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Lukas  

Kapittel 11 

14 Han drev ut en demon som var stum. Da demonen hadde fart ut, skjedde det at den 

stumme talte. Og folkemengden undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Han driver ut 

demoner ved Beelsebub, demonenes hersker.» 16 Andre som fristet Ham, krevde et tegn fra 

Himmelen av Ham. 17 Men Han kjente tankene deres og sa til dem: «Hvert rike som kommer 

i strid med seg selv, blir lagt øde, og husfolk som er i strid med husfolk, faller. 18 Hvis også 

Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? For dere sier at 

Jeg driver ut demoner ved Beelsebub. 19 Hvis Jeg driver ut demoner ved Beelsebub, ved 

hvem er det da deres sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. 20 Men 

hvis Jeg driver ut demoner med Elåhims430 finger, da er sannelig Elåhims rike kommet til 

dere. 

 Til toppen 

Apostlenes gjerninger 

Kapittel 7 

35 Denne Moshe4872 som de forkastet da de sa: «Hvem har gjort deg til høvding og 

dommer?», er den som Elåhim sendte til å være både høvding og befrier ved den 

Budbærerns hånd som åpenbarte seg for ham i tornebusken. 36 Moshe førte dem ut etter at 

han hadde gjort under og tegn i landet Egypt, i Rødehavet og i ørkenen i førti år. 37 Dette er 

den Moshe som sa til Israels barn: «En Profet som meg vil Herren YHVH oppreise for dere 

fra deres brødre. Ham skal dere høre på!»  38 Han er det som sto fram i forsamlingen i 

ørkenen, sammen med Budbæreren som talte til ham på Sinaifjellet, og sammen med våre 

fedre. Det var han som mottok de levende ord, for å gi dem til oss, 

39 han som våre fedre ikke ville lyde, men forkastet. Og i sine hjerter vendte de tilbake til 

Egypt 40 og sa til Aharån: «Lag oss guder som kan gå foran oss. For denne Moshe som førte 

oss ut av landet Egypt, ham vet vi ikke hva det har hendt med.»  41 Og i de dager lagde de en 

kalv og bar fram offer til avgudsbildet, og gledet seg over sine egne henders verk. 42 Så 

vendte Elåhim seg bort og overga dem til å tilbe himmelens hær, slik det er skrevet i 

profetenes bok: Bar dere vel slaktoffer og offergaver fram for Meg i de førti årene i 

ørkenen, du Israels hus? 43 Dere tok også med Moloks tabernakel og stjernen til deres gud 

Remfan, gudebilder som dere lagde for å tilbe. Og Jeg vil bortføre dere bortenfor Babylon. 
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44 Vitnesbyrdets tabernakel var hos våre fedre i ørkenen, slik Han hadde bestemt. Han 

hadde pålagt Moshe å lage det etter det forbildet som han hadde sett. 45 Dette mottok våre 

fedre i sin tid som arv; sammen med Yehosua førte de det også inn i det landet som var tatt 

i eie av hedningefolkene, dem som Elåhim drev ut for våre fedres ansikt i tiden fram til 

Davids dager, 

46 David som fant nåde for Elåhim og ba om å finne et bosted for Yaakovs Elåhim. 47 Men 

det var Shlomo som bygde et hus for Ham. 48 Men Den Høyeste bor ikke i templer lagd med 

hender, slik profeten sier: 

49 «Himmelen er Min trone, og jorden er Min fotskammel. Hva slags hus vil dere bygge for 

Meg? sier Herren, eller hvor er Mitt hvilested? 50 Har ikke Min hånd gjort alt dette?» 51 Dere 

som er så stivnakkede og uomskårne både på hjerte og ører! Dere står alltid Ruach 

haKådesh (Den Hellige Ånd) imot. Slik deres fedre gjorde, slik gjør dere også. 52 Hvem av 

profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? Og de drepte dem som på forhånd forkynte om 

Den Rettferdiges komme. Dere ble nå de som forrådte Ham og ble Hans drapsmenn, 53 dere 

som har mottatt loven ved englers anvisning og ikke har holdt den.» 

54 Da de hørte dette, stakk det dem dypt i hjertet, og de skar tenner mot ham. 55 Men han 

skuet opp mot Himmelen, fylt av Ruach haKådesh. Og han så Elåhims herlighet og 

Yeshua3444 som sto ved Elåhims høyre hånd, 56 og sa: «Se! Jeg ser Himmelen åpnet og 

Menneskesønnen stående ved Elåhims høyre hånd!» 

57 Da ropte de med høy røst, holdt seg for ørene og sprang mot ham alle som én. 58 Og de 

drev ham ut av byen og steinet ham. Og vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann 

som het Shaul (Saulus). 59 Og de steinet Stefanus mens han påkalte Elåhim og sa: «Herre 

Yeshua, ta imot min ånd!» 

60 Så knelte han ned og ropte med høy røst: «Herre, tilregn dem ikke denne synden!» Og da 

han hadde sagt dette, sovnet han inn. 

Kapittel 8 

1 Og Shaul (Saulus) var enig i at Stefanus ble drept. Og på den tiden oppsto en stor 

forfølgelse mot menigheten som var i Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, 

ble spredt utover områdene Judea og Samaria. 

Til toppen 

Første korinterne  

Kapittel 8 

4 Når det er spørsmål om å spise av kjøtt som er ofret til avguder, så vet vi altså at det ikke 

finnes noen avgud i verden, og at det ikke finnes noen annen Elåhim enn én. 5 For selv om 

det er noen som kalles guder, enten i Himmelen eller på jorden, siden det er mange guder 

og mange herrer, 6 så er det likevel for oss bare én Elåhim, vår Far, og alle ting er av Ham, 
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og vi er til for Ham. Og det er én Herre, Yeshua haMashiyach, og alle ting er ved Ham, og vi 

lever ved Ham. 

7 Men det er ikke alle som har denne kunnskapen. For noen, som i sin samvittighet er 

bundet til avguden, spiser ennå det som er ofret til en avgud. Og deres svake samvittighet 

blir besmittet. 8 Men mat forandrer ikke vår stilling for Elåhim. For om vi spiser eller ikke 

spiser, er vi verken bedre eller verre. 9 Men se til at denne friheten dere har, ikke på noen 

måte blir en snublestein for dem som er svake. 10 For hvis noen ser at dere som har 

kunnskap, spiser i et avgudstempel, vil ikke da samvittigheten til den som er svak, bli så 

styrket at han spiser av avgudsofrene? 11 Og skal din kunnskap føre til at den svake går 

fortapt, det mennesket som Mashiyach døde for? 12 Men når dere på denne måte synder 

mot søsknene og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Mashiyach. 

13 Hvis mat derfor fører min bror til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt, så jeg ikke fører min 

bror til fall. 

Til toppen 

Første korinterne  

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 Moshe 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 Mashiyach. 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 Mashiyach, 

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 3 



1 Begynner vi igjen å anbefale oss selv? Eller trenger vi, som enkelte andre, anbefalingsbrev 

til dere eller fra dere? 2 Dere er vårt brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle 

mennesker. 3 Det er tydelig at dere er Mashiyachs brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke 

skrevet med blekk, men med den levende Elåhims Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets 

egne tavler. 

4 Og vi har en slik tillit til Elåhim ved Mashiyach. 5 Ikke det at vi er dyktige i oss selv til å 

tenke ut noe som om det kom fra oss selv, men vår dyktighet er fra Elåhim, 6 Han som også 

gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. 

For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 

7 Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels 

barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moshe, på grunn av hans åsyns herlighet – som 

var en herlighet som ble borte – 8 hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste 

være? 9 For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste 

så mye mer overgå den i herlighet. 10 For det som slik delvis ble herliggjort, har nå ingen 

herlighet sammenlignet med den herligheten som er så mye mer overveldende. 11 For om 

det som forsvinner hadde herlighet, da skal så mye mer det som forblir ha herlighet. 

12 Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet. 13 Vi gjør ikke som Moshe, som la 

et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn ikke skulle se slutten på det som forsvant. 

14 Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir det samme dekket liggende under 

lesingen av den gamle pakt, for det er bare i Mashiyach at det blir tatt bort. 15 Men helt til 

denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moshe blir opplest, 16 men når det 

omvender seg til Herren YHVH, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren YHVH er Ånden. Og der 

Herren YHVHs Ånd er, der er det frihet. 18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens 

YHVHs herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, 

som av Herren YHVHs Ånd. 

Til toppen 

 

 

 


