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Utryddelse av små barn
16 Da ble Herodes rasende, for han innså at han var blitt lurt av de vise 
menn. Han sendte bud og lot drepe alle guttebarn som var to år eller 
yngre, og som var i Betlehem og i alle distriktene omkring, alt etter den 
tid han hadde fått vite av vismennene. 17 Da ble det oppfylt som var talt 
ved profeten Jeremia, når han sier: 18 «En røst ble hørt i Rama, klagesang, 
gråt og stor sorg. Rakel gråt over sine barn, og hun ville ikke la seg trøste, 
for de er ikke mer.»

Hjem til Nasaret
19 Da Herodes var død, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en 
drøm i Egypt. 20 Han sier: «Stå opp, ta det lille Barnet og Hans mor og 
dra til Israels land, for de som sto det lille Barnet etter livet, er døde.» 

21 Da sto han opp, tok det lille Barnet og Hans mor, og kom til Israels 
land. 22 Men da han hørte at Arkelaus hersket over Judea etter sin far Herodes, 
ble han redd for å dra dit. Etter å ha fått en guddommelig advarsel i en 
drøm, tok han veien inn i Galileaområdene. 23 Han kom dit og bosatte seg 
i en by som heter Nasaret, slik at det kunne bli oppfylt som var talt ved 
profetene: «Han skal kalles en nasareer.»

Døperen Johannes forbereder veien

3I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken.

 
2 Han sa: «Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær!»

3 Dette er han det er talt om ved profeten Jesaja: «Røsten av en som 
roper i ødemarken: Forbered Herrens vei. Gjør Hans stier rette.»  

4 Selv 
var Johannes kledd i kamelhårskappe med et lærbelte rundt livet. Hans 
mat var gresshopper og vill honning. 5 Da dro Jerusalem, hele Judea 
og hele Jordanlandet ut til ham 6 og ble døpt av ham i Jordan, mens de 
bekjente sine synder.

7 Han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom til hans dåp, og 
da sa han til dem: «Dere giftslangers avkom! Hvem lærte dere å flykte fra 
den kommende vreden? 8 Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,
9 og tro ikke at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier 
dere at Gud er i stand til å oppreise barn for Abraham av disse steinene. 
10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer 
god frukt, hugges ned og kastes på ilden.

11 Jeg døper dere med vann til omvendelse, men Han som kommer etter 
meg, er mektigere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære sandalene 
Hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. 12 Han har kas-
teskovlen i hånden, og Han skal rense sin treskeplass grundig og samle 
hveten på låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig ild.» 

Johannes døper Jesus
13 Da dro Jesus fra Galilea til Jordan, hvor Johannes var, for å bli døpt av 
ham. 14 Men Johannes ville hindre Ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av 
Deg, og så kommer Du til meg?» 

15 Jesus svarte ham: «La det nå skje! For slik er det rett av oss å opp-
fylle all rettferdighet.» Da lot Johannes Ham komme. 16 Da Jesus var blitt 
døpt, kom Han straks opp av vannet. Og se, Himmelen åpnet seg for 
Ham, og han så Guds Ånd komme ned som en due over Ham. 17 Og se,  
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fra Himmelen lød en stemme som sa: «Dette er Min Sønn, Den Elskede, 
i Ham har Jeg velbehag.» 

Satan frister Jesus

4Da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 
2 Da Han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble Han til slutt sulten.

3 Da kom fristeren til Ham og sa: «Hvis Du er Guds Sønn, da si at disse 
steinene skal bli til brød.» 

4 Men Han svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød 
alene, men av hvert Ord som går ut av Guds munn.» 

5 Da tok djevelen Ham med opp til Den hellige by, stilte Ham på 
tempelets tinde 6 og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg 
ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og: På 
sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.» 

7 Jesus svarte ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren 
din Gud.» 8 Igjen tok djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell, viste 
Ham alle verdens riker og deres herlighet, 9 og sa til Ham: «Alt dette vil 
jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg.» 

10 Da sa Jesus: «Forsvinn, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud 
skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.»

11 Da forlot djevelen Ham, og se, engler kom og tjente Ham. 

Jesus begynner sin tjeneste i Galilea
12 Da Jesus hørte at Johannes var blitt fengslet, dro Han til Galilea. 13 Han 
forlot Nasaret og kom og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved sjøen, 
i Sebulon- og Naftalitraktene. 14 Dette skjedde for at det skulle oppfyl-
les som var talt ved profeten Jesaja, når han sier: 15 «Sebulonlandet og 
Naftalilandet, ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea: 
16 Det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og over dem som satt 
i dødens land og skygge, har lyset gått opp.» 

17 Fra den tid begynte Jesus å forkynne: «Omvend dere, for Himlenes 
rike er kommet nær.» 

Fire fiskere kalles til disipler
18 Da Jesus vandret langs Galileasjøen, så Han to brødre, Simon, som ble 
kalt Peter, og hans bror Andreas. De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen; de 
var nemlig fiskere. 19 Han sier til dem: «Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til 
menneskefiskere.» 20 Da forlot de straks garnene sine og fulgte Ham. 21 Da 
Han gikk videre derfra, så Han to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og 
hans bror Johannes. De var i båten sammen med sin far Sebedeus og bøtte 
garn. Han kalte dem, 22 og da forlot de straks båten og sin far, og fulgte Ham. 

Jesus helbreder mange syke
23 Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene og forkynte 
evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags 
skrøpeligheter hos folket. 24 Ryktet om Ham spredte seg ut over hele Syria. 
De bar til Ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer 
og plager, både de som var demonbesatte, månesyke og lamme. Og 
Han helbredet dem. 25 Store folkeskarer fulgte Ham – fra Galilea og fra 
Dekapolis, Jerusalem, Judea og fra området bortenfor Jordan. 
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Saligprisningene

5Da Han så folkemengdene, gikk Han opp i fjellet. Og da Han hadde 
satt seg, kom disiplene til Ham. 2 Han åpnet sin munn for å tale, 

lærte dem og sa: 
3 «Salige er de fattige i ånden, for Himlenes rike er deres. 4 Salige er de 

som sørger, for de skal bli trøstet. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve 
jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de 
skal bli mettet. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 

8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som 
skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt 
for rettferdighetens skyld, for Himlenes rike er deres.

11 Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld lyver 
og sier all slags ondt om dere. 12 Fryd dere og juble av glede, for stor 
er deres lønn i Himmelen. Slik forfulgte de også profetene som var før  
dere. 

De troende er salt og lys
13 Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det 
da kunne bli salt igjen? Da duger det ikke til noe annet enn å kastes ut og 
bli tråkket ned av menneskene. 14 Dere er verdens lys. En by som ligger 
på et fjell, kan ikke skjules. 15 Man tenner heller ikke en lampe og setter 
den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle i huset. 

16 På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene 
så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i 
Himmelen.

Kristus oppfyller loven
17 Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er 
ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 For sannelig sier Jeg 
dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en 
eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. 19 Den som bryter et av 
de minste av disse budene og lærer menneskene det samme, skal kalles 
den minste i Himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre 
dem, skal kalles stor i Himlenes rike. 

20 For Jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet langt overgår de 
skriftlærdes og fariseernes, skal dere aldri komme inn i Himlenes rike. 

Mord begynner i hjertet
21 Dere har hørt at det er sagt til fedrene: ‘Du skal ikke slå i hjel, og den 
som slår i hjel, blir skyldig for dommen.’ 22 Men Jeg sier dere at den som 
blir sint på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen. Og den som sier 
til sin bror: «Tomskalle!» skal bli skyldig for rådet. Den som sier: «Din 
tufs!» skal bli skyldig til helvetes ild. 

23 Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret og der kommer på at 
din bror har noe imot deg, 24 så la gaven din ligge der foran alteret. Gå og 
bli først forlikt med din bror, kom så tilbake og bær fram gaven din! 25 Bli 
raskt enig med din motpart mens du ennå er på veien med ham, så ikke 
den du ligger i strid med, skal overlate deg til dommeren, og dommeren 
til rettstjeneren, og du bli kastet i fengsel. 26 Sannelig sier Jeg deg: Du skal 
slett ikke komme ut derfra før du har betalt til siste øre. 
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Hor i hjertet
27 Dere har hørt at det er sagt til fedrene: ‘Du skal ikke drive hor.’ 28 Men Jeg 
sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær, har allerede drevet hor 
med henne i sitt hjerte. 29 Hvis ditt høyre øye fører deg til fall, riv det ut 
og kast det fra deg! For det er bedre at ett av lemmene dine går tapt, enn 
at hele kroppen din blir kastet i helvete. 30 Og dersom din høyre hånd 
fører deg til fall, hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre at ett 
av lemmene dine går tapt, enn at hele kroppen din blir kastet i helvete. 

Ekteskapet er hellig og bindende
31 Videre er det sagt: ‘Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne et 
skilsmissebrev.’ 32 Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av 
noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den 
som gifter seg med en kvinne som er skilt, bryter ekteskapet. 

Om å sverge
33 Igjen har dere hørt at det er sagt til fedrene: ‘Du skal ikke sverge falskt, 
men holde det du med ed har lovet Herren.’ 34 Jeg sier dere: Sverg ikke 
i det hele tatt, verken ved Himmelen, for den er Guds trone, 35 eller ved 
jorden, for den er Hans fotskammel, heller ikke ved Jerusalem, for den 
er den store Konges by. 36 Du skal heller ikke sverge ved ditt hode, for 
du kan ikke gjøre ett hår hvitt eller svart. 

37 Men la deres «ja» være «ja» og «nei» være «nei». For det som er 
mer enn dette, er av det onde. 

Gå den andre milen!
38 Dere har hørt at det er sagt: ‘Øye for øye, tann for tann.’ 39 Men Jeg sier 
dere: Stå ikke imot et ondt menneske! Om noen slår deg på det høyre 
kinnet, ham skal du også vende det andre til. 40 Og den som vil saksøke 
deg og ta fra deg skjorten, ham skal du la få kappen din også. 41 Den 
som tvinger deg til å gå én mil, med ham skal du gå to. 42 Den som ber 
deg om noe, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke 
vende ryggen til. 

Elsk dine fiender!
43 Dere har hørt at det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’  
44 Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, 
gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter 
og forfølger dere. 45 Slik skal dere være barn av deres Far i Himmelen. 
For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over 
rettferdige og urettferdige. 46 Hvis dere elsker dem som elsker dere, hvilken 
lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme?
47 Hvis dere bare hilser på deres egne venner, hva mer enn andre gjør 
dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? 48 Derfor skal dere 
være fullkomne, som deres Far i Himmelen er fullkommen. 

Hva som er til behag for Gud

6Se til at dere ikke gjør deres gode gjerninger foran mennesker, for å bli 
sett av dem. Da har dere ingen lønn fra deres Far i Himmelen. 2 Når 

du gir en gave, skal du ikke markere det ved å blåse i basun, slik hyklerne 

t.tltltttsalssalllsalt.lt.ttltltllsalt.salt.lt.taltlsssalt.salt.
Matteus’ evangelium 5,13

jordensjordensjordensjordens
Dere er

««
««

DERE SKAL LA LYSET
DERES SKINNE FOR MENNESKENE
SÅ DE KAN SE DE GODE GJERNINGENE 

Himmelen.

lys.

Matteus’ evangelium 5,14–16

verdens
««

««
M A T T E U S ’  E V A N G E L I U M



DERE SKAL LA LYSET
DERES SKINNE FOR MENNESKENE
SÅ DE KAN SE DE GODE GJERNINGENE 

Himmelen.

lys.

Matteus’ evangelium 5,14–16

verdens
««

««



1006   |  

gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier 
Jeg dere: De har alt fått sin lønn.  

3 Når du gir en slik gave, skal du ikke 
la din venstre hånd vite hva din høyre hånd gjør, 4 for at det kan være en 
gave i det skjulte. Din Far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. 

Herrens bønn
5 Når du ber, skal du ikke være som hyklerne. For de elsker å be når de 
står i synagogene og på gatehjørnene, for å vise seg for menneskene. 
Sannelig sier Jeg dere: De har alt fått sin lønn. 6 Men når du ber, gå inn 
i ditt bønnerom! Og når du har lukket døren, skal du be til din Far som 
er i det skjulte. Din Far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. 

7 Når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik folkeslagene 
gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. 8 Vær derfor 
ikke som dem! For deres Far vet om alt dere trenger, før dere ber Ham. 

9 Derfor skal dere be slik:
 Vår Far, Du som er i Himmelen!
 La Ditt navn holdes hellig.
10 La Ditt rike komme.
 La Din vilje skje
  på jorden som i Himmelen. 
11 Gi oss i dag vårt daglige brød.
12 Og tilgi oss vår skyld,
  slik også vi tilgir
  våre skyldnere.
13 Og led oss ikke inn i fristelse,
  men frels oss fra det onde.
 For Riket er Ditt og makten
  og æren i evighet. Amen.
14 For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres 

himmelske Far også tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene 
deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser.

Rett faste
16 Når dere faster, så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt. For 
de fordreier ansiktet sitt, for å vise menneskene at de faster. Sannelig sier Jeg 
dere: De har allerede fått sin lønn. 17 Men du, når du faster, da salv hodet 
og vask ansiktet ditt, 18 så du ikke viser deg fastende for menneskene, 
men bare for din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, 
skal belønne deg åpenlyst. 

Samle skatter i Himmelen!
19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og tyver 
bryter seg inn og stjeler. 20 Men samle dere skatter i Himmelen, hvor 
verken møll eller rust ødelegger, og tyver ikke bryter seg inn og stjeler. 
21 For der skatten deres er, vil også hjertet deres være. 

Kroppens lampe
22 Øyet er kroppens lampe. Hvis altså ditt øye er klart, vil hele kroppen 
din være lys. 23 Men dersom ditt øye er sykt, vil hele kroppen din være full 
av mørke. Hvis lyset som er i deg, er mørke, hvor stort er ikke da mørket! 
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