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Matteus 

Kapittel 5 

33 Igjen har dere hørt at det er sagt til fedrene: «Du skal ikke sverge falskt, men du skal 

holde det du med ed har lovet Herren YHVH3068.» 34 Men Jeg sier dere: Sverg ikke i det hele 

tatt, verken ved Himmelen, for den er Elåhims430 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 deres «nei» være «nei». For det som er mer enn dette, er av det onde. 

Til toppen 

Hebreerne 

Kapittel 8 

1 Dette er hovedsaken i det vi sier her: Vi har en slik Øversteprest som satte seg ved høyre 

side av Majestetens trone i Himlene, 2 en Prest i helligdommen og i det sanne Tabernaklet 

som Elåhim har reist, og ikke et menneske. 

3 For enhver øversteprest innsettes til å bære fram både gaver og offer. Derfor er det 

nødvendig at Denne Ene også har noe å bære fram. 4 For hvis Han hadde vært her på 

jorden, ville Han ikke vært prest. For her er det andre prester som bærer fram gaver etter 

loven. 5 De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Moshe fikk 

guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre tabernaklet. For Han sa: «Se til at du 

lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.» 

6 Men nå har Yeshua3444 haMashiyach4899 fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han 

også er Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter. 

Til toppen 

Kapittel 9 

1 Nå hadde også den første pakten forskrifter om gudstjenesten og om den jordiske 

helligdommen. 2 For et tabernakel ble gjort i stand. I det fremste rommet var menåraen4501 

(lysestaken), bordet og skuebrødene. Det kalles Det Hellige. 3 Og bak det andre forhenget 

var det rommet i tabernaklet som blir kalt Det Aller Helligste. 4 Dette inneholdt et 

røkelsesalter av gull og paktens ark, som var kledd på alle sider med gull. I den var 

gullkrukken med manna, Aharåns stav som spirte, og paktens tavler. 5 Og over den var 
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herlighetens kjeruber. De overskygget nådestolen. Dette kan vi ikke snakke om i 

enkeltheter nå. 

6 Da disse ting var blitt forberedt på denne måten, gikk prestene alltid inn i det fremste 

rommet av tabernaklet og utførte tjenesten. 7 Men inn i det andre rommet gikk øverste-

presten alene, én gang i året. Han gikk ikke uten blod, som han ofret for seg selv og for 

folkets synder, dem som var begått i uvitenhet. 8 På denne måten gir Ruach haKådesh (Den 

Hellige Ånd) klart til kjenne at veien inn i Det Aller Helligste ennå ikke er blitt åpenbart så 

lenge det fremste teltet ennå har et forheng. 9 Dette er en lignelse inntil den tiden som er 

nå. Både gaver og offer blir båret fram, uten at de kan gjøre den som utførte tjenesten, 

fullkommen etter samvittigheten. 10 Dette er kjødelige forskrifter om mat og drikke og 

forskjellige renselser, som ble pålagt inntil den tiden da den rette ordningen skulle bli 

innført. 

 

23 Derfor var det nødvendig at etterligningene av de himmelske ting ble renset med slike 

offer, men de himmelske ting renses selv med bedre offer enn disse. 24 For Messias gikk 

ikke inn i en Helligdom som er gjort med hender, som er et bilde av Den sanne Helligdom, 

men inn i selve Himmelen, for nå å åpenbares for Elåhims åsyn for vår skyld. 

Til toppen 

Kapittel 10 

1 For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen 

skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene, som de stadig ofrer år etter år, gjøre dem 

fullkomne som bærer dem fram. 

Til toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


