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Andre korinterne  

Kapittel 9 

1 Om tjenesten til de hellige er det ikke nødvendig at jeg skriver til dere. 2 For jeg vet om 

deres villighet, som jeg også roser dere for hos makedonierne og sier at Akaia var forberedt 

for ett år siden. Og deres iver har tilskyndet mange andre. 3 Likevel har jeg sendt brødrene, 

så ikke den ros vi har av dere skulle bli en tom ros i denne sammenheng, og så dere kan 

være forberedt, slik som jeg sa. 4 For hvis noen makedoniere blir med meg og finner dere 

uforberedt, ville da ikke vi – for ikke å snakke om dere – bli til skamme på grunn av denne 

tillitsfulle rosen? 5 Derfor fant jeg det nødvendig å tilskynde brødrene til å dra i forveien til 

dere og på forhånd gjøre den rike gaven deres klar. På den måten kan den gaven dere lovte 

tidligere, være klar som en velsignelsesgave, og ikke som en gave i gjerrighet. 

6 Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår 

rikelig, skal også høste rikelig. 7 Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke 

motvillig eller av tvang. For Elåhim430 elsker en glad giver. 8 Og Elåhim er mektig til å la all 

nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs 

og kan ha overflod til all god gjerning. 9 Som det er skrevet: Han har spredt utover, Han har 

gitt til de fattige, Hans rettferdighet varer til evig tid. 

10 Må Han som sørger for såkorn til såmannen og brød til mat, også sørge for å 

mangfoldiggjøre det såkorn dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighets frukter, 11 og 

slik skal dere bli rike i alle ting til all gavmildhet, som virker takksigelse ved oss til Elåhim.    
12 For hjelpen som denne tjenesten gir, fyller ikke bare de behovene de hellige har, men den 

skaper også overflod ved mange takksigelser til Elåhim. 13 På grunn av ektheten som 

kommer til syne i denne tjenesten, skal de også prise Elåhim for deres lydighet til å 

bekjenne haMashiyach4899 sitt evangelium og for at dere deltar så gavmildt med dem og 

med alle mennesker. 14 De vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den 

overveldende store Elåhims nåde som er over dere. 15 Elåhim være takk for sin 

ubeskrivelige gave! 

Til toppen 

Hebreerne 

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 Helligdommen. 3 Og bak det andre 
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forhenget var det rommet i tabernaklet som blir kalt haKadåsh Kadåshim (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, Aharåns175 stav som spirte, og paktens 

tavler. 5 Og over den var 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 haKåsesh (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. 

11 Men haMashiyach kom som Øversteprest for de kommende goder, og Han gikk gjennom 

det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av 

denne skapningen. 12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk Han 

inn i Det Aller Helligste én gang for alle og fant en evig forløsning. 

13 For om blodet av okser og bukker og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når det 

blir stenket på de urene, 14 hvor mye mer skal ikke da Mashiyachs blod, Han som ved en 

evig Ånd bar seg selv fram uten feil for Elåhim, rense deres samvittighet fra døde gjerninger 

så dere kan tjene Den Levende Elåhim? 

Til toppen 

Johannes åpenbaring 

Kapittel 11 

1 Så ble det gitt meg et rør av siv, som lignet en målestav. Og engelen sto fram og sa: «Stå 

opp og mål opp Elåhims tempel, alteret og dem som tilber der. 2 Men la forgården som er 

utenfor templet være, og mål den ikke, for den er gitt til hedningene. Og de skal tråkke den 

hellige by under fot i førtito måneder. 

3 Og jeg vil gi makt til mine to vitner, og de skal profetere i ett tusen to hundre og seksti 

dager, kledd i sekk.» 4 Disse er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran 

jordens Mester. 5 Og hvis noen ønsker å skade dem, går det ild ut fra munnen deres og 

fortærer fiendene deres. Og hvis noen ønsker å skade dem, skal han drepes på denne 

måten. 6 Disse har makt til å lukke himmelen, slik at det ikke faller noe regn i de dagene de 

profeterer. Og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle 

plager, så ofte de ønsker det. 
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7 Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, gå til krig mot 

dem, seire over dem og drepe dem. 8 Og de døde kroppene deres skal ligge på gaten i den 

store byen, som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble 

korsfestet. 9 Så skal mennesker fra folkene, stammene, tungemålene og folkeslagene se de 

døde kroppene deres i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate at likene deres blir gravlagt. 
10 Og de som bor på jorden, skal glede seg over dem, de skal være lykkelige og sende gaver 

til hverandre, for disse to profetene hadde plaget dem som bor på jorden. 

11 Etter tre og en halv dag kom livsånden fra Elåhim inn i dem, og de sto på føttene sine, og 

stor frykt kom over dem som så dem. 12 Og de hørte en høy røst fra Himmelen si til dem: 

«Kom opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, og fiendene deres så dem. 13 I samme 

stund kom det et stort jordskjelv, og tiendedelen av byen falt. I jordskjelvet ble sju tusen 

mennesker drept, og de andre ble fylt av frykt og ga Himmelens Elåhim ære. 

Til toppen 

Parasha 23 Brit Hadashah 

Andre korinterne 

Kapittel 3 

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

barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Måshe4872, 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 Måshe, 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 haMashiyach4899 at det blir tatt bort. 15 Men 

helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Måshe blir opplest, 16 men når det 

omvender seg til Herren YHVH3068, 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 

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

herlighet, som av Herren YHVHs Ånd. 

Johannes åpenbaring 

Kapittel 15 

5 Etter dette så jeg, og se, templet, vitnesbyrdets bolig i Himmelen, ble åpnet. 6 Og ut av 

templet kom de sju englene som hadde de sju plagene, kledd i rent, skinnende lin. Og de 

hadde sine bryst ombundet med gullbånd. 7 Ett av de fire livsvesener ga da sju gullskåler til 
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de sju englene, fulle av Elåhims430 vrede, Han som lever i all evighet. 8 Templet ble fylt med 

røyk fra Elåhims herlighet og fra Hans kraft, og ingen var i stand til å gå inn i templet før de 

sju plagene fra de sju englene var fullført. 
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