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Romerne 

Kapittel 9 

30 Hva skal vi da si? At hedningefolkene som ikke søkte rettferdigheten, har fått 

rettferdighet, men det er den rettferdigheten som er av tro. 31 Men Israel som søkte 

rettferdighetens lov, har ikke grepet rettferdighetens lov. 32 Hvorfor? Fordi de ikke søkte 

den ved tro, men ved lovgjerninger. For de snublet over snublesteinen. 33 Som det står 

skrevet: Se, Jeg legger i Sion en snublestein og en klippe til anstøt, og hver den som tror på 

Ham, skal ikke bli gjort til skamme. 

Kapittel 10 

1 Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. 2 For jeg kan 

bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med erkjennelse. 3 Fordi de er uvitende om 

Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet, har de ikke underordnet seg 

Guds rettferdighet. 4 For Messias er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror.        
5 For Moshe skriver om den rettferdighet som er av loven: «Det mennesket som gjør disse 

ting, skal leve ved dem.» 6 Men rettferdigheten av troen taler på denne måten: Si ikke i ditt 

hjerte: Hvem skal stige opp til Himmelen? – det vil si for å hente Messias ned – 7 eller: Hvem 

skal fare ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Messias opp fra de døde. 8 Men hva sier 

den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte – det er troens ord som vi forkynner: 9 

For dersom du bekjenner Herren Yeshua med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har 

oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 

10 For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. 11 

Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme. 12 For det er ingen 

forskjell på jøde og greker, for Han er den samme Herre over alle, Han er rik nok for alle 

som kaller på Ham. 13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 

Hebreerne 

Kapittel 12 

14 Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet; uten den skal ingen se Herren.        
15 Vær på vakt så ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen bitterhetens rot 

skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den. 

 

 

 


