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Lukas 

Kapittel 2 

22 Da nå dagene for Mirjams renselse etter Tårat Måshe var over, tok de Ham med til 

Jeroshalajim for å framstille Ham for YHVH, 23 slik det er skrevet i b’Tårat YHVH: Enhver av 

hankjønn som åpner morsliv, skal kalles hellig for YHVH 2. Mos 13:2, 12, 15, 24 og for å bære fram 

et offer etter det som er sagt i b’Tårat YHVH: Et par turtelduer eller to unge duer. 

Til toppen 

Johannes 

Kapittel 6 

15 Jeshoa visste at det var like før de ville komme og ta Ham med makt for å gjøre Ham til 

konge. Derfor dro Han tilbake til fjellet for å være helt for seg selv. 

16 Da kvelden kom, gikk disiplene Hans ned til sjøen, 17 steg om bord i en båt og satte over 

sjøen mot K’far-Nachom. Det var allerede mørkt, og Jeshoa var ikke kommet til dem.           
18 Sjøen begynte å gå høyt fordi det blåste en kraftig vind. 19 Da de hadde rodd omkring 

tjuefem eller tretti stadier (5-6 Km), ser de Jeshoa komme gående på sjøen og nærme seg 

båten. Og de ble redde. 20 Men Han sier til dem: «Det er Jeg. Frykt ikke!» 21 De ville da ta 

Ham om bord i båten, og straks var båten ved land der de skulle. 

22 Dagen etter, da folket som sto på den andre siden av sjøen, hadde sett at det ikke var 

noen annen båt der, bortsett fra båten disiplene Hans hadde gått om bord i, og at Jeshoa 

heller ikke hadde gått i båten sammen med disiplene sine, men at disiplene Hans hadde 

dratt av sted alene 23 – det kom imidlertid andre båter fra Tivarjah, nær det stedet hvor de 

spiste brød etter at Jeshoa hadde bedt berach (takkebønnen) – 24 da folket altså så at 

Jeshoa ikke var der, og heller ikke disiplene Hans, gikk også de i båtene og kom til K’far-

Nachom for å lete etter Jeshoa. 

25 Da de fant Ham på den andre siden av sjøen, sa de til Ham: «Rabbi, når kom Du hit?»       
26 Jeshoa svarte dem og sa: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Dere leter etter Meg, ikke 

fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27 Arbeid ikke for den 

mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi 

dere. For Elåhim Faderen har satt sitt segl på Ham.» 



28 Da sa de til Ham: «Hva skal vi gjøre for at vi kan utføre Elåhims gjerninger?» 29 Jeshoa 

svarte og sa til dem: «Dette er Elåhims gjerning, at dere tror på Ham som Elåhim har 

sendt.» 

30 Derfor sa de til Ham: «Hvilket tegn gjør så Du, så vi kan se det og tro Deg? Hva er det Du 

gjør? 31 Våre fedre spiste manna i ørkenen. Som det står skrevet: Han ga dem brød fra 

Himmelen Sal. 78:24; Neh. 9:15 å ete.» 32 Da sa Jeshoa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: 

Måshe ga dere ikke brødet fra Himmelen, men Min Far gir dere det sanne brød fra 

Himmelen. 33 For Elåhims brød er Han som kommer ned fra Himmelen og gir liv til verden.» 

34 Da sa de til Ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35 Jeshoa sa til dem: «Jeg er livets 

brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri 

noensinne tørste. 36 Men Jeg har sagt til dere at dere har sett Meg, og likevel tror dere ikke. 
37 Alle dem som Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, skal Jeg 

aldri støte ut. 38 For Jeg er kommet ned fra Himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, men 

Hans vilje som har sendt Meg. 39 Og dette er Faderens vilje som sendte Meg: At av alt det 

Han har gitt Meg, skal Jeg ikke miste noe, men Jeg skal oppreise det på den siste dag. 40 Og 

dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha 

evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.» 

41 Jødene klaget da på Ham fordi Han sa: «Jeg er brødet som er kommet ned fra 

Himmelen.» 42 De sa: «Er ikke dette Jeshoa, Jåsefs sønn, og kjenner vi ikke Hans far og mor? 

Hvordan kan Han da si: Jeg er kommet ned fra Himmelen?» 43 Derfor tok Jeshoa til 

motmæle og sa til dem: «Klag ikke dere imellom! 44 Ingen kan komme til Meg uten at 

Faderen, som har sendt Meg, drar ham. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45 Det 

står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Elåhim Jes. 54:13. Så enhver som har hørt 

og lært av Faderen, kommer til Meg. 46 Ikke slik at noen har sett Faderen, uten Han som er 

fra Elåhim. Han har sett Faderen. 47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, 

har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Deres fedre åt manna i ørkenen, og de døde. 50 Dette er 

brødet som kommer ned fra Himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. 51 Jeg er det 

levende brød som kommer ned fra Himmelen. Hvis noen spiser av dette brødet, skal han 

leve evig. Og brødet som Jeg skal gi, er Mitt legeme, som Jeg vil gi for verdens liv.» 

52 Derfor trettet jødene med hverandre og sa: «Hvordan kan Denne Mannen gi oss sitt 

legeme å ete?» 53 Da sa Jeshoa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis dere ikke 

spiser Menneskesønnens legeme og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere. 54 Den som 

spiser Mitt legeme og drikker Mitt blod, har evig liv, og ham skal Jeg reise opp på den siste 

dag. 55 For Mitt legeme er i sannhet mat, og Mitt blod er i sannhet drikke. 56 Den som spiser 

Mitt legeme og drikker Mitt blod, blir i Meg, og Jeg blir i ham. 57 På samme måte som Den 

levende Fader utsendte Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal også den som spiser Meg, 

leve ved Meg. 58 Dette er brødet som kommer ned fra Himmelen, ikke som mannaen deres 

fedre spiste og siden døde. Den som spiser dette brødet, skal leve evig.» 59 Dette sa Han 

mens Han underviste i synagogen i K’far-Nachom. 



60 Mange av disiplene Hans som hørte dette, sa da: «Dette er hard tale, hvem kan høre på 

den?» 61 Siden Jeshoa visste med seg selv at disiplene Hans klaget over dette, sa Han til 

dem: «Er dette til anstøt for dere? 62 Hva da om dere skulle se Menneskesønnen stige opp 

dit hvor Han var før? 63 Det er Ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De Ord som Jeg 

taler til dere, er ånd, og de er liv. 64 Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jeshoa 

visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som ville forråde 

Ham. 65 Og Han sa: «Derfor har Jeg sagt dere at ingen kan komme til Meg uten at det blir 

gitt ham av Min Far.» 

66 Etter den tid trakk mange av disiplene Hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring 

sammen med Ham. 67 Da sa Jeshoa til de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Men Shimån Kefa 

svarte Ham: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs Ord. 69 Og vi har kommet til tro 

og erkjent at Du er Messias, Den Levende Elåhims Sønn.» 70 Jeshoa svarte dem: «Har Jeg 

ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel.» 71 Han siktet til Jehodah ben-Shimån  

Ish-K’riåt, for det var han som skulle forråde Ham, han som var en av de tolv. 

Til toppen 

Johannes 

Kapittel 19 

31 Siden det var forberedelsesdagen, og for at de døde kroppene ikke skulle bli hengende på 

pålene på sabbaten – denne sabbaten var nemlig en spesiell høytidsdag – ba jødene Pilatus 

om at beina skulle bli brutt på dem og at de måtte bli tatt bort. 32 Da kom soldatene og brøt 

beina på den første og den andre som var pålen ved siden av Ham. 33 Men da de kom til 

Jeshoa og så at Han allerede var død, brøt de ikke beina Hans. 34 Men en av soldatene stakk 

Ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 35 Han som har sett det, har 

vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Og han vet at han forteller sannheten, slik at dere 

kan tro. 36 For alt dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke ett av Hans bein skal bli 

brutt. 

37 Dessuten står det et annet sted i Skriften: De skal se på Ham som de har gjennomboret 
Sak. 12:10. 

Til toppen 

Første korinterne 

Kapittel 10 

Kapittel 10 

1 Dessuten, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at alle våre fedre var under 

skyen, alle gikk gjennom havet, 2 alle ble døpt til Måshe i skyen og i havet, 3 alle spiste den 

samme åndelige mat, 4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den 

åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Messias. 5 Men de fleste av dem fant 

ikke Elåhim behag i, for de ble jo slått ned i ørkenen. 



6 Disse hendelsene ble forbilder for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde 

lyst til det onde. 7 Og bli ikke avgudsdyrkere, slik noen av dem ble. Som det er skrevet: Og 

folket satte seg ned for å spise og drikke, og sto opp for å leke. 8 La oss heller ikke leve i hor, 

slik noen av dem gjorde, så tjuetre tusen falt på én dag. 9 Heller ikke må vi friste Messias, 

slik noen av dem gjorde, og ble drept av slanger. 10 Dere må heller ikke klage, slik noen av 

dem klaget, og ble drept av ødeleggeren. 

11 Alt dette hendte dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss, som de 

siste tider er kommet til. 12 Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller. 
13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Elåhim er trofast; 

han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge 

for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. 

Til toppen 

Andre korinterne 

Kapittel 8 

1 Dessuten, brødre, vil vi fortelle dere om den nåde som Elåhim har gitt menighetene i 

Mak’dånja: 2 Midt i en stor prøvelse med trengsel var deres glede så overveldende at den til 

tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom på gavmildhet hos dem. 3 For jeg kan 

bevitne at de ga frivillig etter evne, ja, over evne. 4 Og de ba oss inderlig om at vi måtte ta 

imot gaven og fellesskapet i tjenesten for de hellige, 5 og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, 

men de ga seg selv først til Herren Jeshoa og så til oss ved Elåhims vilje. 

6 Så oppmuntret vi Titås til å fullføre innsamlingen av denne gaven av nåde, slik han allerede 

hadde begynt å samle inn hos dere. 7 Men på samme måte som dere er rike i alle ting, i tro, 

i tale, i kunnskap, i all iver og i deres kjærlighet til oss, slik skal dere nå også være rike i 

denne gaven som er virket av nåde. 8 Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg prøver 

ektheten i deres kjærlighet ved å vise til andres iver. 9 For dere kjenner vår Herre Jeshoa 

haMashiyachs nåde, at da Han var rik, ble Han fattig for deres skyld, for at dere ved Hans 

fattigdom skulle bli rike. 10 Og her vil jeg gi et råd; det er til deres eget gagn. Dere ikke bare 

begynte å virke for ett år siden, men dere hadde vilje til det også. 11 Men nå må dere også 

fullføre gjerningen. På samme måte som dere var ferdige til å ville dette, så må nå arbeidet 

bli fullført, ut fra det dere har. 12 For hvis det først er et villig sinn, blir det verdsatt etter det 

en har, og ikke etter det en ikke har. 13 For jeg mener ikke at andre skal ha det lettere og 

dere bli tynget ned. 14 Men det skal være likhet. Den overflod som dere har, skal nå i denne 

tiden hjelpe de andre i deres mangel. En annen gang kan da de andre med sin overflod 

hjelpe dere i den mangel dere måtte ha. Slik kan det være likhet. 15 Som det står skrevet: 

Den som hadde samlet mye, hadde ingen overflod, og den som hadde samlet lite, led ingen 

mangel. 

Til toppen 

Johannes åpenbaring 



Kapittel 15 

1 Deretter så jeg et annet tegn i Himmelen, stort og underfullt: Sju budbærere hadde de sju 

siste plagene, for med dem er Elåhims vrede fullendt. 2 Og jeg så noe som lignet et hav av 

glass, blandet med ild. Og dem som seiret over dyret, over bildet og over hans merke og 

over hans navns tall, så jeg stå på glasshavet. Og de hadde Elåhims harper. 3 Og de synger 

Måshes, Elåhims tjeners sang, og Lammets sang og sier: «Store og underfulle er Dine 

gjerninger, Herre YHVH, Elåhim Den Allmektige! Rettferdige og sanne er Dine veier, Du, de 

helliges Konge! 4 Hvem skal ikke frykte Deg, Herre YHVH, og ære Ditt navn? For Du alene er 

hellig. For alle folkeslag skal komme og tilbe framfor Deg, for Dine rettferdige dommer er 

blitt åpenbare.» 

Til toppen 


