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Johannes (Yohanan) 

Kapittel 7 

37 På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jeshoa fram, ropte ut og sa: «Om 

noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. 38 Den som tror på Meg, som Skriften har 

sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» 39 Men dette sa Han om 

Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Roach haKådesh (Den Hellige 

Ånd) var ennå ikke gitt, siden Jeshoa ennå ikke var herliggjort. 

40 Mange i folkemengden som hørte dette ord, sa da: «Han er i sannhet Profeten.» 41 Andre 

sa: «Han er Messias.» Men noen sa: «Skal Messias komme fra Galil? 42 Har ikke Skriften sagt 

at Messias kommer fra Davids slekt og fra byen Beit-Lechem, som David var fra?» 43 Slik ble 

det splid blant folket på grunn av Ham. 44 Nå ville noen av dem gripe Ham, men ingen la 

hånd på Ham. 

45 Så kom tjenerne tilbake til Kåhenim gadål og P’roshim (Fariseerne), som spurte dem: 

«Hvorfor har dere ikke tatt Ham med?» 46 Tjenerne svarte: «Aldri har noe menneske talt slik 

som Dette Menneske!» 47 Da svarte p’roshim dem: «Er også dere forført? 48 Har vel noen av 

rådsherrene eller p’roshim trodd på Ham? 49 Men denne folkehopen som ikke kjenner 

tårahen, er forbannet.» 

50 Nakdimån, han som kom til Jeshoa om natten og selv var en av dem, sier da til dem:        
51 «Dømmer vår lov et menneske før den hører ham og vet hva han gjør?»52 De svarte og sa 

til ham: «Er også du fra Galil? Undersøk og se at ingen profet har stått fram fra Galil!»  

Først korinterne 

Kapittel 5 

9 Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha samfunn med dem som lever i hor.        
10 Men da mente jeg ikke dem som lever i hor som verdens barn, eller de grådige eller 

pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da ville dere være nødt til å gå ut av verden.         
11 Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfunn med noen som kalles en bror, og 

som lever i hor, eller som er grådig, eller er en avgudsdyrker eller en spotter eller en 

drukkenbolt eller en pengeutpresser, at dere ikke en gang skal spise sammen med en slik 

person. 12 For hva har jeg med å dømme også dem som er utenfor? Er det ikke dem som er 

innenfor, dere dømmer? 13 Men dem som er utenfor, er det Gud som dømmer. Derfor: Driv 

denne onde ut fra dere! 

Første Johannes 

Kapittel 4 

1 Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Elåhim. For mange falske 

profeter er gått ut i verden. 2 På dette kjenner dere Elåhims Ånd: Hver ånd som bekjenner 



at Jeshoa haMashiach er kommet i kjøtt og blod, er av Elåhim. 3 Og hver ånd som ikke 

bekjenner at Jeshoa haMashiach er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Elåhim. Og dette er 

Antimessias ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden. 

4 Dere er av Elåhim, barn, og har seiret over dem. For Han som er i dere, er større enn han 

som er i verden. 5 De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører på dem. 6 Vi 

er av Elåhim. Den som kjenner Elåhim, hører på oss. Den som ikke er av Elåhim, hører ikke 

på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 

 

 

 


