6 Og det skete, da Jesus havde afsluttet befalingen af sine tolv disciple, gik han derfra for at
undervise og for at forkynde i deres byer. Nu da Johannes havde hørt af Kristi gerninger i
fængslet, sendte han to af sine disciple og sagde til ham, Er du han af hvem der står skrevet om
i profeterne som skulle komme? Eller ser vi efter en anden? Jesus svarede og sagde til dem,
Gå hen og fortæl Johannes igen om den som I hører og ser, hvordan blinde modtager deres
syn, og de lamme går, og de spedalske renses, og de døve hører, og de døde genoplives, og
de fattige har evangeliet forkyndt for dem. Og velsignede er Johannes og hvem som helst ikke
bliver fornærmet over mig.
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Og da de gik bort, begyndte Jesus at sige til skarerne om Johannes, Hvad gik I ud ind
til ørkenen for at se? Var det et siv rystet af vinden? Og de svarede ham, Nej. Og han sagde,
Men hvad gik I ud for at se? Var det en mand klædt i blødt klæde? Se, de der bærer bløde
klæder er i kongers huse. Men hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger til jer, og mere
end en profet; for dette er den om hvem der står skrevet: Se, jeg sender mit budbringer foran
dine ansigt, som skal forberede din vej foran dig. Sandelig siger jeg til jer, blandt dem der er født
af kvinder, har der ikke rejste sig en større end Johannes Døberen. Ikke desto mindre, ham der
er mindst i Himlenes riget er større end han.
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Og fra Johannes Døberens dage indtil nu, Himlenes rige tillader for vold, og de
voldelige tager det med magt. Men dagene vil komme hvor de voldelige skal ikke har magt, for
alle profeterne og loven profeterede at det skulle være således, indtil Johannes. Ja, for så
mange som har profeterede har forudsagt om disse dage. Og hvis I vil modtage det, sandelig
var han den Elias der skulle komme og forberede alt. Han der har ører for at høre, lad ham
høre.
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Men med hvad skal jeg sammenligne denne generation? Det er ligesom børn siddende
på markederne, og kalder på deres venner, og siger, Vi har spillet for jer og I har ikke danset. Vi
har sørget for jer og I har ikke beklaget. For Johannes kom ikke med at spiste eller med at drak,
og de siger, Han har en djævel. Menneskesønnen kom med at spiste og med at drak, og de
siger, Se en grisk mand og en vindrikker, en ven af toldere og syndere. Men jeg siger til jer,
Visdom er retfærdiggjort af hendes børn.
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Da begyndte han at kritisere de byer hvori de fleste af hans mægtige gerninger blev
udført, fordi de ikke omvende sig: Ve til dig, Korazin. Ve til dig, Betsajda. For hvis de mægtige
gerninger der blev udført i dig var udført i Tyrus og Sidon, ville de have omvendt sig for længe
siden i sæk og aske. Men jeg siger til jer, det skal være mere tåleligt for Tyre og Sidon på
dommedagen end for jer.
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Og du, Kapernaum, som er ophøjet til Himlen, skal blive bragt ned til helvede; for hvis
de mægtige gerninger der blev udført i dig var udført i Sodoma, ville den have været til denne
dag. Men jeg siger til dig at det skal være mere tåleligt for landet Sodoma på dommens dag end
for dig.

7

Og på dette tidspunkt, kom der en stemme ud fra Himlen. Og Jesus svarede og sagde,
Jeg takker dig, O Fader, Himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og
kloge og har åbenbaret dem for spædbørn. Sådan, Fader, for sådan syntes det godt i dit syn. Alt
er overgivet til mig af min Fader, og ingen kender Sønnen, men Faderen. Hverken kender
nogen Faderen, undtagen Sønnen - og for hvem Sønnen vil vise sig, de skal også se Faderen.
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Da talte Jesus, ved at sige, Kom til mig, alle I som arbejder og er tungt belastet, og jeg
vil give jer hvile. Tag mit åg over jer og lær af mig, for jeg er ydmyg og lav i hjerte. Og I skal finde
hvile for jeres sjæle, for mit åg er nemt, og min byrde er let.
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På det tidspunkt, gik Jesus på Sabbatsdagen gennem kornmarkerne, og hans disciple
blev sultne og begyndte at plukke kornhovederne og spise. Men da Farisæerne så dem, sagde
de til ham, Se, dine disciple gør det som ikke er lovligt at gøre på Sabbatsdagen. Men han
sagde til dem, har I ikke læst hvad David gjorde da han blev sulten, og de der var hos ham?
Hvordan han kom ind i Guds Hus og spiste det hellige brød, som ikke var lovligt for ham at
spise, heller for dem der var hos ham, men kun for præsterne? Eller har I ikke læst i loven,
hvordan på Sabbatsdage præsterne i templet vanhelligede Sabbatten, og I siger at de er fri af
skyld? Men jeg siger til jer at i dette sted er en større end templet. Men hvis I havde vidst hvad
dette betyder - jeg ønsker barmhjertighed, og ikke ofre - I ville ikke have fordømt de skyldløse.
For Menneskesønnen er Herre endda over Sabbatten.
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Og da han havde gik derfra, gik han ind i deres synagoger, og se, der var en mand der
havde en visnet hånd. Og de spurgte ham, ved at sige, Er det lovlig at helbrede på
Sabbatsdage? - for at de muligvis kunne beskylde ham. Og han sagde til dem, Hvilken mand
skal der være blandt jer der skal have et får, og hvis det falder ind i en grube på Sabbatsdagen,
vil han ikke tage fat i det og løfte det ud? Hvor meget da er en mand bedre end et får? Derfor, er
det lovligt at gøre godt på Sabbatsdage. Da sagde han til manden, Stræk din hånd frem. Og
han strakte den frem, og den blev genoprettet hel såsom den anden.
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Derefter gik Farisæerne ud og holdt et råd mod ham, hvordan de kunne tilintegøre
ham. Men Jesus vidste når de holdt råd, og han trak sig tilbage derfra. Og store skarer fulgte
ham, og han helbredte deres syge og pålagde dem at de ikke skulle gøre ham kendt, for at det
kunne blive opfyldt som blev talt af profeten Esajas, som sagde, Se min tjener som jeg har
udvalgt, min Elskede, i hvem min sjæl er velbehaget. Jeg vil lægge min ånd på ham og han skal
vise dom for ikke-jøderne. Han skal ikke skændes eller græde, heller ikke skal nogen høre hans
stemme på gaderne. Et knust siv skal han ikke knække, og rygende hør skal han ikke slukke,
indtil han sender frem dom ind til sejr. Og i hans navn skal ikke-jøderne stole på.
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Derefter blev bragt til ham en besat med en djævel, blind, og dum. Og han helbredte
ham, for så vidt at den blinde og stumme både talte og så. Og hele folket blev forbløffet og
sagde, Er dette Davids søn? Men da Farisæerne hørte at han havde kaste ud djævelen, sagde
de, Denne mand kaste ud ikke djævle men ved Beelzebub, djævelens prins. Og Jesus kendte
deres tanker og sagde til dem, Ethvert kongerige der er splittet mod sig selv bringes til øde, og
enhver by eller hus der er splittet mod sig selv skal ikke stå. Og hvis Satan kaste ud Satan, er
han splittet mod sig selv. Hvordan skal hans rige da stå? Og hvis jeg, ved Beelzebub, kaste ud

djævle, af hvem kaste ud dine børn djævle? Derfor, skal de være jeres dommere. Men hvis jeg
kaste ud djævle ved Guds ånd, så har Guds rige kommet til jer, for de også kaste ud djævle ved
Guds ånd; for til dem er givet magt over djævle for at de kan kaste dem ud, for ellers hvordan
kan man komme ind i en stærk mands hus og spolere hans varer, medmindre man først binder
den stærke mand? Og derefter vil han spolere hans hus.
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Han som ikke er med mig er imod mig, og han der ikke samler med mig, adspredte
omkring. Derfor, siger jeg til jer, al slags synd og bespottelse skal tilgives for mennesker der
modtager mig og omvender sig, men bespottelsen mod helligånden; det tilgives ikke for
mennesker. Og hvem som helst taler et ord mod Menneskesønnen, det skal tilgives ham. Men
hvem som helst taler imod helligånden, det skal ham ikke tilgives, hverken i denne verden,
heller i den kommende verden.
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Gør enten træet godt og hans frugt godt, ellers gør træet korrupt og hans frugt korrupt,
for træet kendes af frugten. Og Jesus sagde, O I generation af slanger. Hvordan kan I, når I er
onde, tale gode ting? For ud af hjertets overflod taler munden. En god mand, frembringer gode
ting ud af hjertets gode skat; og en ond mand, frembringer onde ting ud af den onde skat. Og
igen siger jeg til jer at hver dovne ord som mennesker skal taler, skal de redegøre for på
dommedagen; for ved jeres ord skal I blive retfærdiggjort, og ved jeres ord skal I blive fordømt.
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Derefter svarede nogle af de skriftkloge og Farisæerne, ved at sige, Mester, vi vil
gerne se et tegn fra dig. Men han svarede og sagde til dem, En ond og utro generation søger
for et tegn, og der skal ikke gives den noget tegn overfor profeten Jonas tegn; for som Jonas
var tre dage og tre nætter i hvalens mave, sådan skal Menneskesøn være tre dage og tre
nætter i jordens hjerte.
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Mændene af Nineve skal rejse sig til dom med denne generation og skal fordømme
den, fordi de omvendte sig ved Jonas forkyndelsen, og I ser en større end Jonas er her. Sydens
dronning skal rejse sig på dommens dag med denne generation og skal fordømme den, for hun
kom fra de fjerneste dele af jorden for at høre Salomons visdom, og I ser en større end
Salomon er her.
17

Da kom nogle af de skriftkloge og sagde til ham, Mester, det står skrevet at enhver
synd skal tilgives, men du siger, Hvem som helst taler mod helligånden skal ikke tilgives. Og de
spurgte ham, ved at sige, Hvordan kan den være? Og han sagde til dem, Når den urene ånd er
gået ud af en mand, går han gennem tørre steder, og søger hvile, og finder ingen. Men når en
mand taler imod helligånden, så siger han, Jeg vil vende tilbage ind til mit hus hvorfra jeg kom
ud. Og når han har kommet, finder han ham tom, fejet, og garneret, for den gode ånd overlader
ham til sig selv. Da går den onde ånd og tager syv andre ånder med sig mere onde end han
selv, og de kommer ind og bor der. Og den sidste ende af denne mand er værre end den første.
Selv sådan skal det også være for denne onde generation.
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Og mens han endnu talte til folket, se, hans moder og brødre stod udenfor, og ville tale
med ham. Da sagde en til ham, Se, din moder og dine brødre står udenfor, og ønsker at tale
med dig. Men han svarede og sagde til manden der sagde det til ham, Hvem er min moder? Og

hvem er mine brødre? Og han rakte frem sin hånd mod sine disciple og sagde, Se min moder
og mine brødre. Og han gav dem befaling andgående hende, ved at sige, Jeg går min vej, for
min Fader har sendt mig, og hvem som helst gør min Faders vilje der er i Himlen, den samme er
min broder, og søster, og moder.

