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Matteus  

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 Herren.» 34 Men Jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, 

verken ved Himmelen, for den er Guds 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. 

43 Dere har hørt at det er sagt: «Du skal elske din neste og hate din fiende.» 44 Men Jeg sier 

dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater 

dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. 45 Slik skal dere være 

barn av deres Far i Himmelen. For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det 

regne over rettferdige og urettferdige. 46 Hvis dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn 

har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? 47 Og hvis dere bare hilser på deres 

egne venner, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme?     
48 Derfor skal dere være fullkomne, som deres Far i Himmelen er fullkommen. 

Til toppen 

Matteus  

Kapittel 15 

1 De skriftlærde og fariseerne som var fra Jerusalem, kom da til Yeshua og sa: 2 «Hvorfor 

bryter disiplene Dine de eldstes forskrifter? For de vasker ikke hendene sine når de spiser 

brød.» 3 Han svarte og sa til dem: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne 

forskrifter? 4 For Gud har befalt og sagt: «Hedre din far og din mor». og: «Den som 

forbanner far eller mor, skal sannelig dø.» 5 Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: 

Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud, 6 så trenger han ikke å ære sin far 



eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter. 7 Hyklere! Jesaja 

profeterte rett om dere da han sa: 

8 «Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med sine lepper, men 

deres hjerte er langt borte fra Meg. 9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser 

menneskebud som om det var den rette lære. »» 

10 Da Han hadde kalt til seg folkemengden, sa Han til dem: «Hør og forstå: 11 Det er ikke det 

som kommer inn gjennom munnen, som gjør et menneske urent. Men det som går ut av 

munnen, det gjør et menneske urent.» 

Til toppen 

Matteus  

Kapittel 19 

16 Se, det kom en og sa til Ham: «Gode Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?»      
17 Da sa Han til ham: «Hvorfor kaller du Meg god? Ingen er god uten Én – Gud. Men hvis du 

vil gå inn til livet, så hold budene!» 18 Han sa til Ham: «Hvilke?» Yeshua sa: «Du skal ikke 

drepe. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd. 19 

Hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv. » 20 Den unge mannen sa 

til Ham: «Alt dette har jeg holdt fra min ungdom. Hva er det fremdeles jeg mangler?»          
21 Yeshua sa til ham: «Hvis du vil være fullkommen, så gå og selg det du eier og gi det til de 

fattige, og du skal få en skatt i Himmelen, og kom, følg Meg!» 22 Men da den unge mannen 

hørte disse ord, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. 

23 Da sa Yeshua til disiplene sine: «Sannelig sier Jeg dere: Det er vanskelig for en rik å 

komme inn i Himlenes rike. 24 Igjen sier Jeg dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom 

et nåløye, enn for en rik å gå inn i Guds rike.» 25 Da disiplene Hans hørte det, ble de meget 

forskrekket og sa: «Hvem kan da bli frelst?» 26 Men Yeshua så på dem og sa til dem: «For 

mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» 27 Da svarte Peter og sa til Ham: «Se, 

vi har forlatt alt og fulgt Deg. Hvordan skal det bli for oss?» 28 Yeshua sa til dem: «Sannelig 

sier Jeg dere: I gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, skal også 

dere som har fulgt Meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 29 Og hver den 

som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller kone eller barn eller 

åkrer for Mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv. 30 Men mange som er de 

første, skal bli de siste, og de siste de første. 

Til toppen 

Matteus  

Kapittel 22 

33 Og da folkemengden hørte dette, ble de meget forundret over Hans lære. De skriftlærde 

spør om det største bud 34 Men da fariseerne hørte at Han hadde fått saddukeerne til å tie, 

samlet de seg. 35 En av dem, en lovlærd, stilte da et spørsmål for å prøve Ham, og sa:           



36 «Mester, hva er det største budet i loven?» 37 Yeshua sa til ham: «Du skal elske Herren 

din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand». 38 Dette er det første 

og største budet. 39 Men et annet er like stort: «Du skal elske din neste som deg selv».         
40 Hele loven og profetene henger på disse to budene. Hvordan kan David kalle sin Sønn 

Herre? 

Til toppen 

Markus 

Kapittel 7 

1 Da samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg sammen om Ham. De var kommet fra 

Jerusalem. 2 Da de så noen av disiplene Hans spise brød med urene, det vil si uvaskede 

hender, hadde de funnet noe å angripe. 3 For fariseerne og alle jøder spiser ikke uten at de 

vasker hendene sine med en håndfull vann, dette for å overholde forskriften fra de gamle.   
4 Når de kommer fra torget, spiser de ikke uten at de vasker seg. Og det er også mange 

andre bud de har overtatt og holder, slik som det å vaske beger, øser, kobberkar og benker. 

5 Da spurte fariseerne og de skriftlærde Ham: «Hvorfor følger ikke disiplene Dine forskriften 

fra de gamle, men spiser brød med uvaskede hender?» 6 Han svarte og sa til dem: «Rett 

profeterte Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med sine 

lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg. 7 Og forgjeves tilber de Meg, når de 

underviser menneskebud som om det var den rette lære. 

8 For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter – slik som 

vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.» 9 Han sa til dem: «Altfor 

lettvint forkaster dere Guds bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter. 10 For 

Moshe sa: « Hedre din far og din mor,» og: « Den som forbanner far eller mor, skal sannelig 

dø.» 11 Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er 

korban – det vil si: en gave til Gud – 12 da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far 

eller sin mor. 13 Og dere setter Guds Ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. 

Og mange lignende skikker følger dere.» 

14 Da Han hadde kalt hele folkemengden til seg, sa Han til dem: «Hør på Meg, alle sammen, 

og forstå: 15 Det er ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, som kan gjøre ham 

uren. Men det som går ut av ham, er det som gjør mennesket urent. 16 Hvis noen har ører å 

høre med, la ham høre!» 

17 Da Han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom Hans disipler og 

spurte Ham om lignelsen. 18 Så sa Han til dem: «Er også dere like uforstandige? Skjønner 

dere ikke at alt det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan gjøre ham uren? 19 For 

det kommer ikke inn i hans hjerte, men går ned i hans mage, og det blir borte. Slik blir all 

mat renset.» 20 Og Han sa: «Det som kommer ut av mennesket, er det som gjør mennesket 

urent. 21 For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, ekteskapsbrudd, 



hor, mord, 22 tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, stolthet og 

dårskap. 23 All denne ondskapen kommer innenfra og gjør mennesket urent.» 

Til toppen 

Markus  

Kapittel 12 

28 Så kom en av de skriftlærde. Han hadde hørt dem samtale med hverandre, og forsto at 

Han svarte dem godt. Derfor spurte han Ham: «Hvilket er det første av alle bud?» 

29 Yeshua svarte ham: «Det første av alle budene er: Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er 

Én. 30 Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din 

forstand og av all din kraft. Dette er det første budet. 31 Og det andre, som er likt det, er 

dette: Du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke noe annet bud som er større enn 

disse.» 

32 Så sa den skriftlærde til Ham: «Det er rett, Mester, Du har talt sannheten, for det er én 

Gud, og det er ingen andre enn Ham. 33 Og å elske Ham av hele hjertet, med all forstand, av 

hele sjelen, og av all kraft, og å elske sin neste som seg selv, er mer enn alle brennoffer og 

slaktoffer.» 34 Da Yeshua så at han svarte klokt, sa Han til ham: «Du er ikke langt borte fra 

Guds rike.» Men etter dette våget ingen å spørre Ham. 

Til toppen 

Lukas  

Kapittel 10 

25 Og se, en lovlærd sto fram og fristet Ham og sa: «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig 

liv?» 26 Han sa til ham: «Hva er skrevet i loven? Hvordan leser du i den?» 27 Han svarte og 

sa: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av 

hele ditt sinn, og din neste som deg selv. » 28 Og Han sa til ham: «Du har svart rett. Gjør 

dette, og du skal leve.» 

29 Men fordi han ville rettferdiggjøre seg selv, sa han til Yeshua: «Og hvem er min neste?»  
30 Yeshua tok opp dette og sa: «Et menneske gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt 

blant røvere. De tok av ham klærne, slo ham, forsvant og lot ham ligge igjen halvdød. 31 Nå 

hendte det at en prest kom nedover den samme veien. Og da han så ham, gikk han forbi på 

den andre siden. 32 Likeså kom en levitt til stedet, også han så ham og gikk forbi på den 

andre siden. 

33 Men en samaritan var også ute på reise og kom dit hvor han var. Og da han så ham, viste 

han dyp medlidenhet med ham. 34 Så gikk han bort til ham, forbandt sårene hans og helte 

olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, tok ham til et vertshus og tok seg 

av ham. 35 Neste dag da han skulle dra videre, tok han fram to denarer, ga dem til husverten 

og sa til ham: Stell ham! Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg tilbake når 



jeg kommer igjen. 36 Hvem av disse tre synes du var en neste for ham som falt blant 

røvere?» 37 Han sa: «Han som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Yeshua til ham: «Gå du 

og gjør det samme!» 

38 Da de gikk videre, kom Han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta ønsket Ham 

velkommen i sitt hus. 39 Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved 

Yeshuas føtter og lyttet til Hans ord. 

Til toppen 

Romerne  

Kapittel 13 

8 Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste, har 

oppfylt loven. 9 For budene: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, 

du skal ikke vitne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle 

sammenfattet i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv. 10 Kjærligheten gjør ikke 

noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. 

Til toppen 

Galaterne  

Kapittel 5 

13 For dere, søsken, er blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for 

kjøttet, men tjen hverandre ved kjærligheten! 14 For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig 

dette: Du skal elske din neste som deg selv! 15 Men dersom dere biter og eter hverandre, så 

pass på at dere ikke eter hverandre opp! 

16 Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjøttets begjær. 17 For kjøttet 

står imot Ånden og Ånden imot kjøttet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke 

skal gjøre de ting dere vil. 18 Men hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven. 

19 Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt,       
20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, 

partier, 21 misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om 

disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de 

som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. 

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike. 

24 Og de som tilhører Messias, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. 25 Hvis 

vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden! 

26 La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre og misunner hverandre. Bær 

hverandres byrder! 



Til toppen 

Jakob  

Kapittel 2 

1 Mine søsken, dere kan ikke fastholde troen på vår Herre Yeshua Messias, herlighetens 

Herre, samtidig som dere gjør forskjell på folk. 2 For hvis det skulle komme en mann med 

gullring inn i forsamlingen deres, i fine klær, og det også skulle komme inn en fattig mann i 

skitne klær, 3 og dere viser ham oppmerksomhet som går med de fine klærne, og sier til 

ham: «Du kan sitte her på en god plass,» og dere sier til den fattige mannen: «Du kan stå 

der,» eller: «Sett deg her ved fotskammelen min,» 4 har dere ikke da vist at dere gjør 

forskjell på folk hos dere, og at dere er blitt dommere med onde tanker? 

5 Hør, mine kjære søsken: Har ikke Gud utvalgt de fattige i denne verden til å være rike i 

troen og arvinger til det riket Han lovte til dem som elsker Ham? 6 Men dere har vanæret 

den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere og trekker dere inn for domstolene? 7 

Er det ikke de som spotter det gode navnet som dere er kalt ved? 8 Hvis dere virkelig 

oppfyller den kongelige loven etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør 

dere det rette . 9 Men hvis dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og av loven blir dere 

dømt skyldige som overtredere.  

Til toppen 

1. Peter  

Kapittel 1 

13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres håp fullt og helt til den 

nåde som skal bli gitt dere ved Yeshua Messias åpenbarelse. 14 Som lydige barn skal dere 

ikke innrette dere etter de tidligere lystene, som dere før, i deres uvitenhet, levde i. 15 Men 

slik Han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd, 16 for det er 

skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er hellig. 

17 Og når dere påkaller Far, Han som uten å gjøre forskjell dømmer etter enhvers gjerning, 

så gå med frykt all den tid dere er utlendinger her. 18 For dere vet at det ikke var med 

forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra 

fedrene, 19 men med det dyrebare Messias blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.        
20 Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble først 

åpenbart i disse siste tider for deres skyld, 21 dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste 

Ham fra de døde og ga Ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud. 

Til toppen 

 


