5 Nu tolv apostles navne er disse: den første, Simon, der kaldes Peter, og Andreas hans bror,
Jakob Zebedæus søn og Johannes hans bror, Philip, og Bartholomæus, Thomas, og Matthæus
tolderen, Jakob Alfæus søn, og Lebæeus, hvis efternavn var Thadæus, Simon den
kanaanæiske, og Judas Iskariot, som også forrådte ham.
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Disse tolv sendte Jesus frem og befalede dem, ved at sige, Gå ikke ind i ikke-jødernes
vej, og gå ikke ind i nogen af Samaritanenes byer, men gå snarere til de fortabte får af Israels
hus. Og mens I går, forkynd, ved at sig, Himmlenes rige er ved hånden. Helbred de syge, rens
de spedalske, genopliv de døde, kaste ud djævle. Frit har I fået, frit give. Giv ikke guld, ej heller
sølv, heller ikke messing, i jeres punge, heller ikke skrot til jeres rejse, heller ikke to frakker,
heller ikke sko, og heller ikke stave, for arbejdsmanden er værdi af hans mad. Og ind i hvilken
som helst landsby eller by I kommer ind, så spørg hvem deri er værdig, og der ophold jer indtil I
går derfra. Og når I kommer ind i et hus, hils det; og hvis huset er værdigt, lad jeres fred komme
over det; men hvis det ikke er værdigt, lad jeres fred vende tilbage til jer. Og hvem som helst der
ikke vil modtage jer, ej heller høre jeres ord, når I går ud af dette hus eller by, ryst da støvet af
jeres fødder for et vidnesbyrd mod dem. Og sandelig siger jeg til jer, det skal være mere tåleligt
for Sodomas og Gomorras land på dommens dag end for denne by.
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Se, jeg sender jer frem som får blandt ulve. Vær derfor vis tjenere og så uskadelige
som duer. Men pass på for mennesker, for de vil overgive jer op til rådene, og de vil piske jer i
deres synagoger, og I skal bringes foran guvernører og konger for min skyld, for et vidnesbyrd
mod dem og ikke-jøderne. Men når de overlevere jer op, skal I tage ingen tænke på hvordan
eller hvad I skal tale, for det skal gives jer i den samme time den I skal tale; for det er ikke jer
der taler, men jeres Faders ånd som taler i jer.
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Og broderen skal overgive op broderen til døden, og faderen barnet. Og børnene skal
rejse sig mod deres forældre og være årsag til at de bliver dræbt. Og I skal blive hadet af hele
verden for mit navns skyld, men han der holder ud til enden skal blive frelst. Men når de
forfølger jer i en by, flygt ind til en anden; for sandelig jeg siger til jer, I skal ikke har gået over
Israels byer indtil Menneskesønnen har kommet.
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Husk, disciplen ikke er højre end sin mester, eller tjeneren højre end sin herre. Det er
nok at disciplen være som sin mester og tjeneren som sin herre. Hvis de har kaldt husets
mester Beelzebub, hvor meget mere skal de kalde dem af hans husstand? Frygt dem derfor
ikke, for der er intet dækket der ikke skal blive åbenbaret, og skjult som ikke skal kendes. Hvad
jeg fortæller jer i mørke, tal i lys. Og hvad I hører i øret, forkynd på hustagene.
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Og frygt ikke dem der er i stand til at dræbe kroppen men ikke er i stand til at dræbe
sjælen. Men frygt hellere ham der er i stand til at ødelægge både sjæl og krop i helvede.
Sælges ikke to spurve for en hvid? Og en af dem skal ikke falde på jorden uden at din Fader
ved det. Og selv jeres hår på jeres hoved er alle talte. Frygt derfor ikke, I er mere værdi end
mange spurve. Hvem som helst derfor skal bekende mig overfor mennesker, ham vil jeg også
bekende overfor min Fader som er i Himlen; men hvem som helst skal fornægter mig overfor
mennesker, ham vil jeg også fornægte overfor min Fader som er i Himlen.
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Tænke ikke at jeg har kommet for at sende fred på jorden. Jeg kom ikke for at sende
fred, men et sværd; for jeg har kommet for at sætte en mand i modstrid med hans fader, og
datteren mod hendes moder, og svigerdatteren mod sin svigermoder. Og en mands fjender vil
være dem af hans egen husstand. Han der elsker fader eller moder mere end mig er ikke
værdig for mig, og han der elsker søn eller datter mere end mig er ikke værdig for mig, og han
der ikke tager sit kors og følge efter mig er ikke værdig for mig. Han der søger at redde sit liv
skal miste det, og han der mister sit liv for min skyld skal finde det.
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Han der modtager jer, modtager mig. Og han der modtager mig, modtager ham der
sendte mig. Han der modtager en profet, i en profets navn, skal modtage en profets belønning.
Og han der modtager en retfærdige mand, i en retfærdige mands navn, skal modtage en
retfærdig mands belønning. Og hvem som helst skal give at drikke til en af disse små en kop
kun af koldt vand, i en discipels navn, sandelig siger jeg til jer, han skal på ingen måde miste sin
belønning.

