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Romerne 

Kapittel 6 

8 Men døde vi med Messias, da tror vi at vi også skal leve med Ham, 9 fordi vi vet at etter at 

Messias er oppreist fra de døde, dør Han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over Ham.    
10 For den døden Han døde, den døde Han for synden én gang for alle, men det livet Han 

lever, det lever Han for Gud. 11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men 

levende for Gud i Messias Yeshua, vår Herre. 

12 La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i 

dens lyster. 13 Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til 

tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud som de som av døde er blitt 

levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.     
14 For synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden. 

15 Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte!      
16 Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere 

tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er 

under lydigheten som fører til rettferdighet? 17 Men Gud være takk! Selv om dere har vært 

slaver under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble 

overgitt til. 18 Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten.   
19 Jeg bruker menneskelige uttrykk på grunn av deres kjøtts skrøpelighet. For på samme 

måte som dere før stilte lemmene deres fram som tjenere for urenheten og for 

lovløsheten, til lovløshet, slik skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for 

rettferdigheten, til helliggjørelse. 20 For da dere var syndens slaver, var dere frie fra 

rettferdigheten. 21 Hva slags frukt hadde dere den gang? Slik frukt som dere nå skammer 

dere over, slikt som har døden som mål. 22 Men nå, siden dere er blitt satt fri fra synden og 

er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv. 
23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Messias Yeshua, vår Herre. 

Til toppen 

Matteus  

Kapittel 9 

20 Og se, en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år, kom bakfra og rørte ved kanten av 

klærne Hans. 21 For hun sa med seg selv: «Hvis jeg bare kan få røre ved klærne Hans, så skal 



jeg bli helbredet.» 22 Men Yeshua snudde seg, og da Han så henne, sa Han: «Vær frimodig, 

datter, din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund. 

23 Da Yeshua kom til forstanderens hus og så fløytespillerne og den støyende mengden, 24 sa 

Han til dem: «Gjør plass, for piken er ikke død, men hun sover.» Og de bare lo av Ham.        
25 Men da folkemengden var sendt utenfor, gikk Han inn og tok henne ved hånden, og piken 

sto opp. 26 Og nyheten om dette spredte seg utover i hele det området. 

Til toppen 

Markus 

Kapittel 5 

24 --- en stor folkemengde fulgte Ham og trengte seg om Ham. 25 Nå var det en kvinne som 

hadde hatt store blødninger i tolv år, 26 og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun 

hadde brukt opp alt hun eide, uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. 27 Da hun 

hørte om Yeshua, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen Hans. 28 Hun sa: 

«Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne Hans, så blir jeg helbredet.» 29 Straks tørket kilden for 

blødningene hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra plagen. 30 Og 

Yeshua, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra Ham, snudde seg i mengden og sa: 

«Hvem var det som rørte ved klærne Mine?» 31 Men disiplene Hans sa til Ham: «Du ser 

mengden som trenger seg rundt Deg, og Du sier: Hvem rørte ved Meg? » 32 Han så seg 

omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette. 33 Og kvinnen kom redd og skjelvende, 

vel vitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran Ham og fortalte Ham hele 

sannheten. 34 Og Han sa til henne: «Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet 

fra din plage!» 

Til toppen 

Lukas  

Kapittel 8 

42 ---. Men mens Han gikk, trengte folkemengden seg inn på Ham. 43 En kvinne som hadde 

hatt blødninger i tolv år, og som hadde brukt alt hun hadde til livets opphold på leger og 

ikke kunne bli legt av noen, 44 kom nå bakfra og rørte ved kanten av kappen Hans. Og straks 

stanset blødningen hennes. 45 Og Yeshua sa: «Hvem var det som rørte Meg?» Da alle 

nektet, sa Peter og de som var med ham: «Mester, folkemengden trenger på og presser 

Deg, og Du sier: Hvem var det som rørte ved Meg?» 46 Men Yeshua sa: «Noen var det som 

rørte ved Meg, for Jeg merket at det gikk kraft ut fra Meg.» 47 Da kvinnen innså at hun ikke 

kunne skjule seg, kom hun skjelvende og falt ned foran Ham. Og hun forklarte for Ham 

foran hele folket hva som var grunnen til at hun hadde rørt ved Ham, og hvordan hun ble 

helbredet med det samme. 48 Og Han sa til henne: «Datter, vær ved godt mot, din tro har 

frelst deg. Gå bort i fred!» 

Til toppen 



Hebreerne 

Kapittel 13 

4 Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer 

og ekteskapsbrytere skal Gud dømme. 

Til toppen 

 


