1. Mosebog kap. 1
27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem. 28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld
jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på
jorden!« 29 Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle
træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. 30 Til alle de vilde dyr og til alle
himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som
føde.« Og det skete. 31 Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev
det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

Hebræerbrevet kap. 5
1 For enhver ypperstepræst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne
at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtofre for deres synder. 2 Han kan føle
med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske 3 og derfor må
frembære syndoffer for sig selv såvel som for folket. 4 Den værdighed kan ingen selv tage,
man må ligesom Aron kaldes af Gud.
5 Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperstepræst, men det gjorde
Gud, som sagde til ham:
Du er min søn,
jeg har født dig i dag,
6 ligesom han også et andet sted siger:
Du er præst for evigt
på Melkisedeks vis.
7 Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser
til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. 8 Skønt han
var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, 9 og da han havde nået målet, blev han årsag
til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, 10 og blev af Gud kaldt ypperstepræst på
Melkisedeks vis.

Markusevangeliet kap. 9
14 Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som
diskuterede med dem. 15 Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb
hen for at hilse på ham. 16 Han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med dem?« 17 Og en
fra skaren svarede ham: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør
ham stum. 18 Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og
skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det
kunne de ikke.« 19 Da udbrød Jesus: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor
længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!«
20 Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så
han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. 21 Jesus spurgte hans far: »Hvor længe
har han haft det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. 22 Og den har mange gange kastet
ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm
dig over os og hjælp os.« 23 Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.«
24 Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«

25 Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den:
»Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!« 26 Da
skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: »Han er død.«
27 Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.
28 Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: »Hvorfor
kunne vi ikke drive den ud?« 29 Han svarede dem: »Den slags kan kun drives ud ved bøn.«

