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Matteus  

Kapittel 5 

31 Videre er det sagt: «Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne et skilsmissebrev.»      
32 Men Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, er 

årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt, bryter 

ekteskapet. 

Til toppen 

Kapittel 19 

3 Fariseerne kom også til Ham for å prøve Ham. Og de sa til Ham: «Er det tillatt for en mann 

å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn?» 4 Han svarte og sa til dem: «Har dere 

ikke lest at Han som gjorde dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og kvinne 5 og sa: 

«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal 

være ett legeme »? 6 Så er de ikke lenger to, men ett legeme. Derfor, det Gud har 

sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.» 

7 Da sa de til Ham: «Hvorfor ga da Moshe befaling om å gi kona et skilsmissebrev, for så å 

sende henne bort?» 8 Han sa til dem: «På grunn av deres harde hjerte tillot Moshe dere å 

skille dere fra deres koner, men fra begynnelsen var det ikke slik. 9 Men Jeg sier dere: Den 

som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, 

bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.» 

10 Disiplene Hans sa til Ham: «Hvis det er slik med en mann og hans kone, da er det bedre 

ikke å gifte seg.» 11 Men Han sa til dem: «Ikke alle kan forstå dette Ordet, men bare de som 

det er blitt gitt: 12 For det finnes evnukker som er født slik fra mors liv, og det er evnukker 

som er gjort til det av mennesker. Og det er evnukker som har gjort seg selv til det for 

Himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å godta dette, skal godta det.»  

Til toppen 

Kapittel 22 

23 Samme dag kom saddukeere til Ham – det er de som sier at det ikke er noen 

oppstandelse – og de spurte Ham 24 og sa: «Mester, Moshe sa at om en mann dør uten å ha 

barn, skal hans bror gifte seg med hans kone og slik gi sin bror en etterkommer. 25 Nå var 

det sju brødre hos oss. Den første døde etter at han hadde giftet seg. Han hadde ikke barn, 

og etterlot derfor sin kone til sin bror. 26 På samme måte var det også med den andre og 



den tredje, helt til den sjuende. 27 Sist av alle døde også kvinnen. 28 Hvem av de sju skal hun 

da være kone til i oppstandelsen? For de hadde jo alle hatt henne.» 

29 Yeshua svarte og sa til dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller 

ikke Guds kraft. 30 For i oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort, men de er 

som Guds engler i Himmelen. 31 Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere ikke 

lest det som er sagt dere av Gud, når Han sier: 32 «Jeg er Avrahams Gud, Yitzchaks Gud og 

Yaakovs Gud.» Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes.» 

Til toppen 

Første korinterne  

Kapittel 5  

1 I det hele fortelles det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke en gang blir nevnt blant 

hedningene, at en mann lever sammen med sin fars kone! 2 Og dere er oppblåste, når dere 

heller burde sørge, slik at han som har gjort denne gjerningen, kunne bli støtt ut fra dere.    
3 For sannelig, selv om jeg er fraværende i kroppen, er jeg til stede i ånden, og som om jeg 

var til stede, har jeg allerede dømt ham som har gjort denne gjerningen. 4 I vår Herre 

Yeshuas Messias navn, når dere er samlet og min ånd er med dere, sammen med vår Herre 

Yeshuas Messias kraft, 5 overgi da den det gjelder, til Satan til kroppens ødeleggelse, for at 

hans ånd kan bli frelst på Herren Yeshuas Dag. 

Til toppen 

Kapittel 9  

4 Har vi ikke rett til å spise og drikke? 5 Har vi ikke rett til å ta med oss en troende kone, slik 

som også de andre apostlene gjør, Herrens brødre og Kefa? 6 Eller er det bare Barnabas og 

jeg som ikke har rett til å slippe å arbeide? 7 Hvem går noensinne til krig for egen regning? 

Hvem planter en vingård og spiser ikke av dens frukt? Eller hvem gjeter en buskap og 

drikker ikke av melken fra buskapen? 8 Sier jeg dette ut fra menneskelig tankegang, eller 

sier ikke også loven det samme? 9 For det er skrevet i Moseloven: Du skal ikke binde mulen 

på en okse som tråkker ut kornet. Er det oksene Gud har omsorg for? 10 Eller sier Han det 

egentlig for vår skyld? Uten tvil er det for vår skyld at dette er skrevet: Den som pløyer, skal 

pløye med håp, og den som tresker med håp, skal ha del i sitt håp. 11 Dersom vi har sådd 

den åndelige sæd hos dere, er det da for mye om vi høster materielle goder fra dere?          
12 Hvis det er andre som har del i denne retten hos dere, har ikke vi det enda mer? Likevel 

har vi aldri brukt denne retten, men utholder alt, for at vi ikke skal hindre Messias 

evangelium. 

13 Vet dere ikke at de som gjør tjeneste med de hellige ting, spiser av det som hører templet 

til, og de som tjener ved alteret, har sin del fra alteret? 14 Slik har Herren også bestemt at de 

som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet. 



15 Men ikke noen av disse rettighetene har jeg gjort bruk av. Og jeg har heller ikke skrevet 

dette for at disse rettighetene skulle bli gitt meg. For det ville være bedre for meg å dø enn 

at noen skulle gjøre min ros til intet. 16 For dersom jeg forkynner evangeliet, så er ikke det 

til ros for meg. For det er en tvang som ligger på meg. Ja, ve meg om jeg ikke forkynner 

evangeliet! 17 For dersom jeg gjør dette frivillig, får jeg lønn. Men hvis dette ikke er mitt 

eget valg, er jeg blitt betrodd en forvaltning. 18 Hva er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner 

evangeliet, kan bære fram Messias evangelium vederlagsfritt, slik at jeg ikke misbruker min 

rett ved evangeliet. 

Til toppen 

Galaterne 

Kapittel 3  

9 Så blir da de som er av tro, velsignet sammen med den troende Avraham. 10 For så mange 

som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver 

den som ikke holder fast på alle de ord som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør dem.     
11 Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er klart, for den som er rettferdig av 

tro skal leve. 12 Men loven er ikke av tro, men den sier jo: Det menneske som gjør det 

budene sier, skal leve ved dem. 13 Messias har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han 

ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et 

tre, 14 for at Avrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Messias Yeshua, for at 

vi ved troen kunne få Ånden, som det var gitt løfte om. 

Til toppen 

Første Timoteus 

Kapittel 5 

17 De eldste som er gode ledere, skal regnes verdige til dobbel ære, særlig de som arbeider 

med ordet og læren. 18 For Skriften sier: Du skal ikke binde mulen på en okse mens den 

tråkker ut kornet, og: arbeideren er sin lønn verd . 

Til toppen 

 

 

 


