
Parasha 54 Brit Hadashah 

Kapittel 17 

1 Seks dager deretter tok Yeshua med seg Peter, Yaakov og hans bror Johannes, og førte 

dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. 2 Og Han ble forklaret for dem. Hans ansikt 

skin te som solen, og Hans klær ble hvite som lyset. 3 Og se, Moshe og Elia viste seg for dem 

og talte med Ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Yeshua: «Herre, det er godt at vi er her. 

Hvis Du vil, så la oss lage tre hytter her, én til Deg, én til Moshe og én til Elia.» 5 Mens han 

fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over dem. Og plutselig lød det en 

røst ut av skyen, som sa: «Dette er Min Sønn, Den elskede, i Ham har Jeg velbehag. Hør 

Ham!» 6 Da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og ble meget redde. 7 Men Yeshua 

kom og rørte ved dem og sa: «Reis dere opp, og vær ikke redde!» 8 Men da de løftet blikket, 

så de ingen andre enn Yeshua alene. 

9 Da de kom ned fra fjellet, befalte Yeshua dem og sa: «Fortell ikke noen om synet før 

Menneskesønnen er oppstått fra de døde.» 

Markus 

Kapittel 9 

2 Seks dager etter tok Yeshua med seg Peter, Yaakov og Johannes og førte dem opp på et 

høyt fjell, der de var avsides, for seg selv. Og Han ble forklaret foran øynene på dem. 3 Hans 

klær ble strålende, skinnende hvite som snø, så hvite at det ikke er noen bleker på jorden 

som kan få dem så hvite. 4 Og Elia viste seg for dem sammen med Moshe, og de talte med 

Yeshua. 5 Da tok Peter til orde og sa til Yeshua: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss lage 

tre hytter, én til Deg, én til Moshe og én til Elia.» 6 Han visste nemlig ikke hva han skulle si, 

for de var veldig redde. 7 Og en sky kom og overskygget dem. Og en røst lød ut fra skyen og 

sa: «Dette er Min Sønn, Den Elskede, hør Ham!» 8 Og i samme stund, da de hadde sett seg 

omkring, så de ikke lenger noen andre hos seg uten Yeshua alene. 

9 Da de kom ned fra fjellet, påla Han dem at de ikke skulle fortelle noen om det de hadde 

sett, før Menneskesønnen hadde stått opp fra de døde. 

Lukas 

Kapittel 9 

28 Omkring åtte dager etter at Han hadde sagt disse ord, skjedde det at Han tok med seg 

Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29 Mens Han ba, fikk Hans ansikt et 

annet utseende, og kjortelen Hans ble hvit og strålende. 30 Og se, to menn snakket med 

Ham. Det var Moshe og Elia 31 som viste seg i herlighet og talte om Hans bortgang, som Han 

skulle oppfylle i Jerusalem. 32 Men Peter og de som var med ham, var tynget av søvn. Og da 

de ble helt våkne, så de Hans herlighet og de to mennene som sto sammen med Ham. 

33 Da mennene skulle til å skilles fra Ham, sa Peter til Yeshua: «Mester, det er godt at vi er 

her, la oss lage tre hytter, én til Deg, én til Moshe og én til Elia», men han visste ikke hva 



han sa. 34 Mens han sa dette, kom en sky og skygget over dem. Og de ble forferdet da de 

kom inn i skyen. 35 Og det lød en røst ut fra skyen, som sa: «Dette er Min Sønn, Den 

elskede. Hør Ham!» 36 Etter at røsten hadde lydt, var det ingen annen å finne uten Yeshua 

alene. Men de tidde om dette, og i de dager fortalte de ingen noe av alt det de hadde sett. 

Juda 

3 Dere kjære! Samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles 

frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den 

tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige. 4 For noen mennesker har sneket seg 

ubemerket inn, slike som for lenge siden ble oppskrevet til denne dommen: De er ugudelige 

som forvender Guds nåde til løsaktighet og fornekter den eneste Herre Gud og vår Herre 

Yeshua Messias. 

8 Disse drømmerne besmitter også kroppen på samme måten, de forkaster myndighet og 

spotter de høye makter. 9 Men ikke engang erkeengelen Mikael, da han stred med djevelen 

og trettet om kroppen til Moshe, våget å bære fram en spottende anklage. Men han sa: 

«YHVH refse deg!» 10 Men disse spotter det de ikke kjenner. Og alt det de forstår på en 

naturlig måte – som de ufornuftige dyr – det bruker de bare til å forderve seg selv. 

 


