisa hos honom.
Och han gick in och satte sig
t.ill hords.
38 Men då fllrisccn såg det,
förundrade det honom, att hnn
icke tvådde sig före måltiden.
Mk. 7: 3.

Lule 11:

53,

Lärnre, då du säger detta, skym
fur du äfvell oss.
46 Men han sade : Ve äfvell
eder, I lagkloka, emedan I be
tUllgen människorna llled Odl~äg
liga bUrdor och själfva icke
rijren vid bUrdorna meu en enda
af edra fingrar.
Es. 10: 1; Mt. 23: 4; Ag. 15: 10.

47 Ve eder, emedan I upp
39 Men Herren sade till ho
byggen
profeternas grifter, men
nom: Nu, I fnriseer, görcn I
edra
fäder
döclaue dem.
det yttre nf hägnren och fatet
Mt. 23: 29.
rent, men edert inre är fullt
48 Så bevittnen· och gillen
med rofferi och olld:iilka.
I ju edra fiiderH gitrni ngnl'; ty
Mt. 23: 25, 20; 'rit. 1: 1!J.
40 I oförnuftiga, hnr icke den, de dörladedem, men 1 upp
som gjorde det yttre, iifven byggen deras gri fter;
49 FÖl'densku 11 sade oek Guds
gjort det inre?
41 Dock, gifven det, som är visdom: Jng skall sända till
inuti, till allmosa; och se, då dem profetor och apostlar, och
är eder allt rent.
af dem Ilkola de döda och för
Es. å8: 7; Lk. 12: 33.
följa sO'fJlliga; .Mt. 10: 16; 23: 34;
42 Men ve eder, l fariseer, Lk. 10: 3; .Jh. lG: 2; Ag. 7: 51, 52;
2 Kor. 4: 8, f.; J<~br. 11: 36.
emedan I gifven tionde af mynta
och rnta och ana. slagH träd
50 på det att af detta släkte
gårdsväxter och gån förbi do skall utkräfvas aHn profeters
men och Gnds kärlek. Detta blod, som är utgjutet ifrån
borde man göra, och det andra viiridens grundläggning,
Mt. 23: 35.
icke lämna åsido. .
51 ifrån Abels blod intill
1 Sam. 15: 22; Os. C: G; Mik. Il: 8;
Mt. 9: 13; 12: 7; 23: 23.
Sakarias' blod, hvilken förgjor
43 .Ve eder, I fariseer, eme des mellnu nitaret och templet.
dan 1 älsken den främsta plat .J a, säger jng eder: Det skall
sen i synagogorna oc.hhels utkräfvas af detta släkte.
1 Mos. 4: 8; 2 Kr. 24: 20, 21.
ningarna på torgen.
Mt. 23: o; Mk. 12: 3S; Lk; 20: (Il;
52 Ve eder, I lagkloka, eme
44 Ve eder, I skriftHtrda och dan I hafven tagit bort nyckeln
fariseer, l skrymtare, • emedan till kunskapen. Själfva hafven
I ären såsom de osynliga grif I icke gått in, och dem, som
ter, öfvel' hvilka människofllH. ville ingå, hafven I fi:irhindl'at.
Mt. 23: 13.
.
gå utan att veta det.
53 Men när han sade detta
Mt. 23: 27.
,
45 Men en. af de lagkloka till dem, begynte de lagkloka
svarade . och sade till honom: och farisem'ua att hårdt ansätta
----------------
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honom o.ch att afloelca honom
ord om många stycken,
54 läggande försåt för ho
nom och sökande att uppfånga
något från hans mun, på det
att de mtUte kunna anklaga
honom.

är icke en enda af dem för
giiten inför Gud.· Mt. lO: 29.
7 Men till och med alla hä
ren på edert hufvud äro räk
nade. Frukten alltså icke. l·
liren mer viirda iin många sparf
var. l Sam. 14: 4,,; 2 Sam. 14: 11;
1 Kon. 1: 52; Lk. 21: 18; Ag. 27: H.

12 Kapitlet.

8 Men jag säger eder: Hvar
Jesus vamar för skrymtAri, män- och en som bekiinner mig in
ni sIwfruktan , girighet; förutsäger för miinniskorlla,hollom skall
den söndring, som evangelium
ock miillniskans Son bekänna
åstadkommer.
. f
Gnus
,l
In Ur
iinglar j
iir under tiden oriikneligt lVIt. 10: 32; MIr. 8: 3S; Lk. 9: 26;
mycket folk hade församlat
2 '.rim. 2: 12; l Jh. 2: 23.
sig, så att de trampade ned
9 men den som fi:irnekar mig
hvarandrn, begynte han säga inför människorna, han skall
till sina Hirjnngar: Först och ock blifvn förnekad inför Guds
friimst akten edcr föl' fariseer- iinglar.
I~k. 13: 25.
uas surdeg, som iir skrymteri.
10 Och hvar och en som
Mt. 16: e; Mk. 8: 15.
säger ett ord mot människans
2 Men intet är fördoldt, som Son, honom skall det förlåtas;
icke skall uppenbaras, och intet men den som hädar den He
är hemligt, som icke Hkall blifva lige Ande, honom skall det
kunnigt.
.Tob 12: 22; icke flirhHuH.

N

Mt. 12: :11; lHk. 3: 28; .Th. 5: le.

lHt. 10: 2e; l\Ik. 4: 22; Lk. 8: 17.

3 Diirfi.ir, allt hvad I hafven
11 Men nllr de ftirn eder insagt i mörkret, det sImll hlifva fUr synagogorna och öfverhets

hördt i ljuset, och hvad I hafven talat i örat i kamrarna,
det skall predikas pfL taken.
4 Men jng säger eder, mina
vänner: Jilrukten icke för dem,
som döda kroppen och diirefter
icke kunna göra ntLgot vidare.

personerna och myndigheterna,
varen icke bekymrade, huru
eller hvarmed l flkolell försvara
eder, eller hvad I skolen siign;
Mt. 10: 1U; Mk. 13: 11; Lk. 21: 14.

12 ty den Helige Ande skall
liim eder i' saunna stund, hvad
.•Ter. l: 8; Mt. 10: 28; 1 Pet. 3: H. I bören sliga.
5 Men jag skall visa eder,
13 Men en man ur folkhopen
för hvem I skolen frnkta. Fruk- sade till honom: Lärare, siig
ten för honom, som, sedan han till min. broder, ntt han skiftar
har (Wdat, har makt att kastaarfvet med mig.
till helvetet. Ja, säger jag eder: I 14 Me~l han sade till honom:
Frukten för honom. Jak. 4: 12. ' Människa, hvem satte mig till
6 Säljas icke fem spnrfvar domare eller sf;:iftesmun öfver
·för två' skärfvar? Och likväl eder?
'

I
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15 Och han sade till dem:
23 Lifvet iiI' mer än maten,
Sen till och vakten eder för och kroppen mer iin kläderna.
all vinningslyst.nad; t.y om än
24 GifvCll akt på korparna;
någon har öfvcrflöd, så beror t.y de så icke, ej heller skörda
hans lif icke af hans egodelar. de, och de hafva hvarken skaf
1 'L'im. fl: 7, 8.
feri eller fiirrådshlls; och likväl
16 Men han sade en liknelse föder Gud dem. Huru myc
till dem, siigande: En rik mans ket mer iiren icke I värda än
åkerjord bnl' ymnigt.
IfågInrna!
17 Och han tiinkt.e inom sig Job :19: 3; Ps. 147: 9; Mt. 10: 31.
sjiLlf och sade: If vad skall jag I 25 Men hvilkcn ar eder kan
göra? Ty jag har icke ~.,ltm, där med sitt bekymmer sätta en
jag kan insamla mircskörd.
aln till sin längd?
l\'It. 6: 27.
18 Och han sade: Detta skall
jag göra: Jag skall rifva ned
26 Kunnen I nu icke det,
mina förrådshus och bygga upp som är minst, llval'fiir bekym
större, och dtir skall jag in- ren 1 eder föl' det öfriga?
27 Gifven akt på liljorna,
samla hela min gröda och allt.
mitt goda,
huru de växa; de arbet.n icke,
19 och sft skall jag säga t.ill ej heller spinna de. Men jag
min sjiil: Sjiil, du har mycket säger eder: Icke ens Salomo
godt förvaradt föl' många år; i all sin härlighet var så klädd
gif dig ro, ät, drick, gör dig som en af dem.
Prcd. 11: 9;
28 KHider nu Gud så gräset
glad.
1 Kor. 15: 32; Jak. 1): 5.
på marken, hvilket i dag stål'
20 Men Gud sade till honom: och i morgon Imstas i ugnen,
Du ·oförnnftige, i denna natt huru mycket mcr skall han icke
skall lml11 kräfva din själ af kliida eder, I klentrogna!
20 Söken icke heller 1, hvad
dig, och hvem skall då få det,
som du hal' tilll'cdt?
I sko len lita, eller hvad l sko
.Toh 20: 22; 27: 8; Ps. :HI: 7; 52: 7; len driclm, och sväfvell icke
.1 er. 17: l],
hit och dit. med edra tankar.
21 Så gå~' det med den, som
30 'ry nllt detta söka hedRamlar Rkatter åt sig sjlilf och ningnruR i v1irlden; mflH eder
icke iir rik fi.ir Gud.
Fader vet, att I behöfn>n detta;
l Tim. 6: 18.
31 t
"k
G d'1
.
22 Men han sade till sina
. u .an So en n s rl \:e, sa
skall
allt
detta
däl:iiimte
tillfalla
lärjungar: Fördenskull siiger
jag eder: Varen icke bekym- eder.
1 Kon. 3: 13; Ps. 37: 25.
rade för edert. lif, hvad I sko32 Frukta icke, du lilla hjord;
len ät.a, eller för eder kropp, ty det iiI' eder Faders viiI be
hvad I skolen kläda eder med. hag att gifva eder riket.
Ps. 55:

23;

Mt. 6: 25; Fil. 4: 6;
l Pet. 5: 7.

Es. 41: 14; l\ft. 11: 25, 26.

33 Säljen edra egodelar och
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gifven allmosa; gören euer pen-l
ningpurigar, so~ icke f?råldras 1
en skatt, som ICke mmskas, l
himlarna, där ingen tjuf llär
~ar .. sig, ej heller någon mal
Mt. 6: 20; 19: 21;
fordarfvar.

nom: Herre, säger du denna
Iliknelse
till oss, eller ock ti1l ana?

42 Men Herren sade: Hvil
ken är nu den troO'ue och kloke
förvaltaren, 80m b herren skall
sätta öfver sitt husfolk för att
Lk. 11\ 9'.h;;t
I~~; 4: 34;
gifva dem i rätt tid deras be
34 Ty hvarest eder slmtt är, 8tämdn kost?
där kommer ock edm't hjärt.a Mt. 24: 45; 25: H, 21; 1 Kor. 4: 2.
43 Sall!! den t.l·iinaren, 80m
a tt vara.
haus
herre, nitr hall kommer,
35 Edra länder vare om finner så glira.
gjordade, och edra lampor brin
44 Sannerligen siiger jageder:
nande,
Ef. 6: u; 1 Pet. l: 13. Han Rkall Rätta honom ()ofver
36 och varen I lika män alla sina ego delar.
45 Men oIn den tjiinaren 811.
niskor, som vänta sin herre,
när han skall vända tillbaka ger i sitt hjärta:." M.,in herre
från bröllopet, på det att, nilr dröjer att komma, och 'begyn
han kommer och klappnr, de ner slå tjiinanut och tjänarin
norna oeh äta och drieka och
strax må öppna för honom.
37 Saliga äro de tjänare, som berusa sig,
46 så skall den tjänarens
herren finner vakande, när han
kommer. Sannerligen säger jag herre konnna den dag, som han
eder: Han skall omgjorda sig icke väntar, och den Htund,
och hUa dem sätta sig till bords, Hom han icke vet, och hugga
1
och han Hkall gå och tjiina dem.
38 Och om han konllner i honom i stycken OC l gifva
honom haml lott bland de
den andra nattväkten, e11er han
Mt. 24: 51.
kommer i den tredje nattväk otrogna.
47
Och
den
tjänare
som
visst.e
ten och finner det så, - saliga
Rin
herres
vilja
och
icke
he
Mt. 24:42.
äro de tjänarna.
Rig,
ej
heller
gjorde
efter
redde
39 Men detta skolen I veta,
att om husbonden visste, hvil hans vilja, hun skall uppbiira
,Talr. 4: 17.
ken stund tjufveD kommer, så många slag.
vakade han ju och tilläte icke,
48 Men den som ovetande
att man bröte sig in i hans hus. gjorde det, som var Rtraff värdt,
l\!t. 24: 4:1; l Tess. fi: 2; 2 Pet. 3: 10; han skall uppbära få slag; men
Upp. 3: 3; lG: la.
hvar och en åt hvilken mycket
40 Därför varen ock I redo;
hHr blifvit gifvet, af honom
ty den stund, I icke menen, skal~ mycket utkräf'vas, och den
kommer människans Son.
åt hvilki:m mall har anförtrott
Mt. 24: 44; 25: 13; Mk. 13: 33;
mycket, af hOllom skall man
Lk. 21: 34; l 'fess. 5: 6.
41 Men Petrus sade. till ho- fordra mer.
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l
k
't {'..
tt vinnliigg dig under viigen att
mr omml LOr a
bl' f
f' f ' h
å d t
kasla ut en eld på jorden, och t~
1'1 • kan
~llol' p d~
a 19
hlll'u gärna vill jag icke, att I fa
11f~~~ Ide e m' (J'hagd
·· d' / - . ram or onmren, oc
oma
d en re d nn vore upp t an.
' ren over
"f' l"amna (lg
l' a°t ra..ttR
.
..
50 .~Ien Jag har en durelse tjänaren, och l'ättstjänaren ka
att ~()pa~ med,.och huru an~~-I sta dig i fängelse.
OrdA. 2ii: 8; Mt. 5: 25.
las .lag Icke, tIll dess den ttr
fullbordad! .
51) .l ag säger dig: Du skall
Mt. 20: 22; Mk. 10: 38.
icke komma ut därifrån, förl'iin
51 J\fenen I, att jag hal' du hal' betalt iifven den sista
~o!nmit
att;. gifvt\ frid I;:L l' skärfven .
.l oIClen ? Ne.h S,tger .lag edu,
utan t~edräkt. .
Mt. 10: 34:
13 Kapitlet.
52 'ly härefter skola fem 1 Flkontl'lidet; en hopkrumpen kvin
ett hus vara i tvedriikt mot lm botaR; Gltds rike liknaA vid ett
senapskorn, vid en surdeg.
hvarandrn, tre mot två, och
Den trånga porten.
två mot tre.
"l/f
en
på
samnm tid voro där
53 Fader skall vära i tve
in.
niigrn
tillstädei'l, som he
dräkt mot SOI1, och son mot
rättade för hOJlOm om de Gali
fader, moder mot dotter, och
leer, hvilkas blod Pilatns hade
dotter mot moder, sVfirmoder
blandat med deras offer.
mot sin sonhustru, och son
2 Och Jesus svarade och sade
hustru mot sin svärmoder.
till dem: Menen I, att desstt
Mik. 7: 6; l\it. 10: 35.
GlIJi]eer voro syndare framför
Men han sade iifven till alla
Galileer, emedan de hafva
54
folket: Niir I sen ett moln lidit Hitdant ?
uppstiga i väster, strax sägeu
3 Nej, sUger jag eder; utan
I: Det kommer regn; och det om I icke ändren edert sinne,
!>ker så.
1\'[t. 16: 2. skolen l nlla. likaledes förgås.
55 Och när I Hen Hunnan
Mt. 18: 3.
4 Eller de aderton, på hvilka
vind bhlsa, Hiigen I: Det blir
stark värme; och det sker.
tornet i Silott föll och hvilka
56 I skrymtare, jordens och I det dödade, menen I, att dessa
himmelens utseende förstån I voro brottsliga framför alla
att pr()fvll.; men hvarf'<ir pröf miinniskor,som bo i Jerusalem?
ven I då icke denna tiden?
5 Nej, såger jng eder; utan
57 Hvarför dömen lock om I icke ändren edert sinne,
icke af eder själfva, hvad som skolen I alla likaledes förgås.
är rätt?
6 Och han sade denna lik
58 '1'y när du går med din nelse: En mun hade ett fikon
motpru:t inför öfverheten, så träd plauterlldt i siu vingård i

mr.

yr'

I
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och han kom och sökte frukt.
15 Då svan~de Herren ho
därpå och fann ingen.
nom och sade: I skrymtare,
1';S.5: 2; Mt. 2]: Hl.
löser icke hvar och en af eder
7 Då sade han till vingårch; pa• sabb. aen
t'
l 'asna
sm oxe e Ier
mannell: Se, i tre år har jag från krubban och leder bort
kommit och sökt frukt på och vattnar dem '?
detta fikonträd och icke fllll 2 Mos. 23: 12; Mt. 12: I, 11; lUk. 3: 2;
nit någon. Hugg hort det;
Lk. 6: 7; 14: 5; .Tll. 7: 23.
hvarför skall det ock göra
16 Borde då icke denna, som
jorden onyttig'?
lir en Abrahams dotter, hvil
8 Men han svarade och suc1e ken satan har hållit bunden,
till honom: Herre, Jät det stå se, nu i aderton år, lösas från
äfven detta år, till dess .iag får I denrul boja på sabhatsdagen?
gräfva omkring det och göda
17 Och niir han sade detta,
det;
blygdes alla, som stodo honom
9 om det framdeles kunde emot; och allt folket gladde
bära frukt; hvar om icke, SIt sig (;fver alla de härliga gär
må du hugga bort det. l\It. ::: lO. ningar, 80m gjordes [tf honom.
10 Men han lärde i en af
synagogorna på sabbaten.
11 Och se, där var en kvinna,
~om hade ]~aft en 8jukdomsande
l aderton ar; och ,.~lon..var hopk~ump~n och ofo~~lUgen att
halln Nl~ hojt IIppm.tt.
12 .Men niir .1 CNllN fick ~o
henne, kallade han henne bli
sig och sade till henne: Kvin
na,
d du är befriad från din sjl1k
o~~. O ,J J, l, el ];. l ,
•.}. el l'lm t ,t e .. tlcldlll °11 Da
pa
lCI1TIC, oc 1 il rax ra a c lon
.
.
SIg upp; och hon prIsade
Gud.
1".
. tO d
14 11lI'.I. cn synagoglOres
an a
. ·1·
ren, som var mISS
ynt d·'aro··t'ver,
att Jesus botade på sabbaten,
svarade och sade till folket:
Det är sox dagar, på hviIka
man bör arbeta; kommen där
för på dem och låten bota
eder och' icke på sabbats-

dag~n.

2 Mos. 20: 9;
5 1\-10 s , 5: 13; Hes, 20: l ~,

18 Men han sade: Hvad är
Guds rike likt'? Och vid hvad
skall jag ljkna (l et '?
19 Det är likt ett senaps
korn, 80m cn man tog och
sådde i sin tl'iidglml; och dot
ViLXLo och hlor dl, sto!'t träd,
oelJ himmelem; fttglal' hyggdo
sina bon pit desR grCll'tr

Mt. la: 31; 'Mk. 4: (~O:
90
O
l °t
d l
V·H l
C l a er sa e lan:
hvad Rkalljag likna Guds rike'?
21 Det ii t' Jikt en surdeg,
l(VlI1ua
·
t og ocll 11

som on
.
°
.;.
. .) an
dade l tre matt mlul,
tIll dess
,
alltsammanl\H.
blef
genomsyradt.
13: 3a.

O

22
ch han färdades från
stad ~ill stad och f:~'ån by t~ll
by, brande och stallande sm
färd mot J erusa]em,
. Mt. 9: 35; Mk, 6: 6,
23 Och någon sade till ho
nom: Herre, äro de få, som
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hlifva frälsta'? Men han sade
till dem:.
24_ Kämpen, för ntt komma
in getlOm den trånga porten;
ty många, säger jag eder, skola
söka att komma in och skola
icke förmå det.
Mt. 7: 13; Os. 7: 16.

25 Sedan husbonden har stått
upp och stängt dörren, och I
hafven begynt stå utanför och
klappa på . , :dörren, sägande:
Herre, Herre, öppna för oss,
så skall han svara och sägn
till eder: .J ag känner eder icke,
hva,rifrån I :-iren.
, l\ft. 25: 11: 12; Lk. 6: 46.

26 Då skolen l begynna säga:
Vi hafva ätit och druckit in
för dig, och du har lärt på
våra gator.
27 Och han skull gäga: J ag
säger eder: J ag känner eder
icke, hvarifrån I ären; gån
hort ifrån mig, alla I oglir
ningsm:in. PR. G: 9; l\U. 7: 23; 2i>: 41.
28 Där skall gråten och tanda
gnisslan vara, när I fån Re Abra
ham, Isak och Jakob och alla
profeterna i Guds rike, men
eder utkastas.
l\it. 8: 12; 13: 42; :U: 51.

Luk. 14:
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31 Samma dag gingo några
farigeer till honom och sade
till honom: Gå lit och begif
dig }Iärifn\n; ty Herodes vill
d<jda dig.·
,
32 Och han sude til1 dem:
Gån och Rägen till den räfven':
Se, jag utdrifver onda andar
och gör helbrägda idag och i
morgon, och på tredje dagen
fnllkomn:tl-l jag*.
33 Dock måste jag färdas i
dag och i morgon och i öfver
morgon; ty det iiI' icke möj
ligt, att en profet förgås utom
i .Jermmlem.
34 Jerusalem, Jerusalem, dn
som dödltr profeterna och ste
nar dem, som hnfva blifvit
sända till dig, hnru ofta ville
jag icke församla. dina harn,
likasol11 en höna. församlar sin
kycklingskara under sina vin
gar! Och I villen· icke ..
Ps. 17: R; 91: 4; l\U. 23: 37.

35 Se, edert hllH skall liim
nas eder (ide; men jag säger
eder: I skolen icke se mig,
förrän den tid kommer, då I
skolen säga: Välsignad vare
han, som kommer i Herrens
namn! Ps. 69; 26; Es. 1: 7; Jer. 7: u;

29 Och de Rko]a komma frått Mi1r. il; 12; Mt. 23: 3S; Lk. 19: 38.
öster och väRter och från norr
14 Kal,itlet.
och söder och sätta sig till
En vattusiktig botas. Liknelsen om
bords i Gu.ds rike.
Es. 2: 2, 3; Mal. 1: 11; 1\It. 8: 11.

den stora måltiden. Kors och be
räkning af kostnaden.

30 Och Re, det finnes sista,
ch det hände sig, då han
som skola vara de första, och
på en sabbat för att få
det finnes första, som skola
sig mat gick in i ett hus, som
vara de -sista.
Mt. 19: _30; 20: 16; Mk. 10: 31.
tillhörde en af de förnämsta
• Eller; är jag vid sllltet.

O
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bland farif3eerna, att dessa. vak
tade pi'thonom.
Mt. 12: 10.
2 Och se, en vattusiktig man
var diir inför honom.
3· Och J csus svarade och sade
till de lagk,loka och fariseerna. :
Är det lofligt att bota på sab
baten? Men de tego.
4 Och han tog på honom
och gjorde honom helhrägda
och lät honom gå.
5 Och 11an svarade och sade
till dem: IIvilken ihland eder
har en åsna eller en oxe, som
faller i en brunn, och drager
icke strax upp den på sahbats
dagen? 2 Mos. 23: 12; J~k. 13: lU.
6 Och de förmådde icke sva
ra honom pit detta.

7 Men han sade. till dem,
som voro bjudna, en liknelse,
emedan han gat' akt på, huru
de åt sig utvalde de främsta
platserna, sägande till dem:
lVIt .. 23: 6.

8 Nitr du blir hjuden af nå
gon till bröllop, så sätt dig
icke på friimsta platsen, på
det. att icke tilläfventyrs nå
gon, som är mera ansedd än
du, må vara bjuden af honom,
Ords. 25:

6,

7.

9 och han, som har bjudit

dig och. honom, må k01Tiina
och säga till dig: Gif plats
åt denne; och då skall du med
blygsel begynna att innehafva
den sista platsen.
10 Utan när du blir bjuden,
så gå och sätt dig på den sista
platsen, på det att, när den
kommer soni har bjudit dig,
han må säga till dig: Min

Evan.rJeliuln

vän, stig högre upp; då sker
dig lim infiir :tlIn dem, som

sitta till hords med dig.
11 Ty hvar och en, som
upphöjer sig, s~all blifva nir
ödmjukad, och don, som för
ödmjukar sig, skall hlifvH.
upphöjd.
Job 22: 29; Ords. 29: ~a; l\'It. 23: 12;
Lk. 18: 14; l Pet. 5: 5; Jak. ej: 10.

12 Men han sade ock till
den, som hade bjurlit honom:
När du g(ir en mirldl1gs- eller
aftonmåltid, så tillkalla icke \
dina vänner eller dina hröder
eller dina fritnder eller rika
grannar, pli det utt icke iifvcn
de mii. hjuda dig igen, och du
RI"t få din vedcrgiillning.
] 3 Utan niir· du gUr giista
bud, så bjud fattiga, ofärdiga,
halta, blinda;
Neh. 8: 12; Ords. 3: n.
14 och dn skall val"lt salig,
emedan de icke hafva något
att vedergälla dig med; ty det
skall vedel'glHlas dig i de rätt
färdigas uppståndelse.
15 Men niir en af dem, som
sutto med vid bordet, hiir,de
detta, sade han till honom:
Sttlig iir den, som äter hrUd i
~uds rike.
16 Då sade han till honom:
En man gjorde en stor afton
måltid och bjöd många.
Es. 25: 6; 11ft. 22: 2; Upp. 19:

!I.

17 Och när stunden var inne
för måltiden, sände han ut sin
tjänare, för att säga. till dem,
som voro bjudna: Kommen, ty
allt är nu redo.
Ords. 9: 2, a.
18 Och de begynte alla en
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hiilligt ursäkta sig. Den förste
sade till honom: Jag har köpt
en landtegendom, och jng må
ste gli. ut och bese den; jag
heder dig, framför min ursiikt.
19 Och en aunan sade: .Jag
har köpt fem par oxar, och
jag går att försöka dem; jag
beder dig, framför min ursäkt.
20 Och en annan sade: J ag
hur tagit mig hustru, och f Ur
denskull kan jng icke komma.
21 Och tjänaren kom och be
rättade allt detta fUl' sin herre.
Då b1ef husbonden vred och
sade till sin tjänare: Gå I'lkynd
samt ut på gatorna och grän
derna i staden, och för hit in
de fattiga och ofiirdiga och
halta och blinda. .
1 Kor. 1: 27, 28.

22 Och tjänaren sade: Herre,
det har skett, SftSOm du be
fallde, och här är llUlm rum.
23 Och herren sade till tjä
lUl.ren: Gå ut på vägarna och
gårdarna och nödga dem att
komma hit in, på det att mitt
hus må blifva fullt.
24 'l'y jag säger eder, att
ingen af de män, som voro
bjudna, skall smaka lilin mål
tid.
PR. 119: 155.

Luk. 14: 35.

så kan han icke varn. min lär
2 Mos. :12: 27;
Jlmge.
5 Mos. 33: 9: 1\'It. 10: 37.

27 Och hvilken som icke bär
sitt kors och fi.i1jer efter mig,
han knn icke vara min lärjunge.
Mt. 10: 3S; 1fl: 24; Mk. 8: 34; Lk. 9: 23.

28 Ty hvilken nf eder, som
vill bygga ett torn, siitter sig
icke först lied och beräknar
kORtnndell, om han hnl' det,
som jortlms' till dess fullbor
dande?
29 På det att icke tilliifven
tyrR, sedan han har lagt grun
den och ickp förmår att. full
ända det, alla de, som se det,
skola begynnn begabba honom,
30 sligande : Denne man be
gynte att bygga och fcirmådde
icke fullända.
31 Eller hvilken konung, som
går ut.i krig, för att Ramman
drabba med en anDan konung,
sätter sig icke först ned och
Ufverlägger, om' han knn med
t.io tusen möta den, som kom
mer emot honom med tjugo
tm;en'(
32 Annars, medan denne än
nu iiI' lii.ngt borta, skickar han
sändebud och ul1derhnndlar om
fred.
33 Likaledes kan ingen af
eder, som icke försakar allt,
~vad hall iiger, vara min lär
Jtmge.
34 Snltet iiI' en god sak; men
om saltet miRter sin kraft, hvar
med skall det då återstäl1as?

25 Men mycket folk gick
med hOllom; och han vände
sig om och sade till dem:
26 Om någon kommer till
mig och icke hatar sin fader
Mt. 5: 13; Mk. 9: 50.
och moder och hustru och
barn och bröder och systrar
35 Det är hvarken : dugligt
och därtill äfven sitt eget lif, för jorden eller för gödselhö
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gen; man kastar ut det. Den ningar och tappar bort en enda
som har öron till att hörn, penning, icke tänder ett ljus
han höre.
och sopar hwwt och söker noga,
t.m deRs hon finner den?
15 Knpltlet.
9 Och niir· hon hal' fnnnit
Det förvillade färd, den tappade
penningen, den förlorade sonen.
den, kallar hOll tillhopa flina
"lIr en alla publikanerna och vänner och grannkvinnor och
1'.1 syndarna niirmade sig ho- Häger: Glädjens med mig; ty
nom, för att höm honom.
jag har funnit penningen, som
Mt. 9: lO; Mk. 2: 15; LIr. 5: 29.
jag hade t.appat bort.
2 Och fariseerna och de
10 Likaledes, säger jag eder,
skriftlärda knotade mycket och 11)111' det gliidje inför Guds äng
snde: Denue mottager Rymlare lar ärver en .enda syndare, som
och titel' med dem.
ändrar Hitt' Rinne,
3 Men
han
sade
t.ill
dem
11 O l l
l
E n man
..
de:
deuna 1l'1melse, sagan
h . d . t.·C 1 .. wn sm e:
.. d en man l'bl]
a12e Ovah soner,
4 IJ~ VI'lk~en ar
ane
d
f d
eder, som, om han har hundra
d 'llc f" d .en, YF~gdre a 'f e~n
e bd 1 ,l t'len,.. d..l er, gl mIg
f:'?ur oc l1 f'"orl oral' ett ('ml a a f' sa
1
l'
h (ten
e a egen omen, som
. k l"
d em, lC
~e amnar (e mo oc
t'llk
' Och 1lan d e
l.
ft
,l. ~ommer nug..
.tt' ,,,]
men
ndl t lf~" Il o d t'lloC11 gahr e fler lade sin förmögenhet mellan
e or ara e, l (ess an m- d
Ile: det? lI~s.:14:] 1,16; Mt. 18: l:. e~~ Och icke många dagar
u O~h Hur han Ilar fun.lUt därefter lade den yngre Ronen
det., Jagger ~~a~l det. på SllHt t.illhopa allt. 8ift och for lållgt
bort i fl'iimmande lund; och
nxlar med gladje;
(j och då hnll kommer hem, där förskilJO'mde hau sin ecren
kallar han tillhopa sina. viin- dom genontett utsväfvandeolef
J'<,s. 2: 12.
ner och ~>!!raIlnar och Riiger till verne,
dem: Glädjens med mig; ty
14 Men sedan han hade för
jag har. funnit mitt får, som slöRat allt, blef stor hungers
var förloradt,
. nud i det landet, och han be,.. JRs. 1i3:., 6; 1 Pet.
l 2: 25.
tt rk gyn t,e ] l'(1 a Lu rl' S t'. .
, ,ag sager el er, a
l ~a15 Och hau gick åstad och
ledes"fblir det gHidje
i
himme. en a f d et Janel ets
·d
gaf sig tIll
l en o ver en en·ealsyn
are, som borgare ; och denne skickade
ändrar sitt sinne, mer än öfver honom till sin lnndtgiird fi.ir
nio och nittio rättfärdiga, som :att v!llda svin,
icke
heböfva någon sinnesiin16 Och h an åstun d ad e att
d .
rmg,
Lk. Ii: 32; Rom. R: u:.. fylln. sin huk med de frukt
8 Eller hvilken är den kvin- skidor, som Rvinen åto, och
nu, som, om hon har tio pen- ingen gafhonom.
o
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17 Di'\. kom han till besin
ning och sade: Huru många
min faderR legodriingar hafva
icke bröd i öfverflöd, och jng
förgås här af hunger!
18 .J ng sknll Sbl npp och gå
t.ill min fader och siiga till
honom: Fader, jag har syndat
mot himmelen och inför dig,
19 jag är ickeliingre värd
att kallas din son; gör mig
såsom en af dina legodrängar.
20 Och han stod upp och
gick till· sin fader. Men då
han ännu var långt ifrån, \såg
honom hans fader, och hans
hjiirta rördes. af medlidande,
och han sprang emot honom
och föll honom om halsen och
kysste honom flera gånger.
Hes. 33: ll; Ag..2: 39; Et'. 2: 12, 17.

21 Men sonen sade till ho
110m: Fader, jag har syndat
mot himmelen och inför dig;
och jag iir icke liingre värd
att kal1as din son.
22 Men fadren sade till sina
tjänare: Bären skyndsamt fram
den yppersta klädningen och
kliiden honom däruti och sät
ten en ring på hans hnnd. och
skor på hnns fötter .
Es. 61: 10; Rom. 8: 16.

Luk. 16:

l.

ute på· åkern. Och när han
kom och nalkades huset, hörde
han musik och dans;
26 och· han' kallade till sig
en af tjänarna -och sporde ho
nom, hvad detta var.
27 Men han sade till honom:
Din broder har kommit, och
din fnder har låtit slakta den
gödda. kalfven, därför att han
har fått honom helbritgda tj]]
baka.
28 Då blefhan vred och
ville icke gå in. Dlirför gick
hans fnueT ut och bad honom.
2~) Men han svarade och sade
till fadren: Se, jag har tjänat
dig i så många år och aldrig
öfverträdt ditt bud, och mig
gaf du aldrig ett kid, på det
att jag måtte göra mig glad
med mina vänner.
30 Men när denne din· son
kom, hvilken hnr förtärt din
förmögenhet . med skökor, lät
du för honom slakta den gödda
kalfven.
31 Då sade han till honom:
:Mitt barn, du är alltid hos mig,
och allt mitt är ditt. '
32 Men man måste gi)ra ilig
glad och fröjdas; ty denne din
broder var död och har fått
lif igen, och han var förlorad
och hnr blifvit återfunnen.

23 och fören hit den gödda
lmlfven och slakten honom och
Iåtom oss itta och göra oss
gIadn.
16 Kapitlet.
24 Ty denne min SOl1 var Den otrogne förvaltaren. Mammons
död och har fått lit' igen, han . rätta bruk. Rike mannen och
Lasarus.
var förlorad och har blifvit
en han sade ock till sina
återfunnen. Och de begynte
lärjungar: Det varen rik
att göra sig glada.
25. Men hans äldre son var man, som hade en förvaltare,

M
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och denne bIef beskylld för
honom, såsom den där. fcir
skingrade hansegodelar.
2 Och han kallade honom
och sade till honom: IIvnd är
detta, som jng har om dig?
Gi5r räkenskap fiir din förvalt
ning; ty du kan icke längre
vara min förvaltare.
3 Men förvaltaren saue viu
sig Rjinf: lIvad skall jag gara,
ty min herre tager förvaltnin
gen ifrån mig? Gräfva förmår
jag icke, tigga blyges jag.
4 ~fag vet, hvad. jag Rkall
göra, på det. att, då jag af
sättes från förvaltningen, de
må mottnga mig i Rina hus.
5 Och hnn kallade till sig
hvar och en nf sin herres
gäldenärer och sade till den
förste: Huru mycket iir du
skyldig min herre?
6 Men han sade:· Hundra
fat olja. Och han snde till
honom: Tag hiirditt skulde
bre f och Riitt dig st.rax ned
och Rltrif femtio.
7 Sedan sade han till en
annan: Och du, huru mycket.
är du skyldig'? Men han sade:
Hundra tlmnor hvete. Och han
sade till honom: Tag här ditt
skuldebrei' och skrif åttio.
S Och husbonden berömde
den orättfärdige förvaltaren,
därför att han hade handlat
klokt; ty denna #dens barn
äro i förhållande till sitt eget
släkte klokare än ljusets barn.

Evangelium

färdighetens mammon, på det
att, niir den tager sInt, de må
mottaga eder i de eviga hyd
Mt. 6: 19; 19: 21;
dorna.
Lk. 18: 22; l 'rim. 6: 18.

10 Den som iir trogen i det.
minst.a, hall iir ock trogen i
det myckna; och den Rom iir
orättfiirdig i det minsta, han
är ock orättfärdig i det myckna.
Lk. 19: 11.

110m I nu icke hafven
varit trogna i dt>u oriittfiirdiga
mammon, hvem skall då an
fört/ro eder det RaJmskyldiga
goda?

.

12 .Och om I icke hafven
varit trogna i det, som är en
annanR, hvem skall då ·gifva
eder det, ROm är edert eget?
13 Ingen tjänare kan tjäna
två herrar; ty antingen Rkall
hnn hata den ene och iihllm
den andre, eller s]mll han hålla
Rig till den ene och fi)rakt.a
den andre. l lnlllllen icke tjä
na Gnd och mammOJl.
Mt. G: 24.

14 Mt>n alltdettn hörde ock
fariAeerna, som voro giriga; orh
d~~ hänade honolll.
Mt. 23: IL
16 Och hall sade till dem: l
ären de, som rättfärdigen eder
själfva inför människorna, men
Gud känner edra hjärtan; ty
det, som bland männiRkor är
hilgt, är en Rtyggelse inför Gud.
l SalU. lG: 7; Ps. 7: 10..

16 Lagen och profeterna voro
intill Johannes; från den tiden
Es. 5: 8;1 'l'ess. 5: 5.
förkunnas evangelium om Guds
9 Och jag. säger eder: Gö rike, och hyar och en gör våld
ren eder vänner medelst orätt· därpå.
Mt. 11: 12, 13.
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Luk.' 17: 1.

. ] 7 Men lätt.are skola him barn, kOIl1 .ihåg, att dti fick
melen och jordrm fiirgås, än ut ditt. goda under din lefnad,
en enda prick af lagen falla. och Lasarus likaledes sitt on
Ps. 102: 27; Bs. 40: 8; 51: 6; Mt. 5: 18. da; men nu hugsvalas han, och
lB Hvar och en som skiljer du pinil.S. "Job 21: 1:1; Ps.17:u.
26 Och utom allt detta jir
sin hust.ru från sig och gifter
sig med en annan, han beg:h' mellan oss och edp!, ett stort
äktenskapsbrott.; och IlVar och svnlg hefäst, på det att de,
en som gifter sig med den från som vilja fara hitri från öfver
mannen skilda, han begår äk till eder, icke Hko]a kunna det,
tenskupshrott. Mt. 5: 32; 19: 9; ej heller de komma dädfrån
Mk. 10: Il; 1 Kor. 7: 10.
Mver till oss.
27 Men han sade: Så beder
Hl Men det var ell rik man,
och han klädde sig i purpur jag dig då, fader, att du Sän
och dyrbart tyg och gjorde sig der honom till min faders hus,
28 ty jag har fem hrt)der,
glad hvarje dag i yppighet.
att
han må vittna för dem,
20 Och det var en fattig vid
på
det
att icke äfven de må
namn Lasarus, som låg vid hans
konulllt
i
detta plågans rum.
.
port,' full med Rår
29 Ahraham sade till. ho
21 och ttRtl.llldande att mät
taR med de smulor, som f15110 nom: De hafva Moses. och
från den rikes bord. Men ock profeterna; må de höra dem.
Es. 8: 20; 34: 16; Jh. 5: 39, 45;
hundarna kommo och slickade
Ag. 15: 21; 17: 11.
hans sår.
30 Men han sade: Nej, fader
22 Så hiinde det Rig, att den Abraham; men om någon från
fattige dog och fUrdcs af itng de d()dakommer till dem, skola
larna till Ahrahams sk()te; men de" ändra sitt sinne.
.
äfven den rike dog och hlef he
31 Men han sade till honom:
grafvcn.
Höra de icke Moses och pro
23 Och i dUdHriket, ditr han feterna, så skola de icke låtIl.
låg i p1ågor, lyfte han upp Ufvertyga sig, om itn någon
sina Ugon och fick .se Abra uppstode från dc dödn.
ham långt därifrån och Lasa
rus i hans sköte;
17' Kapitlet.
24 och han ropade och sade: Jesus lärer, huru man bör förfara
Fader Abraham, förbarma dig mot en felande broder, talar om
öf'ver mig och Ränd Lasarus, på trons makt, renar tio spetälska.
en han' snde till sina lär
det att han må doppa det yt
jungar: Det är omöjligt,
tersta af sitt finger i vatten och
svalka min tunga; ty jag pinas att icke förr6relser skola kom
ma; "men ve den, genom hvil
i denna låga. "
Es. "66: u; Sak. 14: 12; Mk. 9: H.
ken de' kolllma."
25 Men Abraham sade: Mitt'
Mt. 18; Ii, 7; Mk. 9:" 42.
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2 Honom vore det nyttigare,
om en kvarnsten hade hlifvit
hängd omkring hans hals, och
han blifvit störtad i hafvot, itn
att .han skulle vnm till anstöt
för on enda af dessn små.
3 Haf'veJl akt på eder sjiilf
va. Men om din broder syndar
[emot dig], så tillrättavisa ho
nom, och om han ångrar sig,
så förlåt honom.

E van[lelin 11t

10 Likaledes ock I, när I haf
ven gjort allt, som har blifvit
eder befaldt, så sägen: Vi iiro
onyttiga tjänare; vi hafva gjort,
hvad vi voro skyldiga att göra.
.

5l\'[os. 26: 14.

11 Oel1 det hände sig, då
han färdades till Jerusalem,
att han tog vägen midt emel
lan Samaricn och Galileen.
12 Och nitr han gick in i en
3 1\los. 19: 17; Ords. 17: 10; 1\It. I by, miitte honom tio spetälska
]8: 15, 2]; .Jak. 5: 19, 20.
".
4 O]
om h
. (y.
man,
som s t anna de pa. a f's t·an d. ;
ynel a.n S.ltU d~allogcelr
13 och de npphäfde sin röst,
O . d Cgl
m n en s
al mo 19
1
..
d
J
.. t
t"
sju gånger vänder sig ti1ldig, sl· agnll cd·:' '?fSUS, mas are, or·
..
d e: J
'.
sagan
ag .angrar mIg,
sa )arma .19. .o.ver oss. o
skall du förlåta honom.
14 Och nar han sag dem,
sade han till dem: Gån och
l\It. 18: 22.
eder fUl' pr.esterna. Oeh
pe stI nrna SltC1e tl'11 dvisen
,5 Ocll a.),
.. d- e SIg,
. at·t-. nn d er d et
t
e t }lan
H erren:. ·F....k
'oro a. var ro.
.
de gmgo, hlefvo de renn.
Men H e~ren sac1e: Orn I att
6
3 Mos. 13: 2;' 14: 2; Mt. 8; 4; Lk.- 5: 14.
haden tro sasorn ett senaps'
M
...
korn och saden till detta mull- .. 15 en .en af dem atervaU(~e,
,'rstr"d' Ryck d'
d nRr han Rn,g,att han hade hlIf
b ,t,
a .
19 upp me.
.t h Il .. 1
] . d G l
roten och plantera di . i haf VI
c ..mtg,~ a, oc l prISa, e U(
,: ,
.
,g \.
men hog l'OHt;
vet, Set HkulIe det lyda edel.
Hi
I J
f"II
d
'tt
Mt. 17: 20; 21: 22; Mk. Il: 23.
. • oc ~ Hm o. ne
pit Sl_
7 Men hvem a.f eder, som anSIkte Hir hans fötter och tac'
har en tjänare, hvilkell pHi,jcr kade l~onom. Och han var en
eller vaktar hoskapen, Häger Samant.
.
till honom, då han kommer . 17 Men .J eR!lS Rvaradp; och
in frän åkern: Gå strax fram sade: Blefvo Icke alla tlO rc
och sätt dig till hords?
nade? H vaT äro då d~nio?
8 Utan. säger han icke till·
18 Ha~. l1lg~~ funn,lts, som
honom: Tillred min måltid och har återvandt for att gIfva Gud
omgjorda. dig och hetjiiJUl mi,g, lira, 11tom denne frä~ling?
medan jag äter och dricker, och
~~) Och Jllln st~c1c t~ll honom:
sedan ät du och drick?
Stn upp och ga.; dm tro har
9 Icke tackar han väl den frälst dig.
Mt. 9: 22; Mk. 5: 34;
samme tjänaren, därför att han.
10: 52; Lk. 7: 50; 8: 48; 18: 42.
gjorde det, som hade blifvit ho
20 Men då han tillfrågades
o

o

nom befaldt?

N(~,

menar jag. af fariseerna; när, Guds rike
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skulle komma, svarade hau dem
och sade: Guds rike kommer
icke med yttre iakttagelser.
21 Ej heller skall man säga:
Se här, eller: Se där; ty se,
Gnds rikeJir inom eder*.
22 Men· han sade till sina
lärjllllgar :Dllgar skola komma,
då I skolen åstundli att få se.en
enda.af människans Sons dagar,
och I skolen icke få se den.
23 Och de sk~la säga till
eder: Se här, eller: Se diir;
gän icke åstad, ej heller löpen
därefter.
.
Mt. 24: 23; l\fk. 13: 21; Lk. 21: 8.

Luk. 17:

37;

nade eld och svafvel från
himmeleri och förgjorde dem
alla. 1 Mos. 19: !u; 5 Mos. 29: 2!i;

Es.13: 19; Jer. 50: 40; Os. 11: s; .
Am. 4: II; ,Jud. v. 7.

30 På samma sätt skall det
vara p:\ den dagen, då män
niskil.ns Son uppenbaras.
·31 Den som p:\ den dagen
iiI' på taket och har sitt bo
hag i huset, hmi stige icke ned
för att hämta det; och den som
är ute på åkern, han vände
likaledes icke tillbaka.
Mt. 24: 17.,

32 Komrnon ihåg Lots hus
1 Mos. 19: 26: Gal. 3: 3.
tru.
33 Hvilken somslikeratt
frälsa sitt lif,· :han sknlI mista
det; och hvilken som mister
det, han skall behålla det.

24 Ty såsom blixten lyser,
ljungande ifrån den ena ändan
af himmelen intill den andra,
så skan ock miinniskans Son
Mt. 24: 27.
vara på sin dag.
Mt. 10: :l9; 16: 25; Mk. 8: 35;
LIr. 9: 24; Jh. 12: 25.
25 Men flirst måste hall lida
34 J ag säger eder: I den
mycket och flirkastas .af detta
släkte. Mt. lG: 21; 17: 22; 20: 18; nntten skol n två vara,i en säng;
Mk. 8: 31; !): 31; 10: 3::; LIc. 9: 22; deu ene. skall ~tagas, och
18: 31; 24: 7, 26.
den findre lämnas kvar.
26. Och såsom det skedde i
Mt. 24: 40; l 'l'ess .. 4: 17.
N oas dagar, så skall det ock
35 Två kvinnor skola· mala
vara i människans Sons dagar; tillsammans; den ena skall 1tpp
Mt. 24: 31; l Pet. 3: 20.
tagaR, och den andra lämnas
27 de /tto, drucko, gifte sig, kvar.
Mt. 24: 41.
bortO"iftes intill den dagen, då
[36 Tv:\ miin skola vara ute
Noa°gick in i arken, och floden på åkern; . den ene skall -Hpp..
kom och förgjorde dem alla. tagas, och·· den· andre lämnns
1 MOfl. 6: 2; 7: 7•..
:kvar].
.
28 Likaledes ock, såsom det . 37 Och de Rvarade och sade
skedde i Lots dagar, de åta, till honom: Hvar då, Herre?
drucko, köpte, sålde, planterade, Men han sade till dem: H var
byO"gdej
1 Mos; 19: 14.
döcla, kroppen är, dit skola
29 men på den dagen, då den·
örnarna församla sig.
Lot gick ut från Sodom, reg
J Db 39: 33; Ut. 24: 28.

*

Eller ock: ibland eder.
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IS Kapitlet.
Orättfärdig domare. J"ariseen och
publikanen. Smil. barn. Itikedomens fara. Jesu lidande.
En blind botas.

han sade dem .ock en
Menliknelse
därom, att de bOl·de
alltid bedja och icke fnlla mo
d et , Lk. 11: 5, s; 21: 3G; Hom. 12: 12;
Et'. 6: 18; Kol. 4: 2; l Tess. 5: 17.

2 sägande: len stad var en
domare, som icke fruktade Gnd
och icke hade försyn för någon
människa: .
3 Men det var en änka i den
Rtaden, och hon kom till honom
och sade: Skaffa mig rätt af
min motpart.
.
'.
4 Och han ville icke till en
tid; men diirefter sade han för
sig sjäIf: Om jag iin icke fruk
tar Gud eller har försyn för
någon människa,
5 skall jag dock, emedan
denna iinka gör mig besvär,
skaffa. henne rätt, på det att
hon icke till slut må komma
och slå mig i ansiktet.
6 Och Herren sade: Hören,
hvad dcn oriittfiirdige doma
ren siiger.
7 Skulle Gud då icke skaffa
ditt åt sina utvalda, som ropa
till' honom dag och natt om
llan ....
un ur l"angmo J'19 me d' a f Reemle på dem?
Upp. G: 10.
8 .lag siigcr eder, att han
skall snart ::dmffn dem riitt.
Dock, när människans Son kom
mer, månne han väl skall finna
tron på jorden?
l 'rim. 4: 1; 2 Tim, 3: l, 2.

*

Egentl.: syndaren.

9 'Men han sade ock till
:någrn, som förtröstade på sig
sjiilfva, att de voro rättfär
diga, och föraktade ltndra, den
na liknelse:
,
10 'J~vå miin gingo upp, till
helgedomen f(jr att bedja; den
ene var en farise, och den an
dre en publikan.
Lk. 19: 8.
11 Fariseen steg fram och
bad så för sig sjiilf: Gud, jag
tackar dig, att jag icke tir flå
Hom andra mänlliHkor, röfvare,
orättfärdiga, äktenskapsbrytare,
eller ock Råsom dennepnbljlom'

I

Es. 1: Hi; !i8: 2; Upp. 3: 17.

.

12 jag fastar två gånger i
veckan, jag gifver tionde af
allt, hvad jag förvärfvar.
13 Och pn blikanen stod på
långt afHtånd och ville icke ens
lyfta Hina (igon' upp till him
melen; utan han fllog sig för
sitt bröst och sade: Gnd, var
mig •syndare * nådig.
l<:sra 9: 6; Dan. 9: 7, 8.

14 Jag' säger eder: Denne
gick hem rlittfärdigad framför
den andre; ty hvar och en,
som upphöjer sig, skall blifva
förödmjukad, men den, som för
tidmjnkar sig, skall blifva upp
hlijd.
Job 22: 29; Ords. 29: 23;
Mt. 23: 12; Lk. 14: 11; l Pet. 5: o;
Jalc. 4: .G, 10.

1 G Men de bnro ock Rina
Rpiida hal'll f'mm till hOllom,
PIt. det att hall :-dmlle rUm vid
dem; men när lärjungarna sågo
det, talade de Rtriingt. till dem.
Mt. 19: 13; Mk. 10: 13.

16 Men Jesus kallade dem

enligt Lukas.
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till sig och sade: Låten bar- I skola icke de" som hafva ägo
ncn komma till mig och för delar, komma in i Gnds rike!
hindren dem icke; ty Guds rike Ords. 11: 28; ~lt. 19: 23; Mk. 10: 24;
tillhör sådana.
C)
, 1 TIm,: Ii: ~,lO.
Mt. 18: 3; 19: 14; Mk. 10: 15,
, ... 5 1 y det nr lat~al'c for en
Sannerligensiiger jag eder : k~m~l at:~ k~~ma~genom ett
HVllken somlCkemottagerGuds na]s?ga., nll for ~n nk att kom
rike liksom ett litet barn, han ma m l Guds l'lke. ,
kommer aldrig in diirnti,
26 Men dc, som hörde deLta,
1 Kor. 14: 20; 1 Pet. 2: 2.'
sade: IIvem kan då blifva
18
O Ch en ra"d'fl'Ilerl'C f'"
,
raga(l e frälst?
C)7 M l
d, H d
"d
G d l"
... U'I'
en um sa c:
va som
}lOBom, sagan
e:,
o
earare,
..
t
L""
,,' k
d t
'
.. " " d
fil' OIrlOJ 19 101' manms ~or, e'
k Il Jag
h vad s'a
gora, pa et att"
.. '1' t 1''' G d
.
"" f
. t l'f'?
ar mOJ IglOr u.
'
.lag ma ar va eVIg l
Job 42: -2; Jer, 32: 17; Sak. 8: 6;
u

, 1.1

Mt, 19: 16; Mk, 10: 17,

Lk. l: 37.

19 Men Jesus sade till ho-,
nom: IIvarför kallar du mig
god? Ingen är god utom en
,,
enda, nämligen Gud.
20 Buden känner du: Du
skall icke begå äktenskaps
brott; du skall icke dräpa; dn
skall icke stjäla; dn skall icke
bära falskt vittnesbörd; hedra
din fader och din moder.

28 Då sade Petrus: Se, vi
hafva öfvergifvit allt och följt
dig. Mt. 4: 20; 19: 27; Mk. 10: 28:

2 Mos. 20: 12, f.; ii Mos. ö: 16, f,;
Rom, 13: 9; Ef.6: 2; Kol, 3: 20.

Lk. 5: 11.

.

29 Men han sade tIll dem:
Sann~:1i&:cn säger jag ..eder:
~et. ar mgen, sO,I,n" har ofver
glfVlt hns eller foraidrar eller
bröder, eller hustru eller barn
för Guds rikes skull,
5. Mos. 33: 9."

•

30 somlCke skall få mang
faldigt igen i denna tiden och
i, den tillkommande tidetl evigt
hf.
Job 42: 12,
31 Och han tog till sig de
tolf och sade till dem: Se vi
gå upp till Jerusalem, och ~llt,
som är skrifvet genom profe
terna, skall gå i fullbordan på
människans SOll.
l\ft, 16: 21;

21 Men han sade: Allt dettn
har jag iakttagit från min ung
dom.
22 Men n.är Jesus hörde detta,
sade hantlll honom: Ett fat
tas ,~lig ännu; sttlj allt, hVl:d
~n . ager," och dela ?t det at
~at~lga, sn skall du fa cn sk~t~
1 ~lmmelel1, och kom och foIJ
lmg. l\ft. G: 1(1; 1!l: 21; 1 Tim, 6: 19. 17: 22; 20: 18; Mk. 8: ~1; H: 31; 10:
hnn IIO··I·dc dett'l< , 33; Lk, Ps
U: 22; 17: 25; 24: 7, 26, 27;
2 3 Men Bill'
,..
22' 7' 1<'8 53' ~
hlefhan djupt ~edröfvad; ty
3C) T 'h . :1
"f' "'1" .,'
han var mycket nk.
• ... y. an s {Il o vel !Lmnas
24 Men när Jesus såg att at hedmngarna och begabbas
' d och skymfas och bespottas;
h an var. d'Jupt b ed ro"f'va d ,.sa
e
Mt. 27: 2; Lk. 23: l; Jh. 18: 28;
han: Med huru stor svårIghet
Ag. 3: 13.
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33 och sedan de hafva gissh
lat honom,. skola de dö d a 0
nom;' och på tredje dagen skall
han uppstå.
".
34 Och de begrep o intet här
åf och deHn talet var rörbor':'
gl;dt fÖr dem,och de förstodo
icke, hvnd som sades.
35' Men det hände sig, då
han var nära intill JCl'iko, att
en blind satt vid vägen och
tiggde.
Mt. 20: 20; Mk. 10: .6.
36 Och när han hörde folket
gå rörbi, frågade han, hva:d
. dettu. var.
37 Och de omtalade rör honom, att Jesus från N nsaret
gick förbi.
38 Och han ropade och sade:
Jesus, Davids Son, förbarma
dig öfver mig.
39 Och de, som gingo rörnt,
talade' strängt till honom, på
det ntt han skulle tign; JllCn
han ropade mycket mer: Da
vids Son, förbarma dig öf'ver
mig...
.
40 Då stannade J eSllS och b.efall de, att han skune ledas tIll
honom; och då han var niira,
.
frågade han honom,
41 sägande: ilvad vIll dn,
att jag skall göra dig? Men
han. sade: . Herre, att jag må
få min syn.
.
42 Och Jesns sade tIll honom:
Haf din syn; din tro har friilst
dig.
Lk. 17: 19.
43 Och strax fick htin sin
syn och följde honom, prisallde
Gud' och allt folket, som såg
dett~, lofvade Gud;

Eva.ngelium

16if KalH'
. "tl e1j.

Sakens. De tio punden. Jesus
intågar i Jerusalem, gråter öfver
stadon, ronartemplet.

Och han kom till J eriko och
gick diirigenom.
..
2 Och se, där var en man,
vid namn Sn]mus, och han var
en föreståndare för publika
nerna, och han var rik.
3 Och han sökte att få se
Jesus, hvemhan var, och knnde
det icke för folkets skull; ty
han var liten till växten.
4 Och han sprang förut fmm
ror dem och steg upp i ett mull
bärsträd, på det att han måtte
få se honom; ty han skulle gå·
den viigen fram. ..
5 Och som J esns kom t.ill
det stället, såg han upp och
fick se honom och sade till
honom: Sakens, stig skyndsamt
ned, ty i dag måste jag stanna
i ditt. hm:;.
.
6 Och hun steg skyndslimt
ned och mottog honom med
.'
glädje.
7 Och nUr de sågo det, lmo-,
'tade alla mycket, sitgande: Han
har gått in för att gästa hos
en syndig man.
8 Men Sakens steg fram och
sade till Henen: Se, Herre,.
hälften af mina egodelar gif
ver jag åt dc .fattigp.,. och om
jag i något har besvIkIt någon,
gifver jag (yradnbbelt igen.
.
Lk. 3: u; 2 Mos. 22: !.
9 Men Jesus sade tIll ho
nOl?: I dag har frälsning ~~?cr
farIts detta hus, emedan afven
han är en Abrahams SOll.

I
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10 Ty· människans Son hllr denne: . Yttre ock du satt öfver
kommit för att uppsöka och fem städer.
20 Och. en annan kom och
frälsa det förtappade. Mt. 10: 6;
15: 24; 18: 11; Ag. 13: '6.
sade: Heri'e, se här ditt pund,
'11 När de nu hörde detta., som jag har haft förvaradt i
sade han ytterligare en liknelse, en svettduk.
.
.'
därför att han var nära .Teru
21 Ty jag fruktade dig, eme
salem, och de menade, att Guds dan du är en sträng man; du
rike skulle strax uppenbaras. upphämtar, hv~~~l du icke har
12 Han sade alltså: En man nedlagt, och skurdnr, hVlld du
af ädel hörd for till ett affäg- icke har sått.
.
set land för att få sig ett rike ~ 22 M~n han sade tIll hono.m:.
och komma ti1lbaka.
Tilter dm egen mun skall Jag
Mt. 2;:,: H; Mk. 13: 34.
döma dig, du onde tjänare.
13 Och han kullade till sig Du visste, att jag ären sträng'
tio sina tjänare och gat' dem man, som upphämtar,. hvttd jug
tio pund. och sade till dem: icke har nedlagt, och skördar,
Handlen härmed,' till dess jag hvad jag icke har sått; ,
kommer.
2 Ram, 1: 16; Mt. 12: ;17:
23 hVfll'för insatte dll då icke
14 Men hans landsmän ha
tade honom och skickade sän mina penningar i en hank?
debud efter honom, sägande: Och' så hade jag kommit. och
Vi vilja icke, att denne skull upphurit dem med ränta.
vara konung öfver oss.
24 Och han sade till dem,
15 Och det hiiJl(le sig, nnr som stodo hredvidhonom: Ta
han kom tillbakn och hude fått gen från honom pundet och
riket, att han. lät kalla till sig gifven det åt den, som ,har de
dessa tjänare, åt hvillm han tio punden.
.
Mi. 25: 28.
25 Och de s~de till honom:
hade gifvit penningarna, på det
att han skulle få ve1K:, hvad Herre, han har tio. pund. "
hvar oc~ en hade v~.nnIt.
26 H.an salle: . Jag säger
16 Da kom den. fQrste fram eder: At hvar och en, som
?ch sade:. Herre, dItt pund har har, skallgifvas; men fränden
lllbragt tIo pund..
Rom icke har, fl'än honom skall
.~ 7 Och han ~~de tIll honom: ock det tagas, som han har.
Val, du gode tJfmare; emedan
l\it. 13: 12; 25: 29; Mk. 4: 25;
du har varit trogen i det min
Lk. 8: 18.
sta, Rkan du hafva välde örver
27 Men dessa mina fiendersom
tio städer.
Llc 16: 10. icke ville, att jag skulle vara
18 Och deri andre kom och konung öfver dem,förenhitdem
sade: Ditt pund har afknstat och nedhuggen dem inför mig.
fem pund.
'
28 Och när han" hade sagt
19 Men han sade ärven till detta, begaf han sig ästad, gå

I
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ende före lärjungarna upp till
Jerusalem.
Mk. 10: 32.
29 Och det ha"ndo' ."ig, då
.~
han närmade sig Betfage och
Betania vid det berg, som kallas
OJj'cbcrget, att han Rände två af
sina lärjungar !in. 21:1; 1\1k. 11: l.
30 oeh sade: Gån till byn,
som ligger midt framför eder;
och när I kommen in i den,
skolen I där finna en fåle bun
den, på hvilken ännu ingen
människa har suttit; lösen ho
nom och fören honom till mig.
31 Och om någon frågar eder:
Hvarför lösen l honom? sil. sko
len I säga till honom: Eme
dan Herren behöfver honom.
32 Och de, som hade blifvit
siinda, gingo åstad och funna,
såsom han hade sagt dem.
33 Men när de löste fålen,
Rade hans herrar till nem: Hvar
för Wsen I' fålen'?
34 Men de sade: Herren be
höfver honom.
35 Och de förde honom till
J esns; och sedan de hade kastat
sina klädel: öfver fålen, satte
de J eSllS pa honom.

Evangelium.

rens llamn; frid i himmelen och
ära i höjden!
Ps. 118: 26; Es. 2: u; Lk. 2: H .

39 Och några af fariseerna
sade ur folkhopen till honom:
!.Jiirare, tillrättavisa dina Jär
J llngar.
40 Och han Rvarado och sade:
J
ag' "
sager od or: O· m d eRsa t"19a,
skola stenarna ropa. Hah. 2: 11.
O
41
ch som han. nalkades
och fick se staden, grät han
öfver den
42 och sade: 0, n.tt ock dn
visste, och det i denna din dag,
hvad som, hiil' till din frid!
Men nu är det förborgadt för·
dina iigon.
43 Ty dagar skola komma
öfver dig, då dina fiender skola.
kringskansa digochomringadig
och tränga. dig på alla sidor;
44 och de skola nedslå till
jorden dig och dina barn, Rom
äro i dig, och de skola icke
Jämna kvar i dig sten på sten,
därför att du icke kände din
1 Kon. !J: 7, 8;
besökelses tid.
Mik. 3: 12; ~k.2iV~.2j Mk. 13: 2;

I

O
45 ch han gick in i heIge
. 36 Men där han for fram, domenochbegynteutdrifvadem,
bredde de sina kläder på vägen. som därinne sålde och köpte,
Sak. U: 9; Jh. 12: 14.

2 Kon. 9: 13.

Ps.l1D: 158; Mt. 21: 12; MIr. Il: 11,15.

37 Men när han redan var
46 sitgande till dem: Det ilr
nära, inemot sluttningen af01je skrifvet: ,Mitt hns Ur ott böne
herget, begynte hela hopen af hUK»; men l hafven gjort det
lärjungarna att med gHidje och I till en röfvarekula.
hög röst lofva Gud för alla l Kon. 8: 29, 30; Es. !i6: 7; Jcr. 7: 11;
de kraftiga gärningar, som de
Mt. 21: 13; Mk. 11: 17.
hade sett;
47 Och han lärde hvar dag
38 sägande: Välsignad vare i helgedomen. Men öfverste
konungen, som kommer i Her- presterna och de skriftlärda och
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de ft!.~·nä.~stn bland folket sökte Ilcl~e hell~r ~ägerJag e~er, med
hvIlken rattIghet Jng gOl' detta.
ntt forgorn. honom.
Mk. 11: IS; .Th. 7: 19; 8: 37.
M h
.. '
.
.
48 Och de kunde icke finnn,
9
en an ~egynte säga tIll
hYlld de skulle giim.; ty allt folket dennn hk~eJse: En man
folket höll sig till honom och pl~nterade en ,,:mgård och ut
hörde honom.
lejde den åt vmgål'dsarbet.are
och for utrikes föl' en lång tid.

20 Kal)itlet.
Fariseernas fräga om Jesnmyndig
het. Vingärdsarbetarna. Skattpen
ningen. Saddueeernas inkast mot
uppståndelsen.

det hände sig en' af de
Ochdagnrna,då
han lärde folket

i helgedomen och förkunnade
evangelium, att öfverstepre
sterna och de skriftlärda med
de iUdstl1. framträdde
Mt. 21: 23; Mk.l1: 27.

2 och talade till hOlIOm och
sade: Säg oss, ]~lCd hvilken
rättighet glir du detta'? Eller
hvem är det, som har gifvit
dig denna rättighet?
Ag. 4: 7; 7: 27.

3 Men hnn svarade och sade
till dem: Äfven jag skall fråga
eder ett ord. Och sägen I mig:
. 4 Var .lohannes· döpelse frän
himmelen eller från människor?
Mt. 21: 2[.; Mk. 11: :lO.

5 Men de ijt'vervägde 101' sig
sjii.lfva och sade: Säga vi, från
h immelen, så skall han säga:
H varför t.rodden I honom d:\
icke?
G Men säga vi, från mitnniskor,
så skall heIn. folket stena oss;
ty det är öfvel'tygadt,. ntt .J 0
hannes var eu profet.
7 Och de svarade, ntt de icke
visste; ·hvarifl'ån den 1.1ar.
8 Och Jesus sade till dem:

Es. 5: I; .Ter. 2: 21; ]2: 10;
Mt. 21: 33; Mk. 12: 1..

,

10 Of'h nib' t.iden vnr inne,
!'lände han eu 1jiinal'P till Vill
gårdsarbetarnn, på det att de
skulle gifva honom af vingår
dens frukt; men vingårdsarbe
tarua slogo honom. och sände
honom ifrån sig tomhänd. :
11 Och ytterligare sände han
en annan tjänare; ,men äfven
denne slogo och skymfade de
och sände honom ifrån sig tom
hlind.
, .'
.
12 Och ytterligare sUnde lum
en t.redje; men Ufven denne
sårade och utdrefvo de.
'
13 Men vingårdemdlerre sade:
IIvad sknll j ag göra? J ng skall
Rända min älskade son; kan
hända skola de hafva försyn för
honom, nilr de få Re honom.
14 Men när vingårdsarbetarna
sågo honom, öfverlade de med
hvarandra, sägande: Denne är
arf'vingen; kommen, liitom oss
döda honom, 'på det att arfvet
må blifva vårt.
Ps. 2: 8; Ebr. 1: 2; 1 Mos. :-17: 18;
Mt. 20: ::; 27: I; JIt. 11: 53.

15 Och de urefvo honom ut
ur vingården och dödade honom.
lIvad skall nu vingårdens herre
göra åt dem?
16 Han skall komma och
förgöra' dessa vingårdsnrbetare

Luk. 20:
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och liimna vingården åt andra.
Men när de hörde detta, sade
de: Bort det!
17 Då såg han på dem och
sade: IIvad iir då detta, som
iir skrifvet: Den sten som bygg
ningsmännen fiirlmstade, han
har blifvit en hörnsten?

den? Och de svarade och sade:
Kejsarens.
25 Men han sade till dem:
Så gifven då åt kejsaren det,
som ti1lhör kejsaren, och åt
Gnd det, som tillhör Gud.

Ps. 118: 22; ]~s. 8: H, 15; 28: 16;
Mt. 21: 42; Mk. 12: 10; Ag. 4: 11;
Rom. 9: 33; 1 Pet. 2: 4, 7.

fånga honom med något ord
inför folket. Och de förundrade
sig· öfver hans svar och tego.
27 Men några afsadduceerna,
hvillm säga, att det icke finnes
någon uppståndelse, gingo till
honom och frågade honom,

18 IIvar och en som faller
mot den stenen, han skall kros
sas; men den på hvilken ste
nen· faller, honom skall han
slå i stycken.
Sak. 12: 3.
19 Och öfverstepresterna och
de skriftlärda sökte att bära
händer på honom i samma stund,
och de fruktade fiir folket; ty
de förstodo, att han sade denna
liknelse mot dem.
. 20 Och de vaktade på honom
och sände spejare, som låtsade
sig vara rlittfiir<.1iga, ptt det att
de skulle f:\nga hOllOm med
något ord, för att ijf'verHimua
honom åt öfverheten och i
landshöfdingens våld.
Mt. 22: 15; Mk. 12: 13.

21 Och de frågade honom,
sligande: Lärare, vi veta, att
du talar och lärer rätt och har
icke anseende till person, utan
lärer i sanning Gnds viig.
. Mt. 22: 16.

22 Är det loftigt, att vi gifva

kejsaren skatt, eller icke 'I
23 Men han märkte dems
illfundighet och sade till dem:
Hvarför fresten I mig?
24 Visen mig en penning;
hvems bild och öfverskrift bär

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

2G Och de förmådde icke att

Mt. 22: 23; MIr. 12: IS; Ag. 23: 8.

28 sägande: Llirare, Moses
har skrifvit och sagt oss: Om
någons broder dör och har
hustru, och han d;jr barnlös,
skan hans broder taga hustrun
och uppvHcka nfkomma åt sin
5 Mos. 25: 5.
broder.
29 Så voro nu Hjn bröder.
Och den fijrste tog sig hustru
och dog barnli.is.
30 Och den andre tog hustrun,
och iifven hall dog barnlös.
31 Och den tredje tog henne;
och likaledes iifven alla sju.
Och de efterlämnade inga barn
och dogo.
32 Men sist af alla dog ock
kvinnan.
.
33 IIvilkel1deras hustru skall
hon nu vara i uppståndelsen?
Ty alla sju hafva haft henne
till hustru.
34 Och J esus svarade och
sade till dem: Denna tidens
barn gifta sig och bortgiftas;
35 men de som hafva aktats
värdiga att få liel <of ilen till·
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kommaude tiden och uppstån
delsen från de döda, de hvar
ken gifta sig eller bortgiftas;
3G ty! de .kunna icke heller
mera ~ö, ty de llro lika linglar
och liro Guds barn, emedan de
äro uppstfmdelsel1R barn.

Lule 21:

6.

46 Akten eder för de skrift
lärda, som vilja gå i fotsida
kläder. och älska helsningarna
på torgen och främsta pIat-·
scrna i synagogorna ochhög.l
sätena vid giiRtabuden,
Mt. 23: 5, 6; Mk. 12: 38, 39; Lk. 11: 43.

47 och som uppäta änkor
37 Men att de döda uppstå, uas hUR och för skens skull
det gaf iifven Moses tillkänna hålla låilga böner. De skola
på ~stället ont törnbusken, då få en Rå mycket svårare dom.
han kallar Herren Abrahams l\ft. 23: H; lVIk. 12: 40; Tit. 1: 11.
Gud och Isaks Gud och J a
21 Kapitlet.
kobR Gud. 21\'[os. 3: 6; Mt. 22: 32; Änkans skärfvar. Jerusalems fOr
1 .Jll. 3: 2.

l\ik. 12: 26; Ag. 7: 32; Ebr. 11:

Hl.

38 Men Gud iiI' icke dödas,
utan lefvandes Gud; ty för ho
nom lefva alla.
:39 Men några af de skrift
lärda Rvarade och sade: Liirare,
du sade riitt..
·40 Och de vågade icke vi
dare att fråga honom något.
41 Men han sade till dem:
Hurnkunna de säga, att. Kri
stus iir Davids son '?
1\'[t.. 22: 41; 1\'[IL 12: 35.

42 Och David sjiilf sliger i
psalmernas bok: »Herren sade
till min Herre: Sntt dig på
min högra sida,
Ps. 110: l;
Ag. 2: 34; J<:br. 1: 13; 10: 12.

störing; världens ände dch tecknen
därtill. Jesus lärel' i helgedomen.

ch hnn såg upp oeh fick se
O
. de rika, som lade sina gåf

vor i offerkistan.
2 Kon. 12: 9; 1\'[k. 12:

4J.

2 Men han såg ock en fat
tig iinka, som lade dit två
skärfvar*.
3 Och han sade: Sannerligen
sliger jng eder: Denna fattiga
änka lade in mer 'itn alln de
andra.
, 4 Ty alla dessa inlade af sitt
öfverflöd till gåfvor åt Gud;
men hon inlacle af sin torftig
het hela det lifsupp~hiille, som
hon hade.
·2 Kor. 8: 12.
5 Och då några- sade om
helgedomen, att den val' prydd
med härliga stenar och tempel
skiinker, sade han:

43 till deRs jag har lagt
dina fiender till en pall för
1 Kor. 15: 25.
dina fötter.'
44 David kallar honom allt
l\It. 24: 1; l\1k. 13: 1.
så Herre; huru kan han då
6 Dagar skola komma, då
vara hans son?
af detta, 80m I sen, icke skall
45 Och han. sade till flina lämnas sten på sten, som icke
liirjungar, under det att allt skall nedbrytas. 1 Kon. 9: 7, 8;
folket hörde det:
Jer. 2G: 18; Mik. 3: 12; Lk. 19: 43.
• En skärf (lepton) = li2 öre.
6
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7 Men de fi'ågade honom,
sägande: Lärare, när skall då
detta ske ? Och hvad skall vam
tecknet, när detta skall ske '?
8 Och han Rade? Sen til1,
att I icke blifven förvillade;
ty många skola komma under
mitt namn och Rliga: Jag iiI'
det; och tiden iiI' lliira. Följen
dem icke. Jer. 14: H; 23: 16, 21;
29: s; Mt. 24: 4; Et'. 5: a; Kol. 2: s;
2 'l'ess,'2: 2, '3; l Jh. 4: l.

Evangeli-u'ln

edra vedersakare icke skola
kunna motsiiga eller motstiL
2 Mos. 4: 12; Es. 64: 17; Ag. G: 10.

113 Men I skolen förrådas
iLfven af föriildrar och bröder
och' friinder och viinner; och
somliga af eder skola de döda.
Mik. 7: e; Ag. 7: fi9; 12: 2.

17 Och I skolen vara hatade
af alla för mitt namns skull;
Mt. 10: 22; Mk. 13: 13.

18 och icke ett hål' på edert
9 Men' när I fån höra om hufVlld skall gå förlomdt.
krig och uppror, så blifveu
] Sam. 14: '5; 2 Sa.m. 14: 11;
l Kon. l: 52; Mt. 10: 30:
icke förfärade; ty detta måste
19 Genom eder uthållighet
först ske; men det är icke
strax änden. .,.'
skolen I vinna edra själar.
upp. ]3: lO.
10 Då sade han till dem:
20 Men när l sen Jerusalem
Folk skall reRa sig mot folk,
omringadt af krigshiirar, så ve
och rike mot rike;
ten då, att dess förödelse iir
2 Kr. 15: 6; Es. 19: 2.
Dan. 9: 27;
11 och det skall vara stora uttra.
Mt. 24: 15; Mk. 13: H.
jordbiifningaI' mångenstädes och
21 Då flykte de, som tiro i
hungersnödel' och farsoter, och
J udeen, till bergell ; och de, som
det skall blifva' stora skl'iick iil'O inne i staden, drage ut diir
syner . och tecken från him
ifrån; och de, som äro på lan
melen.
det, begifve sig icke ditin.
12 Men före allt detta Rkola
är hämndedagnr,
de bära hiinder på eder och på22detTyattdetta
allt, som iiI' skrifvet,
förfölja eder ochöfverHimna skall uppfyllas.
eder till synagogor och nin
Dan. !J: 26; Upp. 10: 7.
gdser och dl'ngll eder fram fi.ir
23 Men ve dem, som ll!'o haf
konungnr och fllI'Rlal' för mitt vande, oeh dem, som gifvn di
namns skull.
Mt. 10: 17; 24: 9; i de dagarna; ty det skall vara
MIr. 13: 9; .111. 15: 20; 1G: 2; Ag. 4: 3;
6: 18; ]2: 4; ]6: 24; 25: ~:l; Upp. 2: lO. stor HUd pIl jorden och' vrede
1 g Men det RkalI !linda eder UfVCI' detta folk.
24 Och de skola falln fi.ir
till vittueRbiird.
14 Så läggen nu på edra hjär Hviirdsegg och föras i fången
tan att icke förut bereda eder, skap till nlla hednafolk, och
h uru I skolen försvara eder; . Jerusalem skall vara förtram·
Mk. 10: 19; Mk. 13: 11; Lk. 12: Il. paat af hedningarna, till dess
15 ty jag skall gifva eder hedningtlrnas' tider hafva blif·
mun och visdom, hvilken al1a vit fulländade.
Rom. 11: 2r..

en ligt Lttkas.
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25 Och det skall hlifva tecken i sol och måne och stjiirnor, och på jorden ångest bland
folken af rådlöshet, då hafvet
och vågen dåna,

iifventyrs edra hjärtan blifva
nedtyngda af frässeri och dryc
kenskap och lefnadsbekymmer,
så att den dagen kommer ovän
tad öfver eder;
Rom. 13: 13;

Es. 13: 10; Hes. 32: 7: Joel 2: 10;
3: 15; l\'It. 24: 29; Mk. 13: 24; 2 Pet.
3: 10, 12; Upp. 6: 12.

l Tess. 5: 6; l Pet. 4: 7; 5: 8.

35 ty såsom en snara skall
han komma öfver alla, som bo
26 och människor uppgifva på hela jordens yta. 1 Tess. 5: 2;
2 Pet. 3: 10; Upp. 3: 3; 16: 15.
andan af fruktan och af vän
tan på det, som skall komma
36 Vaken därför alltid och
öfver världen; ty himlarnas bedjen, att I mån aktas vär
krafter skola bäfva.
diga att undfly detta, som skall
27 Och då skola de se män komma, och att ställas' inför
niskans Son komma i en sky människans Son. l\'It. 24: 42; 25: 13;
med stor makt. och hiirlighet.
Mk. 13: 33; Lk. 12: (O; 18: 1.
Dan. 7: 10, 13; l\'It. 16: 27; 24: 30;
37 Och'h
O d.
25: 31; 26: 64; Mk. 13: 26; 14: 62; Ag. .
. an var m ,"garna
1: 11; 2 Tess. l: lO; Upp. 1: 7.
l helgedomen och lärde; men
28 Men när detta begynner 0!ll nätter?a gick han ut och
ske, resen eder upp och upp vIstades .pa det berg, som kal"
lyften edra hufvuden; ty då lades O]Jeberge~. . Jh. 8: 1, .2.
nalkas eder förlossning.
. 38 Och allt folke.t kom bIt:
Rom. 8: 23.
tIda på morgonen tIll honom 1
20 Och han sade till dem helgedomen för att höra honom.
en liknelse: Sen på fikonträ.
det och alla träd.
.
22 Kapitlet.

I

Mt. 24: 32; Mk. 13: 28.

30 När de redan hafva slagit
ut, så veten I af eder själfva,
då l sen det, att sommaren re
dan är nib·a.
31 Likaså äfven I, när I sen
detta ske, så veten, att Guds
rike Ur nära.
32 Sannerligen sliger jag
eder: Detta släkte skall icke
förgås, förrän allt har skett.
33 Himmelen och jorden
Ilkola förgås, men mina ord
skola icke förgås.
Ps. 102: 27; Es. 51: 6; l\U. 24: 35;
Ebr. 1: 11; 2 Pet. 3: 7.

Öfverstepresterna; Judas; päska
lammet; nattvarden; tvist om före·
träde; .Jesus lider i Getsemane,
förrädes och gripes.

osyrade brödens hög
Mentid,de som
kallas påsk,

Vill'

n lira.

2 Mos. 12: 15; l\It. 26: 2;
Mk. 14: l.

2 Och öfverstepresterna och
de skriftlärda sökte, huru de
skulle kunna rödja honom ur
vägen; ty de fruktade för folket.
PA. 2: 2; Jh. 11: n; Ag. 4: 27.

3 Men satan for in i Judas,

som hade tillnamnet Iskariot
och var en af de tolf.

34 Men hafven akt på eder Mt. 26: 14; Mk. 14: 10; .JII. ]3: 2, 27.
själfva, på det att icke till4 Och han gick bort och ta
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lade med öfverstepresterna och
befälhafvai'na for tempelvakten~
huru han skulle öfverlämna ho
nom åt dem.
5 Och dc blefvo glada och
kom mo öfverens om att gifva
honom penningar;
6 och han förklarade sig nöjd
och sökte efter lägligt tillfälle
att öfverlämna hOl10m åt dem
•
f'olk S1wck'
t nagon
u,an
mng.
7 Så kom då den dagen af
de osyrade brödens högtid, på
hvilken .påskalammet skulle
slaktas. :m. 26: 17; Mk. 14: 12, I~.
, 8 Och han sände Petrus och
J ohannes, sägande: Gån och
tillreden åt oss påskalammet,
på det att vi må äta det.
9 Men de sade till honom:
H var vill du, att vi skola till
reda det?
10 Och lam sade till dem:
Se, nill' I kommen in i staden,
så skall där möt.a eder en man,
som bär en kruka vatten; föl
jen honom in i det hus, diir
han ing:h-,
11 oeh sägen till llUflbon
den: Läraren säger till dig:
Hvar är härberget, där jag må
äta påskalammet med mina lär
jungar?
12 Och han skall visa eder
en stor sal i öfm våningen
ställd i ordning; tiIlreden där.
13 Men de gingo åstad och
fnnno, såsom han hade sagt
dem, och til1redde påslmlam
met.
14 Och när stunden var inne,

Evangeli1t1n

satte han sig till hords, oeh de
tolf apostlarna med honom.
Mt. 26: 20; MIr. 14: 17.

15 Och }Utll saoe till dem:
.Jag har högligen åstundat att
äta detta .påskalamm med eder,
fi5rrän jag lider.
16 Ty jag säger eder, att jag
icke mer skall äta däruf, förr
.. d t hl'· f III
dt . G d
a.n1 e
II 11 wmna
l
11 S
n re.
17 Ocll h an mo tt og en k a Ik ,
tackade och sade: Tagen denna
och delen mellan eder;
18 ty jag säger eder, att jag
icke skall dricka af vinträdets
frukt, förrän Guds rike kom
l\H. 26: 2~; l\,[k. 14: 25.
mer.
Hl Och han tog ett bröd,
tackade och hl'iit det och gaf
dem, sägande: Vetta är min
krop.p, som fl5r eder utgifves;
gören detta till min åminnelse.

I

I

Mt. 26: 26; Mk. 14: 22; l Kor. 11: 23;
Mt. 20: 28.

20 Likaledes oek kalken ef
ter måltiden, siigande: Denna
kalk är det nya förbundet i
mitt blod, som för eder ut
J<:br. 8: !l.
gj Il tes.
21 Dock se, min förrädares
hand är med mig på bordet.
Mt. 26: 21,23; Mk. ]4: 18; Jh. 13: ZI.

22 Och människans Son går
bort, såsom det iiI' bestiirnclt;
dock ve den milnniska, genom
hvilken han förrådes.
Ps. 41: 10; Jh.13: 18; Ag. 1: 16.

23 Och de begynte fråga sins
emellan, hvilken af dem d0t viiI
vore, flOm skulle föröfva detta.
24 Men det blef ock en tvist

l
I

e nlig t Lt,ka,9.
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3,1 Men hun sade: J-ag slig!'r
mellan dem, hvilken af dem
dig, Petrus, i dng skan ieke
skulle anses vara störst.
Mt. 20: 24; Mk. 10: .4. 1
hane gala, förrän du tre gån
25 Men han sade till dem: ger hur nekat,. ntt du kiitlJler
Folkens konungar hitrs]m ()fver mig. Mt. 26: 34; Ml{. 14: 30; Jh. 13: 38.
dem, och de, som rttdn Ufver
35 Och han sade till dem-:
dem kallas la.ndets välgörare; När jag slinde eder utan pen
26 men I ieke st\.; utan den ningpung och rensel och skor,
som är störst ibland eder, han iekefattades viiI eder något'?
vare såsom den yngste, och den Men de sade: Intet.
som är förnämst, han vare så Mt. 10: 9; Mk. 6: 8; Lk. 9: 3; 10: 4.
som den, som tjänar.
36 Då snde hnn till dem:
Lk. 9: 48; 1 Pet. ii: 3.
Men nu Il1å den, som har en
27 Ty hvilkendera är större, penningpung, tnga honom med
den som sitter till bords, eller sig, likaledes ock rensel ; och
den som tjänar? Månne icke den som icke har, han sälje
den, som sitter till bords? Men sin öfverklädnad och -köpe sig
jag är midt ibland eder såsom ett svärd.
den, som tjänar.
.
37 Ty jag säger eder, att
Mt. 20: 28; J11. Hl: 14; FIL 2: 7.
detta, som är skrifvet, måste
28 Men I ären de, som haf gå i fullbordan på mig, ~äm
va förblifvit hos mig i mina ligen: »Och bland ogärmngs
Jh. 6: 68.
frestelser.
män blef han räknad». Ty det
20 Och jag öfverhUer ett rike som r(jr mig, det når ju sin
åt eder, såsom min Fader har fullbordan. Es. 53: 12; MIL ] 5: 28.
öfverlåtit det :U mig; Lk. 12: 32.
38 Och dc sade: Herre, se
30 p:\ det att I mån äta och här iiro två svärd. Men han
dricka vid mitt bord i mitt rike sade till -dem: Det är nog.
och sitta på troner och döma
30 Och han gick ut och be
Israels tolf stammar.
Mt. ]9: 28; Upp. 3: 21.
gaf sig enligt sin vnna till Olje
31 Och Herren sade: Si berget. Men iifven hans lär
.
mon, Simon, se, satun har be jungar följde honom.
Mt. 26: 36; Mk. 15: 32; Jh. 8: l; 18: l,
gärt eder, för att sållu eder
40 Och när han kom till stäl
såsom hvete; Job 1: 7; 1 Pet. 5: 8. let, sade han till dem: Bedjen,
32 men jag hur bedt för dig,
icke kommen i frestelse.
att din tro icke må blifva om att I Mt.
26: 41; Mk. 14: 38.
intet; och när du nu blir om
41 Och han drog sig från
vänd, så styrk -dina brUder.
dem omkring ett stenkast och
3.3 .Då sade han· till honom: föll ned på sinn knän och bad,
Herre, med dig är jag färdi&,
l\It. 26: 39; l\'Ik. 14: 35.
utt gå både i fängelse oeh l
42 sägande: Fnder, om dn
vill, så tag denna kalk ifrån
döden.
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mig - ske dock icke min vilja,
52 Men .Tesus sade till (j f
utan din.
verstepresterna.och till befäl
43 Men för honom syntes en haJvarna öfver tempelvakten
ängel från himmelen, st.yrkande och till de äldst.a, som hade
kommit till honom: Såsom
honom.
44 Och han kom i dödsångest mot en r(ifvare hafven I gått
och bad linnu ifi'igarc, och hans ut med svärd och stafvar.
svett blef StLsom stora. blods
Mt. 26: 55; Mk ..14: 48.
droppar, som föllo ned på jor-I' 53 Då jag. hva.rJe dag var
den.
.Jh. 12: 2,; Ebr. 5:~ -1 'Ilbl~nd eder ~ he]gedome~, ut
41':: O l .. h
h d
strnckten I ICke edra handel'
• o f' ~ l ~:tr a.kn a he uppI-l mot mig. Men detta är eder
" 1 •et s ma1{t .
st.att
.
l'"ran bonen,. l om
f a.ndtI s t un d oc]l mOHI
~ma. m~ungfrb dC ~'f nIn cm
54 Men de fasttogo honom
msomna.heha e Id'o v~lslend'
och ledde honom bort och för
46 1'''oc
an sa
e StO
tI
em: d e h onom ID
. .10"fvers t epres t ens
f
I?
H vanor so ven.
O h P t· D'Td o lå t
an upp h
e rus o J eMPa ng
och bedjen, att I icke mån ~St'o de
alS an .
t. 26: 57;
]wmma l. f res te] se.
Mk. 14: 1\:1; .TI!. 18: 13, 24.
47 Me'n medan han linnu ta
55 Men sedan de ha.de upplade, se, då kom en folkslmrn; Hindt en eld midt. ptl borggår
och den, som hette IJudns, en den och satt sig tillsamman,
af de tolf, gick före dem och satte Petnls sig midt ibland
niirmade sig Jesus för att kyssa d em.
Mt. 26: 60;
honom.
Mlc. 14: 66; .Th. 18: 16, 25.
Mt. 2G: 47; MI,. 14: 43; Jh. 18: 3.
5G Och en tjitlH:!tokvillun fick
48 Men J esns _snde till ho se honom sitta vid eldskenet
nom: J ndas, förråder du miin och fåste sinll ögon på honom
niskans Son med en kyss?
och sade': Afven denne va.r
49 När nu de, soin voro om med honom.
57 Men han förnekade ho
kring honom, sågo, hvad som
var på färde, sade de till ho nom, siigande: Kvinna, jag klin
nom: Herre, skola vi slå till ner honom icke.
med svärd?
58 Oeh kort därefter s.~g en
, 50 Och en af dcm slog till annan honom och sade: Afven
öfversteprestcns tjiinare och du iiI' en af dem. Men Petrus
högg af hans högra öra.
sade: Människa, jag är det icke.
l\1t. 26: 51; M:k. 14: 47; Jh. 18: 10.
59 Och omkring en timme
51 Men J esns svarade och därefter försäkrade en annan
sade: Låten det komma där och sade: I sanning var ock
till *. Och så rörde han vid denne med· honom; ty han är
hans öm· och helade honom.
ju en Galileer.

'*

Eller: Låten (l~t Iltanna vid detta.
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Luk. 23: 1;
-~~-------,--~-----------GO Men Petrus sade : Miin
70 Då sade de alla: Så iiI'

enligt LukflS.

nislm, jag vet icke, hvad ·du
säger. Och strax, medan han
Hnnu talade, gol hanen. .
(j l Och Herren vände SIg om
och Rågp:"L Petrus; och Petrus
kom ih{w Herrens ord, huru han
hade sagt till honom: Förrän
hane har galit, skall du tre gån
ger förneka mig.
Mt. 26: 75; Mk. 14: 72; Jh. 18: 27.

du då Guds Son? Men han
sade till dem: I sägen det, ty
jag är det.
71 Då sade de: II vad be
hi.ifva vi nu mer 'något vitt
Ilcshi.ird? Ty vi hafva sjiilfva
hört det af hans 1l1l1n.

23 Kapitlet.
Jesus iniör Pilatus, Herodes.

Ba

62 Och llall gick ut och grät rabbas frigifves. Simon. De .grå.

bittert.
63 Och de män, som fast
höllo Jesus, .beO'abbade honom,
under det att (le sIogo h 0110m ;
Job 16: 10; Es. 50: c; Mt. 26: C7;
Mk. 14: 05; Jh. 18: 22.

tando kvinnorna. Jesus Irorsfastes
ocll begrafves.

af dem st?d
Ochnpphclaochhopcn
förde honom till
Pilatus.

Mt. 27: 2; Mk. 15: 1;

.Th. 18:28. '

2 Och de begynte anklaga
honom sägande: Denne hafva
hans ögon och slogo hOI10m i vi fun~it förviinda folket och
ansiktet och frågade honom, förbjuda att gifva kejsaren
sägande: Profetera, hvem var skait, sligande sig sjnJf' vara
..
det, som slog dig?
Kristtm, en konung.
65 Och många andra hadeI Mt. 17: 2r.; 22: 21; Mir. 12: 17; Lir. 20: 25;
sel' sade de 'mot honom.
Itom. 13: 7; Ag. 17: 7.
3 Men Pilatus frågade ho
66 Och så snart det blef dag, nom, sägande: Är du J ndar
fi.irsamlade sig folkets äldsta,. ~ä. nas konung? Han svarade ho
väl öfversteprester som skrIft nom och sade:, Du siiger det.
liirda, och förde honom inför Mt. 27: 11: Mk. 15: 2; Jh. 18: 33.
sitt råd
4 Och Pilatus sade till öf
Ps. 2: 2; Mt. 27: l; Mk. 15: l •• verstepresterna och folket: J ag
67 och sade: Om du iir KrI finner intet brott.sligt hos denne
stus så siig oss det. Men han
. .
sad~ till dem: Om jag säger man.
5 Men de blefvo iinnu lfr!
eder det, så tron I det icke;
O'are och sade: Han uppviglar
68 och iifven om jag frågar, folket lärande i hela .1 udeen,
så svaren I icke, [ej heller gif .begyn;lande med 'Galileen, än
,
ven I mig lösJ.
da hit. '
69 Men ifrån denna stund
6 Men då Pilatns hörde niim
skall människans Son, sitta på nasGalileell frågade han, om
Guds malds högra sida.
mannen var 'en Galileer.
Dan. 7: 10; Mt.16: 27; 24: :10; 26: 64; Mir.
7 Och när han fick veta, att
14: 62; Ag. 1: 11; l 'l'ess. 1: 10; Upp. l: 7.
64 de öfverhöljde niimligen

1GS
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han lydde under Herodes' vitltIe, ty jag siinde eder till honom;
sände han honom till Herodes, och se, intet, som förtjiinar dö
som ock själf vnr i J erusttlem den, är föröfvadt af .honom ..
lG Diirför slm11 jagtnkta ho
i de dagnrna.
Lk. 3: 1.
nom
och gifva honom lös.
S Men nitr Herodes fick se
Mt. '27: 2G; ,nt. l!l: ].

.T eSllS, hlef han ganRka glad;
17 [Men han m:lRte vid hög
ty han hade litnge ijnskat se
honom, diil-för att han hnde tiden gifva dem en ftmge lös.]
hört mycket om honom; och Mt. '17: lG; Mir. 15: 6; .T1t. 18: 39.
18 Och de skriade alla en
han hoppades fiL Re n:\got tec
hiilligt,
sägande: Tag bort den
ken göras nf honom.
ne och gif oss Barahbas lös!
:l\1k. 14: I; Lk. 9: 7.
Ag. 3: 14.
9 Och han frågade honom
19 Denne hade blifvit lm
med mångn ord;. men han sva stad i fängelse för ett upp
rade honom intet.
lopps skull, som'hade skett i
10 Och öfverstepresterna och stadCl\, och för ett dråp.
dc skriftlärda stodo och an
20 A ter talade nu Pilatns till
klagade honom hiiftigt.
dem och ville gifvn. J esns lös.
11 Men Herodes med sitt
21 Men de ropade emot, sä
krigsfolk föraktade honom och gande: KorRfiiRt honom.
begabbade honom och kIlidde
22 Då Rade han för tredje
honom i en lysande kliidnad gången till dem: H vad olldt
och sände honom tillbaka. till har han dt"t gjort? .Tag har
Filatns.
hos honom ieke flllJlJit något,
12 Och Pilatus och Herodes som fUrtjiinnr döden. Diirför
blefvo viil1l1er med hvarandra skall jng tnktahonom och
på den dagen; ty förut hnde gifvn. honom lös.
det varit fiendskap mellan dem.
23 Men de lågo åt med höga
Ag. 4: 27.
rop, begäl'llnde, att han skulle
13 Men Pilatns kallade till korsfiistas ; och dorm'! och öf
hopa ijfverstepresterua och r:\ds verstepresternas rop togo (jf..
verhand.
.
herrarlUl. och folket
14 och sade till dem: I lULf
24 Då dömde Pilatns, att de
ven fört till mig denne man, ras begäran Rknlle uppfyllas,
Mt. 27: 20; Mk. Hi: 15 .
såsom den diir förviinder fol
.
25
och han WRgaf den, som
ket; och Re, jag har förhört ho
för
upplopp
och mord hade
nom inför eder och icke funnit
hos denne man något brottsligt blifvit kaRtad i fiingelse, och
af det, hvnrför l allklagen ho som de begitl'de; men Jesus öf
Mt. 27: 23; verliimnade han åt deras vilja.
nom;
:?III,- ]1i: H; Jh. 18:

~R:

l!l: 4.

15 men ej heller Herodes ;

Jh. UJ:

6.

26 Och när de förde bort

enli,q t L ukas,
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honom, togo de en man, Si hvad de g1:ira. Och de delade
mon från Cyrene, som 'kom hans kläder mellan sig, kastande
från låndet, och lade' korset lott om dem.
Ag. 3: 17; 7: 60;
på honom, på det att han 1 Kor. 4: 12; PS.,22: 19; l\H. 27: 35;
Mk. 15: 24; Jh. 19: 23.
skulle bära det efter J esns.
Mt. '27: 32; Mk. 15: 21.
35 Och folket stod och så/)'
på.
Men iifven rådsherrarn~
27 Men honom följde en
stor hop folk, äf'ven ,kvinnor, jämte dem hånade honom, sä
hvillm Jämrade sig och klagade gan de: Andra har han friilst·
frälse han nn sig sjelf, om hm~
ijfver honom.
28 Men J esns vände sig om är Kristus, Guds utvalde.
l\H. 27: 39; Mk. Jr,: 20.
.
till dem och sade: I.r erusalems
36
Och
äfven
krigsmännen
döttrar, gr:\ten icke öfver mig,
utan gråten öfver eder själfva begabbade honom, gående fram
och räckande honom vinättika
och öfver edra barn.
37'och sägande: År du Ju
~9 Ty se, dagar komma, på
darna~.konung, så frills dig själ f.
hVIlka de skola stiga: Saliga
38 Afven var en öfverskrift
äro de ofruktsamma och de
s~rifven .öfver hon.om [på gl'e
moderlif, .som icke hafva födt,
lnska, latIn och ebrClska J: Denne
och de spenar, som icke hafva är
Judarnas Konung. '
gifvit di.
Mt. 27: 37; lVIk. 15: 26; Jh. 19:19 .
. 30 Då .skola de begynna säga
39 Men en af de missgär
tIll bergen: Fallen öfver oss
ningsmän,
som vOrO upphäJ}O'
<!ch till höjderna: Skylen oss~
J<,s. 2: 19; Os. 10: 8; Upp. H: 16; 9: 6. ~.a, hädade honom, sägänrl~:
31 Ty 'om de göra detta med Ar du Kristus, så· fräls dig
det friska trädet, hvad skall själf och oss.
då ske med det torra?
40 Då svarade den andre och
Jer. 25: 29; 1 Pet. 4: 18.
tillrättavisade honom, sägande:
32 Men äfven två andra, Fruktar icke heller du Gud, då
som voro missgärningsmän, för du iir under samma dom?
41 Och vi liro det visserligen
des ut med honom för att af
med rätta, ty vi i.mdfå den för
rättas..
33 Och när de kom mo till tjänta lönen för hvad vi hafva
det stäne, som kallas hufvnd f'öröfvat; men denne har icke
skalle-plafs korsfäste de där föröfvnt något otillbörligt.
42 Och han sade till Jesus:
stiides honom och missgärnings
männen, den, ene på hans hö Herre, kom ilu\g mig, nilr du
gra sida, den andre på hans kommer i ditt rike.
43 Och J esus sade .till ho
vänstra.
Mt. 27: 33; lVIk.15: 22;
Jh. HI: 17; Es. 53: 12; Jh. 19: 18. nom: SannerligEm säger jag dig:
34 Men J esns sade: Fader, I dag skall du vara med mig
förlåt dem i ty do veta icke, i paradiset.
J
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44 Men det var redan Olll52 han gick till Pilatus och
kring den sjette timmen, och begilrde Jesu kropp.
53 Och han tog ned den, och
det blef ett mörker öfver heIn
landet* ända till nionde timmen. svepte den i en linneduk och
Mt. 27: 45; Mk. Hi: 33.
lade den i en i berget uthuggen
45 Och solen förmörkades, grift, i hvilken ännu icke nåoch templets förlåt remnauc gon hade legat.
l\1t. 12: 40.
miclt i tu.
I 26: 12; 27: 5U, 60; Mk. 15: 46.
2 Kr. 3: u; Mt. 27: 51; Mk. Ili: 38.
54 Och det va.~· ~illre~elsedag,
46 Och Jesus ropade med och sabbaten borjade mbryta.
hög röst, sägande: Fader, i
5 ·u· lMt]. 27: 62.
] d
il'
h" 1
b f. l l '
.
b men (e (VInnor,som ut e
lJUt
aOnc er ~n eh· a ehr Jdag mm kommit med hOllOm från Gali.
anda.
ch när an a e sagt l een, 1"'1'1
ft
h b eRago
•
10 J( e e er oc
1
(etta,
ga·f h an upp an d an.
'ft'
I h
h
l
Ps. 31: 6; l\1t. 27: 50; l\.1:k. 15: 37;
grl en, oc 1 uru anS HOPP
.Th. l!l: 30; Ag. 7: 59.
lades.
Lk. 8: 2.
47 :Mell när krigshöfdingell . 56 Och~? gingo tillbaka och
Rttg det, som skedde, prisade tIllred(~:. valluktande kryddor
han Gud och sade: FörviRso och smor,leIRer; men under sab
var denne en riittfiirdig man. baten hvilade de enligt budet.
v

Mt. 27: 54; l\1:k. 15: 39.

48 Och när allt folket, som
hade Rammankommit för att
skåcl(( denna syn, såg det, som
l Il
,1
l , ' t'" J...
S cc( (e, s ~;go (? Slg or H 0-'
stet och vande tlllbaka.
49 Men alla hanR bekanta,
äfven de kvinnor, som hade
följt med honom från Galileen,
Rtodo på långt afstånd och
sågo därpå.
50 Och se, det var en man
vid namn J osef, en rådsherre,
Rom var en god och rättfärclig
man från en J lldarnas stad,
Mt. 27: G7;
Arimatea,

2 Mos. 20: 10; [) Mos. 5: H.

24: Kapitlet.
Jesu uI?pst.~!ldelse. .Jesu~. ~lppen·
barar HII-{ for tv/l, Rma lar.lnngar,
utlägger Skriftema., uppfar
till himmelen.

"l If en på den första dagen i
in. veckan kommo de mycket

bittida till griften, bärande de
vlillnldande kryddor, som de
hade tillredt[; och några andra
voro med demJ.
Mt. 28: l; MIr. 16: l, 2; Jh. 20: J.
2 Men dc funno stenen undanviiltracl från griften;
3 och dc gingo in, men funno
icke Herren Jesu kropp.
Mk. 11): 4~, 43; Jh. U): 38.
4 Och det hände sig, att me
51 och hvilken icke hade sam- dan de däröfver voro ganska
tyckt till deras råd och gärning, bekymrade, se, då stodo bred
den där ock Rjälf väntade efter vid dem två män i strålande
Guds rike;
Lk. 2: 25, 38. kläder.

*

Eller: jorden.
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5 När de nu blefvo förfärade
och böjde ansiktet ned mot
jorden, >"lade de till dem: Hvar
för söken I den lefvande bland
de dUda?
ö Han iiI' icke här, utan han
är uppstimden ; kommen ihi'tg,
huru han talade till eder, då
han iinnu var i Galileen,
Mt. 16: 21; 17: 23; 20: 18; Mk. 8: :1I;
9: 31; 10: 33, 34; Lk. 9: 22; 18: 39.

.7 sägande: Människans Son
måste UfverHimnas i syndiga
människors händer och kors
fästas och på den tredje dagen
•
uppsta.
8 Och de kommo ihåg hans
ord.
.T11. 2: 22.
O
9 ch de återväude från grif
ten och förkunnade allt detta
för de elfva och för alla de
Mt. 28: 8; Mk. 16: lO.
andra.
10 Men det var Maria Mag
Al.lcna och J ohanna och Maria,
'!'akobs rnoder och de andra
kvinnorna med dem,hvilka sade
detta för npostlarna. Lk. 8: 3.
11 Och deras ord syntes dem
såsom löst tal, och de trodde
dem icke.
12 Men :P~trus .stod . upp
o~h sprang tIll ~rlft~1.l ; C?c~
nar han lutade .sIg dltm, fICK
han se endast sveplinnet ligga
där; och han gick därifrån,
undrande vid sig själf öfver
det, som hade skett.
J

Luk. 24:

21.

sextio stadier* från Jerusalem
och hvilkens namn var Em
maus. ,
Mk. 16: 12.
14 Och de talade' med hvar
andra om allt detta, som hade
tilldragit sig.
.
15 Och det hiinde sig, nnder
det att de samta.lade och frå
gade hvarandrn, att J esns själf
närmade sig och gick med dem;
M

t. 18: 20.

lö men deras ögon voro fUr
hållnn, så att de icke igen
kände honom.
'
17 Men han snde till dem:
IIvad iir detta för ord, som
I växlen med hvarandra, medan
l gån och sen så sorgsna ut?
18 Då svarude den ene, som
hette KI~9pas, och sade till
honom: Al' du allena .en främ
ling i Jerusalem och vet icke,
hvad som har händt där i dessa
dagar**?
19 Och han sade till dem:
Hvad? Men de sade till honom:
DetJ som har skett med Jesus
från Nasaret, som var en profet,
mäktig i gärning och ord iu
för Gud och allt folket;

I

Mt.

"~.n: l1J:~~; {~:I:~.Jh.4:

19;

20 huru våra öfversteprester
och rådsherrar· både öfverläm
nade honom i. för att dömas till
döden och ]wrsfåste honom.
21 Men vi hoppades, att han
var den, som skulle förlossa
Jh. 20: 3, 6.
Israel; och till allt detta så är
13 Och se tVt\ af dem gingo det nu den tredjedagen, sedan
Ag. l: 6.
samma dag till en by, som h\g detta skedde.
• Sextio stadier motsvarade ungefll.rligen en svensk mil.
.. Eller: Är du den ende främling i Jerusalem, som icke vet
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22 Och iifven några kvinnor des, och de igenkiinde hOllom;
af de vitra hnfvn gjort oss och så försvann han ur derns
häpnn. När de bittida voro åsyn.
32 Och de sade till hvar
vid griften
Mt. 28: s; l\'Ik. Hl: 10; .Jh. 20: 18.
andra: Var icke vårt hjiirta
23 och icke fnnno hans kropp, brinnande i oss, då han talade
kommo de och sade, att de med oss på vägen, då han ut
ock hade sett en syn af änglar, lade för" oss skrifterna?
hvilka sade, att hun lefver.
33 Och de stodo upp i samma
24 Och några af dem, som
stund
och återvände till J eru
voro med oss, gingo bort till
salem
och funno församlade de
griften och funno det vam så,
elfva
och
dem, som voro med
som kvinnorna hade sagt; men
dem,
honom sägo de icke.
34 de dUr sade: Herren är
25 Och han sade till dem:
O, I oförståndiga och' senhjär verkligen uppstånden och har
tade till att tro pit allt, som blifvit sedd af Simon.
l Kol'. 15: (j.
profeterna hafva talat.
35
Och
sjiilf'va förtäljde de,
2G Måste icke Kristus lida
hvad
som
hade skett nnder
detta och så ingå i sin här
vägen,
och
huru
han blef' iaen
lighet?
Es. [jO: G, 53; Fil. 2: 7;
kUnd af dem vid brödets lH'Y
Ebr. 12: 2; l Pet. l: Il.
27 Och han begynte med Mo tande.
ses och alla profeterna och
3G Och under det att ue 4e
uttydde fijr dem i alla skrif
la?e
~liirom, stod J esns sjii1f
terna det, som handlade om
mldt Ibland dem och sade till
honom. 1 Mos. 3: 15; 12: 3; 22: 18;
2G: 4; 49: lO; 2 Sam. 7: 12; Ps. 1G: dem: Frid vare eder.
8, 9; Ps. 22; 132: 11; Dan. 9: 24.

28 Och de kommo niira byn,
till hvilken de gingo; och han
låtsade sig vilja gå vidare.
29 Och de ll(idgade honom,
siigande: Blif kvar hos oss, ty
det iiI' nära aftonen, och dagen
lider redan till slut. Och så
gick han ,in, för att blif'm kvar
1 Mos. 19: 3;
med dem.
Ag. 1G: 15; Ebr. 13: 2.

30 Ocll det hände sig, då
han satt till bords med dem,
att han tog brudet och välsig
nade och bröt det och gaf dem.
31 Och deras ögon Uppna

Mir. 16: 14;.•Jh. 20: 19.

37 Men de blefvo förfiiraue
och förskräckta, menande, att
de sågo en ande.
38 Och han sade till dem:
IIvarför ii ren l bestörta? Och
hvarför uppRtigä sr1rlana, tankar
i edrnhjärtan?
39 Sen mina händer och miua
fötter, att det lir jag sjiilf; vid
riken mig och sen; ty en ande
har icke kött och ben, såsom
I sen mig hafva. Jh. 20: 20, 27.
. 40 Och när han. sade detta,
visade han dem sina händer
och fötter.

I
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.J

Joh. 1:

5.

I

41 Men df:. de ännu icke sfndernas förlåtelse i hans namn
trodde för glädjes skull och· predikas för ulla folk, men först
voro fOr~ll1drade) sade hun till I i J erusulem.
Ag. 13: 3S; 1 Jh. 2: 12.
dem: Hafven I hUr nåaot att
iaa?
.T~. 21: fl.
48 I tiren vittnen om allt detta.
42 Och de gåfvo honom ett
Jh. 10: 27.
stycke stekt fisk och 'något af
49 Och se, jag sänder öfver
eder min Faders löfte; men I,
en honungskaka.
stannen kvar i staden J ernsa
43 Och han tog det och åt lem, till dess I blifven beklädda
diiraf i deras åsyn.
med kraft från htijden.
44 Men han sade till dem: Jh. 14: 26; 15: 26; 16: 7; Ag. 1: 4.;
Dessa äro de ord, som jag talade
50 Och h~~P'lurde dem ut
till eder, då jag ännu var Ued till Betania; och han upplyfte
eller, att allt måste upp y as, sina händer och välsignade dem.
som är skrifvet om mig i Mol
h'
~
h
Ag. 1: 9.
61 Och det hände sig, i det
ses ag oc l proleterna oc
i psalmerna. Mt. 11;': 21; 17: 22; han v1ilsignade dem, att han
20: ]8; MIr. 8: 31; 9: :11; 10: 33;
skildes ifrån dem och upptogs
I~k. 9: 22; 18: 33.
45 Då öppnade, han deras till himmelen.
sinne till att n;rstå skrifterna.
Mk. 16: 19; Ag. 1: 9.
4G Och hun sade till dem:
. 52 Och de tillLådo honom;
Så är det skrifvet, att Kristus och så återvände de till Jeru
skulle lida och på den tredje salem med stor gliidje.
dagen uppstå från de döda;
53 Och de voroalltid i helge
Ps. 16: 10; Ag. 17: 3.
domen, prisande och lofvande
47 och sinnesändring och G~ld. Amen.
o

Evangelium enligt Johannes.
1 Kapitlet.
JeRus är Gud. Kristus är människa.
Johannes vittnar om Jesus och visal' pli. Guds ~D:mm. Jesus lrallar
Flhppus.

'1 . begynnelsen
vnr. Ordet, och
Ordet var hos Gud, och Ordet V. aI. Gud .

Or d s. 8 : 22, f .;
Jh. 10: 33, 36; 1 Jh 1: 2;
Upp. 19: 13.

I
I

2 Detsamma Val' i begynnelsen hos Gud.
3 Genom det bIef allt; och
utnn det bIet' alls intet, som
har blifvit.
Ef. 3: 9; Kol. 1: 15, 16; Rbr. '1: 10.

4 I det var lif, och Lifvet
var männislwrn. as lJ·u.s,·
Joh. 5: 26; l Jh. 5: Il.

5 och Ljuset lyser i mÖl'k

