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Matteus
Kapittel 4
1

Da ble Yeshua av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Og da Han
hadde fastet i førti dager og førti netter, ble Han til slutt sulten. 3 Da fristeren kom til Ham,
sa han: «Hvis Du er Guds Sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.» 4 Men Han svarte og
sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av
Guds munn.»
5

Da tok djevelen Ham med opp til Den hellige by, stilte Ham på templets tinde. 6 og sa til
Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler
befaling om deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen
stein.»
7

Yeshua sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.»

8

Igjen tok djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell og viste Ham alle verdens riker og
deres herlighet. 9 Og han sa til Ham: «Alt dette vil jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe
meg.» 10 Da sa Yeshua til ham: «Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud
skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.» 11 Da forlot djevelen Ham, og se, engler kom og
tjente Ham.
Lukas
Kapittel 4
1

Yeshua, som var fylt av Den Hellige Ånd, vendte tilbake fra Jordan og ble ledet ut i
ødemarken av Ånden. 2 Der ble Han fristet av djevelen i førti dager. Og i de dagene spiste
Han ingenting, og etterpå, da de dagene var omme, ble Han sulten. 3 Og djevelen sa til Ham:
«Hvis Du er Guds Sønn, så tal til denne steinen slik at den blir til brød.» 4 Men Yeshua svarte
ham og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds Ord.»
5

Så tok djevelen Ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han Ham alle verdens
riker. 6 Og djevelen sa til Ham: «Til Deg vil jeg gi all denne makt og disse rikers herlighet. For
dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil. 7 Så hvis Du bare vil tilbe meg, skal
alt dette være Ditt.» 8 Og Yeshua svarte med å si til ham: «Vik bak Meg, Satan! For det står
skrevet: Herren Din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.»
9

Så førte han Ham til Jerusalem, stilte Ham på templets tinde og sa til Ham: «Hvis Du er
Guds Sønn, så kast Deg ned herfra. 10 For det er skrevet: For Han skal gi sine engler befaling
om deg, at de skal bevare deg, 11 og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din
fot mot noen stein.
12

Og Yeshua svarte og sa til ham: «Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud.» 13 Da
djevelen hadde fullført all fristelsen, for han bort fra Ham inntil en passende tid.

Jokob
Kapittel 5
7

Vær derfor tålmodige, søsken, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på
jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og senregn. 8 Vær
også dere tålmodige! Styrk hjertene deres, for Herrens gjenkomst er nær. 9 Klag ikke på
hverandre, søsken, så dere ikke skal bli fordømt. Se, Dommeren står for døren! 10 Mine
søsken, ta profetene, de som talte i Herrens navn, som forbilde på lidelse og tålmodighet.
11
Se, dem som holder ut, priser vi salige. Dere har hørt om Jobs utholdenhet og sett
avslutningen som Herren ga, for Herren er overveldende rik på medlidenhet og
barmhjertighet.
Romerne
Kapittel 8
31

Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke
sparte sin egen Sønn, men ga Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss
alle ting med Ham? 33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som
rettferdiggjør. 34 Hvem er den som fordømmer? Det er Messias som døde, ja, mer enn det,
som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for
oss. 35 Hvem kan skille oss fra Messias kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød,
nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen
lang. Vi blir regnet som slaktesauer. 37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som
elsket oss. 38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller
myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, 39 verken høyde
eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet,
den som er i Messias Yeshua, vår Herre.

