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Matteus 

Kapittel 5 

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! Men den som 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 kjortelen din, ham skal du la 

få kappen din også. 41 Og den som tvinger deg til å gå én mil, med ham skal du gå to. 42 Den 

som ber deg, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke vende ryggen til. 

Til toppen 

Kapittel 15 

1 De skriftlærde og fariseerne som var fra Jerusalem, kom da til Yeshua3444 og sa: 2 «Hvorfor 

bryter disiplene Dine de eldstes forskrifter? For de vasker ikke hendene sine når de spiser 

brød.» 3 Yeshua svarte og sa til dem: «Hvorfor bryter så dere Elåhims430 bud på grunn av 

deres egne forskrifter? 4 For Elåhim har befalt og sagt: «Hedre din far og din mor». og: «Den 

som forbanner far eller mor, skal sannelig dø.» 5 Men dere sier: Den som sier til sin far eller 

mor: Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Elåhim, 6 så trenger han ikke å 

ære sin far eller mor. Slik har dere satt Elåhims bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.     
7 Hyklere! Yeshayahu profeterte rett om dere da han sa: 

8 «Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med sine lepper, men 

deres hjerte er langt borte fra Meg. 9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser 

menneskebud som om det var den rette lære.» 

10 Da Han hadde kalt til seg folkemengden, sa Han til dem: «Hør og forstå: 11 Det er ikke det 

som kommer inn gjennom munnen, som gjør et menneske urent. Men det som går ut av 

munnen, det gjør et menneske urent.» 

12 Da kom disiplene Hans og sa til Ham: «Vet Du at fariseerne tok anstøt da de hørte det Du 

sa?» 13 Men Han svarte og sa: «Hver plante som Min himmelske Far ikke har plantet, skal bli 

rykket opp med roten. 14 La dem være! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind 

leder en blind, vil begge havne i grøften.» 

15 Da svarte Shimån Kefa (Peter) og sa til Ham: «Forklar denne lignelsen for oss!» 16 Men 

Yeshua sa: «Er også dere fortsatt uten forstand? 17 Forstår dere ennå ikke at det som 

kommer inn gjennom munnen, går ned i magen, kommer ut og blir kastet? 18 Men det som 
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går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør et menneske urent. 19 For ut fra hjertet 

kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser.    
20 Disse ting er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke 

mennesket urent.»  

Til toppen 

Markus 

Kapittel 7 

1 Da samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg sammen om Ham. De var kommet fra 

Jerusalem. 2 Da de så noen av disiplene Hans spise brød med urene, det vil si uvaskede 

hender, hadde de funnet noe å angripe. 3 For fariseerne og alle jøder spiser ikke uten at de 

vasker hendene sine med en håndfull vann, dette for å overholde forskriften fra de gamle.   
4 Når de kommer fra torget, spiser de ikke uten at de vasker seg. Og det er også mange 

andre bud de har overtatt og holder, slik som det å vaske beger, øser, kobberkar og benker. 

5 Da spurte fariseerne og de skriftlærde Ham: «Hvorfor følger ikke disiplene Dine forskriften 

fra de gamle, men spiser brød med uvaskede hender?» 6 Han svarte og sa til dem: «Rett 

profeterte Yeshayahu om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med 

sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg. 7 Og forgjeves tilber de Meg, når de 

underviser menneskebud som om det var den rette lære. 

8 For dere setter Elåhims bud til side og holder fast på menneskers forskrifter – slik som 

vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.» 9 Han sa til dem: «Altfor 

lettvint forkaster dere Elåhims bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter.       
10 For Moshe sa: « Hedre din far og din mor,» og: « Den som forbanner far eller mor, skal 

sannelig dø.» 11 Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av 

meg, er korban – det vil si: en gave til Elåhim – 12 da tillater dere ham ikke lenger å gjøre 

noe for sin far eller sin mor. 13 Og dere setter Elåhims Ord ut av kraft ved de forskriftene 

dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere.» 

14 Da Han hadde kalt hele folkemengden til seg, sa Han til dem: «Hør på Meg, alle sammen, 

og forstå: 15 Det er ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, som kan gjøre ham 

uren. Men det som går ut av ham, er det som gjør mennesket urent. 16 Hvis noen har ører å 

høre med, la ham høre!» 

17 Da Han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom Hans disipler og 

spurte Ham om lignelsen. 18 Så sa Han til dem: «Er også dere like uforstandige? Skjønner 

dere ikke at alt det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan gjøre ham uren? 19 For 

det kommer ikke inn i hans hjerte, men går ned i hans mage, og det blir borte. Slik blir all 

mat renset.» 20 Og Han sa: «Det som kommer ut av mennesket, er det som gjør mennesket 

urent. 21 For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, ekteskapsbrudd, 

hor, mord, 22 tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, stolthet og 

dårskap. 23 All denne ondskapen kommer innenfra og gjør mennesket urent.» 



Til toppen 

Apostlenes gjerninger 

Kapittel 23 

1 Da så Shaul (Paulus) bestemt på Rådet og sa: «Menn, mine brødre, med utelukkende god 

samvittighet har jeg levd for Elåhim helt til denne dag.» 2 Øverstepresten Khanan-Yah 

(Ananias) ba da dem som sto ved siden av ham, å slå ham på munnen. 3 Da sa Shaul til ham: 

«Elåhim vil slå deg, du hvitkalkede vegg! For du sitter her for å dømme meg etter loven, og 

så befaler du at jeg skal bli slått, stikk i strid med loven?» 4 De som sto der, sa da: «Spotter 

du Elåhims øversteprest?» 5 Da sa Shaul: «Jeg visste ikke, brødre, at han var øversteprest. 

For det står skrevet: Du skal ikke tale ondt om en høvding blant ditt folk» 

6 Da Shaul visste at en del av dem var saddukeere og den andre delen var fariseere, ropte 

han ut i Rådet: «Menn og brødre, jeg er en fariseer, sønn av en fariseer. Det er på grunn av 

håpet og de dødes oppstandelse jeg blir dømt!» 7 Og da han hadde sagt dette, ble det 

uenighet mellom fariseerne og saddukeerne, og forsamlingen ble splittet. 8 For 

saddukeerne sier at det ikke er noen oppstandelse, og at det heller ikke finnes noen engel 

eller ånd. Men fariseerne bekjenner begge deler. 9 Da ble det høylytt roping. Og de 

skriftlærde fra fariseernes parti reiste seg og tok skarpt til orde. De sa: «Vi finner ikke noe 

ondt hos dette mennesket. Men om det er så at en ånd eller en engel har talt til ham, så la 

oss ikke stride mot Elåhim.» 10 Da det oppsto stor uenighet, fryktet kommandanten at Shaul 

skulle bli revet i stykker av dem. Derfor befalte han at soldatene skulle gå ned og ta ham fra 

dem med makt og føre ham inn i festningen. 

11 Men natten etter sto Herren hos ham og sa: «Vær ved godt mot, Shaul! For slik som du 

har vitnet om Meg i Jerusalem, slik må du også vitne i Rom.» 

Til toppen 

Hebreerne 

Kapittel 9 

15 Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til 

forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik at de som er kalt, kan få oppfylt 

løftet om den evige arven. 16 For hvor det er et testamente, der er det også nødvendig å få 

bekreftet at den som opprettet testamentet, er død. 17 For et testamente kommer først til å 

gjelde ved død, for det trer aldri i kraft så lenge den som satte det opp, er i live. 

18 Derfor ble heller ikke den første pakten innviet uten blod. 19 For da Moshe hadde talt til 

hele folket om hvert bud etter loven, tok han blodet av kalver og bukker, sammen med 

vann, skarlagenfarget ull og isop, og stenket det både på selve Boken og på hele folket.       
20 Og han sa: «Dette er paktens blod, den pakt som Elåhim har sluttet med dere.» 21 På 

samme måte stenket han så blod både på teltet og på alle karene som brukes i 



gudstjenesten. 22 Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten 

blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. 

Til toppen 

Kapittel 10 

28 Enhver som har brutt Moseloven, skal dø uten barmhjertighet på to eller tre vitners 

utsagn. 29 Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til, som har 

trampet Elåhims Sønns blod under fot, vanhelliget paktsblodet som han ble helliget ved, og 

spottet nådens Ånd? 

30 For vi kjenner Ham som sa: - «Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde,» sier Herren YHVH3068. 

Og dessuten: «Herren skal dømme sitt folk.» 31 Det er forferdelig å falle i hendene på Den 

Levende Elåhim. 

32 Men husk de tidligere dager da dere holdt ut en stor og lidelsesfull kamp, etter at dere 

var blitt opplyst. 33 Dette skjedde dels ved at dere ble gjort til et skuespill både ved forakt og 

trengsler, og dels ved at dere delte kår med dem som ble behandlet slik. 34 For dere hadde 

medlidenhet med meg i mine lenker, og godtok med glede at deres gods ble plyndret. For 

dere visste at dere har en bedre eiendom for dere selv, som varer ved i Himlene. 

35 Kast derfor ikke bort frimodigheten deres, som har stor lønn. 36 For dere trenger 

utholdenhet, for at dere, etter at dere har gjort Elåhims vilje, kan få del i løftet: 37 For enda 

er det bare en liten stund, og så kommer Han som skal komme, og Han skal ikke dryge.       
38 Men den som er rettferdig skal leve av tro. Men hvis noen drar seg unna, har Min sjel ikke 

behag i ham. 39 Men vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som 

tror til sjelens frelse. 

Til toppen 
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