4 Og da Jesus har kommet ned fra bjerget, store skarer fulgte ham. Og se, der kom en
spedalsk som tilbeder ham, ved at sige, Herre, hvis du er villig, kan du gøre mig ren. Og Jesus
rakte frem sin hånd og rørte ved ham, og sagde, Jeg er villig. Vær ren. Og straks blev hans
spedalskhed renset. Og Jesus sagde til ham, Se du siger ingen til nogen, men gå din vej og vis
dig selv til præsterne, og offre gaven som Moses befalede som vidnesbyrd til dem.
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Og da Jesus har gået ind i Kapernaum, kom der til ham en høvedsmand, og bønfaldt
ham og sagde, Herre, min tjener ligger hjemme syg af parese, alvorligt plaget. Og Jesus sagde
til ham, Jeg vil komme og helbrede ham. Høvedsmanden svarede og sagde, Herre, Jeg er ikke
værdig til at du skulle komme under mit tag; men tal blot ordet og min tjener skal heles. For jeg
er en mand under autoritet, og har soldater under mig. Og jeg siger til denne mand, Gå, og han
går; og til en anden, Kom, og han kommer; og til min tjener, Gør dette, og han gør det. Og da de
der fulgte ham hørte dette, forundrede de sig. Og da Jesus hørte dette, sagde han til dem der
fulgte, Sandelig jeg siger til jer, Jeg har ikke fundet så stor tro, nej, ikke i Israel. Og jeg siger til
jer at mange skal komme fra øst og vest, og skal sætte sig ned med Abraham, og Isak, og
Jakob i Himmlenes rige. Men den ondes børn skal kastes ud ind i ydre mørke; der skal være
gråd og tænders gnidsel. Og Jesus sagde til høvedsmanden, Gå din vej, og som du har holdt
overbevisning, sådan bliver det gjort for dig. Og hans tjener blev helbredt i den selvsamme time.
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Og da Jesus har kommet ind i Peters hus, så han hans kones moder liggende og syg af
en feber. Og han rørte ved hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun rejste sig og betjente
dem. Nu da aftenen kom, bragte de til ham mange der var besatte med djævle, og han kaste ud
de onde ånder med ordet, og helbredte alle der var syge, for at det kunne blive opfyldt som blev
fortalt af Esajas profeten, som sagde, Han selv tog vore svagheder og bar vore sygdomme.
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Nu da Jesus så store skarer omkring ham, gav han befaling om at afrejse til den anden
side af søen. Og en bestemt skriftkloge kom til ham og sagde, Mester, jeg vil følge dig hvor som
helst du går. Og Jesus sagde til ham, Rævene har huller, og fuglene i luften har reder, men
Menneskesønnen har ingen steder at lægge hans hoved. Og en anden af hans disciple sagde
til ham, Herre, lad mig først gå og begrave min fader. Men Jesus sagde til ham, Følg mig og lad
den døde begrave deres døde.
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Og da han var gået ind i et skib, kom hans disciple til ham. Og se, der opstod en stor
storm i søen, så meget at skibet var dækket af bølgerne, men han sov. Og hans disciple kom til
ham og vækkede ham, og sagde, Herre, frels os, ellers omkommer vi. Og han sagde til dem,
Hvorfor er i bange, O I af lille tro? Da rejste han sig og rettede vindene og søen, og der var stor
ro. Men mændene forundrede sig, og sagde, Hvilken slags mand er dette, at selv vindene og
søen adlyder ham?
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Og da han har kommet til den anden side, ind til landet af den Gergesenes, der mødte
ham en mand besat af djævle, der kom ud af gravene, overordentlig voldsomt, så ingen kunne
gå den vej. Og se, han råbte, ved at sige, Hvad har vi med dig at gøre, Jesus, du Guds Søn!
Har du kommet her for at plage os før tiden? Og der var, en god afstand væk fra dem, en flok af
mange svine der spiste. Så bad djævlene ham, ved at sige, Hvis du kaster os ud, lad os gå væk

ind i svinflokken. Og han sagde til dem, Gå. Og da de var kommet ud, gik de ind i svineflokken,
og se, hele svinflokken løb voldsomt ned et stejlt sted ind i søen og omkom i vandet. Og de der
vågter dem flygtede og gik deres vej ind i byen, og fortalte alt hvad der sket, og hvad der havde
ramt de af djævlene besatte. Og se, hele byen kom ud for at møde Jesus. Og da de så ham,
bad de ham om at forlade ud af deres region.
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Og Jesus gik ind i et skib og gik over og kom ind i sin egen by. Og se, de bragte til ham
en mand, syg med parese, liggende på en seng. Og Jesus, der kendte deres tro, sagde til den
syge af parese, Søn, vær med god mod; dine synder er tilgivet dig. Gå din vej og synd ikke
mere. Og se, noget skriftklogerne sagde indeni dem selv, Denne mand bespotter. Og Jesus, der
kendte deres tanker, sagde, Hvorfor er det I tænker ondt i jeres hjerter? For er det ikke mere
nemt at sige, Dine synder er tilgivet dig, end at sige, Rejs dig og gå? Men jeg sagt dette, så I må
vide at Menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder. Da sagde Jesus til den syge af
parese, Rejs dig, tag op din seng, og gå til dit hus. Og han rejste sig straks og gik til sit hus.
Men da skaren så det, forundrede de sig og herliggjorde Gud, som havde givet til mennesker
sådan magt.
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Og da Jesus gik derfra, så han en mand navnet Matthæus siddende på stedet hvor de
modtog hyldest, som det var sædvanligt i dem dage, og han sagde til ham, Følg mig. Og han
rejste sig og fulgte ham. Og det skete mens Jesus sad ved et måltid i huset, se, mange toldere
og syndere kom og satte sig ned med ham og med hans disciple. Og da Farisæerne så dem,
sagde de til hans disciple, Hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere? Men
da Jesus hørte dem, sagde han til dem, De der er sunde behøver ikke en læge, men de der er
syge. Men gå og lær hvad dette betyder: Jeg ønsker barmhjertighed, og ikke ofre. For jeg er
ikke kommet for at kalde de retfærdige, men synderne til omvendelse.
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Og mens han således underviste, kom disciplene af Johannes til ham, og sagde,
Hvorfor faster vi og Farisæerne ofte, men dine disciple faster ikke? Og Jesus sagde til dem, Kan
børnene af brudekammeret sørge så længe som brudgommen er hos dem? Men de dage vil
komme hvor brudgommen skal tages fra dem, og da skal de faste.
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Da sagde Farisæerne til ham, Hvorfor vil du ikke modtage os med vores dåb, eftersom
vi holder hele loven? Men Jesus sagde til dem, I holder ikke loven. Hvis I havde holdt loven,
ville I have modtaget mig, for jeg er ham der gav loven. Jeg modtager ikke jer med jeres dåb
fordi det gavner jer ikke noget, for når det der er nyt har kommet, er det gamle ved at blive lagt
væk; for ingen lægger et stykke nyt klud på et gammelt styke tøj, for det der lægges i for at fylde
det tager fra tøjet, og sagen forværres. Heller sætter man ikke nyt vin ind i gamle flasker, ellers
brud flaskerne, og vinen løber ud, og flaskerne går under. Men de sætter nyt vin ind i nye flasker
og begge er bevaret.
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Mens han talte alt dette til dem, se, der kom en bestemt hersker og tilbad ham, og
sagde, Min datter er allerede nu døende, men kom og læg din hånd på hende og hun skal leve.
Og Jesus rejste sig og fulgte ham, og også hans disciple, og mange mennesker omringede
ham. Og se, en kvinde der var syg med blødninger på tolv år kom bag ham og rørte ved kanten
af hans beklædning; for hun sagde indenfor sig selv, Hvis jeg må bare rører ved hans

beklædning, skal jeg være hel. Men Jesus vendte sig, og da han så hende, sagde han, Datter,
vær ved god trøst; din tro har gjort dig hel. Og kvinden blev hel fra den time.
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Og da Jesus kom ind i herskerens hus og så tjenerne og folket der lavede larm, sagde
han til dem, Giv plads, for pigen er ikke død, men sover. Og de lo ham til hån. Men da folket
blev adskilt, gik han ind og tog hende ved hånden, og pigen rejste sig. Og Jesu berømmelse gik
ud ind i hele dette land.
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Og da Jesus gik derfra, fulgte to blinde mænd ham, og råbte og sagde, Jesus, du
Davids søn, hav barmhjertig med os. Og da han havde kommet ind i huset, kom de blinde
mænd til ham, og Jesus sagde til dem, Holder I overbevisning om at jeg er i stand til at gøre
dette? De sagde til ham, Ja, Herre. Derefter rørte han ved deres øjne, og sagde, I
overensstemmelse til jeres tro, være det til jer. Og deres øjne blev åbnet. Og strengt han
beordrede dem, ved at sige, Hold mine befalinger og se I fortæller ingen mennesker på dette
sted, for at ingen ved det. Men de, da de havde draget ud, spredte rundt om hans berømmelse i
hele dette land.
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Og mens de gik ud, se, de førte en stum mand til ham besat af en djævel. Og da
djævelen var kastet ud, talte den stumme mand. Og skaren forundrede sig, og sagde, Det blev
aldrig set sådan i Israel. Men Farisæerne sagde, Han kaster de djævler ud gennem djævelens
prins. Og Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyer, og underviste i deres synagoger, og
forkyndte rigets evangelium, og helbredte enhver sygdom og enhver dårligdom blandt folket.
Men da han så skaren, blev han bevæget af medfølelse over dem fordi de var trætte og var
spredt omkring, som får uden hyrde.
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Da sagde han til sine disciple, Høsten er sandelig rigelig, men arbejderne er få. Bed
derfor høstens Herre, om at han vil sender frem arbejdere ind i hans høst. Og da han havde
kaldt til ham sine tolv disciple, gav han dem magt over urene ånder, til at kaste dem ud, og til at
helbrede al slags sygdom og al slags dårligdom.

