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Hebreerne 

Kapittel 10 

1 For hatårah8451 (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. 2 For ville de ikke da ha sluttet med å bære 

ofrene fram? For de som hadde del i denne tjenesten og som én gang var renset, ville da 

ikke lenger ha synd på samvittigheten. 3 Men i disse ofringene ligger det hvert år en 

påminnelse om synder. 4 For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort 

synder. 

5 Derfor, idet Han kommer inn i verden, sier Han: «Offer og gave ville Du ikke ha, men en 

kropp har Du forberedt for Meg. 6 Brennoffer og syndoffer hadde Du ikke behag i. 7 Da sa 

Jeg: Se, Jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om Meg – for å gjøre Din vilje, Elåhim430.» 

8 Først sier Han: «Offer og gave, brennoffer og syndoffer, ville Du ikke ha, og Du hadde 

heller ikke behag i dem» – det som altså etter loven blir båret fram. 9 Deretter sa Han: «Se, 

Jeg kommer for å gjøre Din vilje, Elåhim.» Han tar bort det første, så Han kan innsette det 

andre. 10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av Yeshua3444 haMashiyach4899 sin 

kropp én gang for alle. 

11 Og hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger fram de samme ofrene, 

som aldri kan ta bort synder. 12 Men etter at Han hadde båret fram ett evig offer for synder, 

satte Denne Presten seg ved Elåhims høyre hånd. 13 Fra da av venter Han inntil Hans fiender 

blir lagt som skammel under Hans føtter. 14 For ved ett offer har Han for all evighet gjort 

dem fullkomne som blir helliget. 

15 Men Ruach haKådesh (Den Hellige Ånd) vitner også om dette for oss. For etter at Han 

tidligere hadde sagt: 16 «Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier 

Herren YHVH3068: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.» 
17 Og: «Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.» 

18 Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. 

Til toppen 

Kapittel 13 

10 Vi har et alter, og de som tjener i tabernaklet, har ingen rett til å ete av det. 11 For 

offerdyrenes kadavre blir brent utenfor leiren, etter at øverstepresten har båret blodet 

deres inn i helligdommen til sonoffer. 12 Derfor led også Yeshua utenfor porten, for at Han 
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kunne hellige folket med sitt eget blod. 13 La oss derfor gå bort til Ham, utenfor leiren, for å 

bære Hans vanære. 14 For her har vi ingen blivende by, men vi søker den kommende. 15 La 

oss derfor, ved Ham, alltid bære fram lovprisningsoffer for Elåhim, det vil si frukt av lepper 

som lover Hans navn. 

16 Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for Elåhim har behag i slike offer. 

Til toppen 

Romerne 

Kapittel 8 

1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Yeshua haMashiyach, de som ikke 

vandrer etter kjøttet, men etter Ånden. 2 For livets Ånds lov har i Yeshua haMashiyach gjort 

meg fri fra syndens og dødens lov. 3 For det som var umulig for loven, fordi den var 

maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Elåhim ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøtts 

lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjøttet, 4 for at lovens rettferdige krav 

skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden. 5 For de som 

lever etter kjøttet, retter sinnet mot det som hører kjøttet til, men de som lever etter 

Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til. 6 For kjøttets sinnelag er død, men 

Åndens sinnelag er liv og fred. 7 For kjøttets sinnelag er fiendskap mot Elåhim, for det bøyer 

seg ikke inn under Elåhims lov og har heller ikke evne til det. 8 De som da styres av kjøttet, 

kan ikke være til behag for Elåhim. 

9 Men dere styres ikke av kjøttet, men av Ånden, så sant Elåhims Ånd bor i dere. Hvis noen 

ikke har Mashiyah sin Ånd, hører han ikke Ham til. 10 Og dersom Mashiyach er i dere, er vel 

kroppen død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men hvis 

Hans Ånd som oppreiste Mashiyach fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste 

Mashiyach fra de døde, også levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin Ånd som bor 

i dere. 

12 Derfor, søsken, er vi ikke skyldige overfor kjøttet, slik at vi skulle leve etter kjøttet. 13 For 

dersom dere lever etter kjøttet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper legemets 

gjerninger, skal dere leve. 

Til toppen 

 

 


