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Matteus / Mattityahu 

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 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. 

Filipperne 

Kapittel 3 

12 Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men 

jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Yeshua3444 haMashiyach4899 også har 

grepet tak i meg. 13 Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: 

Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. 14 Jeg jager mot 

målet, mot den seierspris som Elåhim fra det høye kalte oss til i Yeshua haMashiyach. 15 La 

oss altså, så mange som er modne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal 

Elåhim også åpenbare dette for dere. 16 Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter 

etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. 

Parasha 43 Brit Hadashah  

Jakob / Ya’akov 

Kapittel 4 

1 Hvor kommer krigene og stridighetene blant dere fra? Kommer de ikke fra lystene deres, 

som fører krig i lemmene deres? 2 Dere begjærer, og har ikke. Dere dreper og misunner, og 

kan ikke få. Dere kjemper og kriger, likevel har dere ikke, fordi dere ikke ber. 3 Dere ber og 

får ikke, fordi dere ber galt, for at dere skal sløse det bort i deres lyster. 

4 Dere horkarer og horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot 

Elåhim? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Elåhims fiende. 5 Eller 

mener dere at Skriften taler tomme ord når den sier: Den Ånd som bor i oss, søker etter 

nidkjærhet? 6 Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: «Elåhim står de stolte imot, 

men de ydmyke gir Han nåde.» 

7 Underordne dere derfor under Elåhim! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. 8 Hold 

dere nær Elåhim, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere syndere! Og 

rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider! 9 Klag og sørg og gråt! La deres 

latter bli vendt til sorg og deres glede til bedrøvelse. 10 La dere ydmyke for YHVH, og Han 

skal opphøye dere. 
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11 Tal ikke ondt om hverandre, søsken. Den som taler ondt om en bror og dømmer sin bror, 

taler ondt om loven og dømmer loven. Men hvis du dømmer loven, er du ikke lovens gjører, 

men dens dommer. 12 Det er én Lovgiver, det er Han som har kraft til å frelse og til å føre i 

fortapelse. Hvem er da du som dømmer en annen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


