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INNLEDNING

2-5 De fire evangeliene:
Mange har følt at det er behov for en tilbakeføring av evangeliene til deres jødiske/
hebraiske opprinnelse. De skriftene vi i dag betrakter som ‖grunnteksten‖ er greske.
Det første skrittet ved en versjon med rot i det hebraiske må være å få på plass, i
størst mulig grad, de opprinnelige stedsnavn og personnavn slik de virkelig var.
Det kan se ut til at en del antisemittisme og en hellenistisk trend i tidlig kirkehistorie
har satt sitt preg på de greske ‖grunntekstene‖.
Jeg har her lagt frem et forsøk på å rekonstruere de fire beretningene om Jashua fra
mitt eget ståsted. Underveis har jeg fått kommentarer og råd fra venner som er
kvalifisert teologisk og lingvistisk. Kanskje kan andre inspireres til å forbedre dette ut
fra sine synspunkter og kompetanse.
6-8 Kommentar, appendiks og translitterasjon:
Til Johannesevangeliet har jeg skrevet en kommentar med tanker jeg finner
interessante og relevante, og et appendiks i sammenheng med dette..
Jeg har skrevet litt om problemene med translitterasjon fra hebraisk til norsk. Det
finnes regler og føringer for dette for engelsk språk. For norsk kan disse ikke brukes,
og jeg har stort sett gått frem etter eget skjønn. Her kan det være rom for flere
meninger.
De følgende kapitlene er hentet fra artikler jeg har skrevet vedrørende røttene til vår
tro i den hebraiske tradisjon.
9 Den Nye Pakt:
Dette begrepet er innen kristenheten hovedsakelig basert på Paulus brever og
Hebreerbrevet. Opphavet til begrepet finnes i Jeremias kapittel 31. Den kristne
forståelsen er svært avvikende fra det opphavelige begrepet i Tanakh. Det kan synes
som det var markante meningsforskjeller mellom Jashua og hans disipler på den ene
siden og Paulus og hans meningsfeller på den annen side. Mange troende strever
med å finne en felles fortolkning av begrepet.

10-11 Jahves høytider og de hedenske høytider:
Kirken har markert sin avstandtagen fra sitt hebraiske opphav ved å forkaste Jahves
høytider og legge kristent innhold i hedenske skikker og høytider. Det opprinnelige
motivet har sannsynligvis vært å legge til rette for å vinne anseelse hos de romerske
myndigheter og å vinne popularitet i en antisemittisk verden. Hva har Jahves høytider
å gi oss som de hedenske høytidene skygger for?
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12 Bibelen og mat:
Nesten alle kulturer har sine preferanser og tabuer når det gjelder mat og drikke.
Våre hebraiske røtter har bud og forskrifter om dette. I fortellingen om Edens have er
det tale om ren vegetarisme, og dette gjelder også for det kommende paradis. Etter
Eden lar Jahve sitt folk ete kjøtt og fisk, men han setter klare regler for hva som er
rent og urent. Dyrene i Noas ark var sortert i disse to klassene. For ‖de rettferdige av
hedningene‖ foreskriver jødedommen bare at de avstår fra blod og det som er kvalt.
Kristenheten har i dag ingen regler for mat og drikke.
13 Roots, Røtter:
Dette er en artikkel skrevet for 50 års jubileet (2010) for The Congregation of Yahweh
i U.K. Artikkelen er ikke oversatt til norsk. Den tar for seg 50 års søken tilbake til de
hebraiske røtter for vår tro.
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MATITJAHU

1 Boken med Jashuas ha mashiachs ættetavle, Davids sønn, Avrahams sønn:
2

Avraham ble far til Jitzhcaq, Jitzhcaq ble far til Ja’aqov, og Ja’aqov ble far til
Jehuda og hans brødre.
3
Med Tamar ble Jehuda far til Peretz og Zerach. Peretz ble far til Chetzeron, og
Chetzeron ble far til Ram.
4
Ram ble far til Amminadav, Amminadav ble far til Nachshon, og Nachsjon ble far
til Salmon.
5
Med Rachav ble Salmon far til Boaz. Med Rut ble Boaz far til Oved, Oved ble far
til Ishai,
6
og Ishai ble far til David, kongen. Med Urijas hustru ble kong David far til
Shlomo.
7
Shlomo ble far til Rechavam, Rechavam ble far til Avijah, og Avijah ble far til
Asa.
8
Asa ble far til Jehoshafat, Jehoshafat ble far til Joram, og Joram ble far til
Uzijahu.
9
Uzijahu ble far til Jotam, Jotam ble far til Achaz, og Achaz ble far til Chizkijahu.
10
Chizkijahu ble far til Menasheh, Menasheh ble far til Amon, og Amon ble far til
Joshijahu.
11
På den tiden da de ble bortført til Babylon, ble Joshijahu far til Jekhanjahu og
hans brødre.
12
Etter at de var blitt bortført til Babylon, ble Jekhanjahu far til Shealtiel, og
Shealtiel ble far til Zeruvbael.
13
Zeruvbael ble far til Avichud, Avichud ble far til Eljakim, og Eljakim ble far til
Azur.
14
Azur ble far til Tzadok, Tzadok ble far til Jakhin, og Jakhin ble far til Elichud.
15
Elichud ble far til Elazar, Elazar ble far til Mattan, og Mattan ble far til Ja’aqov.
16
Ja’aqov ble far til Josef, Miriams mann. Av henne ble Jashua født, Han som
kalles ha mashiach.
17
Altså er alle slektsledd fra Avraham til David fjorten slektsledd, fra David inntil
bortførelsen til Bavel fjorten slektsledd og fra bortførelsen til Bavel inntil ha mashiach
fjorten slektsledd.
18

Jashuas ha mashiachs fødsel skjedde på denne måten: Etter at hans mor Miriam
var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med
barn ved den hellige ånd.
19
Hennes mann, Josef, som var tzaddik (en rettferdig), ville ikke føre offentlig
skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet.
20
Mens han grunnet på dette, se, da viste en JHVHs engel seg for ham i en drøm
og sa: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Miriam, din hustru, hjem til deg, for
det som er unnfanget i henne, er av den hellige ånd.

6

21

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jashua, for han skal frelse sitt
folk fra deres synder.»
22
Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av JHVH ved profeten
(ha navi), når han sier:
23
«Se, en ung pike skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet
Immanuel,» (som er oversatt: «El er hos oss.»)
24
Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som JHVHs engel hadde pålagt
ham, og tok sin hustru til seg.
25
Men han kjente henne ikke (hadde ikke samleie med henne) før hun hadde født
sin førstefødte sønn. Og han ga ham navnet Jashua.

2 Etter at Jashua var født i Beit Lechem i Judea i kong Hordos dager, se, da kom
magier fra land i øst til Jerushalaim.
2
Og de sa: «Hvor er den jødenes konge som er født? For vi har sett hans stjerne
i Østen og er kommet for å tilbe ham.»
3
Da kong Hordos hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele
Jerushalaim med ham.
4
Og da han hadde samlet sammen alle yppersteprestene og de skriftlærde i
folket, spurte han dem hvor ha mashiach skulle bli født.
5
Da sa de til ham: «I Beit Lechem i Judea (Jehuda), for slik er det skrevet ved
profeten:
6
Men du, Beit Lechem i Jehudas land, du er slett ikke den ringeste blant fyrstene i
Jehuda. For ut fra deg skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde for mitt folk
Israel.»
7
Da fikk Hordos av magiene greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han
hadde kalt dem til seg i hemmelighet..
8
Og han sendte dem til Beitlechem og sa: «Gå og let grundig etter det lille barnet!
Og når dere har funnet ham, så la meg få beskjed, slik at også jeg kan komme og
tilbe ham.»
9
Da de hadde hørt på kongen, dro de av sted. Og stjernen som de hadde sett i
Østen, gikk foran dem til den stod over det stedet hvor det lille barnet var.
10
Da de så stjernen, frydet de seg i stor glede.
11
Og da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor,
Miriam, og de falt ned og tilbad ham. Og da de hadde åpnet skattene sine, bar de
frem gaver til ham, gull, røkelse og myrra.
12
Men da de fikk en guddommelig advarsel i en drøm om at de ikke skulle reise
tilbake til Hordos, dro de en annen vei hjem til sitt eget land.
13
Da de hadde reist, se, da viste en JHVHs engel seg for Josef i en drøm og sa:
«Stå opp, ta det lille barnet og hans mor, flykt til Egypt og bli der til jeg gir deg
beskjed. For Hordos vil lete etter det lille barnet for å drepe ham.»
14
Da stod han opp, og om natten tok han det lille barnet og hans mor og dro til
Egypt.
15
Der var han til Hordos’ død, for at det skulle bli oppfylt som var talt av JHVH
ved profeten, når han sier: «Ut fra Egypt kalte jeg min sønn.»
16

Da ble Hordos meget vred, for han så at han var blitt lurt av magiene. Og han
sendte ut noen og lot drepe alle guttebarn som var to år eller yngre, og som var i
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Beitlechem og i alle distriktene omkring, alt etter den tid han hadde fått vite av
magiene.
17
Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jirmejahu, når han sier:
18
«En røst ble hørt i Ramah, klagesang, gråt og stor sorg. Rachel gråt over sine
barn, og hun ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer.»
19
Da Hordos var død, se, da viste en JHVHs engel seg for Josef i en drøm i Egypt.
20
Han sa: «Stå opp, ta det lille barnet og hans mor, og dra til Israels land, for de som
stod det lille barnet etter livet, er døde.»
21
Da stod han opp, tok det lille barnet og hans mor, og kom til Israels land.
22
Men da han hørte at Archelaus hersket over Jehuda etter sin far Hordos, var han
redd for å dra dit. Og etter å ha blitt advart av Elohim i en drøm, tok han veien inn i
Galil områdene.
23
Og han kom dit og bosatte seg i en by som heter Natzeret, slik at det kunne bli
oppfylt som var talt ved profetene: «Han skal kalles en netzer.» (netzer, et rotskudd
Is.11:1 Eventuelt: nazir, nazireer,) Dom.13:5. (Det står ikke i bibelen at han skal
kalles en nasareer, en fra Natzeret).

3 I de dager sto døperen Johanan frem og forkynte i Judeas (Jehudas) ørken.
2

Han sa: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!»
For dette er han det er talt om ved profeten Jeshajahu: «Røsten av en som
roper i ødemarken: Forbered JHVHs vei. Gjør hans stier rette.»
4
Selv var Johanan kledd i kamelhår med et lærbelte rundt livet. Hans mat var
gresshopper og vill honning.
5
Da dro Jerushalaim, hele Judea og hele Jarden landet ut til ham
6
og ble døpt av ham i Jarden, mens de bekjente sine synder.
7
Men da han så at mange av ha Peroshim (fariseerne) og ha Tzedukim
(tzedukeerne, saduseerne) kom til hans dåp, sa han til dem: «Dere giftslangers
avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden?
8
Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,
9
og tro ikke at dere kan si med dere selv: «Vi har Avraham til far.» For jeg sier
dere at Elohim er i stand til å oppreise barn for Avraham av disse stenene.
10
Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert tre som ikke bærer
god frukt, hugd ned og kastet på ilden.
11
Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg, er
mektigere enn meg. For ham er jeg ikke en gang verdig til å bære sandalene. Han
skal døpe dere med den hellige ånd og ild.
12
Han har kasteskovlen i hånden, og han skal rense treskeplassen grundig og
samle hveten sin i låven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild.»
3

13

Da dro Jashua fra Galil til Jarden hvor Johanan var, for å bli døpt av ham.
14
Men Johanan ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så
kommer du til meg?»
15
Men Jashua svarte og sa til ham: «La det nå skje! For slik er det rett av oss å
oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johanan ham komme.
16
Da Jashua var blitt døpt, kom han straks opp av vannet. Og himmelen åpnet
seg for ham, og han så Elohims ånd fare ned som en due og komme over seg.
17
Og fra himmelen lød en stemme som sa: «Dette er min sønn, den elskede, i
ham har jeg velbehag.»
8

4 Da ble Jashua av ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av satan.
2

Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til slutt sulten.
Og da fristeren kom til ham, sa han: «Hvis du er Elohims sønn, da si at disse
stenene 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 Elohims munn.»
5
Da tok satan ham med opp til den hellige stad, stilte ham på templets tinde
6
og sa til ham: «Hvis du er Elohims 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 sten.»
7
Jashua sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke friste Jahve din Elohim.»
8
Igjen tok satan 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 Jashua til ham: «Bort med deg, satan! For det står skrevet: Jahve din
Elohim skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»
11
Da forlot satan ham, og engler kom og tjente ham.
12
Da Jashua hørte at Johanan var blitt satt i fengsel, dro han til Galil.
13
Og han forlot Natzeret og kom og bosatte seg i Keifar Nachum, som ligger ved
sjøen, i grenselandet mellom Zevulun- og Nafetali.
14
Dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten Jeshajahu,
når han sier:
15
«Zevulun landet og Nafetali landet, ved veien til havet, bortenfor Jarden, goyims
(hedningenasjonenes) Galil:
16
Det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og over dem som satt i dødens
land og skygge, har lyset gått opp.»
17
Fra den tid begynte Jashua å forkynne og si: «Omvend dere, for himlenes rike
er kommet nær».
18
Da Jashua vandret langs Galil sjøen, så han to brødre, Shimeon, som ble kalt
Kefa, og hans bror Enosh (Andreas). De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen; de var
nemlig fiskere.
19
Og han sier til dem: «Følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.»
20
De forlot straks garnene sine og fulgte ham.
21
Da han gikk videre derfra, så han to andre brødre, Ja’aqov Ben Zavdai, og
hans bror Johanan. De var i båten sammen med sin far Zavdai og bøtte garnene
sine. Og han kalte dem,
22
og de forlot straks båten og sin far, og fulgte ham.
23
Og Jashua gikk omkring i hele Galil, underviste i forsamlingshusene (beit ha
knesset) deres og forkynte budskapet (ha besorah) om riket og helbredet alle
sykdommer og alle skrøpeligheter i folket.
24
Og ryktet om ham spredte seg ut over hele Suria (Syria). Og de bar til ham alle
syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både dem som var
demon besatte, månesyke og lamme. Og han helbredet dem..
25
Store folkeskarer fulgte ham - fra Galil og fra Dekapolis, Jerushalaim, Jehuda
(Judea) og fra området bortenfor Jarden.
3
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5 Da han så folkemengdene, gikk han opp på et fjell. Og da han hadde satt seg,
kom læresvennene hans til ham.
2
Han åpnet sin munn for å tale, lærte dem og sa:
3
«Velsignet er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.
4
Velsignet er de som sørger, for de skal bli trøstet.
5
Velsignet er de ydmyke, for de skal arve jorden.
6
Velsignet er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli
mettet.
7
Velsignet er de barmhjertige, for de skal bli vist barmhjertighet.
8
Velsignet er de rene av hjertet, for de skal se Elohim.
9
Velsignet er de som skaper fred, for de skal kalles Elohims barn.
10
Velsignet er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er
deres.
11
Velsignet er dere når de håner og forfølger dere og for min skyld sier all slags
ondt om dere på falskt grunnlag.
12
Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte
de profetene som var før dere.
13
Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med?
Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene.
14
Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
15
En tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en
lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset.
16
På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan
se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen.
17
Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Torah eller profetene (ha neviim). Jeg er
ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
18
For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste
bokstav eller en eneste tøddel av Torah forgå, før alt er oppfylt.
19
Den som bryter et av de minste av dens bud og lærer menneskene det samme,
skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre
dem, han skal kalles stor i himlenes rike.
20
For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår rettferdigheten til
de skriftlærde (ha soferim) og fariseerne (ha Peroshim), skal dere aldri komme inn i
himlenes rike.
21
Dere har hørt at det er sagt til fedrene: «Du skal ikke slå i hjel», og «den som slår i
hjel, blir skyldig for dommen.»
22
Men jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn, blir skyldig for
dommen. Og den som sier til sin bror: «reika!» (elendige krek) skal bli skyldig for
Sanhedrin (det høye råd). Og den som sier: «ha naval!» (Fjols!) skal bli skyldig til Gei
Hinnom (søpleplassen / fortapelsen).
23
Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret og der kommer på at din bror
har noe imot deg,
24
så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli først forlikt med din bror,
kom så og bær frem gaven din!
25
Bli raskt enig med den du ligger i strid med, mens du ennå er på veien med
ham, så ikke den du ligger i strid med skal overlate deg til dommeren, og dommeren
overlate deg til rettstjeneren, og du blir kastet i fengsel.
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26

Sannelig sier jeg deg: Du skal slett ikke komme ut derfra før du har betalt til
siste øre.
27
Dere har hørt at det er sagt til fedrene: «Du skal ikke drive hor.»
28
Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede
drevet hor med henne i sitt hjerte.
29
Hvis ditt høyre øye fører deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er
bedre for deg at ett av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i
Gei Hinnom.
30
Og dersom din høyre hånd fører deg til fall, så hugg den av og kast den fra
deg! For det er bedre for deg at ett av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet
ditt blir kastet i Gei Hinnom.
31

Videre er det sagt: «Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne et
skilsmissebrev.»
32
Men jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn
enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er
skilt, driver hor.
33
Igjen har dere hørt at det er sagt til fedrene: «Du skal ikke sverge falskt, men du
skal holde dine eder for Jahve.»
34
Men jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er
Jahves trone,
35
eller ved jorden, for den er hans fotskammel. Heller ikke ved Jerushalaim, for
den er den store konges stad.
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.
38
Dere har hørt at det er sagt: «Øye for øye, tann for tann.»
39
Men jeg sier dere: Stå ikke imot et ondt menneske! Men den som slår deg på
det høyre kinnet, ham skal du også vende det andre til.
40
Og den som vil saksøke deg og ta fra deg kjortelen din, ham skal du la få
kappen din også.
41
Og den som tvinger deg til å gå én mil, med ham skal du gå to.
42
Den som ber deg, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke
vende ryggen til.
43
Dere har hørt at det er sagt: «Du skal elske din neste og hate din fiende.» (Torah
sier at du skal elske din neste. Ikke at du skal 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 deres himmelske fars barn. For han lar sin sol gå opp over
onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige.
46
For dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør
ikke til og med skatteoppkreverne det samme?
47
Og dersom dere bare hilser på deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da?
Gjør ikke til og med goyim (ikke israelske folkeslag) det samme?
48
Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres far i himmelen er fullkommen.
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6 Se til at dere ikke gjør deres barmhjertighets gjerninger for mennesker, for å bli
sett av dem. Da har dere ingen lønn fra deres far i himmelen.
2
Når du gjør en tzedaka (barmhjertighets gjerning), skal du ikke markere det ved
å blåse i basun, slik hyklerne gjør i forsamlingshusene og på gatene, for at de skal bli
æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn.
3
Men når du gjør en barmhjertighets gjerning, skal du ikke la din venstre hånd
vite hva din høyre hånd gjør,
4
for at din barmhjertighets gjerning kan være i det skjulte. Og din far som ser i det
skjulte, skal selv lønne deg åpenlyst.
5

Og når du ber, skal du ikke være som hyklerne. For de elsker å be når de står i
forsamlingshusene og på gatehjørnene, slik at de kan vise seg for menneskene.
Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn.
6
Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når du har lukket døren din,
skal du be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne
deg åpenlyst.
7
Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik goyim gjør. For de
tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord.
8
Vær derfor ikke lik dem! For deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham.
9
Derfor skal dere be slik:
Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn.
10
Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.
11
Gi oss i dag vårt daglige brød.
12
Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
13
Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og
makten og æren i evighet. Amen.
14
For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske
far også tilgi dere.
15
Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller
ikke deres far tilgi dere deres overtredelser.
16
Og når dere faster, så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt. For
de fordreier ansiktene sine, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Sannelig
sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn.
17
Men du, når du faster, da salv hodet ditt og vask ansiktet ditt,
18
slik at du ikke viser deg fastende for menneskene, men bare for din far som er i
det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst.
19
Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver
bryter seg inn og stjeler.
20
Men samle dere skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og
hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler.
21
For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.
22
Øyet er legemets lys. Hvis altså øyet ditt er godt, vil hele legemet ditt være lyst..
23
Men dersom øyet ditt er ondt, vil hele legemet ditt være fullt av mørke. Hvis
lyset som er i deg, er mørke, hvor stort er ikke da mørket.
24
Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller
så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både
Jahve og mammon.
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Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise eller
hva dere skal drikke, og heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke
livet mer enn maten og legemet mer enn klærne?
26
Se på fuglene i luften, de verken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres
himmelske far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem?
27
Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sitt livs
lengde?
28
Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de
vokser. De verken arbeider eller spinner.
29
Og likevel sier jeg dere at selv ikke Shlomo i all sin herlighet var kledd som en
av disse.
30
Hvis nå Jahve kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og
blir kastet i ovnen i morgen, skal han ikke mye mer kle dere, dere lite troende?
31
Vær derfor ikke bekymret og si: «Hva skal vi spise?» eller: «Hva skal vi
drikke?» eller: «Hva skal vi kle oss med?»
32
For alt dette søker goyim etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt
dette.
33
Søk først Jahves rike og hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i
tillegg.
34
Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal
bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.

7 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt.
2

For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det mål
dere måler, skal det bli målt opp for dere.
3
Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke bjelken i ditt eget øye?
4
Eller hvordan kan du si til din bror: «La meg ta flisen ut av øyet ditt!» og bjelken
er i ditt eget øye?
5
Hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da skal du se klart så du kan ta flisen
ut av din brors øye.
6
Gi ikke det hellige til hundene! Kast heller ikke perlene deres til svin! For de
tramper dem bare under føttene sine, og vil vende seg mot dere og rive dere i
stykker.
7
Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet
for dere.
8
For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på,
skal det bli åpnet for.
9
Eller hvilket menneske er det blant dere som vil gi sin sønn en sten når han ber
om brød,
10
eller som vil gi ham en slange når han ber om en fisk?
11
Hvis altså dere som er slemme, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna
deres, hvor mye mer skal ikke da deres far som er i himmelen, gi gode gaver til dem
som ber ham!
12
Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også
gjøre for dem, for dette er Torah og Neviim (loven og profetene = det gamle
testamentet)..
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Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til
ødeleggelsen, og det er mange som går inn gjennom den.
14
For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som
finner den.
15
Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som
innvendig er rovlystne ulver.
16
På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra
tornebusker eller fiken fra tistler?
17
Slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige tre bærer dårlig frukt.
18
Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god
frukt.
19
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
20
Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.
21
Ikke alle som sier til Meg: «Rabbi, rabbi», skal komme inn i himlenes rike, men den
som gjør min himmelske fars vilje.
22
Mange skal si til meg på den dag: «Rabbi, rabbi, har vi ikke profetert i ditt navn,
drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?»
23
Men da skal jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg,
dere som bryter Torahens bud!»
24
Derfor; hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, ham vil jeg
sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell.
25
Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette
huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.
26
Men hver den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en
uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.
27
Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette
huset. Og det falt. Og fallet var stort."
28
Og da Jashua hadde endt talen sin, var folket overveldet av hans lære.
29
For han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som ha soferim (de
skriftlærde).

8 Da han kom ned fra fjellet, var det store folkeskarer som fulgte ham.
2

Og en spedalsk kom og kastet seg ned for ham og sa: «Rabbi, hvis du vil, kan
du gjøre meg ren.»
3
Da rakte Jashua ut hånden og rørte ved ham. Og han sa: «Jeg vil. Bli ren!»
Straks ble spedalskheten hans renset.
4
Og Jashua sa til ham: «Se til at du ikke forteller dette til noen! Men gå av sted
og vis deg for presten, og bær frem den offergaven Moshe har befalt, som et
vitnesbyrd for dem.»
5
Da Jashua var på vei inn i Keifar Nachum, kom en høvedsmann til ham, bad ham
6
og sa: «Rabbi, tjeneren min ligger lam hjemme, med svære plager.»
7
Og Jashua sa til ham: «Jeg skal komme og helbrede ham.»
8
Høvedsmannen svarte og sa: «Rabbi, jeg er ikke verdig til at du kommer inn
under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjeneren min bli helbredet.
9
For jeg er også en mann under myndighet, og har soldater under meg. Og jeg
sier til en: Gå! og han går, og til en annen: Kom! og han kommer, og til tjeneren min:
Gjør dette, og han gjør det.»
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Da Jashua hørte det, undret han seg og sa til dem som fulgte etter: «Sannelig
sier jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet en så stor tro!
11
Og jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med
Avraham, Jitzhcaq og Ja’aqov i himlenes rike.
12
Men rikets sønner skal kastes ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt
og tenners gnissel.»
13
Så sa Jashua til høvedsmannen: «Gå av sted! Og la det skje deg etter din tro!»
Og tjeneren hans ble helbredet i samme time.
14
Da Jashua var kommet inn i Keifas hus, så han at hans svigermor lå syk og hadde
feber.
15
Han rørte ved hånden hennes, og feberen forlot henne. Og hun stod opp og
tjente dem.
16

Da kvelden kom, førte de til ham mange som var besatte av ånder. Og han drev ut
åndene med et ord og helbredet alle som var syke,
17
slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jeshajahu, når han sier: «Han
tok selv våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.»
18
Da Jashua så de store skarene omkring seg, befalte han at de skulle dra over til
den andre siden.
19
En skriftlærd som kom, sa til ham: «Rabbi, jeg vil følge deg overalt hvor du
går.»
20
Men Jashua sa til ham: «Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men
menneskesønnen (ben adam eller ben ha adam) har ikke noe sted der han kan hvile
hodet sitt.»
21
En annen av læresvennene hans sa da til ham: «Rabbi, la meg først gå bort og
begrave min far.»
22
Men Jashua sa til ham: «Følg meg, og la de døde begrave sine døde.»
23
Han gikk om bord i båten, og læresvennene hans fulgte ham.
24
Og det blåste opp til en kraftig storm på sjøen, slik at bølgene skyllet over
båten. Men han lå og sov.
25
Da kom læresvennene hans og vekket ham. De sa: «Rabbi, frels oss! Vi går
under!»
26
Og han sa til dem: «Hvorfor er dere redde, dere lite troende?» Da stod han opp
og truet vinden og sjøen, og det ble en mektig stillhet.
27
Da undret mennene seg og sa: «Hva slags mann er dette, siden til og med
vinden og sjøen lyder ham?»
28
Da han hadde kommet til den andre siden, til landet til ha Giregashim
(Giregasheernes land), var det to besatte menn som møtte ham. De kom ut fra
gravene og var svært voldsomme, slik at ingen kunne gå forbi den veien.
29
Og de ropte og sa: «Hva har vi med deg å gjøre, Jashua, du Elohims sønn? Er
du kommet hit for å pine oss før tiden?»
30
Et langt stykke fra dem var det en stor flokk griser som gikk og beitet.
31
Så bønnfalt åndene ham og sa: «Hvis du driver oss ut, så la oss fare inn i
griseflokken.»
32
Og han sa til dem: «Far av sted!» Og da de var kommet ut, for de inn i
griseflokken. Og hele griseflokken sprang i stor fart nedover et bratt stup og ut i
sjøen. Og de døde i vannet.
33
Da flyktet de som hadde passet dem. Og de gikk inn i byen og fortalte alt, også
det som var skjedd med de demonbesatte mennene.
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Og hele byen kom ut for å møte Jashua. Og da de så ham, bad de ham om å
dra bort fra områdene deres.

9 Deretter gikk han om bord i båten, satte over og kom til sin egen by.
2

Da førte de til ham en lam mann som lå på en seng. Da Jashua så deres tro, sa
han til den lamme: «Vær frimodig, min sønn! Dine synder er deg tilgitt.»
3
Og noen av de skriftlærde sa seg i mellom: «Denne mannen spotter Elohim!»
4
Men Jashua kjente tankene deres og sa: «Hvorfor tenker dere ondt i deres
hjerter?
5
For hva er lettest å si: Dine synder er deg tilgitt, eller å si: Stå opp og gå?
6
Men for at dere skal vite at menneskesønnen har myndighet på jorden til å tilgi
synder» - så sa han til den lamme: «Stå opp, ta sengen din og gå til ditt hus!»
7
Og han stod opp og gikk til sitt hus.
8
Da alt folket så dette, undret de seg og æret Jahve, som hadde gitt slik makt til
menneskene.
9
Da Jashua gikk videre derfra, så han en mann som satt i tollboden. Han hette
Matitjahu. Og han sa til ham: «Følg meg!» Så stod han opp og fulgte ham.
10
Nå skjedde det mens Jashua satt til bords i huset, da kom mange tollere og
syndere og satte seg sammen med ham og læresvennene hans.
11
Og da fariseerne så det, sa de til læresvennene hans: «Hvorfor spiser deres
rabbiner sammen med tollere og syndere?»
12
Men Jashua hørte det og sa til dem: «De friske trenger ikke lege, bare de syke.
13
Gå og lær hva dette betyr: «Jeg vil ha barmhjertighet og ikke offer». For jeg er
ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
14
Deretter kom Johanans læresvenner til ham og sa: «Hvorfor faster vi og fariseerne
så ofte, men læresvennene dine faster ikke?»
15
Og Jashua sa til dem: «Kan brudgommens venner sørge så lenge
brudgommen er hos dem? Men dager skal komme da brudgommen vil bli tatt fra
dem, og da skal de faste.
16
Ingen setter et stykke nytt, ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For
tøylappen vil rive i stykker plagget, og riften blir bare verre.
17
En fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker, ellers vil skinnsekkene sprekke,
vinen vil bli sølt bort, og skinnsekkene blir ødelagt. Men en fyller ny vin i nye
skinnsekker, slik at begge deler blir bevart.»
18
Mens han talte alt dette til dem, se, da kom en leder i forsamlingshuset og kastet
seg ned for ham og sa: «Min datter er nettopp død, men kom og legg hånden din på
henne, og hun skal leve.»
19
Så stod Jashua opp og fulgte ham, og det samme gjorde læresvennene hans.
20
Og en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år, kom bakfra og rørte ved
tzitzitene på talliten hans (duskene på bønnesjalet hans).
21
For hun sa med seg selv: «Hvis jeg bare kan få røre ved talliten hans, så skal
jeg bli helbredet.»
22
Men Jashua snudde seg, og da han så henne, sa han: «Vær frimodig, datter,
din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme time.
23
Da Jashua kom til huset til forstanderens for forsamlingshuset og så
fløytespillerne og den støyende mengden,

16

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 stod opp.
26
Og nyheten om dette spredte seg utover i hele det området.
27
Da Jashua gikk derfra, var det to blinde menn som fulgte ham. De ropte og sa:
«Davids sønn, miskunn deg over oss!»
28
Og da han var kommet inn i huset, kom de blinde mennene til ham. Og Jashua
sa til dem: «Tror dere at jeg makter å gjøre dette?» De sa til ham: «Ja, Rabbi.»
29
Så rørte han ved øynene deres og sa: «La det skje med dere etter deres tro!»
30
Og øynene deres ble åpnet. Men Jashua formante dem strengt og sa: «Se til at
ingen får vite om det!»
31
Men da de hadde gått, spredte de nyheten om ham i hele det området.
32

Da de gikk ut, førte de til ham en mann som var stum og besatt av en ånd.
33
Og etter at ånden var drevet ut, talte den stumme. Og folkemengden undret
seg og sa: «Slikt har aldri vært sett i Israel!»
34
Men fariseerne sa: «Det er ved de onde ånders hersker han driver åndene ut.»
35
Deretter dro Jashua omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i
forsamlingshusene deres, forkynte budskapet om riket og helbredet all sykdom og
skrøpelighet blant folket.
36
Men da han så folkeskarene, ble han dypt grepet av medlidenhet med dem, for
de var utmattet og spredd omkring, som får uten hyrde.
37
Da sa han til læresvennene sine: « Sannelig, høsten er stor, men arbeiderne er
få.
38
Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere til sin høst.»

10 Og etter at han hadde kalt de tolv læresvennene sine til seg, ga han dem makt
over urene ånder, til å drive dem ut og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.
2
Dette er navnene på de tolv shlichim (sendebudene, apostlene): Først Shimeon,
som kalles Kefa, og hans bror Enosh, Ja’aqov Ben Zavdai, og hans bror Johanan,
3
Filip og Ben Talmai, Teom og skatteoppkreveren Matitjahu, Ja’aqov Ben Chalfai,
og Taddai.
4
Shimeon ha Qanai (Zeloten), og Jehuda Ish Keriot, som også forrådet ham.
5
Disse tolv sendte Jashua ut, og han befalte dem og sa: «Gå ikke ut på veien til
goyim, og gå ikke inn i noen av byene til ha shomeronim (samaritanene)!
6
Men gå heller til de tapte får av Israels hus!
7
Og når dere går av sted, skal dere forkynne og si: Himlenes rike er kommet nær.
8
Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut urene ånder! For ingenting
har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre.
9
Skaff dere ikke gull, sølv eller kobber i pengebeltene deres,
10
ta ikke skreppe med på reisen, ikke to kjortler og heller ikke sandaler eller
staver. For en arbeider er sin mat verd.
11
Uansett hvilken by eller landsby dere kommer inn i, så spør etter hvem i byen
som er verdig til det, og bli der til dere drar ut!
12
Og når dere går inn til en husstand, så hils den!
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Hvis husfolket er det verd, skal deres fred komme over den. Men dersom de
ikke er det verd, skal deres fred vende tilbake til dere.
14
Og hvis noen ikke vil ta imot dere eller høre på deres ord, skal dere riste støvet
av føttene deres når dere drar fra det huset eller den byen.
15
Sannelig sier jeg dere: Det skal bli lettere for landet ved Sedom og Amorah på
dommens dag enn det skal bli for den byen!
16
Jeg sender dere som får midt blant ulver. Derfor skal dere være kloke som slanger
og enfoldige som duer.
17
Men pass dere for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og piske
dere i forsamlingshusene sine.
18
Dere skal bli ført frem for landshøvdinger og konger for min skyld, som et
vitnesbyrd for dem og for goyim.
19
Men når de overgir dere, skal dere ikke være bekymret for hvordan dere skal
tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.
20
For det er ikke dere som taler, men den som taler i dere, er deres fars ånd.
21
Bror skal overgi bror til døden, og far sitt barn. Og barn skal gjøre opprør mot
foreldre og volde deres død.
22
Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til
enden, skal bli frelst.
23
Når de forfølger dere i den ene byen, da flykt til en annen! For sannelig sier jeg
dere: Dere skal ikke være ferdige med byene i Israel før menneskesønnen kommer.
24
En læresvenn står ikke over sin mester, og en tjener er heller ikke over sin
herre.
25
Det er nok for en læresvenn at han er som sin mester, og en tjener som sin
herre. Hvis de har kalt husets herre Baal Zevuv, hvor mye mer da dem som tilhører
hans husfolk!
26
Frykt derfor ikke for dem! For ingenting er skjult, som ikke skal bli avslørt, og
ingenting er gjemt, som ikke skal bli kjent.
27
Det jeg forteller dere i mørket, skal dere tale i lyset! Og det som blir sagt dere i
øret, skal dere forkynne på hustakene!
28
Og frykt ikke for dem som dreper legemet, men som ikke kan drepe sjelen.
Frykt heller ham som er i stand til å ødelegge både sjelen og legemet i Gei Hinnom..
29
Blir ikke to spurver solgt for en kobber mynt? Og ikke én av dem faller til jorden
uten deres fars vilje.
30
Men til og med alle hårene på hodene deres er telt.
31
Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.
32
Derfor, den som bekjenner meg for mennesker, ham skal også jeg bekjenne for
min far som er i himmelen.
33
Men den som fornekter meg for mennesker, ham skal også jeg fornekte for min
far som er i himmelen.
34
Tro ikke at jeg kom for å bringe fred på jorden. Jeg kom ikke for å bringe fred, men
sverd.
35
For jeg har kommet for å sette en mann opp mot sin far, en datter opp mot sin
mor, og en svigerdatter opp mot sin svigermor.
36
Og en manns husfolk skal bli hans fiender.
37
Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som
elsker sin sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd.
38
Og den som ikke tar sitt åk opp og følger etter meg, er meg ikke verd.
39
Den som finner sin sjel, skal miste den, og den som mister sin sjel for min
skyld, skal finne den.
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40

Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som
har sendt meg.
41
Den som tar imot en navi (profet) fordi han er en profet, skal få en profets lønn.
Og den som tar imot en tzaddik (rettferdig mann) fordi han er rettferdig, skal få en
rettferdig manns lønn.
42
Og den som bare gir en av disse små et glass kaldt vann fordi han er en
talemid (disippel, læresvenn), sannelig jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin
lønn.»

11 Og det skjedde da Jashua var ferdig med å befale de tolv læresvennene sine,
at han dro derfra for å undervise og forkynne i byene deres.
2
Mens Johanan satt i fengslet, hørte han om ha mashiachs gjerninger. Derfor
sendte han to av læresvennene sine.
3
De sa til ham: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»
4
Jashua svarte og sa til dem: «Gå og fortell Johanan alt dere hører og ser:
5
Blinde ser og lamme går. Spedalske blir renset og døve hører. Døde blir vekket
opp, og budskapet (ha besorah) blir forkynt for fattige.
6
Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»
7
Da de var gått, begynte Jashua å tale om Johanan til folkeskarene: «Hva dro
dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?
8
Eller hva dro dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Sannelig, de som
bærer fine klær er i kongenes hus.
9
Men hva dro dere ut for å se? En profet? Ja, sier jeg dere, og mer enn en profet!
10
For det er han dette er skrevet om: Se, jeg sender min budbærer foran ditt
åsyn. Han skal bane veien for deg.
11
Sannelig sier jeg dere: Blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått frem
noen større enn døperen Johanan. Men den minste i himlenes rike er større enn
ham.
12
Og fra døperen Johanans dager og til nå trenger de seg inn i himlenes rike med
makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.
13
For alle profetene og loven (Neviim ve Torah, det gamle testamentet) profeterte
frem til Johanan.
14
Og hvis dere vil ta imot det: Han er den Elijahu som skal komme.
15
Den som har øre, han høre!
16
Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den er lik barna som sitter
på torgene og roper til vennene sine,
17
og sier: «Vi spilte fløyte for dere, men dere danset ikke. Vi sørget for dere, men
dere klaget ikke.»
18
For Johanan kom, uten å spise eller drikke, og de sier: «Han har en uren ånd.»
19
Menneskesønnen kom, og både spiste og drakk, og de sier: «Se, en storeter
og en vindrikker, skatteoppkreveres og synderes venn!» Og visdommen er
rettferdiggjort av sine barn.»
20
Så begynte han å refse de byene der størstedelen av de kraftige gjerningene hans
hadde skjedd, fordi de ikke omvendte seg:
21
«Ve deg, Korazin! Ve deg, Beit Tzaidah! For dersom de mektige gjerningene
som ble gjort i dere, hadde vært gjort i Tzor og Tzidon, ville de ha omvendt seg i sekk
og aske for lenge siden.
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Men Jeg sier dere: Det skal bli lettere for Tzor og Tzidon på dommens dag enn
for dere.
23
Og du, Keifar Nachum, som er opphøyet til himmelen, skal bli kastet ned til
dødsriket. For dersom de mektige gjerningene som ble gjort i deg, hadde vært gjort i
Sedom, ville Sedom blitt stående til denne dag.
24
Men jeg sier dere at det skal bli lettere for Sedoms land på dommens dag enn
for deg.»
25
På den tid tok Jashua til orde og sa: «Jeg takker deg, far, himmelens og jordens
herre, at du har skjult dette for vise og kloke og åpenbart det for umyndige.
26
Ja, far, for slik var det velbehagelig i dine øyne.
27
Alle ting er overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen.
Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen og den sønnen vil åpenbare ham for.
28
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere
hvile!
29
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere
skal finne hvile for deres sjeler .
30
For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.»

12 På den tiden gikk Jashua gjennom kornåkrene på sabbaten. Og læresvennene
hans var sultne og begynte å plukke kornaks og spise.
2
Men da fariseerne så det, sa de til ham: «Se, læresvennene dine gjør noe som
det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!»
3
Men han sa til dem: «Har dere ikke lest hva David gjorde da han var sulten, han
og de som var sammen med ham?
4
Hvordan de gikk inn i Elohims hus og spiste skuebrødene som det ikke var tillatt
for ham å spise, og heller ikke for dem som var sammen med ham, men bare for
prestene?
5
Eller har dere ikke lest i Torahen at prestene i templet vanhelliger sabbaten, og
likevel er uten skyld?
6
Likevel, sier jeg dere: her er en som er større enn templet.
7
Men hvis dere hadde forstått hva dette betyr: «Jeg ønsker barmhjertighet og
ikke offer», ville dere ikke ha fordømt de skyldfrie.
8
For menneskesønnen er herre også over sabbaten.»
9
Da han hadde dratt derfra, gikk han inn i forsamlingshuset deres.
10
Og det var en mann som hadde en vissen hånd. Og de spurte ham og sa: «Er
det tillatt å helbrede på sabbaten?» De spurte for å få noe å anklage ham for.
11
Da sa han til dem: «Hvem blant dere er det som har et får, som ikke tar tak i
den og løfter den opp hvis den faller i en grøft på sabbaten?
12
Hvor mye mer verd er da ikke en mann enn et får? Derfor er det tillatt å gjøre
godt på sabbaten.»
13
Så sa han til mannen: «Rekk ut hånden din!» Og han rakte den ut, og den ble
god igjen og like frisk som den andre.
14
Da gikk fariseerne ut og la en plan mot ham om hvordan de kunne få tatt livet
av ham.
15
Men siden Jashua forstod dette, trakk han seg tilbake derfra. Og en stor folkeskare
fulgte ham, og han helbredet dem alle.
16
Likevel formante han dem og sa at de ikke skulle gjøre ham kjent,
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slik at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten Jeshajahu, som sier:
«Se, min tjener som jeg har utvalgt, min elskede som min sjel har velbehag i!
Jeg vil legge min ånd på ham, og han skal forkynne rett for goyim.
19
Han skal ikke trette eller rope, heller ikke skal noen høre hans røst på gatene.
20
Et knekket rør skal han ikke bryte, og en rykende veke skal han ikke slokke, før
han sender retten ut til seier.
21
Og til hans navn skal goyim sette sin lit.»
22
Da ble det ført til ham en som var besatt og som var blind og stum. Og han
helbredet ham, slik at den blinde og stumme mannen både kunne tale og se.
23
Og hele folkemengden ble forundret og sa: «Kanskje dette er Davids sønn?»
24
Da fariseerne hørte det, sa de: «Han driver ikke ut urene ånder uten ved Baal
Zevuv, de urene ånders hersker.»
25
Men Jashua kjente tankene deres, og han sa til dem: «Hvert rike som er i strid
med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan
ikke bli stående.
26
Hvis satan driver ut satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da
riket hans bli stående?
27
Og hvis jeg driver ut urene ånder ved Baal Zevuv, ved hvem er det da deres
sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere.
28
Men hvis Jeg driver ut de urene åndene ved Elohims ånd, sannelig, da er
Elohims rike kommet til dere.
29
Eller hvordan kan en gå inn i huset til en sterk mann og plyndre hans gods, hvis
en ikke først binder den sterke mannen? Da først kan en plyndre hans hus.
30
Den som ikke er med meg, er imot meg. Og den som ikke samler med meg,
sprer.
31
Derfor sier jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men
spott mot ruach ha qodesh (den hellige ånd) skal ikke menneskene bli tilgitt.
32
Den som taler et ord mot menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler
imot den hellige ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i den
kommende.
33
Enten må dere holde treet for å være godt og frukten god, eller dere må holde treet
for å være dårlig og frukten dårlig. For et tre kjennes på frukten.
34
Giftslangers avkom! Hvordan kan dere som er dårlige, tale noe godt? For det
hjertet flyter over av, det taler munnen.
35
Et godt menneske henter frem gode ting fra den gode skatten i sitt hjerte, og et
ondt menneske henter frem onde ting fra den onde skatten.
36
Men jeg sier dere at hvert unyttig ord menneskene taler, skal de avlegge
regnskap for på dommens dag.
37
For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli
fordømt.»
38
Da tok noen av de skriftlærde og fariseerne til orde og sa: «Rabbi, vi ønsker å se
et tegn av deg.»
39
Men han svarte med å si til dem: «En ond og utro slekt søker etter tegn. Men
ikke noe tegn skal gis den, bortsett fra profeten Jonas tegn.
40
For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal
menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.
41
Menn fra Niniveh skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og
fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og her er en som er
større enn Jona.
18
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42

Dronningen fra Syden skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og
fordømme den. For hun kom fra jordens ender for å høre Shlomos visdom. Og her er
en som er større enn Shlomos.
43
Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder på leting
etter hvile, og finner ikke noen.
44
Så sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg kom fra. Og når den
kommer, finner den det tomt, feid og gjort i stand.
45
Så går den og tar med seg syv andre ånder, mer onde enn den selv, og de drar
inn og bor der. Og den siste tilstanden til dette mennesket blir verre enn den første.
Slik skal det også være med denne onde slekt.»
46
Mens han fremdeles snakket til folkeskarene, se, da stod hans mor og brødre
utenfor og ønsket å få snakke med ham.
47
Da var det en som sa til ham: «Se, din mor og dine brødre står utenfor og vil
snakke med deg.»
48
Men han svarte med å si til den som fortalte ham dette: «Hvem er min mor og
hvem er mine brødre?»
49
Og han rakte ut hånden mot læresvennene sine og sa: «Her er min mor og
mine brødre!
50
For den som gjør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor.»

13 Samme dag gikk Jashua ut av huset og satte seg ved sjøen.
2

Og store menneskeskarer samlet seg om ham, så han gikk om bord i en båt og
satte seg der. Og alt folket stod på stranden.
3
Så talte han mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å så.
4
Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp.
5
Noe falt på stengrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp siden det
ikke hadde dyp jord.
6
Men da solen stod opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet
det bort.
7
Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det.
8
Men noe annet falt i god jord og ga frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe
tretti.
9
Den som har ører å høre med, han må høre!»
10
Og læresvennene kom og sa til ham: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?»
11
Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.
12
For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke
har, han skal bli fratatt selv det han har.
13
Derfor taler jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og selv
om de hører, hører de ikke og forstår ikke.
14
Og på dem blir Jeshajahus profeti oppfylt, som sier: «Når dere hører, skal dere
høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke skjelne.
15
For hjertet til dette folket er blitt sløve. Deres ører har vanskelig for å høre, og
sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine
ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege
dem.»
16
Men velsignet er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.
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For sannelig sier jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det
dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke høre.
18
Hør derfor lignelsen om såmannen:
19
Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde og røver bort
det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot såkorn ved veikanten.
20
Men den som tok imot såkorn på stengrunn, er den som hører ordet og tar imot
det med glede med en gang.
21
Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når trengsel eller
forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med en gang.
22
Den som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men denne verdens
bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet, og han blir uten frukt.
23
Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og forstår det.
Han bærer frukt og gir avkastning: en hundre foll, en seksti, en tretti.»
24
Han la også frem en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt en mann
som sådde godt såkorn i åkeren sin.
25
Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten
og gikk så bort.
26
Men da kornet hadde vokst opp og ga avling, kom også ugresset til syne.
27
Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde
i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra?
28
Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi
skal gå og samle det sammen?
29
Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere
samler sammen ugresset.
30
La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si
til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det!
Men hveten skal dere samle inn i låven min.»
31
Han la frem en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt et sennepsfrø
som en mann tok og sådde i åkeren sin.
32
Det er det minste av alle frø. Men når det har vokst opp, er det større enn
hagevekstene og blir til et tre, slik at himmelens fugler kommer og bygger rede i
grenene på det.»
33
Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er som en surdeig som en
kvinne tok og gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsyret.»
34
Alt dette talte Jashua til folkemengden i lignelser. Og uten lignelser talte han ikke til
dem,
35
for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten, som sier:
«Jeg vil åpne Min munn i lignelser. Jeg vil tale om det som er holdt skjult fra
verdens grunnvoll ble lagt.»
36
Deretter sendte Jashua folkemengden bort og gikk inn i huset. Og læresvennene
hans kom til ham og sa: «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss!»
37
Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er
menneskesønnen.
38
Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes
barn.
39
Fienden som sådde det, er satan. Høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er
englene.
40
Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved
denne tidens ende.
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Menneskesønnen skal sende ut englene sine, og de skal samle sammen og ta
ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet.
42
Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.
43
Da skal de rettferdige stråle som solen i sin fars rike. Den som har ører å høre
med, han høre!
44
Himlenes rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant
og siden gjemte. Og i glede over den gikk han bort og solgte alt han hadde og kjøpte
åkeren.
45
Himlenes rike er også likt en kjøpmann som søker etter vakre perler.
46
Og da han hadde funnet en meget kostbar perle, gikk han bort og solgte alt han
eide og kjøpte den.
47
Himlenes rike er også likt en not som ble kastet i havet, og fanget fisk av alle slag.
48
Da den var full, dro de den inn til stranden. Og de satte seg ned og samlet de
gode i kar, men kastet ut de dårlige.
49
Slik skal det bli ved denne tidens avslutning. Englene skal komme og skille de
dårlige fra de rettferdige,
50
og kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.»
51
Jashua sa til dem: «Har dere forstått alt dette?» De sa til ham: «Ja, Rabbi.»
52
Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som er opplært for himlenes
rike, lik en husholder som tar frem fra sin skatt, nytt og gammelt.»
53
Nå skjedde det at da Jashua hadde avsluttet disse lignelsene, dro han derfra.
54
Da han var kommet til hjemstedet sitt, lærte han dem i forsamlingshuset deres,
så de ble forundret og sa: «Hvor fikk denne mannen slik visdom og slike kraftige
gjerninger fra?
55
Er ikke dette tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Miriam? Og hans
brødre Ja’aqov, Josef, Shimeon og Jehuda?
56
Og hans søstere, er de ikke alle blant oss? Hvor fikk da denne mannen alt
dette fra?»
57
Derfor tok de anstøt av ham. Men Jashua sa til dem: «En profet blir ringeaktet
andre steder enn på sitt eget hjemsted og i sitt eget hus.»
58
Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro.

14 På den tiden fikk fjerdingsfyrsten Hordos høre ryktet om Jashua,
2

og han sa til tjenerne sine: «Dette er døperen Johanan. Han er stått opp fra de
døde. Derfor virker disse kreftene i ham.»
3
For Hordos hadde grepet Johanan og satt ham i fengsel for Horodias skyld,
hans bror Filips hustru.
4
For Johanan hadde sagt til ham: «Du har ikke lov til å ha henne.»
5
Og selv om han ønsket å drepe ham, fryktet han for folkemengden, for de regnet
ham for å være en profet.
6
Men da fødselsdagen til Hordos ble feiret, danset Her Horodias datter for dem,
og hun var til behag for Hordos.
7
Derfor lovte han med ed å gi henne det hun måtte be om.
8
Etter press fra sin mor sa hun: «Gi meg døperen Johanans hode hit på et fat.»
9
Dette gjorde kongen sørgmodig. Likevel befalte han at det skulle bli gitt henne,
på grunn av edene, og på grunn av dem som satt sammen med ham.
10
Så sendte han noen og fikk Johanan halshogd i fengslet.
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11

Og hans hode ble båret inn på et fat og gitt til piken, og hun tok det med til sin

mor.
12

Da kom læresvennene hans og tok med seg legemet hans og begravde det.
Deretter gikk de og fortalte det til Jashua.
13
Da Jashua hørte det, dro han bort derfra med båt til et øde sted for å være for seg
selv. Men da folkemengdene hørte det, fulgte de etter ham til fots fra byene.
14
Og da Jashua gikk ut av båten, så han en stor folkeskare. Og han fikk dyp
medlidenhet med dem og helbredet deres syke.
15
Da det ble kveld, kom læresvennene hans til ham og sa: «Dette er et øde sted,
og det er allerede blitt sent. Send folkemengdene bort, så de kan gå inn i landsbyene
og kjøpe seg mat.»
16
Men Jashua sa til dem: «De trenger ikke dra bort. Dere skal gi dem noe å
spise.»
17
Og de sa til ham: «Vi har bare fem brød og to fisker her.»
18
Han sa: «Kom hit til meg med dem!»
19
Så bad han folkeskarene sette seg i gresset. Og han tok de fem brødene og de
to fiskene, og mens han så opp mot himmelen, velsignet han dem, brøt brødene og
ga dem til læresvennene. Og læresvennene ga dem til folkemengden.
20
Så spiste alle og ble mette, og de samlet inn tolv fulle kurver av de stykkene
som var igjen.
21
De som hadde spist var rundt fem tusen menn, utenom kvinner og barn.
22
Straks fikk Jashua læresvennene sine til å gå i båten og dra foran ham til den
andre siden, mens han sendte folkeskarene av sted.
23
Og da han hadde sendt skarene av sted, gikk han opp i fjellet for seg selv for å
be. Og da kvelden kom, var han alene der.
24
Båten var nå midt ute på sjøen, og ble kastet hit og dit av bølgene, for vinden
var imot.
25
Men i den fjerde nattevakt kom Jashua til dem. Han kom gående på sjøen.
26
Og da læresvennene så ham komme gående på sjøen, ble de forskrekket og
sa: «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel.
27
Men straks talte Jashua til dem og sa: «Vær ved godt mot! Det er jeg. Vær ikke
redde!»
28
Og Kefa svarte ham og sa: «Rabbi, hvis det er du, så be meg komme til deg på
vannet.»
29
Han sa: «Kom!» Og da Kefa var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet
for å komme til Jashua.
30
Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd. Og da han begynte å
synke, ropte han og sa: «Rabbi, frels meg!»
31
Og straks rakte Jashua ut hånden sin og grep ham, og han sa til ham: «Du lite
troende, hvorfor tvilte du?»
32
Og da de kom opp i båten, stilnet vinden.
33
De som var i båten kom da og bøyde seg for ham og sa: «Sannelig, du er
Elohims sønn.»
34
Da de hadde reist over sjøen, kom de til Ginosar distriktet.
35
Og da mennene på stedet kjente ham igjen, sendte de bud til hele distriktet
omkring. Og de førte til ham alle som var syke,
36
og ba ham om bare å få røre ved kanten av klærne hans. Og så mange som
rørte ved dem, ble gjort helt friske.
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15 De skriftlærde og fariseerne som var fra Jerushalaim, kom da til Jashua og sa:
2

«Hvorfor bryter læresvennene dine fedrenes forskrifter? For de vasker ikke
hendene sine når de spiser brød.»
3
Han svarte med å si til dem: «Hvorfor bryter så dere Jahves bud på grunn av
deres egne forskrifter?
4
For Elohim har befalt og sagt: «Du skal 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 Elohim,
6
så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt Jahves Torah ut av
kraft for å holde deres egne forskrifter.
7
Hyklere! Jeshajahu 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.»
12
Da kom læresvennene hans og sa til ham: «Vet du at fariseerne tok anstøt da
de hørte det du sa?»
13
Men han svarte og sa: «Hver plante som min himmelske far ikke har plantet,
skal bli rykket opp med roten.
14
La dem være! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind,
vil begge havne i en grøft.»
15
Da svarte Kefa og sa til ham: «Forklar denne lignelsen for oss!»
16
Men Jashua sa: «Er også dere fortsatt uten forstand?
17
Forstår dere ennå ikke at det som kommer inn gjennom munnen, går ned i
magen, kommer ut og blir kastet?
18
Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør et menneske
urent.
19
For ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt
vitnesbyrd og bespottelse.
20
Disse ting er det som gjør et menneske urent. Men å spise med uvaskede
hender (å spise uten å gjøre ‖netilat jadaim‖) gjør ikke et menneske urent.»
21

Deretter dro Jashua bort derfra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tzor og
Tzidon.
22
Og en kanaaneisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa: «Rabbi,
Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages svært av urene ånder.»
23
Men han svarte henne ikke et ord. Og hans læresvenner kom og bad ham og
sa: «Send henne bort, for hun roper etter oss.»
24
Men han svarte med å si: «Jeg er ikke utsendt til andre enn de tapte får av
Israels hus.»
25
Da kom hun og tilbad ham og sa: «Rabbi, hjelp meg!»
26
Men han svarte med å si: «Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de
små hundene.»
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Men hun sa: «Ja, det er sant, Rabbi! Men de små hundene spiser likevel
smulene som faller fra sine herrers bord.»
28
Da svarte Jashua og sa til henne: «Kvinne, stor er din tro! La det bli som du
vil!» Og hennes datter var helbredet fra samme stund.
29
Jashua dro så derfra, fortsatte langs Kinneret sjøen og gikk opp på fjellet og satte
seg der.
30
Da kom store folkeskarer til ham, og de hadde med seg lamme, blinde,
stumme, vanføre og mange andre. Og de la dem ned ved Jashuas føtter, og han
helbredet dem.
31
Folkemengden ble forundret da de så de stumme tale, de vanføre bli helbredet,
de lamme gå og de blinde se. Og de æret Israels Elohim.
32

Og Jashua kalte til seg læresvennene sine og sa: «Jeg synes synd på disse
menneskene, for de har nå vært sammen med meg i tre dager, og har ikke noe å
spise. Jeg vil ikke sende dem sultne av sted, for at de ikke skal bli helt utmattet på
veien.»
33
Da sa læresvennene hans til ham: «Hvorfra kan vi få nok brød her i ørkenen til
å mette en så stor folkeskare?»
34
Jashua sa til dem: «Hvor mange brød har dere?» Og de sa: «Syv, og noen få
småfisker.»
35
Så befalte han folkemengden å sette seg på bakken.
36
Og han tok de syv brødene og fiskene og takket, brøt dem og ga dem til
læresvennene sine, og læresvennene ga dem til folkemengden.
37
Så spiste alle og ble mette, og de stykkene som ble til overs, samlet de inn og
fylte syv store kurver.
38
De som hadde spist, var fire tusen menn, utenom kvinner og barn.
39
Og han sendte folkemengden fra seg, gikk opp i båten og dro til området ved
Magdela.

16 Fariseerne og tzedukeerne kom så for å friste ham, og de bad ham vise dem et
tegn fra himmelen.
2
Han svarte med å si til dem: «Når det er kveld, sier dere: Det blir pent vær, for
himmelen er rød.
3
Og om morgenen: Det blir dårlig vær i dag, for himmelen er rød og truende.
Hyklere! Dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende, men tidenes tegn kan
dere ikke tyde.
4
En ond og troløs slekt søker etter tegn, men ikke noe tegn skal bli gitt den,
bortsett fra profeten Jonas tegn.» Og han forlot dem og dro derfra.
5
Da læresvennene hans var kommet til den andre siden, hadde de glemt å ta med
brød.
6
Jashua sa da til dem: «Pass på at dere tar dere i vare for fariseernes og
tzedukeernes surdeig!»
7
Men de snakket med hverandre og sa: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.»
8
Men da Jashua merket det, sa han til dem: «Så liten tro dere har! Hvorfor
snakker dere med hverandre om at det var fordi dere ikke har tatt med brød?
9
Forstår dere ennå ikke, eller husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen,
og hvor mange kurver dere samlet inn,
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eller de syv brødene til de fire tusen, og hvor mange store kurver dere samlet

inn?
11

Hva kommer det av at dere ikke forstår at jeg ikke snakket til dere om brød?
Men ta dere i vare for fariseernes og tzedukeernes surdeig!»
12
Da forstod de at han ikke snakket til dem om å ta seg i vare for surdeig i brød,
men for fariseernes og tzedukeernes lære.
13
Da Jashua kom til området ved Cæsarea Filippi, spurte han læresvennene sine og
sa: «Hvem sier menneskene at jeg, menneskesønnen, er?»
14
Da sa de: «Noen sier døperen Johanan, noen Elijahu, og andre Jirmejahu eller
en av profetene.»
15
Han sa til dem: «Men hvem sier så dere at jeg er?»
16
Shimeon Kefa svarte og sa: «Du er ha mashiach, El Elions sønn.»
17
Jashua svarte og sa til ham: «Velsignet er du, Shimeon Ben Johanan, for kjøtt
og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen.
18
Og jeg sier også til deg at du er Kefa. På denne klippen vil jeg bygge
menigheten. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
19
Og deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike, og alt du binder på jorden, skal være
bundet i himmelen, og alt du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»
20
Deretter bød han læresvennene sine at de ikke skulle si til noen at han var
Jashua ha mashiyach.
21
Fra den tid begynte Jashua å forklare for læresvennene sine at han måtte dra til
Jerushalaim og lide mye av de eldste, yppersteprestene og de skriftlærde, og at han
skulle bli slått i hjel og bli oppreist på den tredje dagen.
22
Da tok Kefa ham til side og begynte å advare ham og sa: «Var deg rabbi! Dette
må aldri skje deg!»
23
Men han snudde seg og sa til Kefa: «Vik bak meg, satan! Du er til anstøt for
meg, for du har ikke sans for det som hører Elohim til, men bare for det som hører
menneskene til.»
24
Da sa Jashua til læresvennene sine: «Hvis noen vil komme etter meg, må han
fornekte seg selv, ta sitt åk opp og følge meg.
25
For den som vil frelse sin sjel, skal miste den, men den som mister sin sjel for
min skyld, skal finne den.
26
For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?
Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?
27
For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler, og da
skal han lønne enhver etter hans gjerninger.
28
Sannelig sier jeg dere: Det er noen som står her, som ikke skal smake døden før
de ser menneskesønnen komme i sitt rike.»
28
Sannelig sier jeg dere: Det er noen som står her, som ikke skal smake døden før
de ser menneskesønnen komme i sitt rike.»

17 Seks dager deretter tok Jashua med seg Kefa, Ja’aqov og hans bror Johanan,
og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv.
2
Og han ble forklaret for dem. Hans åsyn skinte som solen, og hans klær ble
hvite som lyset.
3
Og Moshe og Elijahu viste seg for dem og snakket med ham.
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Da tok Kefa til orde og sa til Jashua: «Rabbi, det er godt at vi er her. Hvis du vil,
så la oss lage tre løvhytter her, en til deg, en til Moshe og en til Elijahu.»
5
Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over dem.
Og plutselig lød det en røst ut av skyen, som sa: «Dette er min sønn, den elskede, i
ham har jeg velbehag. Hør ham!»
6
Da læresvennene hørte det, falt de ned på sine ansikter og ble meget redde.
7
Men Jashua kom og rørte ved dem og sa: «Reis dere opp, og vær ikke redde!»
8
Men da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jashua alene.
9
Da de kom ned fra fjellet, befalte Jashua dem og sa: «Fortell ikke noen om synet
før menneskesønnen er oppstått fra de døde.»
10
Og læresvennene hans spurte ham og sa: «Hvorfor sier da de skriftlærde at
Elijahu først må komme?»
11
Jashua svarte og sa til dem: «Sannelig, Elijahu kommer først, og han skal
gjenopprette alle ting.
12
Men jeg sier dere at Elijahu er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men
gjorde med ham som de ville. Slik skal også menneskesønnen komme til å lide ved
deres hender.»
13
Da forstod læresvennene at han snakket til dem om døperen Johanan.
14
Og da de var kommet frem til folkemengden, kom en mann til ham, knelte for ham
og sa:
15
«Herre, forbarm deg over min sønn, for han plages av månesyke og lider
meget. For han faller ofte i ilden og ofte i vannet.
16
Derfor tok jeg ham med til læresvennene dine, men de kunne ikke gjøre ham
frisk.»
17
Da svarte Jashua og sa: «Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være
hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før ham hit til meg!»
18
Og Jashua truet den urene ånden, og den kom ut av ham. Og barnet var friskt
fra samme stund.
19
Da kom læresvennene til Jashua mens de var for seg selv, og sa: «Hvorfor
kunne ikke vi drive den ut?»
20
Jashua sa til dem: «På grunn av deres vantro. For sannelig sier jeg dere: Hvis
dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra til dit! Og
det skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for dere.
21
Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste.»
22
Mens de oppholdt seg i Galil, sa Jashua til dem: «Menneskesønnen skal bli
forrådet og overgitt i menneskers hender.
23
Og de skal slå ham i hjel, og på den tredje dagen skal han oppstå.» Da ble de
meget sorgfulle.
24
Da de var kommet til Keifar Nachum, kom de som krevet inn tempelskatten, til
Kefa og sa: «Betaler ikke deres rabbiner tempelskatt?»
25
Han sa: «Jo.» Men da han var kommet inn i huset, kom Jashua ham i forkjøpet
og sa: «Hva tror du, Shimeon? Hvem tar kongene på jorden imot toll eller skatt fra?
Fra sønnene sine eller fra fremmede?»
26
Kefa sa til ham: «Fra fremmede.» Jashua sa til ham: «Da går altså sønnene fri.
27
Likevel, for at vi ikke skal uroe dem, gå ned til sjøen, kast ut en krok og ta den
fisken som kommer opp først. Og når du har åpnet munnen på den, skal du finne et
pengestykke. Ta det og gi det til dem for meg og for deg.»
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18 På den tiden kom læresvennene til Jashua og sa: «Hvem er den største i
himlenes rike?»
2
Da kalte Jashua til seg et lite barn, satte det midt iblant dem og sa: «Sannelig
sier jeg dere: Hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke
komme inn i himlenes rike.
4
Derfor, den som fornedrer seg som dette lille barnet, er den største i himlenes
rike.
5
Den som tar imot et lite barn som dette i mitt navn, tar imot meg.
6

Men den som fører en av disse små som tror på meg, til fall, for ham ville det være
bedre om en kvernsten ble hengt rundt halsen hans, og at han ble druknet i havets
dyp.
7
Ve verden på grunn av forførelser! For forførelser må komme! Men ve det
menneske som forførelsen kommer ved.
8
Hvis din hånd eller fot fører deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det
er bedre for deg å gå lam eller ufør inn til livet, enn å ha to hender eller to føtter og bli
kastet i den evige ild.
9
Og hvis ditt øye fører deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre
for deg å gå inn til livet med ett øye enn å ha to øyne og bli kastet i Gei Hinnoms ild.
10
Se til at dere ikke forakter en av disse små! For jeg sier dere: I himmelen ser deres
engler alltid min fars åsyn, han som er i himmelen.
11
For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.
12
Hva tror dere? Hvis en mann har hundre får, og en av dem kommer bort,
forlater han ikke da de nittini og går opp i fjellene for å lete etter den som er kommet
bort?
13
Og hvis han skulle finne den, sannelig sier jeg dere: Han gleder seg mer over
den ene fåret enn over de nittini som ikke var kommet bort.
14
På samme måte er det heller ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av
disse små skulle gå fortapt.
15
Hvis din bror synder mot deg, gå da og irettesett ham som en sak bare mellom deg
og ham. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.
16
Men dersom han ikke vil høre, skal du ta med deg en eller to til, for med utsagn
fra to eller tre vitner skal hvert ord stå fast.
17
Og hvis han nekter å høre på dem, så si det til menigheten. Men hvis han til og
med nekter å høre på menigheten, skal han være som en goy (et medlem av de ikke
israelske nasjoner, en hedning) og en skatteoppkrever for deg.
18
Sannelig sier jeg dere: Det dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen,
og det dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
19
Igjen sier jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så
skal det bli gjort for dem av min far i himmelen.
20
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»
21
Da kom Kefa til ham og sa: «Rabbi, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg,
og jeg tilgi ham? Så mye som syv ganger?»
22
Jashua sa til ham: «Ikke syv ganger, sier jeg deg, men sytti ganger syv.
23
Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med
tjenerne sine.
24
Og da han hadde begynt å gjøre opp regnskapet, ble det ført til ham en som
skyldte ham ti tusen talenter.
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Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte herren hans at han skulle bli
solgt sammen med sin hustru og sine barn og alt han eide, og at gjelden skulle
betales.
26
Da falt tjeneren ned for ham og sa: Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg
betale deg alt sammen.
27
Da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri og etterga
ham gjelden.
28
Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte ham
hundre denarer. Og han grep ham og tok strupetak på ham og sa: Betal meg det du
skylder!
29
Da falt medtjeneren hans ned for føttene hans og tryglet ham og sa: Ha
tålmodighet med meg, og jeg skal betale deg alt sammen.
30
Men han ville ikke, og gikk bort og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han
være til han kunne betale gjelden.
31
Da medtjenerene hans så hva som skjedde, ble de meget sorgfulle. Og de kom
og fortalte sin herre alt som hadde hendt.
32
Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa han til ham: Du dårlige tjener! Jeg
etterga deg hele gjelden fordi du bad meg om det.
33
Burde ikke du også ha barmhjertighet med din medtjener, slik som jeg
forbarmet meg over deg?
34
Og hans herre ble vred og overlot ham til dem som piner, helt til han kunne
betale alt det han skyldte.
35
Slik skal også min himmelske far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en
av dere av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser.»

19 Da Jashua hadde endt denne talen, dro han fra Galil og kom til Judeaområdene bortenfor Jarden.
2
Og store folkeskarer fulgte ham, og han helbredet dem der.
3
Fariseerne kom også til ham for å friste ham. Og de sa til ham: «Er det tillatt for
en mann å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?»
4
Han svarte og sa til dem: «Har dere ikke lest at han som skapte dem i
begynnelsen, gjorde dem til mann og kvinne
5
og sa: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru,
og de to skal være ett kjød?»
6
Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Jahve har sammenføyet, skal
ikke noe menneske skille ad.»
7
Da sa de til ham: «Hvorfor ga da Moshe befaling om å gi hustruen et
skilsmissebrev, for så å sende henne bort?»
8
Han sa til dem: «På grunn av deres hårde hjerter tillot Moshe dere å skille dere
fra deres hustruer, men fra begynnelsen av var det ikke slik.
9
Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn
hor, og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med henne som
er skilt, driver hor.»
10
Læresvennene hans sa til ham: «Hvis det er slik med en mann og hans hustru,
da er det bedre å ikke gifte seg.»
11
Men han sa til dem: «Ikke alle kan forstå dette ordet, men bare de som det er blitt
gitt:
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For det finnes kastrerte menn som er født slik fra mors liv, og det er kastrerte
menn som er gjort til det av mennesker. Og det er kastrerte menn som har gjort seg
selv til det for himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, la ham fatte
det.»
13
Så ble små barn ført til ham for at han skulle legge hendene sine på dem og be.
Læresvennene irettesatte dem.
14
Men Jashua sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For
himlenes rike hører slike til.»
15
Og han la hendene sine på dem og dro så derfra.
16

Se, det kom en og sa til ham: «Gode rabbi, 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 en : Jahve.
Men hvis du vil gå inn til livet, så hold budene!»
18
Han sa til ham: «Hvilke?» Jashua sa: «Du skal ikke drepe. Du skal ikke drive
hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si 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
Jashua sa til ham: «Hvis du vil være fullkommen, så gå og selg det du eier og
gi det til de fattige (ha evionim), og du skal få en skatt i himmelen, og kom, følg
meg!»
22
Men da den unge mannen hørte disse ordene, gikk han bedrøvet bort, for han
hadde stor rikdom.
23
Da sa Jashua til læresvennene 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 et tau å gå gjennom et nåløye, enn for en
rik å gå inn i Jahves rike.»
25
Da læresvennene hans hørte det, ble de meget forskrekket og sa: «Hvem kan
da bli frelst?»
26
Men Jashua så på dem og sa til dem: «For mennesker er dette umulig, men for
Jahve er alt mulig.»
27
Da svarte Kefa og sa til ham: «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hvordan skal
det bli for oss?»
28
Jashua 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 søstere eller far eller mor eller
hustru eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundre foll igjen og arve evig
liv.
30
Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.

20 For himlenes rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for
å leie arbeidere til vingården sin.
2
Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem
inn i vingården sin.
3
Da han gikk ut omkring den tredje time, så han andre som stod ledige på torget.
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Og han sa til dem: Gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig, vil jeg
gi dere. Så gikk de.
5
På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og han gjorde det
samme.
6
Og omkring den ellevte time gikk han ut og fant andre som stod ledige, og han
sa til dem: Hvorfor har dere stått her ledige hele dagen?
7
De svarte ham: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå inn i vingården dere
også, og det som er rettferdig, skal dere få.
8
Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin: Kall sammen
arbeiderne og gi dem lønnen deres! Begynn med de siste og fortsett til de første!
9
Og da de som var blitt leid ved den ellevte time, kom, fikk hver av dem en denar.
10
Men da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk også bare en
denar hver.
11
Men da de hadde fått den, klaget de på husbonden
12
og sa: Disse siste har bare arbeidet i en time, og du stilte dem likt med oss som
har båret dagens byrde og hete.
13
Men han svarte en av dem og sa: Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du
enig med meg om en denar?
14
Ta det som er ditt og gå bort! Jeg vil gi denne siste det samme som deg.
15
Er det ikke tillatt for meg å gjøre som jeg vil med mitt eget? Eller er ditt øye ondt
fordi jeg er god?
16
Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kaldt, men få
er utvalgt.»
17
Da Jashua dro opp til Jerushalaim, tok han de tolv læresvennene til side på veien
og sa til dem:
18
«Se, vi går opp til Jerushalaim, og menneskesønnen skal bli overgitt til
yppersteprestene og til de skriftlærde. Og de skal dømme ham til døden
19
og overlate ham til goyim for å bli hånet, pisket og korsfestet. Og den tredje
dagen skal han stå opp igjen.»
20
Da kom mor til Zavdais sønner til ham med sønnene sine. Hun knelte ned for å be
ham om noe.
21
Han sa til henne: «Hva vil du?» Hun sa til ham: «Si at disse to sønnene mine
kan få sitte, den ene ved din høyre side og den andre ved din venstre side, i ditt
rike.»
22
Men Jashua svarte med å si: «Dere vet ikke hva dere ber om. Er dere i stand til
å drikke det beger som jeg skal drikke, og til å bli døpt med den dåp jeg døpes
med?» De sa til ham: «Vi er i stand til det.»
23
Så sa han til dem: «Dere skal sannelig drikke mitt beger og bli døpt med den
dåp jeg døpes med. Men å sitte ved min høyre eller min venstre side, er ikke noe jeg
kan gi, men det er for dem som min far har beredt det for.»
24
Og da de ti hørte det, ble de meget forarget på de to brødrene.
25
Men Jashua kalte dem til seg og sa: «Dere vet at herskerne over goyim har fullt
herredømme over dem, og de som er store utøver makt over dem.
26
Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant dere,
han skal være deres tjener.
27
Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave
28
slik som menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og
for å gi sitt liv som løsepenge for mange.»
29
Da de gikk ut fra Jericho, var det en stor folkemengde som fulgte etter ham.
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Og to blinde menn satt ved veien. Da de hørte at Jashua gikk forbi, ropte de ut:
«Miskunn deg over oss, rabbi, Davids sønn!»
31
Da truet folkemengden dem og sa at de skulle være stille. Men de ropte enda
høyere og sa: «Miskunn deg over oss, rabbi, Davids sønn!» (Jashua Ben David
channenu!)
32
Da stanset Jashua opp, og han kalte på dem og sa: «Hva vil dere at jeg skal
gjøre for dere?»
33
De sa til ham: «Rabbi, at våre øyne må bli åpnet.»
34
Og Jashua syntes inderlig synd på dem, og rørte ved øynene deres. Og straks
kunne de se med øynene sine, og de fulgte ham.

21 Da de nærmet seg Jerushalaim og kom til Beit Pagei ved Har ha Zeitim
(Oljeberget), sendte Jashua to av læresvennene av sted.
2
Og han sa til dem: «Gå inn i landsbyen rett foran dere, og der skal dere finne et
esel som er bundet, en eselfole. Løs det og før det til meg!
3
Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: «Mesteren har bruk for det.» Og
straks skal han sende dem med.»
4
Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten, når
han sier:
5
«Si til Tzions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel,
på en eselfole, trældyrets fole.»
6
Så gikk læresvennene av sted og gjorde som Jashua hadde befalt dem.
7
De kom med eselfolen, la klærne sine på den og satte ham på den.
8
Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien. Andre skar
grener av trærne og spredte dem utover veien.
9
Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter, ropte så ut og sa:
«Hoshanah, Ben David! Velsignet være han som kommer i Jahves navn! Hoshanah i
det høyeste!»
10
Og da han var kommet inn i Jerushalaim, ble hele byen satt i bevegelse og sa:
«Hvem er dette?»
11
Da sa folkemengden: «Dette er Jashua, profeten fra Natzeret i Galil.»
12
Så gikk Jashua inn i Jahves tempel og drev ut alle dem som kjøpte og solgte der,
og veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer.
13
Og han sa til dem: «Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men
dere har gjort det til en røverhule.»
14
Og blinde og lamme kom til ham i templet, og han helbredet dem.
15
Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de underfulle gjerningene han
gjorde og barna som ropte ut i templet og sa: « Hoshanah, Ben David!» ble de
forarget.
16
Og de sa til ham: «Hører du hva disse sier?» Og Jashua sa til dem: «Ja, men
har dere aldri lest: Fra spedbarns og diebarns munn har du beredt deg lovprisning?»
17
Deretter forlot han dem og gikk ut av byen til Beit Hini. Og han overnattet der.
18
Om morgenen da han vendte tilbake til byen, ble han sulten.
19
Da han fikk se et fikentre ved veien, gikk han bort til det og fant ikke annet på
det enn løv. Da sa han til det: «Aldri i evighet skal det vokse frukt på deg!» Og straks
visnet fikentreet.
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Da læresvennene så det, undret de seg og sa: «Hvordan kunne fikentreet visne
med det samme?»
21
Da svarte Jashua og sa til dem: «Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og
ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som ble gjort med fikentreet. Men
også om dere sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet, så skal det skje.
22
Og alt det dere ber om i deres bønn, som troende, det skal dere få.»
23
Da han nå var kommet inn i templet, kom yppersteprestene og folkets eldste til
ham mens han lærte. Og de sa: «Med hvilken myndighet gjør du dette? Og hvem ga
deg denne myndigheten?»
24
Men Jashua svarte og sa til dem: «Jeg vil også spørre dere om noe. Og hvis
dere svarer meg på det, skal jeg på samme måte si dere med hvilken myndighet jeg
gjør dette.
25
Johanans dåp, hvor var den fra? Fra himmelen eller fra mennesker?» De
snakket med hverandre og sa: «Hvis vi sier: Fra himmelen, vil han si til oss: Hvorfor
trodde dere da ikke på ham?
26
Men hvis vi sier: Fra mennesker, frykter vi for folkemengden, for alle regner
Johanan som en profet.»
27
Så de svarte Jashua og sa: «Vi vet ikke.» Og han sa til dem: «Da vil heller ikke
jeg si dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.
28
Men hva tror dere? En mann hadde to sønner, og han kom til den første og sa:
Sønn, gå i dag og arbeid i vingården min!
29
Han svarte og sa: Jeg vil ikke! Men etterpå angret han og gikk.
30
Så kom han til den andre og sa det samme. Og han svarte og sa: Jeg går,
herre, men han gikk ikke.
31
Hvem av de to gjorde sin fars vilje?» De sa til ham: «Den første.» Jashua sa til
dem: «Sannelig sier jeg dere: Skatteoppkrevere og horer kommer inn i Elohims rike
før dere.
32
For Johanan kom til dere på rettferdighetens vei, og dere trodde ham ikke. Men
skatteoppkrevere og horer trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere ikke
senere og trodde ham.
33
Hør en annen lignelse: Det var en landeier som plantet en vingård og satte et
gjerde rundt den, gravde en vinpresse i den og bygde et tårn. Og han leide den ut til
vingårdsarbeidere og dro til et land langt borte.
34
Da tiden for vinhøsten nærmet seg, sendte han tjenerne sine til
vingårdsarbeiderne, så de kunne ta imot frukten hans.
35
Men vingårdsarbeiderne tok tjenerne hans, en slo de, en drepte de, og en
annen stenet de.
36
Igjen sendte han andre tjenere, flere enn den første gangen, men de gjorde det
samme med dem.
37
Men til slutt sendte han sønnen sin til dem og sa: De vil ha respekt for min
sønn.
38
Men da vingårdsarbeiderne så sønnen, sa de til hverandre: Dette er arvingen.
Kom, la oss drepe ham og ta arven hans!
39
Så grep de ham, kastet ham ut av vingården og drepte ham.
40
Når da eieren av vingården kommer, hva skal han gjøre med disse
vingårdsarbeiderne?»
41
De sier til ham: «Han skal ødelegge disse onde mennene på en grusom måte.
Så skal han leie ut vingården sin til andre vingårdsarbeidere som vil gi ham frukten i
rett tid.»
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Jashua sier til dem: «Har dere aldri lest i Tanakh: Stenen som
bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten Dette var Jahves verk, og det er
underfullt i våre øyne?
43
Derfor sier jeg til dere: Jahves rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som
bærer dets frukter.
44
Og den som faller på denne stenen, skal bli knust. Men den som stenen faller
på, skal den knuse til støv.»
45
Da yppersteprestene og fariseerne hørte disse lignelsene, skjønte de at det var
dem han talte om.
46
De ville gripe ham, men de fryktet for folkemengden, som tok ham for å være
en profet.

22 Og Jashua tok til orde og talte igjen til dem i lignelser. Og han sa:
2

«Himlenes rike kan sammenlignes med en konge som laget i stand bryllup for
sin sønn.
3
Og han sendte ut tjenerne sine for å kalle på dem som var invitert til bryllupet.
Men de ville ikke komme.
4
Da sendte han ut andre tjenere og sa: Si til de inviterte: Se, jeg har gjort i stand
festmåltidet mitt. Oksene mine og gjøkalven er slaktet, og alt er ferdig. Kom til
bryllupet!
5
Men de foraktet det og gikk sin vei, en til sin egen gård, en annen til sin
forretning.
6
Og de andre grep tjenerne hans, mishandlet dem og drepte dem.
7
Men da kongen hørte dette, ble han vred. Han sendte ut hærene sine, utslettet
disse morderne og satte ild på byen deres.
8
Så sa han til tjenerne sine: Bryllupet er vel gjort i stand, men de som var invitert,
var ikke verdige.
9
Gå derfor ut på hovedveiene og innby så mange som dere finner til bryllupet!
10
Så gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet sammen alle de fant, både
dårlige og gode. Og bryllupssalen ble fylt med gjester.
11
Men da kongen kom inn for å se til gjestene, så han en mann der som ikke
hadde på seg bryllupsklær.
12
Så sa han til ham: Venn, hvordan kom du inn her uten bryllupsklær? Men han
tidde.
13
Da sa kongen til tjenerne: Bind armene og føttene på ham, før ham bort og kast
ham ut i det ytterste mørke! Der skal det være gråt og tenners gnissel.
14
For mange er kalt, men få er utvalgt.»
15
Da gikk fariseerne bort og la planer om hvordan de kunne få fanget ham i ord.
16
Og de sendte læresvennene sine til ham, sammen med hordosianerne, og de
sa: «Rabbi, vi vet at du er sannferdig og lærer Elohims vei i sannhet. Du bryr deg
heller ikke om folks mening, for du ser ikke på menneskenes ytre.
17
Si oss derfor hva du mener: Er det rett å betale skatt til keiseren eller ikke?»
18
Men Jashua kjente deres ondskap og sa: «Hvorfor setter dere meg på prøve,
dere hyklere?
19
Vis meg skattens mynt!» Så kom de til ham med en denar.
20
Og han sa til dem: «Hvem er dette bilde av, og hvem er det innskriften
tilhører?»
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De sa til ham: «Keiseren.» Og han sa til dem: «Gi keiseren hva keiserens er,
og Elohim hva Elohims er!»
22
Da de hadde hørt disse ord, undret de seg, og de forlot ham og gikk bort.
23
Samme dag kom tzedukeerne til ham - det er de som sier at det ikke er noen
oppstandelse - og de spurte ham
24
og sa: «Rabbi, Moshe sa at om en mann dør uten å ha barn, skal hans bror
gifte seg med hans hustru og slik oppreise sin bror en etterkommer.
25
Nå var det syv brødre hos oss. Den første døde etter at han hadde giftet seg.
Han hadde ikke barn, og etterlot derfor sin hustru til sin bror.
26
På samme måte var det også med den andre og den tredje, helt til den
syvende.
27
Sist av alle døde også kvinnen.
28
Hvem av de syv skal hun da være hustru til i oppstandelsen? For de hadde jo
alle hatt henne.»
29
Jashua svarte og sa til dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Tanakh og
heller ikke Jahves kraft.
30
For i oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort, men de er som
Jahves sendebud i himmelen.
31
Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere ikke lest det som er sagt
dere av Jahve:
32
«Jeg er Avrahams Elohim, Jitzhcaqs Elohim og Ja’aqovs Elohim.» Jahve er
ikke de dødes Elohim, men de levendes.»
33
Og da folkemengden hørte dette, ble de meget forundret over hans lære.
34
Men da fariseerne hørte at han hadde fått tzedukeerne til å tie, samlet de seg.
35
En av dem, en lovlærd, stilte ham da et spørsmål for å prøve ham, og sa:
36
«Rabbi, hva er det største budet i loven?»
37
Jashua sa til ham: «Du skal elske Jahve din Elohim av alt ditt hjerte, og av all
din sjel, og av all din hu.
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 Torah og Neviim hviler på disse to budene.»
41
Mens fariseerne var samlet, spurte Jashua dem
42
og sa: «Hva mener dere om Ha mashiach? Hvem er han sønn av?» De svarer
ham: «Av David.»
43
Han sier til dem: «Hvordan kan da David i ånden kalle ham Adoni (min herre)
og si:
44
«Jahve sa til adoni (min herre): Sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine
fiender som skammel for dine føtter»?
45
Hvis da David kaller ham adoni (min herre), hvordan kan han da være hans
sønn?»
46
Og ingen var i stand til å svare ham med et ord. Fra den dagen var det heller ingen
som våget å spørre ham mer.

.

23 Så talte Jashua til folkeskarene og til læresvennene sine
2

og sa: «De skriftlærde og fariseerne sitter på Moshe’ stol.
Derfor skal dere holde og gjøre alt det de ber dere om å holde. Men gjør ikke
etter gjerningene deres, for de sier det, men de gjør det ikke.
3
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De binder sammen tunge byrder som er vanskelige å bære, og legger dem på
menneskers skuldre. Men selv vil de ikke røre dem med en eneste finger.
5
Alle gjerningene sine gjør de for å vise seg for mennesker. De gjør sine tefillin
(bønneremmer) brede, og sine tzitziot (minneduskene på klesplaggene) gjør de
store.
6
De elsker de beste plassene i gjestebudene, de beste setene i
forsamlingshusene,
7
å få hilsener på torgene og å bli kalt «Rabbi» av menneskene.
8
Men dere skal ikke la dere kalle rabbi. For en er deres Rabbi, nemlig ha
mashiach, og dere er alle brødre.
9
Kall ikke noen på jorden «Abba» (far). For en er deres Abba, nemlig han som er
i himmelen.
10
Og la dere ikke kalle «Moreh» (lærer). For en er deres Moreh, nemlig ha
mashiach.
11
Men den som er størst blant dere, skal være deres tjener.
12
Og den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv,
skal bli opphøyet.
13
Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere stenger himlenes
rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn, hindrer
dere i å gå inn.
14
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere fortærer enkers hus og
holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få strengere dom.
15
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere reiser både over sjø og
land for å vinne en etterfølger, og når han er vunnet, gjør dere ham til et barn av Gei
Hinnom dobbelt så ill som dere selv.
16
Ve dere, blinde veiledere, som sier: «Om noen sverger ved templet, betyr det
ingenting. Men om noen sverger ved gullet i templet, så er han forpliktet til å holde
eden.»
17
Dårer og blinde! For hva er størst, gullet eller templet som helliger gullet?
18
Og «om noen sverger ved alteret, betyr det ingenting. Men om noen sverger
ved gaven som er på det, så er han forpliktet til å holde eden.»
19
Dårer og blinde! For hva er størst, gaven eller alteret som helliger gaven?
20
Derfor, den som sverger ved alteret, sverger både ved det og ved alt det som
er på det.
21
Den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som er i det.
22
Og den som sverger ved himmelen, sverger både ved Jahves trone og ved
ham som sitter på den.
23
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere betaler tiende av
mynte, anis og karve, men har forsømt det som veier tyngre i Torah: retten,
barmhjertigheten og troen. Det er helt nødvendig at dette gjøres, uten at det andre
forsømmes.
24
Blinde veiledere, som siler ut myggen og sluker kamelen!
25
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere renser utsiden av
beger og fat, men innvendig er de fulle av rov og nytelsessyke.
26
Du blinde fariseer, rens først innsiden av begeret og fatet, slik at også utsiden
kan bli ren!
27
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere er som hvitkalkede
graver som nok ser vakre ut utenpå, men som innvendig er fulle av dødningeben og
all urenhet.
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På samme måten gir også dere menneskene inntrykk av å være rettferdige i
det ytre, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.
29
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere bygger profetenes
graver og pynter de rettferdiges gravstøtter
30
og sier: «Hvis vi hadde levd på våre fedres tid, hadde vi ikke vært medskyldige
med dem i profetenes blod.»
31
På den måten vitner dere mot dere selv at dere er barn av dem som drepte
profetene.
32
Fyll da deres fedres mål!
33
Slanger! Giftslangers avkom! Hvordan kan dere flykte fra Gei Hinnoms dom?
34
Se, derfor sender jeg dere profeter, vise menn og skriftlærde. Noen av dem
skal dere drepe og korsfeste, og noen av dem skal dere piske i forsamlingshusene
deres og forfølge fra by til by,
35
for at alt det rettferdige blod som er utøst på jorden, skal komme over dere, fra
den rettferdige Hevels (Abels) blod og til blodet av Zecharjah Ben Berekhijah sønn,
han som dere myrdet mellom templet og alteret.
36
Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekt.
37
Jerushalaim, Jerushalaim, du som dreper profetene og stener dem som er sendt til
deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler
kyllingene sine under vingene sine, men dere ville ikke!
38
Se! Deres hus etterlater dere øde.
39
For jeg sier dere: Dere skal ikke se meg mer før dere sier: «Velsignet være han
som kommer i Jahves navn!»

24 Deretter gikk Jashua ut og bort fra templet, og læresvennene hans kom opp for
å vise ham templets bygninger.
2
Og Jashua sa til dem: «Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal
ikke bli sten tilbake på sten, som ikke skal bli revet ned.»
3
Da han nå satt på Oljeberget, kom læresvennene til ham. Og mens de var alene, sa
de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på ditt komme være, og på
verdens (olam haze) ende?»
4
Jashua svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere!
5
For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er ha mashiach.» Og de skal
forføre mange.
6
Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir
skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå.
7
For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli
hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder.
8
Men alt dette er bare begynnelsen til veene.
9
Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle
folkeslag for mitt navns skyld.
10
Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
11
Mange falske profeter skal da stå frem og forføre mange.
12
Og kjærligheten bli kald hos mange fordi de tar avstand fra Torah.
13
Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
14
Og dette budskapet (ha besorah) om riket skal bli forkynt i hele verden, som et
vitnesbyrd for alle Goyim, og så skal enden komme.
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Når dere da ser avskyeligheten som fører til ødeleggelse, som profeten Daniel har
talt om, stå på det hellige sted - den som leser, han forstå det 16
da må de som er i Jehuda (Judea), flykte opp til fjellene.
17
Den som er på hustaket, må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt.
18
Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine.
19
Men ve dem som er med barn og dem som ammer spedbarn i de dager!
20
Be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.
21
For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens
begynnelse og frem til denne tid, og som det heller aldri senere skal bli.
22
Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst. Men for de
utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.
23
Hvis da noen sier til dere: «Se, her er ha mashiach!» eller: «Der!» så tro det
ikke.
24
For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og
under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.
25
Se, jeg har sagt dere det på forhånd.
26
Så hvis de da sier til dere: «Se, han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se,
han er i de skjulte kamrene!» så tro det ikke.
27
For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også
menneskesønnens komme være.
28
For der hvor åtselet er, der vil gribbene samles.
29
Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt
lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes.
30
Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle
stammene i landet sørge. Og de skal se menneskesønnen komme på himmelens
skyer med kraft og stor herlighet.
31
Og han skal sende sine sendebud ut med en shofarens (bukkehornet som det
blåses i for å kalle Israels menighet sammen) mektige lyd, og de skal samle hans
utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende av himmelen til den andre.
32
Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene skyter knopper og det kommer løv,
da vet dere at sommeren er nær.
33
Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær; han står for
døren!
34
Sannelig sier jeg dere: Dette folket (Israel) skal slett ikke forgå før alt dette
skjer.
35
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.
36
Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men
bare min far.
37
Men som det var i Noachs dager, slik skal det også være når menneskesønnen
kommer.
38
For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt
til den dagen Noach gikk inn i arken.
39
Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det
også være ved menneskesønnens komme.
40
Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir
tilbake.
41
To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake.
42
Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres mester kommer.
43
Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville
komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt.
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Derfor skal også dere være beredt, for menneskesønnen kommer når dere ikke
venter det.
45
Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å styre over
sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid?
46
Velsignet er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han
kommer.
47
Sannelig sier jeg dere: han skal sette ham over alt han eier.
48
Men hvis den dårlige tjeneren sier i sitt hjerte: «Min herre drøyer med å
komme»,
49
og han så begynner å slå medtjenerne sine og å spise og drikke sammen med
drukkenbolter,
50
da skal denne tjenerens herre komme på en dag han ikke venter ham, og på en
tid han ikke er klar over.
51
Og han skal hugge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. Der
skal det være gråt og tenners gnissel.

25 Da skal himlenes rike kunne lignes med ti ungpiker som tok lampene sine og
gikk ut for å møte brudgommen.
2
Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige.
3
De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg.
4
Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine.
5
Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet.
6
Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham!
7
Da stod alle ungpikene opp og stelte i stand lampene sine.
8
Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre
slokner.
9
Men de kloke svarte og sa: Nei, gjør vi det, ville det ikke bli nok både til oss og
dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.
10
Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferdige
gikk inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt.
11
Etterpå kom også de andre ungpikene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss!
12
Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke.
13
Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for menneskesønnens
komme.
14
For himlenes rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte, og som
kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem.
15
Og til en ga han fem talenter, til en annen to og til enda en annen en talent, til
hver etter hans egen evne. Og straks dro han på reise.
16
Han som hadde fått de fem talentene, gikk da og drev handel med dem og
tjente fem talenter til.
17
På samme måte tjente også han som hadde fått to, to til.
18
Men han som hadde fått den ene, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin
herres penger.
19
Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem.
20
Da kom han som hadde fått fem talenter, og hadde med fem talenter til, og han
sa: Herre, du overlot meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter i tillegg til de
fem.
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21

Hans herre sa til ham: Rett gjort, du gode og trofaste tjener! Du var tro over lite, jeg
vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede!
22
Også han som hadde fått to talenter, kom og sa: Herre, du overlot to talenter til
meg. Se, jeg har tjent to talenter i tillegg til de to.
23
Hans herre sa til ham: Rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du har vært tro
over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede!
24
Så kom han som hadde fått en talent, og han sa: Herre, jeg kjente deg som en
hård mann, som høster der du ikke har sådd, og sanker der du ikke har spredd
såkorn.
25
Og jeg ble redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt!
26
Men hans herre svarte med å si til ham: Du dårlige og late tjener. Du visste at
jeg høster der hvor jeg ikke har sådd, og sanker der hvor jeg ikke har strødd såkorn.
27
Derfor burde du ha satt inn pengene hos pengevekslerne. Og da jeg kom, ville
jeg ha fått tilbake mitt eget med renter.
28
Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har ti talenter.
29
For hver den som har, skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke
har, skal bli fratatt selv det han har.
30
Og kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og
tenners gnissel.
31
Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle de hellige englene med ham,
da skal han sitte på sin herlighets trone.
32
Og alle nasjoner skal bli samlet fremfor ham, og han skal skille dem fra
hverandre, slik som en gjeter skiller fårene fra geitene.
33
Og han skal stille fårene ved sin høyre side, men geitene ved sin venstre.
34
Så skal kongen si til dem ved sin høyre side: «Kom, dere som er velsignet av
min far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
35
For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke.
Jeg var en fremmed, og dere tok imot meg.
36
Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere besøkte meg. Jeg var
i fengsel, og dere kom til meg.»
37
Da skal de rettferdige svare ham og si: «Mester, når så vi deg sulten og mettet
deg, eller tørst og ga deg å drikke?
38
Når så vi deg som en fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg?
39
Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg?»
40
Og kongen skal svare og si til dem: «Sannelig sier jeg dere: Alt det dere gjorde
mot en av de minste av disse mine brødre, det gjorde dere mot meg.»
41
Da skal han også si til dem ved sin venstre side: «Gå bort fra meg, dere som er
forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for satan og hans engler.
42
For jeg var sulten, og dere ga meg ikke å spise. Jeg var tørst, og dere ga meg
ikke å drikke.
43
Jeg var en fremmed, og dere tok ikke imot meg, Jeg var naken, og dere kledde
meg ikke, Jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte meg ikke.»
44
Da skal også de svare ham og si: «Mester, når så vi deg sulten eller tørst eller
som en fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene deg?»
45
Da skal han svare dem og si: «Sannelig sier jeg dere: Alt det dere ikke gjorde
mot en av disse minste, det gjorde dere heller ikke mot meg.»
46
Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»
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26 Det skjedde etter at Jashua hadde talt alt dette, at han sa til læresvennene
sine:.
2
«Dere vet at om to dager er det Pessach (påskekvelden) og menneskesønnen
skal overgis til å bli korsfestet.»
3
Yppersteprestene, de skriftlærde og folkets eldste samlet seg da i borgen til
ypperstepresten, som hette Kaiafa.
4
Og de la planer om å pågripe Jashua med list og drepe ham.
5
Men de sa: «Ikke under høytiden, for at det ikke skal bli opprør blant folket.»
6
Og da Jashua var i Beit Hini, i huset til Shimeon den spedalske,
7
kom en kvinne til ham. Hun hadde en alabastkrukke med meget kostbar,
velduftende olje, og hun helte den ut over hodet hans mens han satt til bords.
8
Men da læresvennene hans så det, ble de harme og sa: «Hva skal denne
sløsingen være godt for?
9
For denne velduftende oljen kunne vært solgt for mange penger og gitt til ha
Evionim (de fattige).»
10
Men siden Jashua visste dette, sa han til dem: «Hvorfor gjør dere det vanskelig
for kvinnen? For hun har gjort en god gjerning mot meg.
11
For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.
12
For da hun helte denne velduftende oljen ut over mitt legeme, gjorde hun det
som forberedelse til min begravelse.
13
Sannelig sier jeg dere: Hvor som helst i hele verden dette budskapet (ha
besorah) blir forkynt, skal det som denne kvinnen har gjort, bli fortalt som et minne
om henne.»
14
En av de tolv, han som ble kalt Jehuda Ish Keriot, gikk da til yppersteprestene
15
og sa: «Hva vil dere gi meg hvis jeg overgir ham til dere?» Og de telte opp tretti
sølvpenger til ham.
16
Og fra den tid så han etter en anledning til å forråde ham.
17
På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom læresvennene til Jashua og sa
til ham: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskemåltidet?»
18
Og han sa: «Gå inn i byen til en mann der, og si til ham: Mesteren sier: Min tid
er nær. Jeg vil holde påske i huset ditt sammen med læresvennene mine.»
19
Så gjorde læresvennene som Jashua hadde bedt dem, og de gjorde ferdig
påskemåltidet.
20
Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv.
21
Mens de åt, sa han: «Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg.»
22
Da ble de meget bedrøvet, og hver og en av dem begynte å si til ham: «Rabbi,
det er vel ikke jeg?»
23
Han svarte og sa: «Han som dyppet hånden sin i fatet med meg, skal forråde
meg.
24
Menneskesønnen går bort slik som det er skrevet om ham, men ve det
menneske som forråder menneskesønnen! Det ville vært godt for det mennesket om
han ikke hadde vært født.»
25
Jehuda, han som forrådet ham, svarte da og sa: «Rabbi, det er vel ikke jeg?»
Han sa til ham: «Du har sagt det.»
26
Og mens de holdt måltid, tok Jashua brødet, velsignet det, (Baruch atah Jahve,
Eloheinu, melech ha olam, hamotzi lechem min ha aretz.) brøt det og ga det til
læresvennene og sa: «Ta dette og et det! Dette er mitt legeme.»
27
Så tok han begeret takket (Baruch atah Jahve, Eloheinu, melech ha olam, borei
pri ha gafen.) og ga dem og sa: «Drikk alle av den!
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28

For dette er mitt blod, den nye pakts blod (ha dam ha berit ha chadashah), som
utgytes for mange til syndenes forlatelse.
29
Fra nå av og til den dag da jeg drikker den ny med dere i min fars rike, skal jeg
ikke drikke av denne vintreets frukt (pri ha gafen).»
30
Og da de hadde sunget hallel (lovsangene), gikk de ut til Oljeberget.
31
Så sa Jashua til dem: «I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det
står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene i flokken skal bli spredt.
32
Men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galil.»
33
Kefa svarte og sa til ham: «Selv om alle kommer til å ta anstøt på grunn av deg,
skal aldri jeg ta anstøt.»
34
Jashua sa til ham: «Sannelig sier jeg deg at i denne natt, før hanen galer, skal
du fornekte meg tre ganger.»
35
Kefa sa til ham: «Selv om jeg skulle dø sammen med deg, skal jeg slett ikke
fornekte deg!» Og det samme sa alle læresvennene.
36
Så kom Jashua sammen med dem til et sted som kalles Gat Shemanim. Og han
sa til læresvennene: «Sett dere her mens jeg går bort der og ber.»
37
Og han tok med seg Kefa og de to sønnene av Zavedai. Han begynte å bli
bedrøvet, og angst kom over ham.
38
Da sa han til dem: «Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med
meg!»
39
Han gikk litt lenger frem og falt på sitt ansikt, ba og sa: «Min far, hvis det er
mulig, så la dette beger gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil!»
40
Så kom han bort til læresvennene og fant dem sovende. Og han sa til Kefa:
«Så kunne dere da ikke våke med meg i en time?
41
Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men
kjødet er skrøpelig.»
42
Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba og sa: «Min far, hvis dette begeret
ikke kan gå meg forbi uten at jeg drikker det, så skje din vilje.»
43
Og han kom og fant dem sovende igjen, for øynene deres var tunge.
44
Så forlot han dem, gikk igjen bort og ba for tredje gang, og han sa de samme
ord.
45
Så kom han til læresvennene sine og sa til dem: «Sover dere ennå og hviler
dere? Se, tiden er nær, og menneskesønnen blir overgitt i synderes hender.
46
Stå opp, la oss gå! Se, han som forråder meg er nær.» 47 Og mens han ennå
talte, se, da kom Jehuda, en av de tolv, og med ham en stor folkeskare med sverd og
stokker fra yppersteprestene og folkets eldste.
48
Han som forrådet ham hadde gitt dem et tegn og sagt: «Den jeg kysser, han er
det. Grip ham!»
49
Straks gikk han bort til Jashua og sa: «Vær hilset, Rabbi!» Og han kysset ham.
50
Men Jashua sa til ham: «Venn, hvorfor er du kommet hit?» Så kom de frem,
grep Jashua og tok ham til fange.
51
Og en av dem som var sammen med Jashua, rakte ut hånden og grep sverdet
sitt. Han slo yppersteprestens tjener og hugg øret av ham.
52
Men Jashua sier til ham: «Stikk sverdet ditt tilbake i sliren, for alle som griper til
sverdet, skal falle for sverdet.
53
Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min far, og han ville sende meg
mer enn tolv legioner engler?
54
Men hvordan kunne da Tanakh bli oppfylt, som sier at det må skje på denne
måten?»
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55

I samme stund sa Jashua til folkemengden: «Er dere kommet ut som mot en
røver, med sverd og stokker for å fange meg? Jeg satt daglig sammen med dere og
lærte i templet, men dere grep meg ikke.
56
Men alt dette skjedde for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt.» Da forlot alle
læresvennene ham og flyktet.
57
Og de som hadde grepet Jashua, førte ham bort til ypperstepresten Kaiafa, hvor
de skriftlærde og de eldste var samlet.
58
Men Kefa fulgte ham på avstand til yppersteprestens gårdsplass. Og han gikk
inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende.
59
Yppersteprestene, de eldste og hele rådet søkte nå etter et falskt vitnesbyrd
mot Jashua, for å kunne ta livet av ham.
60
Men de fant ikke noe. Selv om mange falske vitner kom frem, fant de ikke noe.
Men til slutt kom to falske vitner frem,
61
og de sa: «Denne mannen har sagt: Jeg kan ødelegge Elohims tempel og
bygge det opp på tre dager.»
62
Og ypperstepresten reiste seg og sa til ham: «Svarer du ikke? Hva er det disse
mennene vitner imot deg?»
63
Men Jashua tidde. Og ypperstepresten svarte og sa til ham: «Jeg tar deg i ed
ved El Elion for at du skal si oss om du er ha mashiach, Elohims sønn!»
64
Jashua sier til ham: «Du sa det. Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere se
menneskesønnen sitte ved Jahves høyre hånd og komme på himmelens skyer.»
65
Da flerret ypperstepresten sine klær og sa: «Han har spottet Elohim! Hva skal
vi med flere vitner? Se, nå har dere hørt hans blasfemi!
66
Hva mener dere?» De svarte og sa: «Han fortjener døden.»
67
Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Og andre slo ham
med håndflaten.
68
Og de sa: «Profeter for oss, ha mashiach! Hvem er det som slår deg?»
69
Kefa satt nå utenfor på gårdsplassen. Og en tjenestepike kom bort til ham og sa:
«Du var også sammen med Jashua fra Galil.»
70
Men han nektet foran dem alle og sa: «Jeg vet ikke hva du snakker om.»
71
Men da han hadde gått ut til porten, var det en annen pike som så ham, og sier
til dem som var der: «Han var også sammen med Jashua fra Natzeret.»
72
Men igjen nektet han med en ed: «Jeg kjenner ikke den mannen!»
73
Og litt senere kom de som stod der bort til Kefa og sa: «Sannelig, du er også
en av dem, for dialekten din røper deg.»
74
Da begynte han å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke den mannen!» Straks
gol en hane.
75
Da mintes Kefa Jashuas ord som han hadde sagt til ham: «Før hanen galer,
skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

27 Da morgenen kom, la alle yppersteprestene og folkets eldste planer slik at de
kunne få tatt livet av Jashua.
2
Og da de hadde bundet ham, førte de ham bort og overlot Ham til Pontios
Pilatos, landshøvdingen.
3
Da Jehuda, han som hadde forrådet ham, så at Jashua var blitt dømt, angret
han og gikk tilbake til yppersteprestene og de eldste med de tretti sølvpengene.

45

4

Og han sa: «Jeg har syndet ved å forråde uskyldig blod.» Og de sa: «Hva angår
det oss? Det er din sak.»
5
Da kastet han sølvpengene inn i templet og gikk så bort og hengte seg.
6
Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: «Det er ikke tillatt å legge dem i
tempelkisten, for dette er blodpenger.»
7
Og de rådslo sammen og kjøpte så pottemakerens åker for pengene, for å
kunne begrave fremmede der.
8
Derfor er den åkeren blitt kalt ‖Ha Sadeh ha Dam‖ (Blodåkeren) til denne dag.
9
Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jirmejahu, som sier: «Og de tok de
tretti sølvpengene, verdien av Ham som var verdsatt, Ham som Israels barn hadde
verdsatt,
10
og de ga dem for pottemakerens åker, slik Herren påla meg.»
(Osmund Auklands bemerkning: Her synes det som Matitjahu har gjort en feil i
referansen. Eller det kan ha skjedd i senere redaksjon av manuskriptet. Referansen
er ikke til Jirmejahu, men til Zecharjah 11:13: ‖Da sa Jahve til meg: Kast den bort til
pottemakeren, den herlige pris som jeg er aktet verd av dem! Og jeg tok de tretti
sølvpenninger og kastet dem i Jahves hus til pottemakeren. Så brøt jeg i stykker min
andre stav Ha Chovelim (Båndene, repene, målebåndene, snarene, eiendelene,
loddene eller samholdet) for å gjøre brorskapet mellom Jehuda og Israel til intet.‖
Zecharjah s fokus synes å gå på bruddet mellom sydriket Beit Jehuda og nordriket
Beit Israel).
11
Jashua stod nå foran landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham og sa: «Er
du Jehudas konge?» Jashua sa til ham: «Du sier det.»
12
Og mens han ble anklaget av yppersteprestene og de eldste, svarte han intet.
13
Da sier Pilatos til ham: «Hører du ikke alt det de vitner imot deg?»
14
Men han svarte ham ikke med ett ord, så landshøvdingen undret seg meget.
15
På høytiden pleide landshøvdingen å løslate en fange for folket, den som de
ønsket.
16
På den tiden hadde de en beryktet fange som kaltes Jashua Bar Abba.
17
Da de nå var samlet, sa Pilatos til dem: «Hvem vil dere jeg skal løslate for
dere? Bar Abba, eller Jashua som blir kalt ha mashiach?»
18
For han visste at det var på grunn av misunnelse de hadde overgitt ham.
19
Mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og sa: «Ha ikke
noe å gjøre med denne rettferdige, for jeg har lidd mye i en drøm i dag på grunn av
ham.»
20
Men yppersteprestene og de eldste overtalte folkemengdene til å be om å få
Bar Abba løslatt og Jashua drept.
21
Landshøvdingen svarte og sa til dem: «Hvem av de to vil dere at jeg skal
løslate for dere?» De sa: « Bar Abba!»
22
Pilatos sa til dem: «Hva skal jeg da gjøre med Jashua, som blir kalt ha
mashiach?» Alle svarte ham og sa: «Korsfest ham!»
23
Da sa landshøvdingen: «Hva ondt har han gjort?» Men de ropte bare enda mer
og sa: «Korsfest ham!»
24
Da Pilatos så at han ikke kunne utrette noe, men at det i stedet holdt på å bli
opprør, tok han vann og vasket hendene sine foran folkemengden. Så sa han: «Jeg
er uskyldig i denne rettferdiges blod. Dette får bli deres sak.»
25
Og hele folket svarte og sa: «Hans blod får komme over oss og over våre
barn!»
26
Så ga han dem Bar Abba fri. Og da han hadde pisket Jashua, overlot han ham
til å bli henrettet på en pel.
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27

Landshøvdingens soldater tok deretter Jashua med seg inn i borgen, og de samlet
hele vaktstyrken rundt ham.
28
Og de kledde av ham og tok på ham en skarlagenfarget kappe.
29
Etter å ha flettet en krone av torner, satte de den på hodet hans, og ga ham et
rør i den høyre hånden hans. Og de bøyde kne for ham og spottet ham og sa:
«Shalom lecha, melech ha jehudim! (Fred være med deg, du konge over jødene!)»
30
Så spyttet de på ham og tok røret og slo ham i hodet.
31
Og da de hadde spottet ham, tok de kappen av ham, kledde ham i hans egne
klær, og førte ham bort for å korsfeste ham.
32
Da de kom ut, fant de en mann fra Qorini, ved navn Shimeon. Ham tvang de til å
bære korset hans.
33
Og da de var kommet til et sted som kalles Galgalta
34
ga de ham sur vin å drikke, blandet med galle. Men da han hadde smakt på
den, ville han ikke drikke.
35
Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans ved loddkasting, slik at det som
var talt ved profeten (salmedikteren og kongen David), kunne bli oppfylt: «De deler
mine klær mellom seg, og kaster lodd om min kjortel.»
36
Så satte de seg ned og holdt vakt over ham der.
37
Og over hodet Hans satte de opp anklagen som var skrevet mot ham:
‖Zeh hu Jashua melech ha jehudim‖ (Dette er Jashua, kongen over jødene.)
38
To opprørere ble så korsfestet sammen med ham, en på høyre og en på
venstre side.
39
Og de som gikk forbi, spottet ham og ristet på hodet.
40
Og de sa: «Du som ødelegger templet og bygger det opp på tre dager, frels
deg selv! Hvis du er Elohims sønn så kom ned fra korset!»
41
På samme måte spottet også yppersteprestene sammen med de skriftlærde og
de eldste. Og de sa:
42
«Han frelste andre; Seg selv kan han ikke frelse! Hvis han er Israels konge så
la ham nå komme ned fra korset, og vi skal tro ham!
43
Han har satt sin lit til Elohim. La ham utfri ham nå hvis han vil ha ham. For han
sa: Jeg er Elohims sønn.»
44
Også opprørerne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme
måten.
45
Fra den sjette time til den niende time ble det mørke over hele landet.
46
Og omkring den niende time ropte Jashua med høy røst og sa:
«Eli, Eli, lamah azavtani‖?» (Det betyr: «Min El, min El, hvorfor har du forlatt
meg?»)
47
Da noen av dem som stod der hørte det, sa de: «Han roper på Elijahu!»
48
Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte den med sur vin og satte
den på et rør og ga ham å drikke.
49
De andre sa: «La ham være! La oss se om Elijahu kommer og frelser ham!»
50
Og Jashua ropte igjen med høy røst og oppga ånden.
51
Og forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv, og
fjellene revnet,
52
og gravene ble åpnet, og mange av de hellige (ha qedoshim) som var døde,
fikk sine legemer oppreist.
53
Og de kom ut av gravene etter Jashuas oppstandelse, og de gikk inn i den
hellige staden og viste seg for mange.
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54

Men da høvedsmannen og de som var med ham - de som holdt vakt over
Jashua - så jordskjelvet og det som hadde skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa:
«Sannelig, han var Elohims sønn!»
55
Og mange kvinner som hadde fulgt Jashua fra Galil, og som tjente ham, stod
på avstand og så på.
56
Blant dem var Miriam ha Magdalit (Miriam fra Magdela), Miriam, mor til Ja’aqov
og Josef, og mor til Zavdai sønnene.
57
Da kvelden var kommet, kom en rik mann fra Ramah ved navn Josef (Josef ha
Ramahti), som også selv var blitt en disippel av Jashua.
58
Denne mannen gikk til Pilatos og bad om Jashuas legeme. Da befalte Pilatos at
legemet skulle bli gitt ham.
59
Da Josef hadde fått legemet, svøpte han det inn i et rent linklede
60
og la det i sin nye grav, som han hadde hugget ut i fjellet. Og han veltet en stor
sten foran gravåpningen, og så gikk han bort.
61
Men Miriam ha Magdalit (Miriam fra Magdala) var der sammen med den andre
Miriam; de satt rett overfor graven.
62
Neste dag, den som kom etter forberedelsesdagen, samlet yppersteprestene og
fariseerne seg hos Pilatos.
63
Og de sa: «Herre, vi husker hva denne forføreren sa, mens han ennå var i live:
Etter tre dager skal jeg oppstå.
64
Gi derfor befaling om at graven skal sikres til den tredje dag, slik at ikke
læresvennene hans kan komme om natten og stjele ham med seg, og så si til folket:
«Han har stått opp fra de døde! » Da ville den siste forførelsen bli verre enn den
første.»
65
Pilatos sa til dem: «Her har dere en vaktstyrke. Gå av sted og vokt graven så
godt dere kan!»
66
Så gikk de og voktet graven. De forseglet stenen og satte ut vakten.

28 Etter sabbaten, da det led mot den første dag i uken (den første dag i uken
begynner ved solnedgang på lørdag), kom Miriam ha Magdalit og den andre Miriam
for å se til graven.
2
Og det ble et stort jordskjelv. For et sendebud (malak) fra Jahve kom ned fra
himmelen, gikk bort og veltet stenen fra åpningen og satte seg på den.
3
Hans ansikt var som lynet, og hans klær så hvite som sne.
4
Og vaktene skalv av frykt for ham, og de ble som døde.
5
Men sendebudet tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke, for jeg vet at dere
søker Jashua, den korsfestede.
6
Han er ikke her; for han er oppstått, som han sa. Kom, se stedet hvor han lå!
7
Og skynd dere å gå og si til læresvennene hans at han er oppstått fra de døde.
Og han går foran dere til Galil; der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere det.»
8
Så skyndte de seg bort fra graven med frykt og stor glede, og de sprang for å
fortelle det til læresvennene hans.
9
Og da de gikk for å fortelle det til læresvennene hans møtte Jashua dem og sa:
«Shalom» Så kom de frem og bøyde seg for ham og grep om føttene hans.
10
Da sa Jashua til dem: «Vær ikke redde! Gå og si til mine brødre at de skal dra
til Galil, og der skal de få se meg.»
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11

Mens de gikk, kom noen av vaktene inn i byen og meldte fra til yppersteprestene
om alt det som var skjedd.
12
Da de hadde vært sammen med de eldste og rådslått med hverandre, ga de en
stor pengesum til soldatene.
13
Og de sa: «Dere skal si: Læresvennene hans kom om natten og stjal ham
mens vi sov.
14
Og hvis dette kommer landshøvdingen for øre, skal vi berolige ham og sørge
for at dere er trygge.»
15
Så tok de pengene og gjorde som de hadde fått beskjed om. Og dette ryktet er
blitt spredt blant jødene helt til denne dag.
16
Så dro de elleve læresvennene av sted til Galil, til det fjellet der Jashua hadde satt
dem stevne.
17
Da de så ham, bøyde de seg for ham, men noen tvilte.
18
Og Jashua stod frem og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på
jord.
19
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til læresvenner, i det dere døper dem til
faderens, sønnens og den hellige ånds navn (navnet Jahve),
20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.» Amen.
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JOHANAN MARKOS

1 Begynnelsen til det glade budskapet om Jashua ha Mashiach, JHVHs sønn:
2

Som det står skrevet hos Jeshajahu ha navi: Se, Jeg sender min budbærer foran
ditt åsyn. Han skal bane din vei foran deg.
3
Røsten av en som roper i ødemarken: Forbered veien for JHVH! Gjør hans stier
rette!
4
Johanan stod fram og døpte i ødemarken. Han forkynte omvendelsens dåp til
syndenes forlatelse.
5
Da drog hele Judea-landet og de fra Jerushalaim ut til ham, og alle ble døpt av ham
i Jardenelven, idet de bekjente syndene sine.
6
Johanan var kledd i kamelhår og hadde et lærbelte rundt livet, og han spiste
gresshopper og vill honning.
7
Han forkynte og sa: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn meg. Jeg er
ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.
8
Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.»
9
Det skjedde i de dager at Jashua kom fra Natzeret i Galil og ble døpt av Johanan i
Jarden.
10
Og med det samme han kom opp fra vannet, så han himmelen dele seg og ånden
komme ned over ham som en due.
11
Da lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg
velbehag.»
12
Og straks drev ånden ham ut i ødemarken.
13
Og han var der i ødemarken i førti dager og ble fristet av satan. Og han var blant
de ville dyr, og englene tjente ham.
14
Etter at Johanan var satt i fengsel, kom Jashua til Galil og forkynte det glade
budskapet om JHVHs rike.
15
Og han sa: «Tidens fylde er kommet, og JHVHs rike er nær. Omvend dere og tro
på det glade budskapet!»
16
Og mens han gikk langs Galil-sjøen, så han Shimeon og hans bror Andrai kaste en
not i sjøen. De var nemlig fiskere.
17
Da sa Jashua til dem: «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.»
18
Straks forlot de garnene sine og fulgte ham.
19
Da han hadde gått et lite stykke derfra, så han Jaaqov Ben-Zavdai, og hans bror
Johanan, som satt i båten og bøtte garnene sine.
20
Og straks kalte han på dem. Og de forlot sin far Zavdai, som var i båten sammen
med de leide arbeiderne, og de fulgte etter ham.
21
Så gikk de inn i Keifar Nachum. Og så snart sabbaten kom, gikk han inn i
forsamlingshuset (Beit ha Knesset) og underviste.
22
Og de undret seg over undervisningen hans, for han lærte dem som en som har
myndighet, og ikke som de skriftlærde (ha soferim).
23
Det var en mann som hadde en uren ånd i forsamlingshuset deres. Han skrek
24
og sa: «La oss være! Hva har vi med deg å gjøre, Jashua fra Natzeret? Er du
kommet for å føre oss i fortapelse? Jeg vet hvem du er - Elohims hellige!»
25
Men Jashua refset ham og sa: «Vær stille, og kom ut av ham!»
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26

Den urene ånden kastet ham først omkring, og skrek med høy stemme. Men så
kom den ut av ham.
27
Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa: «Hva er dette? Hva slags ny
lære er dette? For med myndighet byr han til og med de urene åndene, og de lyder
ham.»
28
Og ryktet om ham ble snart spredt til hele området rundt Galil.
29
Så snart de var kommet ut av forsamlingshuset, gikk de hjem til Shimeon og
Andrai, sammen med Jaaqov og Johanan.
30
Men Shimeons svigermor lå syk og hadde feber, og de fortalte ham om henne med
en gang. 31 Jashua kom bort til henne og reiste henne opp ved å ta henne i hånden.
Straks forlot feberen henne, og hun tjente dem.
32
Om kvelden, da solen var gått ned, førte de til ham alle som var syke og dem som
var besatt av urene ånder.
33
Og hele byen var samlet ved døren.
34
Han helbredet da mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange
onde ånder. Og han tillot ikke uren åndene å snakke, siden de visste hvem han var.
35
Tidlig om morgenen, mens det ennå var natt, stod han opp og gikk ut. Han trakk
seg bort til et øde sted og bad der.
36
Men Shimeon og de som var sammen med ham, lette etter ham.
37
Da de fant ham, sa de til ham: «Alle leter etter deg.»
38
Men han sa til dem: «La oss gå til byene her omkring, så jeg kan forkynne der
også, for det er derfor jeg er gått ut.»
39
Og han forkynte i forsamlingshusene deres over hele Galil, og drev ut uren
åndene.
40
Det kommer en spedalsk til ham, som ber ham inderlig, kneler for ham og sier:
«Hvis du vil, kan du gjøre meg ren.»
41
Da ble Jashua grepet av inderlig medlidenhet. han rakte ut hånden sin, rørte ved
ham og sier til ham: «Jeg vil. Bli renset!»
42
Med det samme han hadde talt, forlot spedalskheten ham, og han var renset.
43
Og han formante ham strengt, sendte ham straks bort
44
og sa til ham: «Se til at du ikke forteller dette til noen. Men gå av sted, vis deg for
presten og ofre for din renselse det som Moshe har befalt, som et vitnesbyrd for
dem.»
45
Men han gikk av sted og begynte å gjøre kjent og spre ryktet om det Jashua hadde
gjort. Derfor kunne ikke Jashua lenger gå åpenlyst inn i byen, men holdt seg ute på
øde steder. Men de kom til ham fra alle steder.

2 Etter noen dager kom han på ny inn i Keifar Nachum, og det ble kjent at han var
hjemme.
2
Snart var det så mange som samlet seg at det ikke var plass til å ta imot alle, ikke
en gang ved døren. Og han talte ordet til dem.
3
Da kom det noen til ham som hadde med seg en lam mann som ble båret av fire
menn.
4
Men siden de ikke kunne komme i nærheten av ham på grunn av folkemengden,
tok de av taket der han var. Og da de hadde fått laget et hull, firte de ned sengen
som den lamme lå på.
5
Da Jashua ser deres tro, sier han til den lamme: «Sønn, dine synder er deg tilgitt!»
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6

Men noen skriftlærde som satt der tenkte i sine hjerter:
«Hvorfor taler denne mannen bespottelser mot JHVHs på denne måten? Hvem kan
tilgi synder uten én: JHVH?»
8
Men da Jashua med det samme forstod i sin ånd at de tenkte slik med seg selv, sa
han til dem: «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?
9
Hva er lettest, å si til den lamme: «Dine synder er deg tilgitt,» eller å si: «Stå opp, ta
sengen din og gå?»
10
Men for at dere skal vite at menneskesønnen (ben ha adam) har myndighet på
jorden til å tilgi synder,» - nå taler han til den lamme –
11
«Jeg sier deg: Stå opp, ta sengen din og gå til ditt hjem!»
12
Han stod opp med en gang, tok opp sengen og gikk ut rett framfor dem alle, så de
ble forundret og æret JHVH og sa: «Aldri har vi sett noe slikt som dette!»
13
Deretter gikk han igjen ned til sjøen. Og hele folkemengden kom til ham, og han
underviste dem.
14
Mens han gikk der, så han Levi Ben Chalfai, sitte i skatteoppkrever boden. Og han
sier til ham: «Følg meg!» Da reiste han seg opp og fulgte ham.
15
Og det skjedde mens han satt til bords i Levis hus, at mange skatteoppkrevere og
syndere også satt sammen med Jashua og læresvennene hans. De var mange, og
de fulgte ham.
16
Og da de skriftlærde og Peroshimene så ham spise sammen med
skatteoppkrevere og syndere, sa de til læresvennene hans: «Hvordan kan det ha seg
at han spiser og drikker sammen med skatteoppkrevere og syndere?»
17
Også Jashua hørte det, og han sier til dem: «De som er friske trenger ikke lege,
men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til
omvendelse.»
18
Både Johanans og Peroshimenes læresvenner fastet. Så kom de og sa til ham:
«Hvorfor faster Johanans og Peroshimenes læresvenner, men læresvennene dine
faster ikke?»
19
Og Jashua sa til dem: «Kan brudgommens venner faste når brudgommen er hos
dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste.
20
Men dager skal komme da brudgommen blir tatt bort fra dem. Da skal de faste - i
de dager.
21
Ingen syr et stykke ukrympet tøy på et gammelt plagg. Ellers drar den nye lappen
med seg et stykke fra det gamle plagget, og riften blir bare verre.
22
Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. Ellers får den nye vinen skinnsekkene til
å sprekke, vinen renner ut, og skinnsekkene blir ødelagt. Ny vin må fylles i nye
skinnsekker.»
23
Nå skjedde det at han gikk gjennom kornåkrene på sabbaten. Og mens de gikk
der, begynte læresvennene hans å plukke aksene av kornet.
24
Og perosheerne sa til ham: «Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på
sabbaten?»
25
Men han sa til dem: «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og ble
sulten, både han selv og de som var med ham:
26
Hvordan han gikk inn i JHVHs hus i ypperstepresten Abjatars dager og spiste
skuebrødene, som det ikke er tillatt å spise, unntatt for prestene, og at han også gav
noe til dem som var sammen med ham?»
27
Og han sa til dem: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for
sabbatens skyld.
28
Derfor er menneskesønnen også herre over sabbaten.»
7

52

3 Og han gikk inn i forsamlingshuset igjen, og der var det en mann med en vissen
hånd.
2
De fulgte nøye med ham for å se om han ville helbrede ham på sabbaten, slik at
de kunne anklage ham.
3
Og han sa til mannen som hadde den visne hånden: «Kom fram!»
4
Så sa han til dem: «Er det tillatt å gjøre godt eller å gjøre ondt på sabbaten, å
frelse en sjel eller å slå i hjel?» Men de tidde.
5
Han så på dem med harme, sorgfull over deres harde hjerter, så sa han til
mannen: «Rekk ut hånden din!» Og han rakte den ut, og hånden hans ble legt og ble
like frisk som den andre.
6
Da gikk perosheerne straks bort, og sammen med herodianerne begynte de å
legge råd mot ham for å få drept ham.
7
Men Jashua trakk seg tilbake til sjøen sammen med læresvennene sine. Og en stor
folkemengde fra Galil fulgte med ham, også fra Judea,
8
Jerushalaim, Edom og fra den andre siden av Jarden, og det kom folk fra
traktene omkring Tzor og Tzidon, en stor skare. De kom til ham fordi de hørte om alt
det han gjorde.
9
Så sa han til læresvennene sine at en liten båt skulle holdes klar for ham, på
grunn av mengden, for at de ikke skulle trenge seg inn på ham.
10
For han helbredet mange, så alle de som hadde plager, trengte seg på ham for
å røre ved ham.
11
Og hver gang de urene åndene så ham, falt de ned for ham og ropte og sa:
«Du er JHVHs sønn!»
12
Men han refset dem strengt for at de ikke skulle gjøre ham kjent.
13
Og han gikk opp på fjellet og kalte til seg dem som han selv ville. Og de kom ut til
ham.
14
Så valgte han seg ut tolv, for at de skulle være sammen med ham, og for at
han kunne sende dem ut for å forkynne
15
og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder:
16
Shimeon, som han gav navnet Keifa,
17
Ja’aqov, sønn av Zavdai, og Johanan, bror til Ja’aqov, dem som han gav
navnet Bnei Regesh, det vil si «tordensønner»,
18
Andrai, Filip, Bar Talmai, Matitjahu, Teom, Jaaqov Ben-Chalfai, Taddai,
Shimeon Zeloten.
19
og Jehuda fra Keriot, som også forrådet ham. Og de gikk inn i et hus.
20
Folkemengden kom da sammen igjen, så de ikke engang fikk spise brødet sitt.
21
Men da hans nærmeste hørte om dette, gikk de ut for å få tak i ham, for de sa:
«Han er fra forstanden.»
22
Og de skriftlærde kom ned fra Jerushalaim og sa: «Han er besatt av Baal
Zibbul,» og: «Det er ved uren åndenes hersker han driver onde ånder ut.»
23
Så kalte han dem til seg og talte til dem i lignelser: «Hvordan kan satan drive
satan ut?
24
Hvis et rike er kommet i strid med seg selv, kan ikke det riket bli stående.
25
Og hvis et hus er kommet i strid med seg selv, kan ikke det huset bli stående.
26
Og hvis satan har satt seg opp mot seg selv og er kommet i strid med seg selv,
kan han ikke bli stående, men har fått sin ende.
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27

Ingen kan gå inn i den sterkes hus og plyndre godset hans hvis han ikke først
binder den sterke og siden går og plyndrer huset hans.
28
Sannelig sier jeg dere: Alle synder og enhver bespottelse de uttaler, skal bli tilgitt
menneskenes barn.
29
Men den som spotter den hellige ånd, får aldri tilgivelse, men blir skyldig til evig
dom.»
30
For de hadde sagt: «Han har en uren ånd.»
31
Da kom hans brødre og hans mor. De stod utenfor og sendte bud på ham.
32
Og en folkemengde satt rundt ham. Og de sa til ham: «Se, din mor og dine
brødre er utenfor og spør etter deg.»
33
Men han svarte dem og sa: «Hvem er min mor eller mine brødre?»
34
Idet han ser rundt på dem som sitter omkring seg, sier han: «Her er min mor og
mine brødre!
35
For den som gjør JHVHs vilje, er min bror, min søster og mor.»

4 Han begynte nok en gang å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde
samlet seg om ham, så han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg
i den. Og hele folkemengden som var på land, vendte seg mot sjøen.
2
Så underviste han dem mye i lignelser, og la fram sin lære for dem:
3
«Hør! Se, en såmann gikk ut for å så.
4
Og det hendte da han sådde, at noe av såkornet falt ved veien. Og himmelens
fugler kom og spiste det opp.
5
Noe annet falt på steingrunn, hvor det ikke var mye jord. Det spirte snart opp
siden det ikke hadde dyp jord.
6
Men da solen steg, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde rot, visnet det bort.
7
Og noe annet falt blant torner. Og tornene vokste opp og kvalte det, og det gav
ingen avling.
8
Men noe annet falt i god jord. Det spirte fram, vokste og gav frukt: noe tretti foll,
noe seksti og noe hundre.»
9
Og han sa til dem: «Den som har ører, han høre!»
10
Men da han var alene, kom de som var i hans følge, sammen med de tolv, og
spurte ham om lignelsen.
11
Og han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne JHVHs rikes hemmelighet. Men til
dem som er utenfor, kommer alt i lignelser,
12
for at: «Når de ser, ser de, men skjelner ikke, og når de hører, hører de, men
forstår ikke, for at de ikke skal omvende seg, og deres synder bli dem tilgitt.»
13
Og han sa til dem: «Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da
forstå alle de andre lignelsene?
14
Såmannen sår ordet.
15
Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd: Når de hører, kommer satan
straks og tar bort ordet som ble sådd i deres hjerter.
16
På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de hører
ordet, tar de straks imot det med glede.
17
Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, når det
kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt.
18
Andre er de som blir sådd blant torner: De er slike som hører ordet,
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19

men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt annet
kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.
20
Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer
frukt: noen tretti foll, noen seksti og noen hundre.»
21
Og han sa til dem: «Blir vel et lys hentet for å bli satt under et kar eller under en
seng? Blir det ikke satt i en lysestake?
22
For ingenting er skjult, som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe holdt
hemmelig, uten at det skal komme fram i lyset.
23
Om noen har ører, han høre!»
24
Så sa han til dem: «Vær forsiktige med hva dere hører. Det samme mål dere
selv bruker, skal det også måles opp med for dere selv, og
til dere som hører, skal det bli gitt mer.
25
For den som har, han skal gis mer. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv
det han har.»
26
Og Han sa: «JHVHs rike er som når en mann skal så såkornet i jorden.
27
Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men
mannen vet ikke hvordan det går til.
28
For jorden gir avling av seg selv: først strå, så aks, og deretter modent korn i
akset.
29
Men når kornet blir modent, svinger mannen straks sigden, for høsten er
kommet.»
30
Så sa han: «Hva skal vi sammenligne JHVHs rike med? Eller hvilken lignelse skal
vi bruke for å forklare det?
31
Det er som sennepsfrøet, som er mindre enn alle andre frø på jorden når det
blir sådd i jorden.
32
Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster.
Store grener skyter ut, slik at fuglene i luften kan bygge reir i skyggen av det.»
33
I mange slike lignelser talte han ordet til dem, alt etter det de var i stand til å høre.
34
Men han talte ikke til dem uten å bruke lignelser. Når han var alene med
læresvennene sine, forklarte han dem alt.
35
Samme dag, da det var blitt kveld, sier han til dem: «La oss dra over til den andre
siden!»
36
De forlot da folkemengden og tok ham med i båten slik han var. Også andre
små båter var med ham.
37
Og det blåste opp til kraftig uvær, og bølgene slo inn i båten så den var i ferd
med å fylles.
38
Men han lå i akterstavnen og sov med hodet på en pute. Og de vekket ham og
sa til ham: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?»
39
Da stod han opp, truet vinden og sa til sjøen: «Hold fred, vær stille!» Og vinden
la seg, og det ble en mektig stillhet.
40
Men han sa til dem: «Hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro?»
41
Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre: «Hvem kan dette være, siden
til og med vinden og sjøen adlyder ham?»

5 Så kom de til den andre siden avsjøen, til Gerasenernes område.
2

Og da han var kommet ut av båten, ble han straks møtt av en mann med en
uren ånd. Mannen kom ut fra gravene.
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3

Han hadde sitt oppholdssted blant gravene, og ingen klarte å binde ham, ikke
engang med lenker.
4
For han hadde ofte vært bundet med fotjern og lenker. Men lenkene hadde han
revet i stykker, og fotjernet hadde han brutt i biter. Det var ingen som kunne legge
bånd på ham.
5
Og hele tiden, både natt og dag, var han i fjellene og i gravene, og han skrek og
skar seg opp med steiner.
6
Da han så Jashua langt bortefra, sprang han bort og kastet seg ned for ham.
7
Og han ropte med høy røst og sa: «Hva har jeg med deg å gjøre, Jashua, sønn
av El Elion? Jeg besverger deg ved JHVH at du ikke piner meg!»
8
For Jashua hadde sagt til ham: «Far ut av mannen, du urene ånd!»
9
Så spurte han ham: «Hva er ditt navn?» Og han svarte med å si: «Mitt navn er
Tzevaot, for vi er mange.»
10
Han tryglet ham inntrengende om ikke å sende dem bort fra området.
11
Nå gikk det en stor griseflokk på beite like ved fjellene.
12
Og alle urene åndene bad ham og sa: «Send oss til grisene, så vi kan fare inn i
dem.»
13
Det gav Jashua dem straks lov til. Da for de urene åndene ut, og så for de inn i
grisene; tallet på dem var omkring to tusen. Og griseflokken sprang i veldig fart ned
bratthenget og ut i sjøen, og de druknet i sjøen.
14
Da flyktet de som matet grisene, og de fortalte om dette i byen og i bygdene.
Og folk gikk ut for å se hva som var skjedd.
15
De kom da til Jashua og så at han som hadde vært besatt av legionen, satt
påkledd og frisk til sinns. Og de ble redde.
16
Og de som hadde sett det, fortalte dem hvordan det hadde gått til med ham
som hadde vært besatt av urene ånder, og om grisene.
17
Da begynte de å bønnfalle ham om å gå bort fra deres enemerker.
18
Og da han gikk i båten, kom han som hadde vært besatt av urene ånder, og
bad ham inderlig om å få være med ham.
19
Men Jashua lot ham ikke få lov, men sa til ham: «Gå hjem til vennene dine og
fortell dem hvilke store ting JHVH har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg
over deg!»
20
Og han gikk av sted og begynte å forkynne i Dekapolis om alt det Jashua
hadde gjort for ham. Og alle undret seg.
21
Da Jashua hadde krysset over med båten til den andre siden igjen, samlet en stor
folkeskare seg om ham. Og han holdt seg der ved sjøen.
22
Og se, en av menighets forstanderne kom, en ved navn Jair. Og da han så
ham, falt han ned for føttene hans.
23
Og han bad ham sterkt og inderlig og sa: «Min lille datter ligger på det siste.
Kom og legg hendene dine på henne, så hun kan bli helbredet og få leve.»
24
Så gikk Jashua med ham, og 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 Jashua, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved
tzitzitene på talliten hans (duskene på bønnesjalet 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.
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Og Jashua, 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 læresvennene hans sa til ham: «Du ser mengden som trenger seg om
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 helbredet deg. Gå i fred og vær fri fra
din plage!»
35
Mens han ennå talte, kom noen fra menighets forstanderens hus og sa: «Din
datter er død. Hvorfor bryr du mesteren mer?»
36
Med det samme Jashua hørte ordene som ble talt, sa han til
menighetsforstanderen: «Vær ikke redd, bare tro!»
37
Og han lot ingen følge med seg, bortsett fra Keifa, Ja’aqov og Johanan,
Ja’aqovs bror.
38
Så kom han til menighets forstanderens hus, og han så oppstyret og dem som
gråt og klaget høyt.
39
Da han kom inn, sa han til dem: «Hvorfor gråter dere og lager alt dette
oppstyret? Barnet er ikke dødt, men sover.»
40
Og de bare lo av ham. Men da han hadde sendt alle ut, tok han med seg
barnets far og mor og dem som var sammen med ham, og gikk inn dit hvor barnet lå.
41
Så tok han barnet i hånden og sa til henne: «Talita kumi!» Oversatt betyr det:
«Lille pike, Jeg sier deg, stå opp!»
42
Piken stod opp med en gang og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de
ble overveldet av stor undring.
43
Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite det, og sa at hun måtte få noe
å spise.

6 Så gikk han ut derfra og kom til sine egne hjemtrakter, og læresvennene hans
fulgte med ham.
2
Og da sabbaten kom, tok han til å undervise i forsamlingshuset. Og mange som
hørte ham ble forundret og sa: «Hvor har han dette fra? Og hva slags visdom er det
som er gitt ham, som gjør at slike mektige gjerninger blir utført ved hans hender?
3
Er ikke denne tømreren, sønn av Miriam, og bror til Jaaqov, Josi, Jehudas og
Shimeon? Og er ikke hans søstere her blant oss?» Og de tok anstøt av ham.
4
Men Jashua sa til dem: «En navi (profet) er ikke uten ære bortsett fra på sitt
hjemsted, blant sine slektninger og i sitt hjem.»
5
Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, bortsett fra at han la
hendene sine på noen få syke og helbredet dem.
6
Og han undret seg over deres vantro. Så gikk han til landsbyene i området og
underviste.
7
Han kalte nå de tolv til seg og begynte å sende dem ut to og to, og han gav dem
makt over urene ånder.
8
Han forbød dem å ta med seg noe på reisen, bortsett fra en stav - ingen veske,
ikke brød, ikke kobber i pengebeltene sine.
9
De fikk gå med sandaler, men ikke ta på seg to kjortler.
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10

Han sa også til dem: «I det huset dere tar inn, skal dere bli til dere drar videre
fra det stedet.
11
Og dersom noen ikke vil ta imot dere eller høre på dere: Når dere drar derfra,
rist da av støvet under føttene deres som et vitnesbyrd mot dem. Sannelig sier jeg
dere, det skal bli lettere for Sedom og Amorah på dommens dag enn for den byen!»
12
Så gikk de ut og forkynte at folk skulle omvende seg.
13
Og de drev ut mange onde ånder, mange som var syke salvet de med olje, og
de helbredet dem.
14
Nå fikk også kong Herodes høre om Jashua, for hans navn var blitt godt kjent. Og
han sa: «Døperen Johanan er oppreist fra de døde. Derfor virker disse kreftene i
ham.»
15
Andre sa: «Det er Elijahu.» Og andre sa: «Det er navien (profeten) eller en som
er lik en av naviene (profetene).»
16
Men da Herodes hørte det, sa han: «Dette er Johanan som jeg halshogde. Han
er blitt oppreist fra de døde!»
17
For Herodes hadde selv sendt bud med befaling om å pågripe Johanan. Han fikk
ham lenket i fengslet på grunn av Herodias, hans bror Filips hustru. For han hadde
giftet seg med henne.
18
For Johanan hadde sagt til Herodes: «Du har ingen lovlig rett til å ha din brors
hustru.»
19
Derfor hadde Herodias imot ham og ville gjerne få drept ham, men hun klarte
ikke å få gjennomført det.
20
Grunnen til det var at Herodes fryktet Johanan, for han visste at han var en
rettferdig og hellig mann, og han beskyttet ham. Og når han hørte ham, ble han
meget urolig, men hørte likevel gjerne på ham.
21
Så kom en passende dag: På sin fødselsdag holdt Herodes et selskap for sine
adelsmenn, de høye offiserene og de ledende menn i Galil.
22
Og da Herodias datter kom inn og danset, var hun til velbehag for Herodes og
dem som satt sammen med ham. Kongen sa til piken: «Be meg om hva du vil, og jeg
skal gi deg det.»
23
Han sverget også for henne: «Hva som helst du ber om, vil jeg gi deg, inntil
halve kongeriket mitt.»
24
Så gikk hun ut og sa til sin mor: «Hva skal jeg be om?» Og hun sa: «Døperen
Johanan’ hode!»
25
Straks skyndte hun seg inn til kongen og spurte og sa: «Jeg vil at du nå med en
gang skal gi meg døperen Johanans hode på et fat.»
26
Og kongen ble dypt bedrøvet. Men likevel, på grunn av edene sine, og på
grunn av dem som satt sammen med ham, ville han ikke avvise henne.
27
Kongen sendte straks en soldat av sted og bød at hodet hans skulle bæres inn.
Og han gikk og halshogde ham i fengslet,
28
bar hodet hans inn på et fat og gav det til piken. Og piken gav det til sin mor.
29
Da læresvennene hans hørte dette, kom de og hentet legemet hans og la det i
en grav.
30
Og apostlene samlet seg da hos Jashua og fortalte ham alt, både det de hadde
gjort og det de hadde undervist.
31
Og han sa til dem: «Kom og vær for dere selv på et øde sted, og hvil dere litt!»
For mange kom og gikk, og de fikk ikke engang anledning til å spise.
32
Så drog de av sted med båt til et øde sted for å være for seg selv.
33
Men folkeskarene så dem dra av sted, og mange kjente ham og løp dit til fots
fra alle byene. Folket kom fram før dem og samlet seg for å møte Jashua.
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34

Da Jashua var kommet fram, så han en stor folkemengde. Og han viste dyp
medlidenhet med dem, for de var som sauer som ikke har hyrde. Så begynte han å
lære dem mange ting.
35
Siden det allerede var sent på dag, kom læresvennene hans til ham og sa:
«Dette er et øde sted, og det er alt blitt sent.
36
Send folket av sted, så de kan gå inn i bygdene og landsbyene her omkring og
kjøpe seg brød. For de har ikke noe å spise.»
37
Men han svarte dem med å si: «Dere skal gi dem noe å spise.» Og de sa til
ham: «Skal vi gå og kjøpe brød for to hundre denarer og gi dem å spise?»
38
Men han sa til dem: «Hvor mange brød har dere? Gå og se!» Og da de hadde
funnet det ut, sa de: «Fem, og to fisker.»
39
Da bad han dem om å få alle til å sette seg i grupper på det grønne gresset.
40
Så satte de seg ned flokk ved flokk, noen på hundre og noen på femti.
41
Og da han hadde tatt de fem brødene og de to fiskene, så han opp mot
himmelen, velsignet og brøt brødene og gav dem til læresvennene sine for at de
skulle dele ut til folket. Og de to fiskene delte han mellom dem alle.
42
Så fikk de alle spise og bli mette.
43
Og de samlet inn tolv kurver fulle av restene fra brødet og fra fisken.
44
De som hadde spist av brødet, var omkring fem tusen menn.
45
Med det samme fikk han læresvennene sine til å gå i båten og dra i forveien for
seg til den andre siden, til Beit-Tzaidah, mens han sendte folkemengden av sted.
46
Og da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i fjellet for å be.
47
Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land.
48
Han så at de strevde med å ro, for de hadde motvind. Omkring den fjerde
nattevakt kom han til dem, gående på sjøen, og skulle til å gå forbi dem.
49
Men da de så ham gå på sjøen, trodde de at det var et spøkelse, og de skrek
opp,
50
for alle så ham og ble skrekkslagne. Men han snakket straks med dem og sa til
dem: «Vær ved godt mot! Det er meg. Vær ikke redde!»
51
Så gikk han opp i båten til dem, og vinden la seg. Og de ble helt fra seg av
forferdelse og slått av undring.
52
De hadde nemlig ikke forstått det med brødene, for deres hjerter var blitt harde.
53
Da de hadde krysset sjøen, kom de til Gineisar og kastet anker der.
54
Og da de kom ut av båten, drog folket straks kjensel på ham.
55
De sprang omkring i hele området og begynte å ta de syke på senger og bære
dem til de stedene de hørte at han var.
56
Hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene
og tryglet ham om at de måtte få røre om bare ved en tzitzit av talliten hans. Og så
mange som rørte ved ham, ble helbredet.

7 Da samlet perosheerne og noen av de skriftlærde seg sammen om ham. De var
kommet fra Jerushalaim.
2
Da de så noen av læresvennene hans spise brød med urene, uvaskede hender,
det vil si: uten å ha utført ritualet netilat jadajim ifølge fedrenes tradisjoner.
3
For perosheerne og alle fra Jehuda spiser ikke uten at de foretar en rituell
håndvasking.
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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, kobber
kar og benker.
5
Da spurte perosheerne og de skriftlærde ham: «Hvorfor følger ikke
læresvennene dine forskriften fra de gamle, men spiser brød med uvaskede
hender?»
6
Han svarte med å si til dem: «Rett sa Jeshajahu ha navi 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 JHVHs 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 JHVHs 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 dø.»
11
Men dere sier: «Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av
meg, er qorban »- det vil si: en gave til JHVH -,
12
da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor.
13
Og dere setter JHVHs ord ut av kraft ved deres tradisjoner som 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 det
urent. Men det som går ut av mennesket, er det som gjør ham uren.
16
Den som har ører, han høre!»
17
Da han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom
læresvennene hans og spurte ham om lignelsen.
18
Så sa han til dem: «Er også dere like uforstandige? Skjønner dere ikke at det
som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan gjøre det urent?
19
For det kommer ikke inn i menneskets hjerte, men går ned i menneskets mage,
og det blir borte. Slik blir all mat renset.»
20
Og han sa: «Det som kommer ut av et menneske, gjør mennesket urent.
21
For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, hor,
ekteskapsbrudd, mord,
22
tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, stolthet og
dårskap.
23
All denne ondskapen kommer innenfra og gjør et menneske urent.»
24
Så drog han derfra til områdene ved Tzor og Tzidon. Og han gikk inn i et hus. Han
ønsket ikke at noen skulle vite det, men han kunne ikke holdes skjult.
25
En kvinne med en ung datter som var besatt av en uren ånd, hørte om ham, og
hun kom og falt ned for føttene hans.
26
Kvinnen var greker, syrofønikisk av fødsel, og hun bad ham om å drive den
urene ånden ut av hennes datter.
27
Men Jashua sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke bra å ta
barnas brød og kaste det til de små hundene.»
28
Men hun svarte med å si til ham: «Ja, adoni, men selv de små hundene under
bordet spiser av barnas smuler.»
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29

Da sa han til henne: «Siden du svarte slik, gå du bare av sted! Den urene
ånden har forlatt datteren din.»
30
Og da hun var kommet til sitt hus, fant hun at den urene ånden var borte, og at
datteren hennes lå på sengen.
31
Igjen drog han fra området ved Tzor og Tzidon. Og han gikk midt gjennom området
ved Dekapolis til Kinneret sjøen.
32
Da kom de til ham med en som både var døv og hadde talefeil. Og de bønnfalt
ham om å legge hånden sin på ham.
33
Og han tok ham til side fra folkemengden og stakk fingrene sine i ørene hans.
Så spyttet han og rørte ved tungen hans.
34
Og mens han så opp mot himmelen, sukket han og sa til ham: «Hippatach!»
Det betyr: «Bli åpen!»
35
Straks ble ørene hans åpnet, tungebåndet hans ble løst, og han talte rent.
36
Så befalte han dem at de ikke skulle fortelle det til noen. Men jo mer han
befalte dem det, jo mer gjorde de det kjent.
37
Og de var meget forundret og sa: «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det slik
at både de døve hører og de stumme taler.»

8 I de dager hendte det igjen at en meget stor folkemengde var samlet, og de
hadde ikke noe å spise. Da kalte Jashua til seg læresvennene sine og sa til dem:
2
«Jeg har dyp medlidenhet med folkemengden, for de har nå vært sammen med
meg i tre dager og har ikke noe å spise.
3
Og hvis jeg sender dem sultne hjem, blir de helt utmattet på veien. Noen av dem
er jo kommet langveis fra.»
4
Læresvennene hans svarte ham da: «Hvordan skal en mette disse menneskene
med brød her i ødemarken?»
5
Han spurte dem: «Hvor mange brød har dere?» Og de svarte: «Syv.»
6
Så befalte han at folkemengden skulle sette seg ned på marken. Og han tok de
syv brødene, takket, brøt dem og gav dem til læresvennene sine for at de skulle dele
dem ut. Og de delte dem ut til folkemengden.
7
De hadde også noen få små fisker. Og etter å ha velsignet dem, sa han at de
også skulle deles ut til folket.
8
Så spiste de og ble mette, og de samlet inn syv store kurver med brødstykker
som var blitt til overs.
9
De som hadde spist var omkring fire tusen. Og han sendte dem av sted.
10
Og straks etter gikk han i båten med læresvennene sine, og de kom til traktene
ved Dalmanuta.
11
Så kom perosheerne ut og begynte å diskutere med ham. De krevde et tegn fra
himmelen av ham, for å sette ham på prøve.
12
Men han sukket dypt i sin ånd og sa: «Hvorfor søker denne generasjonen et
tegn? Sannelig sier jeg dere: Det skal ikke bli gitt denne generasjonen noe tegn.»
13
Og han forlot dem, gikk tilbake i båten og satte over til den andre siden.
14
Nå hadde læresvennene glemt å ta med brød, og de hadde bare ett brød med
seg i båten.
15
Da advarte Han dem og sa: «Vær på vakt, og vokt dere for perosheernes og
herodianernes surdeig!»
16
Og de snakket med hverandre og sa: «Det er fordi vi ikke har brød.»
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Men Jashua som forstod dette, sa til dem: «Hvorfor taler dere om at dere ikke
har brød? Begriper og forstår dere det ennå ikke? Er deres hjerte fortsatt hardt?
18
Har dere øyne, men ser ikke? Og har dere ører, men hører ikke? Og husker
dere ikke?
19
Da jeg brøt de fem brødene til de fem tusen, hvor mange kurver fulle av
brødstykker samlet dere inn?» De svarte ham: «Tolv.»
20
«Og da jeg brøt de syv til de fire tusen, hvor mange store kurver fulle av
brødstykker samlet dere inn?» Og de sa: «Syv.»
21
Så sa han til dem: «Hva kommer det av at dere ikke forstår?»
22
Deretter kom han til Beit-Tzaidah. Og de førte til ham en blind mann, og de tryglet
ham om å røre ved ham.
23
Så tok han den blinde mannen i hånden og ledet ham ut av byen. Og da han
hadde spyttet inn på øynene hans og lagt hendene sine på ham, spurte han om han
så noe.
24
Og han så opp og sa: «Jeg ser mennesker gå omkring; de ligner trær.»
25
Så la han hendene sine på øynene hans igjen og fikk ham til å se opp. Og han
ble helbredet og kunne se alle klart.
26
Deretter sendte Jashua ham hjem og sa: «Gå ikke inn i landsbyen eller fortell
det til noen der!»
27
Nå gikk Jashua og læresvennene hans ut til landsbyene ved Cæsarea Filippi. Og
på veien spurte han læresvennene og sa til dem: «Hvem sier menneskene at jeg
er?»
28
Da svarte de: «Døperen Johanan, men noen sier Elijahu, og andre en av
naviene.»
29
Han sa til dem: «Men hvem sier dere at jeg er?» Keifa svarte med å si til ham:
«Du er ha Mashiach.»
30
Da formante han dem strengt å ikke tale til noen om ham.
31
Og han begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide mye og bli forkastet av
de eldste, yppersteprestene og de skriftlærde, og bli drept og stå opp igjen etter tre
dager.
32
Dette talte han fritt ut. Da tok Keifa ham til side og begynte å irettesette ham.
33
Men da snudde han seg, så på læresvennene sine og irettesatte Keifa med å
si: «Vik bak meg, satan! For du har ikke sans for det som hører JHVH til, men bare
for det som hører menneskene til.»
34
Da han hadde kalt til seg folket sammen med læresvennene sine, sa han til dem:
«Den som vil komme etter meg, må fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg.
35
For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som taper sitt liv for min
skyld og det glade budskapets skyld, skal berge det.
36
For hva gagn er det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin
sjel?
37
Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?
38
For den som skammer seg over meg og mine ord i denne troløse og syndige
slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars
herlighet med de hellige englene.»

9 Og han sa til dem: «Sannelig sier jeg dere at det er noen som står her, som ikke
skal smake døden før de ser at JHVHs rike er kommet med kraft.»
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Seks dager etter tok Jashua med seg Keifa, Ja’aqov og Johanan og førte dem
opp på et høyt fjell, der de var avsides, for seg selv. Og han ble forklaret framfor
dem.
3
Hans klær ble strålende, skinnende hvite som sne, så hvite at det ikke er noen
bleker på jorden som kan få dem så hvite.
4
Og Elijahu viste seg for dem sammen med Moshe, og de talte med Jashua.
5
Da tok Keifa til orde og sa til Jashua: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss
lage tre hytter, en til deg, en til Moshe og en til Elijahu.»
6
Han visste nemlig ikke hva han skulle si, for de var veldig redde.
7
Og en sky kom og overskygget dem. Og en røst lød ut fra skyen og sa: «Dette
er min sønn, den elskede. Hør ham!»
8
Og i samme stund, da de hadde sett seg omkring, så de ikke lenger noen andre
hos seg uten Jashua alene.
9
Da de kom ned fra fjellet, påla han dem at de ikke skulle fortelle noen om det de
hadde sett, før menneskesønnen hadde stått opp fra de døde.
10
Så holdt de dette ordet for seg selv, og spurte hverandre hva oppstandelse fra
de døde betyr.
11
Og de spurte ham og sa: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elijahu må komme
først?»
12
Da svarte han og sa til dem: «Sannelig, Elijahu kommer først og gjenoppretter
alle ting. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen? At han skal lide mye og
bli foraktet.
13
Men Jeg sier dere at også Elijahu er kommet, og de gjorde med ham alt det
som de ville, slik det er skrevet om ham.»
14
Og da han kom til læresvennene, så han en stor folkemengde rundt dem og noen
skriftlærde som diskuterte med dem.
15
Med det samme de så ham, ble hele folket meget forundret, og de løp mot ham
og hilste ham.
16
Og han spurte de skriftlærde: «Hva er det dere diskuterer med dem?»
17
Da svarte en i flokken og sa: «Mester, jeg tok med min sønn til deg. Han har en
stum ånd.
18
Og hvor som helst den griper tak i ham, kaster den ham ned. Han fråder om
munnen, skjærer tenner og blir helt stiv. Derfor spurte jeg læresvennene dine om de
kunne drive den ut, men de klarte det ikke.»
19
Han svarte ham og sa: «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere?
Hvor lenge skal jeg bære over med dere? Før ham til meg!»
20
Da førte de gutten til ham. Da ånden så ham, rev den straks i ham. Han falt til
jorden og veltet seg, og han frådet om munnen.
21
Så spurte Jashua hans far: «Hvor lenge har han hatt det slik?» Og han sa: «Fra
barndommen.
22
Og ofte har den kastet ham både i ild og i vann for å ødelegge ham. Men hvis
du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss!»
23
Jashua sa til ham: «Hvis du kan tro; alt er mulig for den som tror.»
24
Barnets far satte straks i å rope, og sa med tårer: «Herre, jeg tror. Hjelp min
vantro!»
25
Da Jashua så at folket kom løpende og samlet seg, refset han den urene
ånden og sa til den: «Døve og stumme ånd, Jeg befaler deg: Far ut av ham og far
ikke mer inn i ham!»
26
Da skrek ånden og rev kraftig i ham og for ut av ham. Og han ble som død, så
mange sa: «Han er død.»
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Men Jashua tok ham ved hånden og reiste ham opp, og han stod opp.
Og da Han var kommet inn i huset og de var alene, kom læresvennene hans og
spurte ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?»
29
Og han sa til dem: «Dette slaget kan bare drives ut ved bønn og faste.»
30
Så drog de derfra og reiste gjennom Galil. Og han ville ikke at noen skulle vite det.
31
For han lærte læresvennene sine og sa til dem: «Menneskesønnen skal bli
forrådet og overgitt i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel. Og etter at han er
slått i hjel, skal han oppstå på den tredje dag.»
32
Men de forstod ikke dette ordet, og de var redde for å spørre ham.
33
Så kom han til Keifar Nachum. Og mens han var i huset, spurte han dem: «Hva var
det dere snakket med hverandre om på veien?»
34
Men de ble stille, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som
var den største.
35
Og han satte seg ned, kalte på de tolv og sa til dem: «Hvis noen vil være den
første, skal han være den siste av alle og alles tjener.»
36
Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Og da han hadde tatt det i
armene sine, sa han til dem:
37
«Hver den som tar imot et av disse små barna i mitt navn, tar imot meg. Og
hver den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har utsendt meg.»
38
Johanan tok til orde og sa til ham: «Mester, vi så en som ikke er i følge med oss,
drive ut onde ånder i ditt navn. Og vi forbød ham det siden han ikke er i følge med
oss.»
39
Men Jashua sa: «Forby ham det ikke, for ingen som gjør en kraftig gjerning i
mitt navn, kan tale ondt om meg i neste øyeblikk!
40
For den som ikke er imot oss, er for oss.
41
For den som gir dere et beger vann å drikke i mitt navn, fordi dere tilhører ha
Mashiach, sannelig sier jeg dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.
42
Men hver den som fører en av disse små som tror på meg, til fall - det ville være
bedre for ham om en kvernstein ble hengt om halsen hans, og han ble kastet i havet.
43
Hvis din hånd fører deg til fall, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå ufør
inn til livet, enn å ha to hender og komme til helvete, inn i ilden som aldri skal
slokkes,
44
hvor deres mark ikke dør, og ilden ikke slokkes.
45
Og hvis din fot fører deg til fall, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå lam
inn til livet, enn å ha to føtter og bli kastet i helvete, inn i ilden som aldri skal slokkes,
46
hvor deres mark ikke dør, og ilden ikke slokkes.
47
Og hvis ditt øye fører deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd
inn i JHVHs rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gei Hinnoms ild,
48
hvor deres mark ikke dør, og ilden ikke slokkes.
49
For enhver skal bli saltet med ild, og hvert offer skal saltes med salt.
50
Salt er nyttig, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan vil dere da salte det? Ha
salt i dere selv, og hold fred med hverandre.»
28

10 Så drog han bort derfra og kom til Judea-områdene på den andre siden av
Jarden. Og folkeskarene samlet seg igjen rundt ham, og han underviste dem igjen,
som han pleide å gjøre.
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Perosheerne kom og spurte ham: «Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin
hustru?» De spurte for å prøve ham.
3
Og han svarte med å si til dem: «Hva har Moshe befalt dere?»
4
De sa: «Moshe tillot en mann å skrive et skilsmissebrev og la henne gå.»
5
Og Jashua svarte med å si til dem: «På grunn av deres harde hjerter skrev han
dette budet for dere.
6
Men fra skapelsens begynnelse gjorde JHVH dem til mann og kvinne.
7
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru,
8
og de to skal være ett kjød. Derfor er de ikke lenger to, men ett kjød.
9
Derfor, det som JHVH har sammenføyet, det skal ikke noe menneske skille at.»
10
Da de var inne i huset, kom læresvennene hans igjen og spurte ham om den
samme saken.
11
Så sa han til dem: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en
annen, begår ekteskapsbrudd mot den første.
12
Og hvis en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter
hun ekteskapet.»
13
Så kom de til ham med små barn for at han skulle røre ved dem. Men
læresvennene truet dem som kom med dem.
14
Men da Jashua så det, ble han meget harm og sa til dem: «La de små barna
komme til meg, og hindre dem ikke! For JHVHs rike hører slike til.
15
Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot JHVHs rike slik som et lite barn,
skal slett ikke komme inn i det.»
16
Og han tok dem i armene sine, la hendene på dem og velsignet dem.
17
Da han gikk ut på veien, kom det en løpende, knelte foran ham og spurte ham:
«Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»
18
Men Jashua sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en; det
er JHVH.
19
Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke
stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra. Hedre din far og din mor.»
20
Og han svarte med å si til ham: «Adoni, alt dette har jeg holdt fra min ungdom.»
21
Jashua, som elsket ham, så da på ham og sa til ham: «Du mangler én ting. Gå
av sted og selg alt det du eier og gi til de fattige, og du skal få en skatt i himmelen.
Og kom, ta opp korset og følg meg!»
22
Men han ble nedslått på grunn av dette ordet, og han gikk sorgfull bort, for han
hadde store rikdommer.
23
Da så Jashua seg omkring og sa til læresvennene sine: «Hvor det er vanskelig for
dem som eier mye, å komme inn i JHVHs rike!»
24
Og læresvennene ble forundret over ordene hans. Men Jashua tok igjen til orde
og sa til dem: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdommer, å
komme inn i JHVHs rike!
25
Det er lettere for et tau å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i
JHVHs rike.»
26
De ble meget forundret og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?»
27
Men Jashua så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for
JHVH. For alt er mulig for JHVH.»
28
Da sa Keifa til ham: «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.»
29
Da svarte Jashua med å si: «Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har
forlatt hus eller brødre eller søstere eller far eller mor eller hustru eller barn eller åkrer
for min skyld og JHVHs rikes skyld,

65

30

som ikke skal få hundre foll igjen nå i denne tiden, hus og brødre og søstere og
mødre og barn og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den kommende tidsalder få
evig liv.
31
Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første.»
32
De var nå på veien for å gå opp til Jerushalaim, og Jashua gikk først. De var
forundret, og mens de fulgte etter, ble de redde. Da tok han igjen de tolv til side og
begynte å fortelle dem om alt som skulle skje med ham:
33
«Se, vi går opp til Jerushalaim, og menneskesønnen skal bli overgitt til
yppersteprestene og de skriftlærde. Og de skal dømme ham til døden og overgi ham
til goyim.
34
Og de skal spotte ham og piske ham og spytte på ham og ta livet av ham. Og
på den tredje dagen skal han oppstå igjen.»
35
Da kom Ja’aqov og Johanan, Zavdai sønnene, til ham og sa: «Rabbi, vi vil at du
skal gjøre for oss det vi ber om.»
36
Og han sa til dem: «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?»
37
De sa til ham: «Gi oss at vi får sitte, en på din høyre side og den andre på din
venstre, i din herlighet.»
38
Men Jashua sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Er dere i stand til å
drikke det begeret jeg drikker, og bli døpt med den dåpen jeg døpes med?»
39
De sa til ham: «Det er vi i stand til.» Da sa Jashua til dem: «Dere skal sannelig
drikke det begeret jeg drikker, og døpes med den dåpen jeg døpes med.
40
Men å sitte ved min høyre side og ved min venstre side, kan ikke jeg gi noen.
Det er forbeholdt dem det er beredt for.»
41
Og da de ti hørte dette, ble de meget harme på Jaaqov og Johanan.
42
Men Jashua kalte dem til seg og sa til dem: «Dere vet at de som regnes som
herskere over folkene, har fullt herredømme over dem, og deres store menn utøver
makt over dem.
43
Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal
være tjener for dere.
44
Og den av dere som vil være den første, skal være alles slave.
45
For menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene, og for å gi
sin sjel som løsepenge for mange.»
46
De kom så til Jeriko. Da han gikk ut fra Jeriko sammen med læresvennene sine og
en stor folkemengde, satt den blinde Bar-Timai, ved veien og tigget.
47
Og da han hørte at det var Jashua fra Natzeret som kom, begynte han å rope
og si: «Jashua, Davids sønn, miskunn deg over meg!»
48
Da var det mange som truet ham for at han skulle være stille. Men han ropte
bare enda mer: « Jashua Ben David channeni! »: «Jashua sønn av David, miskunn
deg over meg!»
49
Så stanset Jashua og sa at han skulle bli kalt fram. Så kalte de på den blinde
mannen og sa til ham: «Vær ved godt mot! Stå opp, han kaller på deg.»
50
Han kastet da av seg kappen sin, reiste seg og kom til Jashua.
51
Så tok Jashua til orde og sa til ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den
blinde mannen sa til ham: «Rabbuni, at jeg må få se.»
52
Da sa Jashua til ham: «Gå av sted! Din tro har helbredet deg.» Med det samme
kunne han se, og han fulgte Jashua på veien.
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11 Da de nærmet seg Jerushalaim, Beit Pagai og Beit Hini ved Har ha Zeitim
(Oljeberget), sendte han to av læresvennene sine av sted,
2
og han sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger rett foran dere. Så snart dere
har kommet inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet og som ingen har
sittet på før. Løs den og kom hit med den!
3
Og hvis noen sier til dere: «Hvorfor gjør dere dette?», si da: «Mesteren har bruk
for den.» Og straks skal han sende den hit.»
4
Så gikk de av sted og fant eselfolen bundet ved døren utenfor i gaten, og de
løste den.
5
Men noen av dem som stod der sa til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere
eselfolen?»
6
Og de svarte dem akkurat slik Jashua hadde sagt. Da lot de dem gå..»
7
. Så kom de med eselfolen til Jashua og bredte klærne sine på den, og han satte
seg på den.
8
Mange la klærne sine utover på veien, og andre hugg løvgrener av trærne og
spredte dem på veien.
9
Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa: «Hoshana!
Velsignet være han som kommer i JHVHs navn!»
10
Velsignet er vår far Davids rike, som kommer i JHVHs navn! Hoshana i det
høyeste!»
11
Og Jashua gikk inn i Jerushalaim og inn i templet. Og etter at han hadde sett
på alt som var der, og da det allerede var blitt sent, gikk han ut til Beit Hini sammen
med de tolv.
12
Neste dag, da de var kommet ut fra Beit Hini, ble han sulten.
13
Langt bortefra så han et fikentre som hadde løv. Da gikk han for å se om han
kanskje kunne finne noe på det. Da han kom bort til det, fant han ikke noe annet enn
løv, for det var ikke årstiden for fiken.
14
Jashua tok til orde og sa til det: «Ikke skal noen mann klare å spise frukt av deg
i denne tidsalder.» Og læresvennene hans hørte det.
15
Så kom de til Jerushalaim. Da gikk Jashua inn i templet og begynte å jage ut dem
som kjøpte og solgte i templet, og han veltet bordene til pengevekslerne og stolene til
dem som solgte duer.
16
Og han lot ikke noen bære varer gjennom templet.
17
Så begynte han å undervise og sa til dem: «Står det ikke skrevet: Mitt hus skal
kalles et bønnens hus for alle folkeslag? Men dere har gjort det til en røverhule.»
18
Og de skriftlærde og lederne for prestene hørte det, og prøvde å finne en måte
de kunne få ryddet ham av veien på. For de fryktet ham siden hele folket undret seg
over hans lære.
19
Da kvelden kom, gikk han ut av byen.
20
Om morgenen, da de gikk forbi, så de at fikentreet var tørket inn fra roten.
21
Keifa husket hva Jashua hadde sagt og sa til Ham: «Rabbi, se! Fikentreet som
du forbannet har visnet bort.»
22
Jashua svarte og sa til dem: «Ha tro til JHVH!
23
For sannelig sier jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg i
havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det
som han sier.
24
Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om, tro at dere får det, og det skal bli gitt
dere.
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Og når dere står og ber, hvis dere har noe imot noen, så tilgi ham, slik at deres far
i himmelen også kan tilgi dere overtredelsene deres.
26
Men hvis dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere
overtredelsene deres.»
27
Så kom de igjen til Jerushalaim. Og mens han gikk omkring i templet, kom de
ledende prestene, de skriftlærde og de eldste til ham.
28
Og de sa til ham: «Med hvilken myndighet gjør du alt dette? Og hvem gav deg
myndigheten til å gjøre alt dette?»
29
Men Jashua svarte dem og sa: «Jeg vil også spørre dere om en sak. Svar meg,
så skal jeg fortelle dere med hvilken myndighet jeg gjør alt dette:
30
Johanan’ dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg!»
31
Og de drøftet det med hverandre og sa: «Hvis vi sier: Fra himmelen, vil han si:
Hvorfor trodde dere da ikke på ham?
32
Men om vi sier: Fra mennesker,» - men de fryktet folket, for alle regnet
Johanan for å ha vært en sann navi.
33
Så svarte de med å si til Jashua: «Vi vet ikke.» Og Jashua svarte med å si til
dem: «Så forteller heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.»

12 Så begynte han å tale til dem i lignelser: «En mann plantet en vingård og satte
et gjerde rundt den, gravde plass for vinpressen og bygde et tårn. Og han leide den
ut til vingårdsarbeidere og drog til et land langt borte.
2
Da tiden for vinhøsten kom, sendte han en tjener til vingårdsarbeiderne for at
han skulle få noe av vingårdens frukt fra dem.
3
Men de tok ham, slo ham og sendte ham tomhendt av sted.
4
På ny sendte han en annen tjener til dem, og ham kastet de steiner på, så han
fikk hodeskader, og de sendte ham av sted etter å ha vanæret ham.
5
Og igjen sendte han en annen, og ham drepte de. Og deretter ble mange andre
sendt, noen av dem slo de, og andre drepte de.
6
Da han ennå hadde en eneste sønn, sin elskede, sendte han til sist også ham til
dem og sa: De vil ha respekt for min sønn.
7
Men vingårdsarbeiderne sa til hverandre: Dette er arvingen. Kom, la oss drepe
ham, og arven blir vår.
8
Så tok de ham og drepte ham og kastet ham ut av vingården.
9
Hva skal så eieren av vingården gjøre? Han skal komme og utrydde
vingårdsarbeiderne og gi vingården til andre.
10
Har dere ikke lest dette skriftstedet: Steinen som bygningsmennene forkastet,
er blitt hovedhjørnesten.
11
Dette var JHVHs verk, og det er underfullt i våre øyne?»
12
Og de forsøkte å legge hånd på ham, men fryktet for folkemengden, for de
visste at det var dem han hadde talt om i lignelsen. Da forlot de ham og gikk bort.
13
Så sendte de til ham noen av perosheerne og herodianerne for å fange ham i ord.
14
Da de var kommet, sa de til ham: «Adon, vi vet at du er sannferdig og ikke tar
hensyn til andres mening. For du gjør ikke forskjell på folk, men du lærer JHVHs vei i
sannhet. Er det rett å betale skatt til keiseren eller ikke?
15
Skal vi betale, eller skal vi ikke betale?» Men han kjente deres hykleri og sa til
dem: «Hvorfor frister dere meg? Kom til meg med en denar, så jeg kan få se den.»
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Så kom de med den. Og han sa til dem: «Hvem er dette bilde av og hvem er
det denne innskriften tilhører?» De sa til ham: «Keiseren.»
17
Og Jashua svarte og sa til dem: «Gi keiseren hva keiserens er, og gi JHVH hva
JHVHs er!» Og de undret seg over ham.
18
Noen av zadokeerne - de som sier at det ikke er noen oppstandelse - kom så til
ham. Og de spurte ham med å si:
19
«Adon, Moshe har foreskrevet oss at om en manns bror dør og etterlater seg
en hustru, men ikke etterlater seg barn, da skal hans bror ta hans hustru og skaffe
etterkommere for sin bror.
20
Nå var det syv brødre. Den første tok en hustru, og da han døde, hadde han
ingen barn.
21
Og den andre tok henne, og han døde. Heller ikke han hadde barn. Og slik var
det også med den tredje.
22
Slik hadde alle syv brødrene henne som hustru uten å få barn. Sist av alle
døde også kvinnen.
23
I oppstandelsen, når de oppstår, hvem av dem skal hun så tilhøre? For alle syv
har vært gift med henne.»
24
Jashua svarte med å si til dem: «Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke
kjenner Tanakh og heller ikke JHVHs kraft?
25
For når de står opp fra de døde, hverken gifter de seg eller blir giftet bort, men
de er som englene, de som er i himmelen.
26
Men når det gjelder de døde, at de oppstår, har dere ikke lest i ha Torah, i
avsnittet om den brennende busken, hvordan JHVH talte til ham og sa: «Jeg er
Avrahams Elohim, Jitzhcaqs Elohim og Ja’aqovs Elohim?»
27
JHVH er ikke de dødes Elohim, men de levendes. Dere farer fullstendig vill.»
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
Jashua svarte ham: «Det første av alle budene er: «Shema Israel! JHVH
Eloheinu! JHVH echad! »: «Hør Israel, JHVH vår Elohim, JHVH er én».
30
«Og du skal elske JHVH din Elohim 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 står 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, Adon! Du har talt sannheten, for det
er én Elohim, og det er ingen andre enn ham.
33
Og å elske ham av hele hjertet, med all forstand, av hele sin sjel, og av all kraft,
og å elske sin neste som seg selv, er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.»
34
Da Jashua så at han svarte klokt, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra
JHVHs rike.» Men etter dette våget ingen å spørre ham.
35
Så tok Jashua til orde og sa mens han underviste i templet: «Hvordan kan de
skriftlærde si at ha Mashiach er Davids sønn?
36
For David selv sa i den hellige ånd:
«JHVH sa til min herre (adoni): Sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine
fiender som skammel for dine føtter.»
37
David selv kaller ham jo for adoni. Hvordan kan han da være hans sønn?» Og
den store folkeskaren hørte gjerne på ham.
38
Så underviste han dem i sin lære og sa: «Ta dere i vare for de skriftlærde som
gjerne vil gå omkring i lange kapper, som vil ha hilsener på torgene,
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som vil ha de beste setene i menighetshusene og de beste plassene i
gjestebudene.
40
De fortærer enkers hus, og for syns skyld ber de lange bønner. Disse skal få en
hardere dom.»
41
Jashua satt rett overfor tempelkisten og så hvordan folk la penger i den. Og mange
rike la mye i kisten.
42
Så kom en fattig enke og la i to småmynter, bare verd noen få øre.
43
Så kalte han til seg læresvennene sine og sa til dem: «Sannelig sier jeg dere at
denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som har lagt i tempelkisten.
44
For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide,
ja, alt hun hadde til sitt livsopphold.»

13 Da han gikk ut av templet, sa en av læresvennene hans til ham: «Adon, se
hvilke steiner og bygninger!»
2
Og Jashua svarte og sa til ham: «Ser du disse store bygningene? Her skal det
ikke bli stein tilbake på stein; alt skal brytes ned.»
3
Da han satt på Har ha Zeitim (Oljeberget) , rett overfor templet, spurte Keifa,
Ja’aqov, Johanan og Andrai ham mens de var for seg selv:
4
«Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på at dette blir oppfylt?»
5
Og Jashua svarte dem og begynte å si: «Vokt dere, så ingen får forføre dere.
6
For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er han, og de skal forføre mange.
7
Men når dere hører om kriger og rykter om kriger, så bli ikke skremt! For alt
dette må skje, men enden er ikke ennå.
8
For folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike. Og det skal være
jordskjelv mange forskjellige steder, og det skal være hungersnød og kaos. Dette er
begynnelsen til fødselsveene.
9
Men ta dere i vare, for de skal overgi dere til de lokale Sanhedrin, og dere skal
bli slått i menighetshusene. Dere skal bli ført fram for herskere og konger for min
skyld, til et vitnesbyrd for dem.
10
Og JHVHs rike skal først bli forkynt for alle folkeslag.
11
Men når de arresterer dere og overgir dere, skal dere ikke på forhånd bekymre
dere eller på forhånd tenke ut hva dere skal si. Men det som blir gitt dere i samme
stund, det skal dere tale. For det er ikke dere som taler, men den hellige ånd.
12
Bror skal overgi bror til døden og en far sitt barn. Og barn skal sette seg opp
mot foreldrene og få dem drept.
13
Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til
enden, skal bli frelst.
14
Men når dere ser vederstyggeligheten som forårsaker ødeleggelse, den som er
omtalt av Daniel ha Navi, stå der hvor den ikke skulle stå» - la den som leser forstå -,
«da må de som er i Jehuda, flykte opp i fjellene.
15
Den som er på hustaket, må ikke gå ned i huset eller gå inn for å ta noe ut av
huset sitt.
16
Og den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente kappen sin.
17
Men ve dem som er med barn og dem som gir spedbarn die i de dager.
18
Og be om at deres flukt ikke må finne sted om vinteren.
19
For i de dager skal det bli slik trengsel som det ikke har vært siden
begynnelsen av skapningen, den JHVH skapte, inntil nå, og heller aldri mer skal bli.
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Hvis ikke JHVH hadde forkortet de dagene, ville ikke noe kjød bli frelst. Men for
de utvalgtes skyld, dem som han utvalgte, vil han forkorte de dagene.
21
Hvis noen sier til dere: Se, her er ha Mashiach! Eller: Se, der er han! Da tro det
ikke.
22
For falske mashiach’er og falske navier skal stå fram, og de skal gjøre tegn og
under for å forføre de utvalgte - om det var mulig.
23
Men vokt dere! Se, jeg har fortalt dere alt på forhånd.
24
Men i de dager, etter den trengselen, skal solen bli formørket, og månen skal ikke
gi sitt lys.
25
Stjernene på himmelen skal falle ned, og himlenes krefter skal rokkes.
26
Da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet.
27
Og da skal han sende ut sine budbærere og samle sammen sine utvalgte fra
de fire vinder, fra jordens ende til himmelens ende.
28
Lær nå denne lignelsen av fikentreet: Når grenen på fikentreet spirer, og det
kommer blader på den, da vet dere at sommeren er nær.
29
Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær. Han står for
døren!
30
Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette finner sted.
31
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.
32
Men den dag og den time kjenner ingen, ikke en gang englene i himmelen, heller
ikke sønnen, men bare faderen.
33
Vær på vakt, våk og be! For dere vet ikke når tiden er der.
34
Det er som når en mann skulle dra til et land langt borte. Han forlot huset sitt og
gav myndigheten over til tjenerne sine, og hver av dem fikk sin tjeneste, og han
befalte dørvokteren å våke.
35
Våk derfor, for dere vet ikke når husets herre kommer, om kvelden, ved
midnatt, ved hanegal eller om morgenen.
36
For at han ikke, når han plutselig kommer, skal finne dere sovende.
37
Men det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!»

14 To dager etter var det Pessach (påske) og Hag ha Matzot (de usyrede brøds
høytid). Og de øverste prestene og de skriftlærde søkte etter å få grepet ham med
list og drepe ham.
2
Men de sa: «Ikke under høytiden, så det ikke skal bli opprør blant folket.»
3
Og da han var i Beit Hini, i huset til Shimeon den spedalske, og mens han satt til
bords, kom en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte, meget kostbar nard
salve. Hun knuste krukken og helte salven over hodet hans.
4
Men det var noen der som ble forarget og sa til hverandre: «Hvorfor ble denne
velduftende oljen sløset bort?
5
Den kunne jo vært solgt for mer enn tre hundre denarer og gitt til de fattige.» De
refset henne strengt.
6
Men Jashua sa: «La henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en
god gjerning mot meg.
7
De fattige har dere jo alltid hos dere, og dere kan gjøre godt mot dem når dere
vil. Men meg har dere ikke alltid.
8
Hun har gjort det hun kunne. Hun kom på forhånd for å salve mitt legeme til
gravferden.
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Sannelig sier jeg dere: Hvor som helst i hele verden hvor dette budskapet blir
forkynt, skal også det denne kvinnen har gjort, bli fortalt til minne om henne.»
10
Jehuda fra Keriot, en av de tolv, gikk så til de øverste prestene for å forråde ham til
dem.
11
Og da de hørte det, ble de glade og lovte å gi ham penger. Og han så etter en
passende anledning til å forråde ham.
12
På den første dagen i Hag ha Matzot, da de slaktet lammet for Pessach, sa
læresvennene hans til ham: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, slik at du kan ete
seder?»
13
Han sendte ut to av læresvennene sine og sa til dem: «Gå inn i byen, og en
mann som bærer en krukke med vann, skal møte dere. Følg ham!
14
Der hvor han går inn, skal dere si til herren i huset: Vår rabbi sier: Hvor er
gjesterommet hvor jeg kan ete seder sammen med læresvennene mine?
15
Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, ferdig utstyrt og gjort klart. Der skal
dere gjøre i stand for oss.»
16
Så gikk læresvennene hans av sted og kom inn i byen, og de fant det akkurat
slik som han hadde sagt dem. Og de gjorde i stand til seder.
17
Om kvelden kom han sammen med de tolv.
18
Da de satt og åt, sa Jashua: «Sannelig sier jeg dere: En av dere som eter med
meg, skal forråde meg.»
19
Og de ble bedrøvet og sa til ham, en etter en: «Det er vel ikke meg?» Og en
annen sa: «Det er vel ikke meg?»
20
Han svarte med å si til dem: «Det er en av de tolv, den som dypper sammen
med meg i fatet.
21
For menneskesønnen går bort som det er skrevet om ham, men ve det
mennesket som menneskesønnen blir forrådet ved! Det hadde vært godt for det
mennesket om han aldri var født.»
22
Mens de åt, tok Jashua et stykke matza, velsignet, brøt det og gav dem og sa:
«Ta, et, dette er mitt legeme.»
23
Så tok han begeret med vin (Elijahu begeret etter måltidet), og da han hadde
takket, gav han det til dem, og de drakk alle av det.
24
Og han sa til dem: «Dette er mitt blod, blodet for ha berit ha hcadashah (den
nye pakt), som blir utgytt for mange.
25
Sannelig sier jeg dere: Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt (pri ha
gafen)før den dagen da jeg drikker den ny i JHVHs rike.»
26
Og da de hadde sunget Hallel, gikk de ut til Har ha Zeitim.
27
Deretter sa Jashua til dem: «Denne natten kommer dere alle til å ta anstøt av meg,
for det står skrevet: «Jeg vil slå hyrden, og fårene i flokken skal bli spredt. »
28
Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galil.
29
Keifa sa til ham: «Selv om alle de andre kommer til å ta anstøt, vil likevel ikke
jeg gjøre det.»
30
Jashua sa til ham: «Sannelig sier jeg deg at i dag, i denne natt, før hanen galer
to ganger, kommer du til å fornekte meg tre ganger.»
31
Men han sa enda sterkere: «Om jeg så må dø sammen med deg, skal jeg ikke
fornekte deg!» Og alle de andre sa det samme.
32
Så kom de til et sted som hadde fått navnet Gat Shemanim. Og han sa til
læresvennene sine: «Sitt her mens jeg ber!»
33
Og han tok Keifa, Ja’aqov og Johanan med seg, og han begynte å engstes og
grue seg.
34
Da sa han til dem: «Min sjel er dypt bedrøvet, like til døden. Bli her og våk!»
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Han gikk litt lenger bort, falt til jorden og bad at om det var mulig, så måtte
timen gå ham forbi.
36
Og han sa: «Abba (far), alt er mulig for deg. Ta dette beger bort fra meg! Men
ikke som jeg vil, men som du vil.»
37
Han kom så og fant dem sovende, og han sa til Keifa: «Shimeon, sover du?
Klarte du ikke å våke i én time?
38
Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er
skrøpelig.»
39
Igjen gikk han bort og bad, og han sa de samme ordene.
40
Og da han kom tilbake, fant han dem sovende igjen, for deres øyne var tunge
av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham.
41
Så kom han for tredje gang og sa til dem: «Sover dere fremdeles og hviler? Det
er nok! Timen er kommet. Se, menneskesønnen blir overgitt i syndernes hender.
42
Stå opp, la oss gå! Se, han som forråder meg er nær.»
43
Og straks, mens han ennå talte, kom Jehuda, en av de tolv, sammen med en stor
folkemengde med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene, de skriftlærde og
de eldste.
44
Han som forrådet ham hadde gitt dem et tegn og sagt: «Den jeg kysser, han er
det. Grip ham og led ham sikkert bort herfra!»
45
Med det samme han hadde kommet, gikk han straks bort til Jashua og sa til
ham: «Rabbi, Rabbi!» Og han kysset ham.
46
Så la de hånd på ham og grep ham.
47
Men en av dem som stod der trakk sverdet sitt og slo yppersteprestens tjener
og hugg øret av ham.
48
Da tok Jashua til orde og sa til dem: «Har dere rykket ut som mot en røver,
med sverd og stokker for å ta meg?
49
Daglig var jeg sammen med dere i templet og underviste, men dere grep meg
ikke. Men slik skjer det for at Tanakh skal oppfylles.»
50
Da forlot alle ham og flyktet.
51
Det var en ung mann som fulgte ham, og han hadde bare et linklede rundt sin
nakne kropp. Og de unge mennene grep tak i ham.
52
Da slapp han linkledet og flyktet naken fra dem.
53
Og de førte Jashua bort til ypperstepresten. Og hos ham var alle de ledende
prestene, de eldste og de skriftlærde samlet.
54
Men Keifa fulgte ham på avstand helt inn på gårdsplassen til ypperstepresten.
Og han satt sammen med tjenerne og varmet seg ved ilden.
55
Yppersteprestene og hele Sanhedrin forsøkte å skaffe vitnesbyrd mot Jashua
for å få dømt ham til døden, men de fant ikke noe.
56
For mange vitnet falskt mot ham, men vitnesbyrdene deres stemte ikke
overens.
57
Da stod noen fram, vitnet falskt mot ham og sa:
58
«Vi hørte ham si: Jeg skal ødelegge dette templet som er gjort med hender, og
på tre dager skal jeg bygge et annet som ikke er gjort med hender.»
59
Men heller ikke nå stemte vitnesbyrdene deres overens.
60
Og ypperstepresten reiste seg midt iblant dem og spurte Jashua og sa: «Svarer
du ikke noe? Hva er det disse vitner imot deg?»
61
Men han tidde og svarte ingenting. Igjen spurte ypperstepresten ham og sa til
ham: «Er du ha Mashiach, sønn av JHVH?»
62
Jashua sa: «Ehijeh. (Jeg Er) Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved
JHVHs høyre hånd og komme med himmelens skyer.»
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Da flerret ypperstepresten sine klær og sa: «Hva skal vi nå med flere vitner?
Dere har hørt blasfemien! Hva mener dere?» Og alle dømte de ham til å være
skyldig til døden.
65
Da begynte noen å spytte på ham, de bandt bind for øynene hans, slo ham og
sa til ham: «Profeter!» Og vaktene slo ham med håndflaten.
66
Da Keifa var nede på gårdsplassen, kom en av yppersteprestens tjenestepiker.
67
Da hun så Keifa som varmet seg, så hun på ham og sa: «Også du var sammen
med Jashua fra Natzeret.»
68
Men han nektet på det og sa: «Jeg hverken vet eller forstår hva du mener.»
Han gikk ut i portrommet, og da gol hanen.
69
Tjenestepiken så ham igjen og begynte å si til dem som stod der: «Denne er en
av dem.»
70
Men fortsatt nektet han på det. Og litt senere sa de som stod der igjen til Keifa:
«Sannelig, du er en av dem. For du er jo fra Galil. Språket ditt vitner om det.»
71
Da begynte han å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke dette mennesket som
dere snakker om!»
72
For andre gang gol hanen. Da husket Keifa de ord Jashua hadde sagt til ham:
«Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og da han mintes
det, brast han i gråt.
64

15 Og straks neste morgen holdt yppersteprestene en rådslagning med de eldste
og de skriftlærde og hele Sanhedrin. Og de bandt Jashua, førte ham bort og overgav
ham til Pilatos.
2
Da spurte Pilatos ham: «Er du jødenes konge?» Han svarte og sa til ham: «Du
sier det.»
3
Og de øverste prestene kom med mange anklager mot ham, men han svarte
ikke.
4
Da spurte Pilatos ham igjen og sa: «Svarer du ikke? Se hvor mange anklager de
har mot deg!»
5
Men Jashua svarte fremdeles ikke noe, så Pilatos undret seg.
6
På høytiden var det vanlig å løslate en fange for dem, den som de bad om.
7
Og det var en som hette Bar Abba, som satt lenket sammen med noen andre
opprørere. De hadde begått drap under opprøret.
8
Så skrek folkemengden høyt og begynte å be Pilatos om å gjøre det slik som
han alltid hadde gjort for dem.
9
Men Pilatos svarte dem med å si: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge for
dere?»
10
For han visste at det var på grunn av misunnelse de øverste prestene hadde
overgitt Jashua til ham.
11
Men de øverste prestene hisset opp folkemengden, for at han i stedet skulle
løslate Bar Abba for dem.
12
Pilatos talte igjen til dem: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere
kaller jødenes konge?»
13
Så skrek de på ny: «Korsfest ham!»
14
Da sa Pilatos til dem: «Hva ondt har han gjort?» Men de skrek bare enda
høyere: «Korsfest ham!»
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Og Pilatos, som gjerne ville gjøre folkemengden til lags, løslot Bar Abba for
dem. Og etter at han hadde latt ham piske, overgav han Jashua til å bli korsfestet.
16
Så førte soldatene ham bort og inn i borggården, det er palasset, og de kalte
sammen hele vaktstyrken.
17
De kledde ham i purpur, og de flettet en krone av torner og satte den på hodet
hans.
18
Og de begynte å hilse ham: «Shalom lehca, melech ha Jehudim! » (Fred være
med deg, jødenes konge!)
19
Så slo de ham i hodet med et rør og spyttet på ham. Og de bøyde kne og tilbad
ham.
20
Og da de hadde spottet ham, tok de purpurkappen av ham, kledde på ham
hans egne klær og førte ham ut for å korsfeste ham.
21
En mann som da kom forbi, Shimeon ha Qureni (Simon fra Cyrene), far til
Alexandros og Rufos, tvang de til å bære korset hans. Han kom ute fra marken.
22
Og de førte ham til stedet Galgalta, som betyr Hodeskallestedet.
23
Så gav de ham vin blandet med myrra å drikke, men han tok ikke imot den.
24
Og da de korsfestet ham, delte de klærne hans ved å kaste lodd, for å avgjøre
hva hver av dem skulle ha.
25
Det var den tredje time, og de korsfestet ham.
26
Innskriften med anklagen mot ham var festet ovenfor: «Melech ha Jehudim».
27
Sammen med ham korsfestet de også to opprørere, den ene på hans høyre og
den andre på hans venstre side.
28
Slik ble skriften oppfylt, som sier: «Og han ble regnet blant overtredere».
29
Og de som gikk forbi, spottet ham, ristet på hodet og sa: «Nå! Du som river ned
templet og bygger det opp på tre dager,
30
frels deg selv og kom ned fra korset!»
31
På samme måten spottet også de øverste prestene ham seg imellom, sammen
med de skriftlærde, og de sa: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke
frelse.
32
La ha Mashiach, Israels konge, nå stige ned fra korset, så vi kan se og tro.»
Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.
33
Da nå den sjette time var kommet, ble det mørke over hele landet fram til den
niende time.
34
Og ved den niende time ropte Jashua med høy røst og sa: «Eli, Eli, lamah
azavtani‖?» Det betyr: «Min El, min El, hvorfor har du forlatt meg»
35
Da noen av dem som stod ved siden av, hørte det, sa de: «Se, han roper på
Elijahu!»
36
Da sprang en bort og fylte en svamp full av sur vin, satte den på et rør og bød
ham å drikke, og sa: «La ham være! La oss se om Elijahu vil komme og ta ham ned.»
37
Men Jashua ropte med høy røst og utåndet.
38
Da revnet forhenget i templet i to fra øverst til nederst.
39
Men da høvedsmannen som stod rett foran ham, så at han utåndet mens han
ropte, sa han: «Sannelig, dette mennesket var JHVHs sønn!»
40
Det var også noen kvinner der som stod på avstand og så på, blant dem var
Miriam fra Magdala, Miriam mor til Ja’aqov den yngre og Josi, og Shulamit,
41
som også hadde fulgt ham og tjent ham mens han var i Galil, og mange andre
kvinner som hadde kommet opp til Jerushalaim sammen med ham.
42
Da det var blitt kveld - det var forberedelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten -,
43
kom Josef fra Rama, et ansett rådsmedlem, som selv ventet på JHVHs rike.
Han tok mot til seg og gikk så inn til Pilatos og bad om Jashuas legeme.
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Men Pilatos undret seg over at han allerede var død. Han kalte til seg
høvedsmannen og spurte ham om han hadde vært død lenge.
45
Og da han hadde fått vite det av høvedsmannen, gav han legemet til Josef.
46
Så kjøpte han et fint linklede, tok ham ned og svøpte ham i linkledet. Og han la
ham i en grav som var hogd ut i fjellet, og rullet en stein foran åpningen til graven.
47
Og Miriam fra Magdala og Miriam, Josis mor, så hvor han ble lagt.

16 Da sabbaten var over, gikk Miriam fra Magdala, Miriam, Ja’aqovs mor, og
Shulamit og kjøpte krydder, for å gå og salve ham.
2
Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken,
kom de til graven.
3
Og de sa til hverandre: «Hvem skal rulle bort steinen fra gravåpningen for oss?»
4
Men da de så opp, så de at steinen var blitt rullet bort. For den var meget stor.
5
Og da de kom inn i graven, så de en ung mann kledd i en lang, hvit kappe, sitte
på høyre side. Og de ble forskrekket.
6
Men han sa til dem: «Vær ikke forskrekket! Dere søker Jashua fra Natzeret, Han
som ble korsfestet. Han er stått opp! Han er ikke her. Se, der er stedet de la ham!
7
Men gå og si til læresvennene hans, og til Keifa, at han går i forveien for dere til
Galil. Der skal dere få se ham, slik som han sa til dere.»
8
Så skyndte de seg å gå ut, og flyktet fra graven, for de skalv og var meget
forferdet. Og de sa ikke noe til noen, for de var redde.
9
Etter at Jashua var stått opp fra de døde ved begynnelsen av den første dag i uken,
viste han seg først for Miriam fra Magdala, som han hadde drevet syv onde ånder ut
av.
10
Hun gikk og fortalte det til dem som hadde vært sammen med ham, og som nå
sørget og gråt.
11
Og da de hørte at han levde og var blitt sett av henne, trodde de det ikke.
12
Etter dette viste han seg i en annen skikkelse for to av dem, mens de var på vei ut
på landet.
13
Og de gikk og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro.
14
Senere viste han seg for de elleve mens de satt til bords. Og han irettesatte dem
for deres vantro og deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde
sett ham etter at han var stått opp.
15
Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og fortell om JHVHs rike for hele
skapningen.
16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli dømt.
17
Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder,
de skal tale med nye tunger,
18
de skal ta opp slanger i hendene, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett
ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.»
19
Så, etter at Jashua hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen, og satte seg
ved JHVHs høyre hånd.
20
Og de gikk ut og forkynte overalt, og JHVH virket med dem og stadfestet ordet
ved de tegn som fulgte med..
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LUKAS

1 Ettersom mange har satt seg fore å skrive ned i sammenheng en gjennomgang av
de hendelser som er blitt oppfylt blant oss,
2
slik de overgav dem til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets
tjenere,
3
så fant også jeg det rett, ettersom jeg fikk full innsikt i alle disse begivenhetene
fra begynnelsen av, å skrive det ned for deg i rekkefølge, høyst ærede venn i JHVH,
4
for at du kan få pålitelig kjennskap til de lærdommer som du er blitt opplært i.
5
I de dager da Hordos var konge i Judea, levde det en prest som hette Zecharjah,
som hørte til Avijah avdeling. Hans hustru var av Aharons døtre, og hennes navn var
Elisheva.
6
Og de var begge rettferdige for Elohim, og de vandret ulastelig etter alle JHVHs
bud og forskrifter.
7
Men de hadde ingen barn, for Elisheva var ufruktbar, og de var begge høyt oppe
i årene.
8
Slik skjedde det at da han tjente som prest for JHVH i den rekkefølge som
tilhørte hans avdeling,
9
falt loddet på ham til å brenne røkelse når han gikk inn i JHVHs tempel, slik
skikken var i presteskapet.
10
Og hele folkemengden stod utenfor og bad mens røkofferet ble ofret.
11
Da åpenbarte en JHVHs engel seg for ham. Han stod på høyre side av
røkofferalteret.
12
Og da Zecharjah så ham, ble han forferdet, og frykt kom over ham.
13
Men engelen sa til ham: «Frykt ikke, Zecharjah, for din bønn er hørt, og din
hustru Elisheva skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johanan.
14
Og du skal få fryd og stor glede, og mange skal fryde seg over hans fødsel.
15
For han skal være stor for JHVH, og han skal hverken drikke vin eller sterk
drikk. Han skal også være fylt med Den hellige ånd, helt fra han er i mors liv.
16
Og han skal omvende mange av Israels barn til JHVH deres Elohim.
17
Han skal også gå foran Ham i Elijahu ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter
til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et folk for JHVH.»
18
Og Zecharjah sa til engelen: «Hvordan kan jeg vite dette? For jeg er en
gammel mann, og min hustru er også i langt fremskreden alder.»
19
Og engelen svarte og sa til ham: «Jeg er Gavriel som står for Elohims åsyn, og
jeg ble sendt for å tale til deg og forkynne deg dette gode budskapet.
20
Men se, du skal bli stum og ikke kunne snakke, før den dagen alt dette skjer,
siden du ikke trodde mine ord som skal bli oppfylt i sin tid.»
21
Og folket ventet på Zecharjah, og de undret seg over at han ble så lenge i
templet.
22
Men da han kom ut, kunne han ikke snakke til dem. Og de forstod at han hadde
sett et syn i templet, for han gjorde tegn til dem og kunne fortsatt ikke snakke.
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23

Og det ble slik at så snart tjenestedagene hans var fullført, drog han til sitt eget

hus.
24

Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisheva med barn. Og hun
skjulte seg i fem måneder og sa:
25
«Slik har JHVH handlet med meg i de dager da Han så til meg for å ta bort min
vanære blant folket.»
26
Men i den sjette måned ble engelen Gavriel sendt av Elohim til en by i Galil som
hette Natzeret,
27
til en ung kvinne som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids
hus. Den unge kvinnens navn var Miriam.
28
Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne: «Shalom lach! (fred være
med deg!) Du kvinne som har fått nåde. JHVH er med deg. Velsignet er du blant
kvinner!»
29
Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva
slags hilsen dette var.
30
Da sa engelen til henne: «Frykt ikke, Miriam, for du har funnet nåde hos
Elohim.
31
Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jashua.
32
Han skal være stor, og han skal kalles El Elions sønn. Og JHVH Elohim skal gi
ham hans far Davids trone.
33
Og han skal herske over Ja’aqovs hus for evig, og hans rike skal ingen ende
ta.»
34
Da sa Miriam til engelen: «Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har kjent noen
mann?»
35
Engelen svarte og sa til henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og
kraften fra El Elion skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født av
deg, kalles Elohims sønn.
36
Og se, din slektning Elisheva har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og
hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned.
37
For ingenting er umulig for Elohim.»
38
Da sa Miriam: «Se, jeg er JHVHs tjenestekvinne! La det skje meg etter ditt
ord.» Og engelen forlot henne.
39
I de dager dro Miriam av sted i hast opp til høylandet, til en by i Judea,
40
og hun kom inn i huset til Zecharjah og hilste på Elisheva.
41
Og det skjedde da Elisheva hørte hilsenen fra Miriam, at barnet sparket til i
hennes morsliv. Og Elisheva ble fylt med den hellige ånd
42
og ropte med høy røst og sa: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er
frukten av ditt morsliv!
43
Men hvorfor er dette gitt meg, at min herres mor skulle komme til meg?
44
For se, med det samme røsten av din hilsen lød i ørene mine, sparket barnet
av glede i mitt morsliv.
45
Salig er hun som trodde, for det som ble talt til henne av JHVH skal bli
fullført.»46 Og Miriam sa: «Min sjel opphøyer JHVH,
47
og min ånd fryder seg i Elohim, min Frelser.
48
For han har sett til sin tjenestekvinnes ringe stand. For se, fra nå av skal alle
slekter prise meg salig.
49
For han som er mektig har gjort store ting for meg, og hellig er hans navn.
50
Og hans miskunn er over dem som frykter ham fra slekt til slekt.
51
Han har vist styrke med sin arm. Han har spredt dem som er stolte i sine
hjerters tanke.

78

52
53

Han har støtt ned de mektige fra sine troner, og opphøyet de små.
Han har mettet de sultne med gode gaver, og de rike har han sendt tomhendte

bort.
54

Han tok seg av sin tjener Israel, for å minne om sin miskunn,
slik han talte til våre fedre, til Avraham og til hans ætt for evig.»
56
Og Miriam ble hos henne i omkring tre måneder, og vendte så hjem til sitt hus.
57
Elishevas tid for å føde var nå kommet, og hun fødte en sønn.
58
Da naboene og slektningene hennes hørte hvordan JHVH hadde vist henne
stor miskunnhet, gledet de seg sammen med henne.
59
Det skjedde på den åttende dagen at de kom for å omskjære barnet. Og de ville ha
ham oppkalt etter hans far Zecharjah.
60
Hans mor svarte med å si: «Nei, han skal kalles Johanan.»
61
Men de sa til henne: «Det er ingen blant dine slektninger som har det navnet.»
62
Så gjorde de tegn til hans far, for å få vite hva han ville at han skulle hete.
63
Og han bad om en tavle, og på den skrev han dette: «Hans navn er Johanan.»
Da undret alle seg.
64
Straks ble munnen hans åpnet og tungen hans løst, og han talte og priste
Elohim.
65
Da kom det frykt over alle som bodde omkring dem. Og alle disse ord ble
omtalt over hele høylandet i Judea.
66
Og alle de som hørte disse ordene, bevarte dem i sitt hjerte, og de sa: «Hva
skal det da bli av dette barnet?» Og JHVHs hånd var med ham.
67
Nå ble hans far Zecharjah fylt av den hellige ånd, og han profeterte og sa:
68
«Lovet være JHVH, Israels Elohim! For han har gjestet og forløst sitt folk,
69
og har oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus,
70
som han hadde sagt ved sine hellige profeters munn, de profetene som har
vært siden begynnelsen på denne tidsalder,
71
om en frelse fra våre fiender og ut av hendene til alle dem som hater oss,
72
for å vise den miskunn som ble lovt våre fedre og å minnes sin hellige pakt.
73
Dette var den ed han tilsverget vår far Avraham:
74
At han ville gi oss, vi som var utfridd fra våre fienders hånd, å få tjene ham uten
frykt,
75
i hellighet og rettferdighet fremfor ham alle vårt livs dager.
76
Og du, barn, skal kalles El Elions navi (profet). For du skal gå foran JHVHs
åsyn for å rydde hans veier,
77
for å gi hans folk kunnskap om frelse ved forlatelse for deres synder,
78
ved vår Elohims inderlige barmhjertighet. Ved dette har soloppgang fra det
høye gjestet oss,
79
for å gi lys til dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å lede våre føtter inn
på fredens vei.»
80
Og barnet vokste opp, og han ble sterk i ånden, og han var i ørkenen til den
dag da han skulle bli ført frem for Israel.
55

2 Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustos om at hele
verden skulle innskrives i manntall.
2
Denne innskrivningen fant først sted mens Qvirinius var landshøvding i Syria.
3
Og alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by.
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Også Josef drog opp fra Galil, fra byen Natzeret og til Judea, til Davids by, som
kalles Beit Lechem, siden han var av Davids hus og ætt,
5
for å bli innskrevet sammen med Miriam, sin forlovede hustru, som var med
barn.
6
Men det skjedde mens de var der, at alle dagene var gått, og hun skulle føde.
7
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, hun svøpte ham i lintøy og la ham i en
krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget.
8
Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt
vakt over flokkene sine om natten.
9
Og se, et JHVHs sendebud stod foran dem, og JHVHs herlighet strålte rundt
dem, og de ble meget redde.
10
Da sa engelen til dem: «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor
glede som skal bli hele folket til del.
11
For i dag er det født dere en frelser i Davids by, han er ha mashiach, (den
salvede).
12
Og dette skal dere ha som tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy,
og som ligger i en krybbe.»
13
Og straks var det en skare av den himmelske hær sammen med engelen, og
de priste Elohim og sa:
14
«Ære være JHVH i det høyeste, og fred på jorden, JHVHs velbehag mot
menneskene!»
15
Og det skjedde da englene hadde fart bort fra dem til himmelen, at gjeterne sa
til hverandre: «La oss nå gå rett til Beit Lechem og se dette som har skjedd, det som
JHVH har kunngjort for oss.»
16
Og de skyndte seg av sted og fant Miriam og Josef og barnet, som lå i en
krybbe.
17
Da de hadde sett ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om
dette barnet.
18
Og alle de som hørte det, undret seg over de ord som gjeterne fortalte dem.
19
Men Miriam tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.
20
Så vendte gjeterne tilbake, og de æret og priste JHVH for alt det de hadde hørt
og sett, slik det var blitt fortalt dem.
21
Og da åtte dager var omme og
barnet skulle omskjæres, fikk han navnet Jashua, det navnet som var gitt av engelen
før han ble unnfanget i mors liv.
22
Da nå dagene for Miriams renselse etter Torah var over, tok de ham med til
Jerushalaim for å fremstille ham for JHVH,
23
slik det er skrevet i JHVHs Torah: Enhver av mannkjønn som åpner morsliv,
skal kalles hellig for JHVH,
24
og for å bære frem et offer etter det som er sagt i JHVHs Torah: Et par
turtelduer eller to unge duer.
25
Og se, det var en mann i Jerushalaim som het Shimeon, og denne mannen var
rettferdig og fryktet Elohim, og han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over
ham.
26
Og det var blitt åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden
før han hadde sett JHVHs mashiach.
27
Så kom han, ledet av ånden, inn i templet. Og da foreldrene førte barnet
Jashua inn for å gjøre med ham etter Torahens bud,
28
tok han ham i armene sine og lovet Elohim og sa:
29
«JHVH, nå kan du fri din tjener ut til å dra herfra i fred, etter ditt ord.
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30

For mine øyne har sett din frelse,
som du har gjort ferdig for alle folks øyne,
32
et lys som gir åpenbaring for hedningene, og herlighet for ditt folk Israel.»
33
Og Josef og Jashuas mor undret seg over alle de ord som ble sagt om ham.
34
Så velsignet Shimeon dem, og han sa til hans mor Miriam: «Se, han er satt til
fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som skal bli motsagt.
35
Ja, et sverd skal gjennombore også din egen sjel, for at mange hjerters tanker
skal bli åpenbart.»
36
Nå var det en profetinne der, Channah Bat Pnuel, av Ashers stamme. Hun var i en
langt fremskreden alder, og etter sin jomfrustand hadde hun levd sju år med sin
ektemann.
37
Denne kvinnen var nå enke på omkring åttifire år. Hun forlot ikke templet, men
tjente Elohim med faste og bønner natt og dag.
38
Og hun stod frem i samme stund og lovpriste JHVH og talte om ham til alle som
ventet på Jerushalaims frigjøring.
39
Da de så hadde fullført alt etter JHVHs Torah, vendte de tilbake til Galil, til sin egen
by Natzeret.
40
Og barnet vokste og ble sterk i ånden og fylt av visdom, og Elohims nåde var
over ham.
41
Hvert år ved påskehøytiden (Pessach) reiste foreldrene hans til Jerushalaim.
42
Og da han var tolv år gammel, gikk de opp til Jerushalaim, slik som skikken var
ved høytiden.
43
Da høytidsdagene var omme, og de var på vei tilbake, ble gutten Jashua igjen i
Jerushalaim. Og Josef og hans mor visste det ikke.
44
Men da de trodde at han var i reisefølget, drog de en dagsreise videre og lette
etter ham blant slektninger og bekjente.
45
Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerushalaim og lette etter ham.
46
Og det skjedde etter tre dager at de fant ham i templet. Der satt han midt blant
lærerne, lyttet til dem og stilte dem spørsmål.
47
Og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over svarene hans.
48
Da de så ham, ble de forundret. Og hans mor sa til ham: «Sønn, hvorfor har du
gjort dette mot oss? Se, din far og jeg har lett med smerte etter deg.»
49
Og han sa til dem: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må
være i min fars hus?»
50
Men de forstod ikke det ord han talte til dem.
51
Så drog han ned sammen med dem og kom til Natzeret. Og han var dem lydig,
men hans mor tok vare på alle disse ordene i sitt hjerte.
52
Og Jashua vokste i visdom og alder og alder og vant aktelse hos både Elohim
og mennesker.
31

3 I det femtende året av keiser Tiberius regjering, mens Pontios Pilatos var
landshøvding i Judea, Hordos fjerdingsfyrste i Galil, hans bror Filip fjerdingsfyrste i
Iturea- og Trakonitis-området, og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene,
2
mens Anan og Qaiafa var yppersteprester (cohanim gedolim), kom Elohims ord
til Johanan, Zecharjahs sønn, i ødemarken.
3
Og han gikk inn i hele området rundt Jarden og forkynte omvendelses dåp til
syndenes forlatelse,
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slik det er skrevet i boken med profeten Jeshajahu ord, der han sier: «Røsten av
en som roper i ødemarken: Rydd JHVHs vei! Gjør hans stier rette!
5
Hver dal skal bli fylt, og hvert fjell og hver haug senket. De krokete steder skal
gjøres rette, og de ujevne veier skal gjøres jevne.
6
Og alt kjød skal se Elohims frelse.»
7
Deretter sa han til folkemengden som kom ut for å bli døpt av ham: «Dere avkom av
giftslangers! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?
8
Bær da frukt som er omvendelsen verdig, og begynn ikke å si til dere selv: Vi
har Avraham som vår far. For jeg sier dere at Elohim kan reise opp barn for Avraham
av disse stenene.
9
Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god
frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»
10
Så spurte folket ham og sa: «Hva skal vi da gjøre?»
11
Han svarte og sa til dem: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke
har noen. Og den som har mat, skal gjøre på samme måte.»
12
Da kom også tollerne for å bli døpt, og de sa til ham: «Rabbi, hva skal vi
gjøre?»
13
Og han sa til dem: «Krev ikke inn mer enn det som er pålagt dere.»
14
På samme måte spurte også soldatene ham og sa: «Og hva skal vi gjøre?»
Han svarte dem: «Dere skal ikke plage noen eller komme med falske anklager. Og
vær tilfreds med deres lønn!»
15
Siden folket var preget av forventning, og alle spekulerte i sine hjerter på om
Johanan var ha mashiach eller ikke,
16
så svarte Johanan og sa til alle: «Jeg døper dere med vann. Men han som er
sterkere enn meg, skal komme. Jeg er ikke verdig til å løse sandal remmen hans.
Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.
17
Han har kasteskovlen i hånden, og han skal rense treskeplassen og samle
hveten i låven sin. Men agnene skal han brenne opp med en uslukkelig ild.»
18
Og han forkynte evangeliet for folket sammen med mange andre formaninger.
19
Men han irettesatte fjerdingsfyrsten Hordos på grunn av Herodias, hans bror
Filips hustru, og for alt det onde han hadde gjort.
20
I tillegg til alt dette onde satte han også Johanan i fengsel.
21
Da alt folket ble døpt, skjedde det at også Jashua ble døpt. Og mens han ba, ble
himmelen åpnet.
22
Og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og det
lød en røst fra himmelen som sa: «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg
velbehag.»
23
Og Jashua selv begynte sin virksomhet da han var omkring tretti år gammel, og
han var sønn av Josef, som var sønn av Eli,
24
sønn av Matat, sønn av Levi, sønn av Malki, sønn av Janai, sønn av Josef,
25
sønn av Matitjahu, sønn av Amotz, sønn av Nachum, sønn av Chesli, sønn av
Nagai,
26
sønn av Machat, sønn av Matitjahu, sønn av Shimi, sønn av Josef, sønn av
Jodah,
27
sønn av Johanan, sønn av Reisha, sønn av Zurbavel, sønn av Shaltiel, sønn av
Neri,
28
sønn av Malki, sønn av Adi, sønn av Kosam, sønn av Elmadan, sønn av Er,
29
sønn av Josei, sønn av Eliezer, sønn av Jorim, sønn av Matat, sønn av Levi,
30
sønn av Shimeon, sønn av Jehuda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av
Eljaqim,
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31

sønn av Malia, sønn av Mina, sønn av Matatah, sønn av Natan, sønn av David,
sønn av Isai, sønn av Oved, sønn av Boaz, sønn av Shalmon, sønn av
Nachshon,
33
sønn av Aminadav, sønn av Aram, sønn av Hcetzeron, sønn av Perez, sønn av
Jehuda,
34
sønn av Ja’aqov, sønn av Jitzhcaq, sønn av Avraham, sønn av Terach, sønn
av Nachor,
35
sønn av Serug, sønn av Reu, sønn av Peleg, sønn av Eiver, sønn av Shalach,
36
sønn av Qeinan, sønn av Arpakshad, sønn av Shem, sønn av Noach, sønn av
Lamekh,
37
sønn av Metushelach, sønn av Hcanokh, sønn av Jered, sønn av Mahalalel,
sønn av Qeinan,
38
sønn av Enosh, sønn av Shet, sønn av Adam, sønn av Elohim
(etter det folk holdt ham for.)
32

4 Jashua, som var fylt av den hellige ånd (ruach ha qodesh), vendte tilbake fra
Jarden og ble ledet ut i ødemarken av ånden.
2
Der ble han fristet av satan i førti dager. Og i de dagene spiste han ingenting, og
etterpå, da de dagene var omme, ble han sulten.
3
Og satan sa til ham: «Hvis du er Elohims sønn, så tal til denne stenen slik at den
blir til brød.»
4
Men Jashua svarte ham og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød
alene, men av hvert av Elohims ord.»
5
Så tok satan ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han ham alle
verdens riker.
6
Og satan 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 Jashua svarte med å si til ham: «Vik bak meg, satan! For det står skrevet:
JHVH din Elohim skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.»
9
Så førte han ham til Jerushalaim, stilte ham på templets tinde og sa til ham:
«Hvis du er Elohims 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 sten.
12
Og Jashua svarte og sa til ham: «Det er sagt: Du skal ikke friste JHVH din
Elohim.»
13
Da satan hadde fullført all fristelsen, for han bort fra ham for en tid.
14
I åndens kraft vendte Jashua tilbake til Galil, og ryktet om ham nådde ut over hele
landet der omkring.
15
Og han lærte i forsamlingshusene deres, og ble æret av alle.
16
Så kom han til Natzeret, hvor han hadde vokst opp. Og som han hadde for vane,
gikk han i synagogen på sabbatsdagen, og han stod frem for å lese.
17
Og de gav ham profeten Jeshajahu bok. Og da han hadde åpnet boken, fant
han stedet hvor det var skrevet:
18
JHVHs ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de
fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for
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å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i
frihet,
19
for å rope ut et nådens år fra JHVH.
20
Så lukket Han boken, gav den tilbake til tjeneren og satte seg ned. Og alle som
var i forsamlingshuset, rettet øynene sine mot ham.
21
Og han begynte da å tale til dem: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for
ørene deres.»
22
Og alle vitnet om ham, og de undret seg over de nådens ord som kom fra hans
munn. Og de sa: «Er ikke han Josefs sønn?»
23
Han sa da til dem: «Dere vil sikkert sitere dette ordtaket for meg: Lege, leg deg
selv! Det vi har hørt er blitt gjort i Keifar Nachum, gjør det også her på ditt eget
hjemsted!»
24
Så sa han: «Sannelig sier jeg dere: Ingen profet blir anerkjent på sitt eget
hjemsted.
25
I sannhet sier jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elijahus dager, da
himmelen var stengt i tre år og seks måneder, og det kom en stor hungersnød over
hele landet.
26
Men Elijahu ble ikke sendt til noen av dem, bare til Tzarfat i Tzidon, til en kvinne
som var enke der.
27
Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisjas tid, og ingen av dem
ble renset, bortsett fra syreren Na’aman.»
28
Alle de som var i forsamlingshuset (beit ha knesset), ble fylt med harme da de
hørte dette.
29
Og de reiste seg og drev ham ut av byen. Og de førte ham til kanten av den
høyden som byen deres var bygget på, så de kunne kaste ham utfor stupet.
30
Men han gikk midt imellom dem og drog bort.
31
Så kom han ned til Keifar Nachum, en by i Galil, og der underviste han dem på
sabbatene.
32
Og de ble forundret over hans lære, for hans ord hadde autoritet.
33
I forsamlingshuset var det en mann som var besatt av en uren ånd (shed). Og
han skrek opp med høy røst
34
og sa: «La oss være! Hva har vi med deg å gjøre, Jashua fra Natzeret? Er du
kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er - Elohims hellige!»
35
Men Jashua truet ham og sa: «Ti stille og kom ut av ham!» Og da den urene
ånden hadde kastet mannen ned midt iblant dem, kom den ut av ham. Og den
skadet ham ikke.
36
Da ble de alle forundret og talte med hverandre og sa: «Hva er dette for et ord?
For med myndighet og kraft befaler han de urene åndene, og de kommer ut.»
37
Og ryktet om ham spredte seg ut til hvert sted i hele distriktet omkring.
38
Så reiste han seg, forlot forsamlingshuset og gikk inn i hus. Men Shimeons
svigermor lå syk og hadde høy feber, og de spurte ham om han ville hjelpe henne.
39
Så bøyde han seg over henne og truet feberen, og den forlot henne. Og straks
stod hun opp og tjente dem.
40
Men ved solnedgang kom alle de som hadde noen som led av ulike sykdommer,
og de førte dem til ham. Og han la hendene sine på hver enkelt av dem og helbredet
dem.
41
Og urene ånder for også ut av mange mennesker. De ropte og sa: «Du er ha
mashiach, Elohims sønn!» Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, for de visste at
han var ha mashiach.
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42

Da det var blitt dag, drog han ut til et øde sted. Og folkemengden lette etter ham
og kom til ham, og de prøvde å hindre ham i å forlate dem.
43
Men han sa til dem: «Jeg må forkynne Elohims rikes budskap (besorah) til de
andre byene også, for til det er jeg utsendt.»
44
Og han forkynte i forsamlingshusene i Galil.

5 Det følgende hendte en gang folkemengden presset seg rundt ham for å høre
Elohims ord. Jashua stod ved Kinneret -sjøen.
2
Da så han to båter som lå ved strandkanten. Men fiskerne hadde forlatt dem og
holdt på å skylle garnene sine.
3
Så gikk han ut i en av båtene, den som tilhørte Shimeon, og ba ham om å legge
litt ut fra land. Og han satte seg og underviste folkemengden fra båten.
4
Da han var ferdig med å tale, sa han til Shimeon: «Legg ut på dypet og kast ut
garnene til fangst!»
5
Men Shimeon svarte med å si til ham: «Rabbi, vi har strevd hele natten og ikke
fått noe. Men likevel, på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.»
6
Og da de hadde gjort dette, fikk de så mye fisk at garnet deres holdt på å revne.
7
Så vinket de til kameratene sine i den andre båten for at de skulle komme og
hjelpe dem. Og de kom og fylte begge båtene, så de holdt på å synke.
8
Da Shimeon Keifa så dette, falt han ned for Jashuas knær og sa: «Gå fra meg,
for jeg er en syndig mann, Rabbi!»
9
For både han og alle de som var med ham, ble grepet av frykt på grunn av
fiskefangsten de hadde fått,
10
og det ble også Ja’aqov og Johanan, sønnene til Zavedai, som var på samme
lag som Shimeon. Og Jashua sa til Shimeon: «Frykt ikke! Fra nå av skal du fange
mennesker.»
11
Da de hadde dratt båtene på land, forlot de alt og fulgte ham.
12
Det skjedde mens han var i en av byene, se, det var en mann som var full av
spedalskhet. Da han så Jashua, falt han ned på sitt ansikt, bad ham inntrengende og
sa: «Rabbi, hvis du vil, kan du gjøre meg ren.»
13
Så rakte han ut hånden sin, rørte ved ham og sa: «Jeg vil. Bli renset!» Med det
samme forlot spedalskheten ham.
14
Og Jashua påla ham at han ikke skulle fortelle det til noen: «Men gå og vis deg
for presten, og bær frem et offer for din renselse, som et vitnesbyrd for dem, slik
Moshe har befalt.»
15
Men ryktet om ham bredte seg enda mer. Og store folkemengder kom sammen
for å høre, og for at han skulle helbrede alle sykdommene deres.
16
Men han trakk seg tilbake til ørkenområdene og bad.
17
En av dagene mens han underviste, satt det noen fariseere og lovlærere som var
kommet fra hver eneste by i Galil, Judea og Jerushalaim. Og JHVHs kraft var der til å
helbrede dem.
18
Og se, da skjedde det at noen menn kom bærende med en lam mann på en
båre, og de prøvde å få ham inn og legge ham foran ham.
19
Og da de ikke kunne finne ut hvordan de skulle få ham inn på grunn av
folkemengden, gikk de opp på hustaket og firte både ham og båren ned mellom
takstenene, midt foran Jashua.
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20

Da han så deres tro, sa han til ham: «Du menneske, dine synder er deg tilgitt.»
Og de skriftlærde og fariseerne begynte å tale sammen, og de sa: «Hvem er
denne som taler slike spottende ord? Hvem kan tilgi synd uten Elohim alene?»
22
Men Jashua, som kjente deres tanker, svarte med å si til dem: «Hvorfor tenker
dere slik i deres hjerter?
23
Hva er lettest å si: Dine synder er deg tilgitt? eller å si: Stå opp og gå?
24
Men for at dere skal vite at ben adam har makt på jorden til å tilgi synder» - så
sa han til mannen som var lam: «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt
hus!»
25
Straks reiste han seg opp foran dem, tok opp det han hadde ligget på, og gikk
hjem til sitt eget hus mens han priste Elohim.
26
Og de var alle forundret, og de priste Elohim og ble fylt av frykt og sa: «Vi har
sett underlige ting i dag!»
27
Etter dette gikk han ut og så en toller som het Levi. Han satt i tollboden. Og han sa
til ham: «Følg meg!»
28
Så forlot han alt idet han reiste seg og fulgte ham.
29
Deretter holdt Levi et stort gjestebud for ham i huset sitt. Og det var et stort
antall tollere og andre som satte seg ned sammen med dem.
30
Deres skriftlærde (Soferim) og fariseerne (Peroshim) anklaget læresvennene
hans og sa: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?»
31
Jashua svarte med å si til dem: «De som er friske har ikke bruk for lege, men
de som er syke.
32
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
33
Så sa de til ham: «Hvorfor faster og ber Johanans disipler så ofte, i likhet med
fariseernes disipler, mens dine både spiser og drikker?»
34
Og han sa til dem: «Kan dere få brudgommens venner til å faste så lenge
brudgommen er hos dem?
35
Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt bort fra dem. Da skal de
faste, i de dager.»
36
Så fortalte han dem en lignelse: «Ingen tar en lapp fra et nytt klesplagg og
setter den på et gammelt. Ellers vil det nye lage en rift, og lappen som ble tatt ut av
det nye, vil heller ikke passe med det gamle.
37
Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. Ellers vil den nye vinen sprenge
skinnsekkene og renne ut, og skinnsekkene blir ødelagt.
38
Men ny vin må fylles i nye skinnsekker, så begge deler blir bevart.
39
Og ingen som har drukket gammel vin, vil ha den nye like etterpå. For han sier:
Den gamle er best.»
21

6 Det hendte på den neste sabbaten at han gikk gjennom kornåkrene.
Læresvennene hans plukket kornaks, som de gned mellom hendene og spiste.
2
Noen av fariseerne sa da til dem: «Hvorfor gjør dere det som det ikke er tillatt å
gjøre på sabbaten?»
3
Men Jashua svarte dem med å si: «Har dere ikke en gang lest hva David gjorde
da han var sulten, han og de som var med ham:
4
Hvordan han gikk inn i Elohims hus, tok og spiste skuebrødene og også gav noe
til dem som var med ham, det som ingen andre enn prestene har lov til å spise?»
5
Og han sa til dem: «Mennesket (ben adam) er også herre over sabbaten.»
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6

Også på en annen sabbat skjedde det at han gikk inn i forsamlingshuset og
underviste. Der var det en mann med en vissen høyre hånd.
7
De skriftlærde og fariseerne fulgte nøye med ham, for å se om han ville
helbrede på sabbaten, slik at de kunne finne noe å anklage ham for.
8
Men han kjente tankene deres og sa til mannen som hadde den visne hånden:
«Reis deg og still deg her i midten!» Og han reiste seg og stod.
9
Da sa Jashua til dem: «Jeg vil spørre dere om noe: Er det tillatt å gjøre godt
eller å gjøre ondt på sabbaten, å frelse en sjel eller å ødelegge?»
10
Og etter at han hadde sett rundt på dem alle, sa han til mannen «Rekk ut
hånden din!» Og han gjorde det, og hånden hans ble legt og var like frisk som den
andre.
11
Men de ble fylt av sinne og snakket med hverandre om hva de skulle gjøre med
Jashua.
12
I de dager hendte det at han gikk opp i fjellet for å be, og han var i bønn til Elohim
hele natten.
13
Og da det ble dag, kalte han på læresvennene sine. Og blant dem valgte han ut
tolv, som han også kalte apostler (utsendinger = shlichim):
14
Shimeon, som han også gav navnet Keifa, og hans bror Andrai, og Ja’aqov og
Johanan, Filip og Bar Talmai,
15
Matitjahu og Toma og Ja’aqov, Ben Chalfai, og Shimeon som ble kalt Zeloten,
16
Jehuda Ben Ja’aqov, og Jehuda fra Keriot, som ble en forræder.
17
Og han kom ned sammen med dem og ble stående på en slette sammen med en
flokk av læresvennene sine og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerushalaim
og fra kysten ved Tzor og Tzidon. De kom for å høre ham og for å bli legt for
sykdommene sine,
18
sammen med dem som var plaget av urene ånder. Og de ble helbredet.
19
Hele folkemengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham
og helbredet alle.
20
Så løftet han øynene og så på læresvennene sine og sa: «Velsignet er dere
fattige,
for Elohims rike er deres.
21
Velsignet er dere som nå sulter, for dere skal mettes. Velsignet er dere som nå
gråter, for dere skal le.
22
Velsignet er dere når menneskene hater dere, og når de utstøter dere og håner
dere og forkaster navnet deres som noe ondt for Ben Adams skyld.
23
Fryd dere på den dagen og spring høyt av glede! For sannelig, deres lønn er
stor i himmelen, for på samme måte gjorde deres fedre med profetene.
24
Men ve dere som er rike, for dere har fått deres trøst.
25
Ve dere som er mette, for dere skal sulte. Ve dere som nå ler, for dere skal
sørge og gråte.
26
Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for slik gjorde deres fedre med
de falske profetene.
27
Men jeg sier til dere som hører: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater
dere,
28
Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som utnytter dere på en
ondsinnet måte.
29
Til den som slår deg på det ene kinnet, skal du by frem det andre også. Og den
som tar kappen din, skal du heller ikke nekte kjortelen.
30
Gi til hver den som ber deg! Og den som tar fra deg det som er ditt, skal du ikke
spørre om å få det tilbake.
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31

Og slik som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal også dere
gjøre mot dem.
32
Men hvis dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? For
selv syndere elsker dem som elsker dem.
33
Hvis dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, hva er det å takke dere
for? For selv syndere gjør det samme.
34
Hvis dere låner ut til dem som dere håper å få tilbake fra, hva er det å takke
dere for? For selv syndere låner til syndere for å få like mye tilbake.
35
Men elsk deres fiender, gjør godt og lån ut, uten å vente at dere skal få noe
tilbake. Og deres lønn skal bli stor, og dere skal være El Elions barn. For han er god
mot de utakknemlige og onde.
36
Vær derfor barmhjertige, slik som deres far også er barmhjertig.
37
Døm ikke, så skal dere slett ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli
fordømt. Tilgi, så skal dere bli tilgitt.
38
Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og
renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker,
skal det måles opp tilbake til dere.»
39
Og han fortalte dem en lignelse: «Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge
falle i grøften?
40
En læresvenn står ikke over sin lærer, men hver den som er fullt utlært, blir
som sin lærer.
41
Og hvorfor ser du på flisen i din brors øye, men du merker ikke planken i ditt
eget øye?
42
Eller hvordan kan du si til din bror: ‖Bror, la meg ta ut flisen som er i ditt øye‖,
når du ikke ser bjelken som er i ditt eget øye? Hykler! Ta først bjelken ut fra ditt eget
øye, så kan du se klart nok til å ta ut flisen som er i din brors øye.
43
For et godt tre bærer ikke dårlig frukt, og et dårlig tre bærer heller ikke god frukt.
44
Men ethvert tre kjennes på sin egen frukt. For en plukker ikke fiken fra torner,
heller ikke plukker en druer av en tornebusk.
45
Et godt menneske henter frem godt fra sitt gode hjertes skatt. Og et ondt
menneske henter frem ondt fra sitt onde hjertes skatt. For det hjertet flyter over av,
det taler munnen.
46
Men hvorfor kaller dere meg ‖Rabbi, Rabbi‖, og gjør ikke det jeg sier?
47
Jeg skal vise dere hvem han er lik som kommer til meg og hører mine ord og
gjør etter dem, 48 Han er lik et menneske som bygde et hus, som grov dypt og la
grunnmuren på fjell. Og da flommen steg, og vannet brøt voldsomt mot huset, kunne
den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjell.
49
Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er lik en mann som bygde
et hus på jorden uten fundament. Og vannet brøt voldsomt mot huset, og det falt
straks. Og dette husets fall var voldsomt.»

7 Da han hadde talt alle disse ord mens folket hørte på, gikk han inn i Keifar
Nachum.
2
Der var det en høvedsmann som hadde en tjener som han satte meget høyt.
Denne tjeneren var syk og nær ved å dø.
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Da han hørte om Jashua, sendte han noen av folkets eldste til ham, og de bad
ham om å komme og helbrede tjeneren hans.
4
Og da de kom til Jashua, bad de ham inntrengende og sa at den han skulle
gjøre dette for, fortjente det.
5
«For han elsker vårt folk og har bygget et forsamlingshus for oss.»
6
Da gikk Jashua med dem. Og da han ikke var så langt fra huset, sendte
høvedsmannen noen venner til Ham og sa til Ham: «Rabbi, du skal ikke umake deg,
for jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak.
7
Derfor anså jeg meg heller ikke verdig til å komme til deg. Men si bare et ord, så
blir tjeneren min helbredet.
8
For jeg er også et menneske som er satt under myndighet, og jeg har soldater
under meg. Sier jeg til én: Gå, så går han. Og til en annen: Kom, så kommer han. Og
til min tjener: Gjør dette, så gjør han det.»
9
Da Jashua hørte dette, undret han seg over ham. Og han vendte seg og sa til
folkemengden som fulgte ham: «Jeg sier dere: Ikke en gang i Israel har jeg funnet så
stor en tro!»
10
De som var utsendt, vendte tilbake til huset og fant at tjeneren som hadde vært
syk, var blitt frisk.
11
Dagen etter skjedde det at han gikk inn i en by som heter Naim. Og mange av
læresvennene hans gikk med ham. Det gjorde også en stor folkemengde.
12
Da han kom nær byporten, se, da ble en død mann båret ut. Han var sin mors
eneste sønn, og hun var dessuten enke. En stor folkemengde fra byen fulgte med
henne.
13
Da Jashua så henne, viste han inderlig medlidenhet med henne og sa til
henne: «Gråt ikke!»
14
Så kom han og rørte ved båren, og de som bar ham stod stille. Og han sa:
«Unge mann, jeg sier deg, stå opp!»
15
Han som var død, satte seg da opp og begynte å snakke. Og Jashua overlot
ham til hans mor.
16
Da kom frykt over alle, og de æret Elohim og sa: «En stor profet er oppreist
blant oss.» Og: «Elohim har gjestet sitt folk.»
17
Og dette ryktet om ham nådde ut over hele Judea og hele distriktet omkring.
18
Johanans disipler fortalte ham om alt det som hadde hendt.
19
Og Johanan kalte til seg to av læresvennene sine, sendte dem til Jashua og sa:
«Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»
20
Da mennene var kommet til ham, sa de: «Døperen Johanan har sendt oss til
deg for å si: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»
21
Samtidig helbredet han mange for skrøpeligheter, plager og onde ånder. Og
mange blinde gav han synet.
22
Jashua svarte og sa til dem: «Gå og fortell Johanan om alt det som dere har
sett og hørt: at blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde blir
vekket opp, og budskapet forkynnes for fattige.
23
Og velsignet er den som ikke tar anstøt av meg.»
24
Da utsendingene fra Johanan var gått derfra, begynte han å tale til
folkemengden om Johanan: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et rør som
svaier i vinden?
25
Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Sannelig, de som er
vakkert kledd og lever i luksus, er i kongers slott.
26
Men hva gikk dere ut for å se? En profet? Jeg sier dere: Ja, enda mer enn en
profet.
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Dette er om ham det er skrevet: ‖Se, Jeg sender min budbærer foran ditt åsyn.
Han skal rydde veien foran deg.‖
28
For jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er det ingen større profet
enn døperen Johanan. Men den minste i Elohims rike er større enn ham.»
29
Hele folket som hørte ham, til og med tollerne, gav Elohim rett, og de ble døpt
med Johanans dåp.
30
Men fariseerne og de lovlærde forkastet Elohims råd for dem, og de lot seg ikke
døpe av ham.
31
Og Jashua sa: «Hva skal jeg da sammenligne folk i denne generasjonen med,
og hva er de lik?
32
De ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre og sier: Vi spilte fløyte
for dere, og dere danset ikke. Vi sang sørgesanger for dere, og dere gråt ikke.
33
For døperen Johanan er kommet, og han hverken spiser brød eller drikker vin,
og dere sier: ‖Han er besatt av en ond ånd.‖
34
Ben adam er kommet, og han spiser og drikker, og dere sier: ‖Se, for en
storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn!‖
35
Men kvalitet av visdommen ser en fra hva slags folk den frembringer.»
36
Deretter spurte en av fariseerne om Jashua ville spise sammen med ham. Og han
gikk til fariseerens hus og satte seg til bords.
37
Og se, det var en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jashua satt
til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabastkrukke med velduftende olje,
38
og hun stilte seg bak ham ved føttene hans og gråt. Og hun begynte å vaske
føttene hans med tårene sine, og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene
hans og salvet dem med den velduftende oljen.
39
Da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han til seg selv: « Hvis
denne mannen hadde vært en profet, ville han visst hvem og hva slags kvinne det er
som rører ved ham, at hun er en synderinne.»
40
Jashua svarte med å si til ham: «Shimeon, jeg har noe å si deg.» Så sa han:
«Rabbi, si det!»
41
«Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundre
denarer og den andre femti.
42
Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, ettergav han begge to gjelden.
Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest?»
43
Shimeon svarte og sa: «Jeg vil tro det må være den som han etterga mest.»
Og han sa til ham: «Du har dømt rett.»
44
Så snudde han seg til kvinnen og sa til Shimeon: «Ser du denne kvinnen? Jeg
kom inn i huset ditt. Du gav meg ikke vann til føttene mine, men hun har vasket
føttene mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt.
45
Du gav meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse
føttene mine siden jeg kom inn.
46
Du salvet ikke hodet mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine
med velduftende olje.
47
Jeg sier deg: Hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt, derfor
elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite.»
48
Så sa han til henne: «Dine synder er deg tilgitt.»
49
Og de som satt til bords med ham, begynte å si til seg selv: «Hvem er denne
som til og med tilgir synder?»
50
Så sa han til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»
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8 Deretter skjedde det at Jashua gikk gjennom hver by og landsby, og han ropte ut
og forkynte budskapet om Elohims rike. De tolv var med ham.
2
Det var også noen kvinner som var blitt helbredet fra onde ånder og
skrøpeligheter, Miriam fra Magdala, som syv demoner var kommet ut av,
3
og Johanan, hustru til Kuza, Hordos’ forvalter, og Shoshana og mange andre
som tjente ham ved å bidra med det de eide.
4
Og da en stor folkemengde hadde samlet seg, og de var kommet til ham fra hver
by, talte han i en lignelse:
5
«En såmann gikk ut for å så såkornet sitt. Mens han sådde, falt noe på veien.
Det ble tråkket ned, og fuglene i luften åt det opp.
6
Noe falt på stengrunn. Så snart det hadde vokst opp, visnet det bort, fordi det
manglet fuktighet.
7
Noe falt blant torner, og tornene skjøt opp sammen med det og kvalte det.
8
Men noe falt i god jord, vokste opp og gav en avling på hundre fold.» Da han
hadde sagt dette, ropte han: «Den som har ører å høre med, han høre!»
9
Da spurte læresvennene ham og sa: «Hva betyr denne lignelsen?»
10
Og han sa: «Dere er det gitt å kjenne Elohims rikes hemmeligheter, men til de
andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan de likevel ikke se, og når de
hører, kan de likevel ikke forstå.
11
Lignelsen er slik å forstå: Såkornet er Elohims ord.
12
De på veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra
hjertene deres, så de ikke skal tro og bli frelst.
13
De på stengrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører. Men de har
ingen rot. De tror en tid, men i prøvelsens stund faller de fra.
14
Det som falt blant torner, er de som har hørt, men som på vandringen kveles av
bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt.
15
Men det som falt i god jord, er de som har hørt ordet og med et rett og godt
hjerte, bevarer det og bærer frukt med tålmodighet.
16
Ingen som tenner et lys, dekker det til med et kar eller setter det under en seng.
Men han setter det i en lysestake, slik at de som kommer inn, kan se lyset.
17
For ingenting er skjult, som ikke skal bli åpenbart, og heller ikke noe er gjemt,
som ikke skal bli kjent og komme frem i lyset.
18
Se derfor til hvordan dere hører! For hver den som har, han skal få mer. Og
hver den som ikke har, han skal bli fratatt selv det han synes å ha.»
19
Så kom hans mor og brødre til ham, og de kunne ikke komme i nærheten av
ham på grunn av folkemengden.
20
Og de sendte bud på ham og sa: «Din mor og dine brødre står utenfor og
ønsker å se deg.»
21
Men han svarte med å si til dem: «Min mor og mine brødre er de som hører
Elohims ord og gjør etter det.»
22
En av dagene skjedde det at han gikk om bord i en båt sammen med
læresvennene sine. Og han sa til dem: «La oss dra over til den andre siden av
sjøen.» Og de la ut.
23
Men mens de seilte, sovnet han. Og en stormvind for over sjøen, og båten
holdt på å bli fylt av vann, og de var i fare.
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Og de kom bort til ham, vekket ham og sa: «Rabbi, Rabbi, vi går under!» Da
reiste han seg og truet vinden og de mektige bølgene. Og de la seg, og det ble helt
stille.
25
Men han sa til dem: «Hvor er deres tro?» Og de ble redde, og de undret seg og
sa til hverandre: «Hvem kan han være? For han byr til og med vindene og vannet, og
de adlyder ham!»
26
Så seilte de til gerasenernes område, som ligger rett overfor Galil.
27
Og da han gikk i land, ble han møtt av en mann fra byen, som hadde vært
besatt av demoner i lang tid. Og han gikk uten klær og bodde heller ikke i hus, men i
gravene.
28
Da han fikk se Jashua, skrek han, falt ned for ham og sa med høy røst: «Hva
har jeg med deg å gjøre, Jashua, sønn av El Elion? Jeg ber deg, ikke pin meg!»
29
For Jashua hadde befalt den urene ånden å komme ut av mannen. For denne
ånden hadde ofte grepet tak i ham. Mannen hadde blitt satt under bevoktning og
bundet med lenker og fotjern. Men han brøt båndene og ble drevet ut i ødemarken av
den onde ånden.
30
Jashua spurte ham og sa: «Hva er ditt navn?» Han sa: «Tzevaot» for det var
mange demoner som var kommet inn i ham.
31
Og de tryglet Jashua om at han ikke skulle befale dem å fare ut og ned i
avgrunnen.
32
Nå var det en stor flokk med griser som beitet der på fjellet. Så bad demonene
ham om at han måtte la dem få fare inn i dem. Og han lot dem få lov til det.
33
Så for demonene ut av det mennesket og inn i grisene, og flokken styrtet
nedover skråningen, ut i vannet og druknet.
34
Da de som gjette grisene så hva som skjedde, flyktet de og fortalte om det i
byen og i distriktet omkring.
35
Så gikk de ut for å se hva som hadde skjedd, og de kom til Jashua. Der fant de
dette mennesket som de onde åndene hadde fart ut av. Han satt ved Jashuas føtter,
påkledd og frisk til sinns. Og de ble redde.
36
De som hadde sett det, fortalte dem da hvordan den besatte var blitt helbredet.
37
Hele folkemengden fra Gerasenernes område bad da Jashua om å dra bort fra
dem, for de var grepet av stor frykt. Og han gikk i båten og vendte tilbake.
38
Mannen som åndene hadde forlatt, bad ham om å få være med ham. Men
Jashua sendte ham bort og sa:
39
«Vend tilbake til ditt eget hus og fortell hvilke store ting Elohim har gjort for
deg.» Og han gikk av sted og forkynte over hele byen hvor store ting Jashua hadde
gjort for ham.
40
Slik skjedde det at da Jashua vendte tilbake, ønsket folkemengden ham
velkommen, for alle var der og ventet på ham.
41
Og se, det kom en mann ved navn Jair, som var forstander for synagogen. Han
falt ned for Jashuas føtter og bad ham om å komme til hjemmet hans,
42
for han hadde en eneste datter på omkring tolv år, og hun lå for døden. 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 tzitzitene på talliten (duskene på bønnesjalet) hans.
Og straks stanset blødningen hennes.
45
Og Jashua sa: «Hvem var det som rørte meg?» Da alle nektet, sa Keifa og de
som var med ham: «Rabbi, folkemengden trenger på og presser deg, og du sier:
«Hvem var det som rørte Meg?»
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46

Men Jashua sa: «Noen var det som rørte 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!»
49
Mens han fremdeles talte, kom noen fra menighets forstanderens hus og sa til
ham: «Datteren din er død. Gjør ikke Rabbineren umak!»
50
Men da Jashua hørte det, svarte han med å si til ham: «Vær ikke redd, bare tro,
så skal hun bli frelst.»
51
Da han kom inn i huset, lot han ikke noen gå inn, bortsett fra Keifa, Ja’aqov og
Johanan, og pikens far og mor.
52
Alle gråt og sørget over henne, men han sa: «Gråt ikke, hun er ikke død, men
sover.»
53
Men de bare lo av ham, for de visste at hun var død.
54
Men han sendte alle utenfor, tok piken ved hånden, ropte på henne og sa: «Ha
jaledah qumi! (Lille pike, stå opp!)»
55
Da vendte ånden hennes tilbake, og hun stod opp med det samme. Og han
bød at hun skulle få noe å spise.
56
Og hennes foreldre var forundret, men han forbød dem å si til noen hva som
var skjedd.

9 Så kalte han sammen de tolv læresvennene sine, og ga dem makt og myndighet
over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer.
2
Han sendte dem ut for å forkynne Elohims rike og helbrede de syke.
3
Han sa til dem: «Ta ikke noe med på veien, hverken stav eller veske, brød eller
penger. Og dere skal ikke ha to kjortler hver.
4
I det huset dere tar inn, der skal dere bli, og derfra skal dere dra videre.
5
Er det noen som ikke vil ta imot dere, når dere går ut av den byen, så rist støvet
av føttene deres som et vitnesbyrd mot dem.»
6
Så dro de av sted og gikk gjennom byene og forkynte evangeliet og helbredet
overalt.
7
Fjerdingsfyrsten Hordos fikk nå høre om alt det som ble gjort av Jashua. Og han ble
forundret, fordi noen sa at Johanan hadde stått opp fra de døde.
8
Andre sa at Elijahu hadde vist seg, andre igjen sa at en av de gamle profetene
hadde stått opp.
9
Hordos sa: «Johanan har jeg halshugget, men hvem er denne som jeg hører
slike ting om?» Og han ønsket å få se ham.
10
Etter at apostlene (ha shlichim, utsendingene) var kommet tilbake, fortalte de ham
alt de hadde gjort. Da tok han dem med og reiste avsides for å være alene sammen
med dem på et øde sted som tilhørte byen som heter Beit Tzaidah.
11
Men da folkemengden fikk vite det, fulgte de etter ham. Og han tok imot dem,
og talte til dem om Elohims rike, og helbredet dem som trengte helbredelse.
12
Da det led mot kveld, kom de tolv og sa til ham: «Send folkemengden av sted,
så de kan gå inn i landsbyene og bygdene her omkring og komme i hus og få seg
mat. For her er vi på et øde sted.»
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13

Men han sa til dem: «Dere skal gi dem noe å spise.» Og de sa: «Vi har ikke
mer enn fem brød og to fisker, hvis vi da ikke går og kjøper mat til alle disse
menneskene.»
14
For det var omkring fem tusen mennesker. Da sa han til læresvennene sine:
«Få dem til å sette seg ned i grupper på femti.»
15
Og de gjorde det og fikk alle til å sette seg.
16
Så tok han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet
dem og brøt dem og gav dem til læresvennene, for at de skulle dele ut til
folkemengden.
17
Så fikk alle spise og bli mette, og tolv kurver med stykker som var til overs ble
samlet inn etterpå.
18
Og mens han var alene og bad, kom læresvennene hans og var sammen med
ham. Han spurte dem og sa: «Hvem sier folk at jeg er?»
19
Da svarte de med å si: «Døperen Johanan, men noen sier Elijahu, og andre
sier at en av de gamle profetene har stått opp.»
20
Han sa til dem: «Men hvem sier dere at jeg er?» Keifa svarte og sa: «Elohims
mashiach.»
21
Han forbød dem strengt og bad dem om ikke å si dette til noen.
22
Han sa: «Ben adam skal lide mye og bli forkastet av de eldste og
yppersteprestene og de skriftlærde, og han skal bli drept og skal stå opp på den
tredje dag.»
23
Så sa han til dem alle: «Hvis noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg
selv og hver dag ta opp sitt kors og følge meg.
24
For hver den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for
min skyld, skal vinne det.
25
For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg
selv eller går fortapt?
26
For hver den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal Ben Adam
skamme Seg over når han kommer i sin herlighet (kaved, styrke, kraft), hans fars og
de hellige englenes herlighet.
27
Men sannelig sier jeg dere: Det er noen av dem som står her, som ikke skal smake
døden før de ser Elohims rike.»
28
Omkring åtte dager etter at han hadde sagt disse ord, skjedde det at han tok
med seg Keifa, Johanan og Ja’aqov og gikk opp i fjellet for å be.
29
Mens han ba, fikk hans ansikt et annet utseende, og kjortelen hans ble hvit og
strålende.
30
Og se, to menn snakket med ham. Det var Moshe og Elijahu,
31
som viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle oppfylle i
Jerushalaim.
32
Men Keifa og de som var med ham var tynget av søvn. Og da de ble helt
våkne, så de hans herlighet og de to mennene som stod sammen med ham.
33
Da mennene skulle til å skilles fra ham, sa Keifa til Jashua: «Rabbi, det er godt
at vi er her, la oss lage tre hytter, en til deg, en til Moshe og en til Elijahu», men han
visste ikke hva han sa.
34
Mens han sa dette, kom en sky og skygget over dem. Og de ble forferdet da de
kom inn i skyen.
35
Og det lød en røst ut fra skyen, som sa: «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør
ham!»
36
Etter at røsten hadde lydt, var det ingen annen å finne uten Jashua alene. Men
de tidde om dette, og i de dager fortalte de ingen noe av alt det de hadde sett.
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37

Dagen etter, da de var kommet ned fra fjellet, skjedde det at en stor folkemengde
møtte ham.
38
Plutselig var det en mann fra folkemengden som ropte ut og sa: «Rabbi, jeg ber
deg, se til min sønn, for han er mitt eneste barn.
39
Og se, en ånd griper ham, så han plutselig skriker ut. Den sliter i ham så han
fråder om munnen. Og det er bare så vidt den viker fra ham, og den slår ham.
40
Derfor bad jeg læresvennene dine innstendig om å kaste den ut, men de kunne
ikke.»
41
Da svarte Jashua og sa: «Du vantro og fordervede slekt, hvor lenge skal jeg
være hos dere og holde ut med dere? Før sønnen din hit!»
42
Og mens han var på vei, kastet den urene ånden ham ned og slet i ham. Da
truet Jashua den urene ånden, helbredet den unge mannen og gav ham tilbake til
hans far.
43
Og de ble alle forundret over Elohims storhet. Men da alle undret seg over alt det
Jashua gjorde, sa han til læresvennene sine:
44
«Legg dere dette på sinne, for det er like før ben adam blir forrådet og overlatt i
menneskers hender.»
45
Men de forstod ikke dette ordet, og det var skjult for dem, slik at de ikke
oppfattet det. Og de var redde for å spørre ham om hva dette ordet skulle bety.
46
Så oppstod et ordskifte mellom dem om hvem av dem som kunne være den
største.
47
Men Jashua, som kjente deres innerste tanker, tok et lite barn, stilte det ved
siden av seg
48
og sa til dem: «Den som tar imot dette lille barnet i mitt navn, tar imot meg. Og
den som tar imot meg, tar imot am som har sendt meg. For den som er minst blant
dere alle, han er den som er stor.»
49
Da svarte Johanan og sa: «Rabbi, vi så en som drev ut urene ånder i ditt navn, og
vi ville hindre ham i å gjøre det, siden han ikke er i følge med oss.»
50
Men Jashua sa til ham: «Dere skal ikke hindre ham, for den som ikke er mot
oss, er for oss.»
51
Da tiden for at han skulle bli tatt opp nærmet seg, vendte han seg mot Jerushalaim
for å gå dit opp.
52
Og han sendte budbærere foran seg. Og de gikk og kom inn i en samaritansk
(en by i Shomeron) landsby for å gjøre i stand husrom for ham.
53
Men de tok ikke imot ham, fordi han var på vei til Jerushalaim.
54
Og da læresvennene hans, Ja’aqov og Johanan så det, sa de: «Rabbi, vil du at
vi skal befale ild å komme ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elijahu
gjorde?»
55
Men Han snudde seg og refset dem og sa: «Dere vet ikke hva slags ånd dere
er av.
56
For ben adam er ikke kommet for å ødelegge menneskesjeler, men for å
frelse.» Og de gikk til en annen landsby.
57
Mens de drog videre på veien, skjedde det at det var en som sa til Ham: «Rabbi,
jeg vil følge deg hvor du enn går.»
58
Jashua sa til ham: «Revene har huler, og fuglene under himmelen har reder,
men ben adam har ikke noe sted der han kan hvile hodet sitt.»
59
Så sa han til en annen: «Følg meg!» Men han sa: «Rabbi, la meg først gå og
begrave min far!»
60
Jashua sa til ham: «La de døde begrave sine egne døde, men gå du av sted og
forkynn Elohims rike!»
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61

Også en annen sa: «Rabbi, jeg vil følge deg, men la meg først gå og ta farvel
med dem som er i huset mitt.»
62
Men Jashua sa til ham: «Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg
tilbake, er skikket for Elohims rike!»

10 Etter dette utpekte Jashua også sytti andre, og han sendte dem foran seg to og
to til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme.
2
Så sa han til dem: «Høsten er i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor
høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!
3
Gå av sted! Se, jeg sender dere ut som lam midt blant ulver.
4
Ta hverken med pengeveske, sekk eller sandaler! Og hils ikke på noen langs
veien!
5
Men i hvert hus dere kommer inn, skal dere først si: «Fred være med dette
hus!»
6
Hvis det er et fredens barn der, skal deres fred hvile over det. Hvis ikke, skal
den vende tilbake til dere.
7
Bli i det samme huset, spis og drikk det som de setter frem, for arbeideren er sin
lønn verd. Gå ikke fra hus til hus!
8
I hver by dere kommer inn, hvor de tar imot dere, skal dere spise det som blir
satt frem for dere.
9
Helbred de syke der, og si til dem: «Elohims rike er kommet nær dere.»
10
Men hver by dere kommer inn i, hvor de ikke tar imot dere, der skal dere gå ut
på byens gater og si:
11
«Til og med det støvet fra byen deres som fester seg til oss, børster vi av mot
dere. Men dette skal dere vite, at Elohims rike er kommet nær dere.»
12
Men jeg sier dere at på den dag skal det bli lettere for Sedom enn for den byen.
13
Ve deg, Korazin! Ve deg, Beit Tzaidah! For dersom de mektige gjerningene som
ble gjort i dere, hadde blitt gjort i Tzor eller Tzidon, ville de ha omvendt seg for lenge
siden og sittet i sekk og aske.
14
Men det skal bli lettere for Tzor og Tzidon i dommen enn for dere.
15
Og du, Keifar Nachum, du som er opphøyet til himmelen, til dødsriket skal du
bli nedstøtt.
16
Den som hører dere, hører meg. Den som forkaster dere, forkaster meg, og
den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.»
17
De sytti vendte så med glede tilbake og sa: «Rabbi, til og med demonene er oss
underlagt i ditt navn.»
18
Og han sa til dem: «Jeg så satan falle ned fra himmelen som et lyn.
19
Se, jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den
makt fienden har, og ingen ting skal skade dere på noen måte.
20
Men gled dere ikke over dette at åndene er dere underlagt. Gled dere heller
over at deres navn er skrevet opp i himmelen.»
21
I samme stund frydet Jashua seg i ånden og sa: «Jeg takker deg, Far, JHVH
tzevaot for at du har skjult dette for de vise og kloke og har åpenbart det for
umyndige. Slik er det, far, for dette var velbehagelig for deg.
22
Alle ting er overgitt meg av min far, og ingen vet hvem sønnen er, uten faderen,
og hvem faderen er, uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare ham for.»
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23

Da han var alene med læresvennene, vendte han seg til dem og sa: «Velsignet
er de øyne som ser det dere ser.
24
For jeg sier dere at mange profeter og konger har ønsket å se det dere ser, og
har ikke fått se det, og høre det dere hører, men ikke fått høre det.»
25
Og se, en lovlærd stod frem og prøvde ham ut og sa: «Rabbi, hva skal jeg gjøre for
å arve evig liv?»
26
Han sa til ham: «Hva er skrevet i Torah? Hvordan leser du i den?»
27
Han svarte og sa: «Du skal elske JHVH din Elohim 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 Jashua: «Og hvem er min
neste?»
30
Jashua tok opp dette og sa: «Et menneske gikk ned fra Jerushalaim til Jericho,
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 shomroni (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 frem to denarer, gav dem til
husverten og sa til ham: Stell ham! Og hva mer du måtte legge ut, 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 Jashua 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 Miriam. Hun satte seg ned ved Jashuas føtter
og lyttet til hans ord.
40
Men Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og
sa: «Rabbi, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene?
Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg.»
41
Og Jashua svarte med å si til henne: «Marta, Marta, du er bekymret og urolig
for mange ting.
42
Men ett er nødvendig. Miriam har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra
henne.»

11 Mens Jashua var på et sted og bad, hendte det da han var ferdig, at en av
læresvennene hans sa til ham: «Rabbi, lær oss å be, slik som Johanan lærte
læresvennene sine.»
2
Da sa han til dem: «Når dere ber, skal dere si:
Fader vår, Du som er i himmelen,
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helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden.
3
Gi oss i dag vårt daglige brød.
4
Og forlat oss vår synd,
som vi forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.»
5

Og han sa til dem: «Tenk dere at en av dere har en venn og går til ham ved midnatt
og sier til ham: Venn, lån meg tre brød!
6
For en venn av meg er kommet til meg på reisen sin. Og jeg har ingenting å
sette frem for ham.
7
Skulle han da svare der innefra og si: Ikke plag meg! Døren er stengt, og mine
barn er gått til ro med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.
8
Jeg sier dere: Selv om han ikke vil stå opp og gi ham noe fordi han er hans
venn, vil han likevel stå opp på grunn av hans utholdenhet og gi ham så mye han
trenger. »
9
Derfor sier jeg dere: Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på,
og det skal bli åpnet opp for dere.
10
For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som
banker, skal det bli åpnet opp for.
11
Hvem av dere som er far, og som har en sønn som ber om brød, vil gi ham en
sten? Eller om han ber om en fisk, vil han gi ham en slange i stedet for fisken?
12
Eller om han ber om et egg, vil han da by ham en skorpion?
13
Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres,
hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den hellige ånd til dem som ber Ham!»
14
Han drev ut en demon som var stum. Da demonen hadde fart ut, skjedde det at
den stumme talte. Og folkemengden undret seg.
15
Men noen av dem sa: «Han driver ut demoner ved Baal-Zevuv, demonenes
hersker.»
16
Andre som fristet ham, krevde et tegn fra himmelen av ham.
17
Men han kjente tankene deres og sa til dem: «Hvert rike som kommer i strid
med seg selv, blir lagt øde, og husfolk som er i strid med husfolk, faller.
18
Hvis også satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli
stående? For dere sier at jeg driver ut demoner ved Baal-Zevuv .
19
Dersom jeg driver ut demoner ved Baal-Zevuv, ved hvem er det da deres
sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere.
20
Men hvis jeg driver ut demoner med Elohims finger (kraft), da er sannelig
Elohims rike kommet til dere.
21
Når en sterk mann, fullt bevæpnet, vokter sin egen gård, vil hans eiendom få
være i fred.
22
Men når en som er sterkere enn ham, kommer over ham og overvinner ham,
tar han fra ham hele den rustningen som han stolte på, og deler ut byttet hans.
23
Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg,
han sprer.
24
Når en uren ånd er fart ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder og søker
hvile. Og finner den ingen, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg for ut av.
25
Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet.
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26

Så går den bort og tar med seg syv andre ånder, mer onde enn den selv, og de
drar inn og bor der. Og for det mennesket er det siste verre enn det første.»
27
Mens han talte dette, skjedde det at en kvinne fra folkemengden lot sin røst høre
og sa til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og de bryster som ammet deg!»
28
Men han sa: «Langt mer velsignet er de som hører Elohims ord og tar vare på
det!»
29
Da folkemengden stimlet tett sammen, begynte Jashua å tale og sa: «Denne slekt
er en ond slekt. Den krever et tegn, men ikke noe tegn skal bli gitt den, uten profeten
Jonahs tegn.
30
For på samme måte som Jonah ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også
Menneskesønnen være det for denne slekt.
31
Dronningen fra Syden skal stå opp i dommen sammen med mennene fra
denne slekt og fordømme dem, for hun kom fra jordens ender for å høre Shlomos
visdom. Og se, her er den som er større enn Shlomo.
32
Ninivehs menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt og fordømme
den, for de omvendte seg ved Jonahs forkynnelse. Og se, her er den som er større
enn Jonah.
33
Ingen som tenner en lampe, setter den på et hemmelig sted eller under et kar, men
i lampeholderen, slik at de som kommer inn kan se lyset.
34
Legemets lampe er øyet. Så når øyet ditt er godt, da er også hele kroppen din
full av lys. Men når øyet ditt er dårlig, er også kroppen din full av mørke.
35
Se derfor til at lyset som er i deg, ikke er mørke.
36
Hvis da hele kroppen din er fullt av lys, og ingen del er mørk, vil hele kroppen
være opplyst, som når det strålende skinnet av en lampe gir deg lys.»
37
Mens han talte, spurte en Parush (fariseer) Jashua om han ville spise med ham.
Så gikk han inn og satte seg ned for å spise.
38
Men fariseeren undret seg da han så at han ikke vasket seg før måltidet.
39
Da sa Jashua til ham: «Dere fariseere renser utsiden av begeret og fatet, men
deres indre er fullt av grådighet og ondskap.
40
Dere dårer! Han som gjorde det ytre, formet han ikke også det indre?
41
Men ta heller det dere har og gi det som barmhjertighetsgave. Og se, da skal
alt være rent for dere.
42
Men ve dere fariseere! For dere gir tiende av mynte, rute og alle slags
grønnsaker, og ser bort fra retten og Elohims kjærlighet. Det er helt nødvendig at
dette gjøres, uten at det andre forsømmes.
43
Ve dere fariseere! For dere elsker de beste plassene i forsamlingshusene (beit
ha knesset) og vil ha hilsener på torgene.
44
Ve dere, skriftlærde og fariseere (soferim og parushim), dere hyklere! For dere
er lik usynlige graver, som menneskene går omkring på, uten å være klar over det.»
45
Da svarte en av de lovlærde og sa til ham: «Rabbi, ved å si dette bebreider du
også oss.»
46
Han sa: «Ve dere også, lovlærde! For dere lesser byrder på menneskene,
byrder som er tunge å bære, og selv rører dere dem ikke med en eneste finger.
47
Ve dere! For dere bygger gravmæler for profetene, og det var deres fedre som
drepte dem.
48
Dere bærer da vitnesbyrd om at dere godkjenner deres fedres gjerninger. For
de drepte dem, og dere bygger gravene deres.
49
Derfor har også Elohims visdom sagt: Jeg vil sende dem profeter og apostler
(neviim og shlichim), og noen av dem skal de drepe og noen skal de forfølge,
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for at blodet av alle profetene, det som ble utøst fra verdens grunnleggelse, kan
bli krevet av denne slekt,
51
fra Hevels blod til blodet av Zecharjah, han som ble drept mellom alteret og
templet. Ja, jeg sier dere: Det skal bli krevet av denne slekt.
52
Ve dere lovlærde! For dere har tatt bort kunnskapens nøkkel. Selv gikk dere
ikke inn, og dere hindret dem som ville gå inn.»
53
Og mens han sa dette til dem, begynte de skriftlærde og fariseerne å rette
sterke angrep mot ham, og de spurte ham om mange ting.
54
De lurte på ham og ville fange ham i noe han kunne komme til å si, slik at de
kunne anklage Ham.

12 I mellomtiden, mens en talløs skare av mennesker hadde samlet seg, slik at de
holdt på å trampe hverandre ned, begynte Jashua først og fremst å tale til
læresvennene sine: «Vokt dere for fariseernes surdeig, som er hykleri.
2
For ingenting er tildekket, som ikke skal bli avslørt, eller gjemt, som ikke skal bli
kjent.
3
Derfor skal alt det dere har talt i mørket, bli hørt i lyset. Og det dere har hvisket i
de innerste rom, skal bli ropt ut på hustakene.
4
Og jeg sier dere: Mine venner, vær ikke redde for dem som dreper legemet og
deretter ikke har noe mer de kan gjøre.
5
Men jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som etter at han har
drept noen, har makt til å kaste i Gey Hinnom. Ja, jeg sier dere: Ham skal dere frykte!
6
Blir ikke fem spurver solgt for to kobbermynter? Og ikke én av dem er glemt av
Elohim.
7
Men til og med hårene på deres hode er tellet alle sammen. Frykt derfor ikke!
Dere er mer verd enn mange spurver.
8
Jeg sier dere: Hver den som kjennes ved meg for menneskene, ham skal ben adam
også kjennes ved for Elohims engler.
9
Men den som fornekter meg for menneskene, han skal bli fornektet for Elohims
engler.
10
Og hver den som taler et ord mot ben adam, han skal bli tilgitt. Men den som
spotter den hellige ånd, skal ikke bli tilgitt.
11
Når de fører dere til forsamlingshusene og dommerne og myndighetene, så
vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere
bør si.
12
For den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som skal sies.»
13
Da var det en fra folkemengden som sa til ham: «Rabbi, si til min bror at han skal
dele arven med meg!»
14
Men han sa til ham: «Broder, hvem har satt meg til dommer eller
skifterettsmann over dere?»
15
Han sa til dem: «Se til at dere vokter dere for grådighet, for livet består ikke i å
ha overflod av eiendom.»
16
Så fortalte han dem en lignelse og sa: «Et rikt menneske hadde en eiendom
som gav stor avling.
17
Han tenkte med seg selv og sa: Hva skal jeg gjøre siden jeg ikke har plass til å
lagre hele avlingen min?
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Så sa han: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvene mine og bygge større, og
der vil jeg lagre hele avlingen min og alt jeg eier.
19
Jeg vil si til min sjel: Sjel, du har mye godt lagret for mange år. Slå deg til ro,
spis, drikk og vær glad!
20
Men Elohim sa til ham: Du dåre! I denne natt blir din sjel krevd av deg. Hvem
skal da ha alt det som du har skaffet deg?
21
Slik er det med den som legger seg opp skatter for seg selv, men som ikke er
rik i Elohim.»
22
Så sa han til læresvennene sine: «Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet
deres, hva dere skal spise, og heller ikke for kroppen, hva dere skal ha på dere.
23
Livet er jo mer enn maten, og legemet er mer enn klærne.
24
Se på Ravnene, for de hverken sår eller høster, og de har heller ikke lagerhus
eller låve. Men Elohim gir dem føde. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene?
25
Hvem av dere kan med sin bekymring legge en time til sin livstid?
26
Hvis da dere ikke engang makter å gjøre det minste, hvorfor er dere da
engstelige for alt det andre?
27
Se på liljene, hvordan de vokser. De hverken strever eller spinner. Og likevel
sier jeg dere: Selv ikke Shlomo i all sin herlighet var kledd som en av dem.
28
Hvis Elohim på den måten kler gresset, som er på marken i dag og blir kastet i
ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende?
29
Og søk ikke etter hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, vær ikke
engstelige!
30
For alt dette søker Goyim (de hedenske folkeslagene i verden) etter. Men deres
far vet at dere trenger alt dette.
31
Men søk Elohims rike, og alt dette skal bli gitt dere i tillegg.
32
Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres far å gi dere riket.
33
Selg det dere har og gi barmhjertighetsgaver! Skaff dere pengevesker som ikke
blir gamle, en skatt i himmelen som ikke svikter, som ingen tyv kan komme i
nærheten av og ingen møll kan ødelegge.
34
For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.
35
La lendene deres være ombundet og lampene deres brennende.
36
Vær selv lik mennesker som venter på sin herre når han vender tilbake fra
bryllupet, slik at når han kommer og banker på, kan de åpne opp for ham med det
samme.
37
Velsignet er de tjenere som deres herre finner våkne når han kommer.
Sannelig sier jeg dere at han skal binde opp om seg og la dem sette seg ned og
spise, og herren deres skal selv komme og tjene dem.
38
Enten han skulle komme i den andre vakt, eller han skulle komme i den tredje
vakt, og finner dem slik: Velsignet er da disse tjenerne.
39
Men dette skal dere vite at om husets herre hadde visst i hvilken time tyven
kom, ville han våke og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd i huset hans.
40
Derfor skal også dere være rede, for ben adam kommer i en tid dere ikke
venter ham.»
41
Da sa Keifa til ham: «Rabbi, taler du denne lignelsen bare til oss eller til hele
folket?»
42
Jashua sa: «Hvem er da den trofaste og kloke forvalteren, som hans herre vil
sette over tjenestefolket sitt, for å gi dem deres mat i rette tid?
43
Salig er den tjeneren som hans herre finner i ferd med å gjøre dette når han
kommer.
44
Sannelig sier jeg dere at han skal sette ham over alt han eier.
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Men hvis denne tjeneren sier i sitt hjerte: «Min herre venter med å komme,» og
han begynner å slå tjenerne og tjenestekvinnene og å spise og drikke så han blir
beruset,
46
da skal denne tjenerens herre komme på en dag når han ikke venter på ham,
og på en tid han ikke er oppmerksom. Han skal hugge ham i to og gi ham sin lodd
sammen med de vantro.
47
Den tjeneren som kjente sin herres vilje og ikke gjorde seg ferdig eller handlet
etter hans vilje, skal bli slått med mange slag.
48
Men den som ikke kjente sin herres vilje, men likevel gjorde det som fortjente
slag, han skal få færre slag. For hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves.
Og den som er betrodd mye, av ham skal det forventes mer.
49
Jeg kom for å kaste ild på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den allerede var tent!
50
Men jeg har en dåp å døpes med, og hvor jeg gruer meg til den skal fullføres!
51
Tror dere at jeg kom for å skape fred på jorden? Jeg sier dere: Nei, snarere
splittelse.
52
For fra nå av skal fem i ett hus være splittet: tre mot to og to mot tre.
53
Far skal være i strid mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor,
svigermor mot sin svigerdatter og svigerdatter mot sin svigermor.»
54
Han talte også til folkemengden og sa: «Hver gang dere ser en sky som stiger opp
fra vest, sier dere straks: Det kommer en regnbyge. Og slik blir det.
55
Og når dere ser at sønnavinden blåser, sier dere: Det blir varmt vær. Og det blir
varmt.
56
Hyklere! Himmelens og jordens tegn kan dere tyde, men hvorfor kan dere da
ikke tyde den tiden som er nå?
57
Og hvorfor dømmer dere ikke av dere selv hva som er rett?
58
Når du går til dommeren med den du er i strid med, så gjør hva du kan for å
komme til enighet med ham på veien, så han ikke drar deg til dommeren, og
dommeren overlater deg til fangevokteren, og fangevokteren kaster deg i fengsel.
59
Jeg sier deg: Du skal slett ikke komme ut derfra før du har betalt til siste øre.»

13 På denne tiden var det også noen til stede som fortalte Jashua om de
galileerne som Pilatos hadde tatt livet av og latt deres blod blande med blodet av
slaktofrene deres.
2
Jashua tok til orde og sa til dem: «Tror dere at disse galileerne var større
syndere enn alle andre galileere, siden de måtte lide dette?
3
Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme
på samme måten.
4
Eller hva med de atten som tårnet i Shiloach raste ned over og drepte, mener
dere at de var større syndere enn alle andre mennesker som bor i Jerushalaim?
5
Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme
på samme måten.»
6
Han fortalte også denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre plantet i vingården
sin, og han kom og lette etter frukt på det, men fant ikke noe.
7
Da sa han til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg kommet og lett etter frukt på
dette fikentreet, men jeg har ikke funnet noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det utarme
jorden?
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Men han svarte med å si til ham: Herre, la det få stå i fred i år også, til jeg får
gravet rundt det og gjødslet det,
9
kanskje det da bærer frukt. Men hvis ikke, kan du hugge det ned etterpå.»
10
Jashua underviste i et av forsamlingshusene på sabbaten.
11
Og se, der var det en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd i atten år, og hun
var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp.
12
Men da Jashua så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: «Søster, du
er løst fra din avmakt.».
13
Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Elohim.
14
Men forsamlingens forstander, som ble harm fordi Jashua hadde helbredet på
sabbaten, begynte da å tale og sa til folkemengden: «Det er seks dager til å arbeide
på. På en av dem skal dere komme og bli helbredet, og ikke på sabbatsdagen.»
15
Da svarte Jashua ham og sa: «Hykler! Løser ikke enhver av dere oksen sin
eller eselet sitt fra båsen, og leier dem av sted for å gi dem vann på sabbaten?
16
Skulle ikke da denne kvinnen, som er en Avrahams datter, og som satan har
bundet i hele atten år, bli løst fra denne lenken på sabbaten?»
17
Da han sa dette, ble alle motstanderne hans gjort til skamme. Og hele
folkemengden gledet seg over alle de herlige gjerningene som ble utført av ham.
18
Så sa han: «Hva er Elohims rike likt? Og hva skal Jeg sammenligne det med?
19
Det er likt et sennepsfrø som et menneske tok og plantet i hagen sin. Og det
vokste og ble til en stort plante, og himmelens fugler bygde rede i grenene på
planten.»
20
Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Elohims rike med?
21
Det er likt en surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel til alt var
gjennomsyret.»
22
Jashua gikk gjennom byene og landsbyene og underviste på reisen sin mot
Jerushalaim.
23
Da var det en som sa til ham: «Rabbi, er det få som blir frelst?» Men han sa til
dem:
24
«Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! For jeg sier dere: Mange
skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det.
25
Når først husets herre har reist seg og stengt døren og dere blir stående
utenfor og banke på døren og si: «Herre, herre, lukk opp for oss!», da skal han svare
og si til dere: «Jeg kjenner dere ikke, hvor er dere fra?»
26
Da skal dere begynne å si: «Vi spiste og drakk fremfor deg, og du underviste i
gatene våre.»
27
Men han skal si: «Jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke, hvor er dere fra? Gå
bort fra meg, alle dere som gjør urett.»
28
Det skal bli gråt og tenners gnissel når dere ser Avraham og Jitzchak og
Ja’aqov og alle profetene i Elohims rike, mens dere selv er kastet utenfor.
29
Og de skal komme fra øst og vest, fra nord og sør, og sitte til bords i Elohims
rike.
30
Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de
siste.»
31
Samme dag kom noen av fariseerne og sa til ham: «Gå bort og reis herfra, for
Hordos vil drepe deg.»
32
Og han sa til dem: «Gå og si til den reven: Se, Jeg driver ut demoner og
helbreder syke i dag og i morgen, og på den tredje dagen er jeg ferdig med det jeg
skal utføre.
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Likevel må jeg reise videre i dag, i morgen og dagen etter. For det sømmer seg
ikke at en profet skal drepes utenfor Jerushalaim.
34
Jerushalaim, Jerushalaim, du som dreper profetene og stener dem som er sendt til
henne! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under
vingene sine, men dere ville ikke!
35
Se, husene deres blir etterlatt dere øde. Og sannelig sier jeg dere: Dere skal
ikke se meg før den tiden kommer da dere sier: «Velsignet være Han som kommer i
JHVHs navn!»

14 På en sabbat skjedde det at Jashua kom inn i huset til en av fariseernes
øverste ledere for å spise brød. Og de passet nøye på ham.
2
Og se, det var en mann foran ham, som hadde mye vann i kroppen.
3
Jashua begynte da å tale til de lovlærde og fariseerne og sa: «Er det tillatt å
helbrede på sabbaten?»
4
Men de tidde. Og han rørte ved ham og helbredet ham og lot ham gå.
5
Så svarte han dem og sa: «Hvem av dere som har et esel eller en okse som har
falt i en brønn, ville ikke dra den opp med det samme, selv om det var på sabbaten?»
6
De var ikke i stand til å svare ham på dette.
7
Da Jashua la merke til hvordan de innbudte gjestene valgte de beste plassene,
fortalte han en lignelse og sa til dem:
8
«Når du blir innbudt av noen til bryllupsfest, skal du ikke sette deg på den beste
plassen. Kanskje har verten innbudt en som er gjevere enn deg.
9
Da kommer han som har innbudt både deg og den andre, og sier til deg: Gi
plassen til denne mannen! Med skam må du da sette deg på den nederste plassen.
10
Men når du blir innbudt, skal du gå og sette deg på den nederste plassen, slik
at når han som har innbudt deg kommer, kan han si til deg: Venn, flytt deg høyere
opp! Da vil du få ære i nærvær av dem som sitter til bords sammen med deg.
11
For hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret, og den som fornedrer
seg selv, skal bli opphøyet.»
12
Han sa også til ham som hadde innbudt ham: «Når du innbyr til middag eller et
kveldsmåltid, så be ikke vennene dine, brødrene dine, slektningene dine eller de rike
naboene dine, for at de ikke skal innby deg igjen, og du får gjengjeld.
13
Men når du holder et gjestebud, da inviter fattige, vanføre, lamme og blinde.
14
Og du skal være velsignet ved det, for de kan ikke gi deg noe til gjengjeld. Men
du skal få gjengjeld i de rettferdiges oppstandelse.»
15
Da nå en av dem som satt til bords med ham, hørte dette, sa han til ham:
«Velsignet er den som får ete brød i Elohims rike!».
16
Da sa han til ham: «En mann holdt engang et stort festmåltid og innbød mange.
17
Da tiden for festmåltidet kom, sendte han tjeneren sin ut for å si til dem som var
innbudt: Kom, for nå er alt gjort ferdig.
18
Men hver og en av dem begynte å unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg
har kjøpt et stykke jord, og jeg må gå og se på det. Jeg ber deg om å ha meg
unnskyldt.
19
En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og jeg går nå for å prøve dem. Jeg
ber deg om å ha meg unnskyldt.
20
Enda en annen sa: Jeg har tatt en kvinne til ekte, og derfor kan jeg ikke
komme.
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Tjeneren kom da tilbake og fortalte om alt dette til sin herre. Da ble husets
herre vred og sa til tjeneren sin: Gå i hast ut på byens store og små gater, og før inn
hit de fattige, de vanføre, de lamme og de blinde.
22
Tjeneren sa: Herre, det er gjort som du befalte, og ennå er det rom.
23
Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene, og overtal folket til å
komme inn, så huset mitt kan bli fullt.
24
For jeg sier dere at ingen av de menn som var innbudt skal få ta del i
festmåltidet mitt.»
25
Store folkemengder fulgte nå med ham. Han vendte seg til dem og sa:
26
«Hvis noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor, hustru og barn, brødre
og søstre, ja også sitt eget liv, kan han ikke være min disippel.
27
Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min
disippel.
28
For hvem av dere som tenker på å bygge et tårn, setter seg ikke først ned og
regner ut hva det koster, om han har nok til å fullføre det?
29
For har han lagt grunnvollen uten å være i stand til å fullføre det, vil alle som
ser det begynne å spotte ham.
30
De vil si: «Denne mannen begynte å bygge, men han var ikke i stand til å
fullføre det.»
31
Eller hvilken konge som skal gå til krig mot en annen konge, setter seg ikke
først ned og holder rådslagning om han med sine ti tusen mann er i stand til å møte
ham som kommer imot ham med tjue tusen?
32
Hvis ikke, sender han en delegasjon og spør etter fredsbetingelsene, mens den
andre ennå er langt unna.
33
På samme måte er det med hver og en av dere: Den som ikke oppgir alt han
har, kan ikke være min læresvenn.
34
Saltet er nyttig, men hvis saltet har mistet sin kraft, hvordan skal det da bli salt
igjen?
35
Det duger hverken til jorden eller til gjødselhaugen. Men folk kaster det ut. Den
som har ører å høre med, han må høre!»

15 Alle tollere og syndere holdt seg nær Jashua for å høre ham.
2

Fariseerne og de skriftlærde klaget og sa: «Denne mannen tar imot syndere og
spiser sammen med dem.»
3
Da fortalte han dem denne lignelsen og sa:
4
«Hvilket menneske blant dere som har hundre sauer, og mister én av dem, vil
ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som er mistet,
til han finner den?
5
Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.
6
Når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem:
Gled dere med meg, for jeg har funnet sauen min, den som var tapt!
7
Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over én
synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke har bruk for
omvendelse.»
8
«Eller hvilken kvinne som har ti sølvmynter, og mister én mynt, tenner ikke en
lampe, feier huset og leter nøye til hun finner den?
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Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og naboer og sier:
Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen mynten som jeg mistet!
10
På samme måte, sier jeg dere, er det glede hos Elohims engler over én synder
som omvender seg.»
11
Så sa han: «En mann hadde to sønner.
12
Den yngste av dem sa til sin far: Far, gi meg den delen av eiendommen som
tilfaller meg. Så delte han eiendommen sin mellom dem.
13
Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til
et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et ryggesløst liv.
14
Men da han hadde brukt opp alt, ble det en stor hungersnød i det landet, og
han begynte å lide nød.
15
Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet.
Og han sendte ham ut på markene for å mate svin.
16
Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen gav
ham noe.
17
Men da han kom til seg selv, sa han: Hvor mange av min fars leietjenere har
brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult!
18
Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot
himmelen og mot deg,
19
og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av
leiefolkene dine!
20
Og han sto opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så
hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt
ham om halsen og kysset ham.
21
Sønnen sa til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg er
ikke lenger verdig til å kalles din sønn.
22
Men faren sa til sine tjenere: Hent frem den beste festdrakten og ha den på
ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans!
23
Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss spise og være glade!
24
For denne sønnen min var død og er blitt levende igjen. Han var fortapt og er
blitt funnet. Og de begynte å være glade.
25
Nå var hans eldre sønn ute på marken. Og da han var på hjemvei og nærmet
seg huset, hørte han musikk og dans.
26
Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety.
27
Han sa til ham: Din bror er kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste
velgående, har han slaktet gjøkalven.
28
Men han ble harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham.
29
Så svarte han med å si til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har
aldri noen sinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så
jeg kunne ha fest sammen med vennene mine.
30
Men så snart denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven etter deg
sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.
31
Og han sa til ham: Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.
32
Men nå er det rett at vi skulle fryde oss og være glade, for din bror var død og
er blitt levende, han var fortapt, men er nå funnet igjen.»
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16 Han sa også til læresvennene sine: «Det var et menneske som hadde stor
rikdom, og han hadde en forvalter over eiendommen. Denne forvalteren ble anklaget
for å sløse bort eiendommen hans.
2
Så kalte han forvalteren til seg og sa til ham: Hva er det jeg hører om deg?
Avlegg regnskap for forvaltningen din, for du kan ikke lenger være forvalter.
3
Da sa forvalteren til seg selv: Hva skal jeg gjøre? For min herre tar forvaltningen
fra meg. Jeg orker ikke å grave. Jeg skammer meg over å tigge.
4
Nå vet jeg hva jeg skal gjøre for at folk skal ta imot meg i husene sine, også når
jeg er fratatt forvaltningen.
5
Så kalte han til seg hver enkelt av dem som stod i gjeld til hans herre og sa til
den første: Hvor mye skylder du min herre?
6
Han sa: Hundre bat (ca.3600 liter) olivenolje. Og han sa til ham: Ta regningen
din og skynd deg og skriv femti.
7
Så sa han til en annen: Hvor mye skylder du? Og han sa: Hundre kor (ca. 32
kubikkmeter) hvete. Og han sa til ham: Ta regningen din og skriv åtti.
8
Så roste hans herre den urettferdige forvalteren fordi han hadde handlet klokt.
For denne verdens barn er klokere overfor slekten sin enn lysets barn.
9
Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den urettferdige mammon
(penger), slik at de kan ta imot dere i de evige boliger når dere mislykkes.
10
Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i
smått, er også urettferdig i stort.
11
Hvis dere ikke har vært trofaste i den urettferdige mammon, hvem vil da
overlate dere den sanne skatten?
12
Hvis dere ikke har vært trofaste i det som tilhører en annen, hvem vil da gi dere
noe som skal være deres eget?
13
Ingen tjener kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den
andre, eller så vil han være trofast overfor den ene og forakte den andre. Dere kan
ikke tjene både Elohim og mammon.»
14
Også fariseerne, som elsket penger, hørte alt dette, og de gjorde narr av ham.
15
Han sa til dem: «Dere er jo slike som rettferdiggjør dere selv overfor
menneskene, men Elohim kjenner hjertene deres. For det som blir satt høyt blant
menneskene, er en styggedom for Elohim.
16
Loven og profetene hadde sin tid inntil Johanan. Fra den tid er Elohims rike blitt
forkynt, og enhver trenger seg inn i det med makt.
17
Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av Torah
(loven) skal falle bort.
18
Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, bryter
ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt fra sin mann, bryter
ekteskapet.
19
Det var en rik mann som var kledd i purpur og fint lin, og som levde i vellyst hver
dag.
20
Men det var en fattig tigger som hette Eleazar, som var lagt ved porten hans.
Han var full av verkende sår,
21
og ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike mannens bord. Men
også hundene kom og slikket sårene hans.
22
Så hendte det at den fattige døde, og han ble båret av englene til Avrahams
fang. Men også den rike døde og ble begravd.
23
Da han var i dødsriket med store piner, åpnet øynene sine og fikk se Avraham
langt borte og Eleazar på fanget hans,
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ropte han ut og sa: Far Avraham, forbarm deg over meg og send Eleazar, for at
han kan dyppe fingertuppen sin i vann og kjøle tungen min. For jeg lider stor smerte i
denne flammen.
25
Men Avraham sa: Sønn, husk at du fikk dine gode gaver i din levetid, og på
samme måte fikk Eleazar alt det onde. Men nå blir han trøstet, og du lider stor
smerte.
26
Dessuten er det satt opp et stort svelg mellom oss og dere, slik at de som
ønsker å gå over herfra til dere, ikke skal være i stand til det. Og de som er der kan
heller ikke komme over til oss.
27
Da sa han: «Da ber jeg deg inntrengende, far, at du vil sende ham til min fars
hus,
28
for jeg har fem brødre, så han kan vitne for dem, så ikke de også kommer til
dette pinens sted.»
29
Avraham sa til ham: «De har Moshe og profetene, la dem høre på dem.»
30
Han sa: «Nei, far Avraham. Men hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de
omvende seg.»
31
Men han sa til ham: «Hvis de ikke hører på Moshe og profetene, så vil de heller
ikke bli overbevist selv om en stod opp fra de døde.»»

17 Så sa han til læresvennene: «Det er umulig at ikke forførelser må komme, men
ve den som de kommer ved!
2
Det ville vært bedre for ham om en kvernsten ble hengt rundt halsen hans, og
han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små.
3
Ta dere i vare! Hvis din bror synder mot deg, så irettesett ham! Og hvis han
omvender seg, så tilgi ham!
4
Hvis han synder mot deg syv ganger om dagen, og syv ganger på én dag
kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer, så skal du tilgi ham.»
5
Apostlene sa til Jashua: «Gi oss mer tro!»
6
Så sa Jashua: «Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette
fikentreet: Rykk deg opp med røttene og plant deg i havet!, og det skulle lyde dere.
7
Hvem av dere som har en tjener som pløyer eller gjeter sauer, vil si til ham når
han kommer inn fra marken: Kom straks og sett deg ned for å spise?
8
Men vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand kveldsmaten for meg, og bind
klærne dine rundt deg og tjen meg til jeg har spist og drukket. Og etterpå kan du selv
spise og drikke.
9
Takker han den tjeneren fordi han gjorde det som ble pålagt ham? Det tror jeg
ikke.
10
Slik er det også med dere. Når dere har gjort alt det dere er pålagt, skal dere si:
«Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til.»
11
Mens Jashua var på vei til Jerushalaim, fulgte han grensen mellom Shomeron og
Galil.
12
Da han kom inn i en landsby, ble han møtt av ti spedalske menn. De stod på
lang avstand.
13
Og de hevet røsten og sa: «Jashua, Rabbi, miskunn deg over oss!»
14
Da han så dem, sa han til dem: «Gå og vis dere for prestene!» Og det skjedde
mens de var på vei dit, at de ble renset.
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Én av dem vendte tilbake og priste Elohim med høy røst, da han så at han var
blitt helbredet.
16
Han falt ned på sitt ansikt ved føttene hans og takket Jashua. Han var en
samaritan (samaritanene kaller seg selv ‖ha shamarim al ha emet‖, ‖de som ivaretar
sannheten)
17
Men Jashua svarte med å si: «Ble ikke alle ti renset? Men hvor er de andre ni?
18
Var det ingen andre blant dem som ville vende tilbake og gi Elohim ære, andre
enn denne fremmede?»
19
Og han sa til ham: «Reis deg og gå bort! Din tro har frelst deg.»
20
Da han ble spurt av fariseerne om tiden for Elohims rikes komme, svarte han
dem med å si: «Elohims rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene.
21
Heller ikke skal de si: Se her! eller: Se der er det! For sannelig, Elohims rike er
innen i dere.»
22
Så sa han til læresvennene: «Dager skal komme da dere skal ønske å få se en
av ben adams dager, men dere skal ikke få se den.
23
De skal si til dere: «Se her!» eller: «Se der!» Gå ikke etter dem. Følg dem ikke!
24
For som lynet som blinker og lyser opp himmelen fra rand til rand, slik skal
også ben adam være på sin dag.
25
Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt.
26
Slik det var i Noachs dager, slik skal det også være i ben adams dager:
27
De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den dagen da
Noach gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle.
28
På samme måten var det også i Lots dager: De spiste, de drakk, de kjøpte, de
solgte, de plantet, de bygde.
29
Men den dagen da Lot gikk ut av Sedom, regnet det ild og svovel fra himmelen
og ødela dem alle.
30
Slik skal det også være den dagen ben adam blir åpenbart.
31
På den dagen må ikke den som er på hustaket, og som har eiendelene sine i
huset, komme ned for å ta dem med bort. På samme måten er det også med den
som er ute på marken. Han må ikke vende tilbake.
32
Husk Lots hustru!
33
Den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal
berge det.
34
Jeg sier dere: Den natten skal det være to i én seng. Den ene skal bli tatt med,
og den andre skal bli tilbake.
35
To skal male på kvernen sammen. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal
bli tilbake.
36
To skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli
tilbake.»
37
De svarte med å si til ham: «Hvor, Rabbi?» Så sa han til dem: «Der hvor åtselet
er, der skal gribbene samles.»

18 Så fortalte han dem en lignelse om å alltid være utholdende i bønn, og ikke bli
trette.
2
Han sa: «I en by var det en dommer som ikke fryktet Elohim eller tok hensyn til
noe menneske.
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Det var en enke i den byen. Hun kom til ham og sa: Hjelp meg å få rett mot den
jeg er i strid med.
4
Til å begynne med ville han ikke. Men til slutt sa han til seg selv: Selv om jeg
hverken frykter Elohim eller tar hensyn til noe menneske,
5
vil jeg hjelpe henne til å få rett, fordi denne enken plager meg. Ellers vil hun slite
meg ut ved stadig å komme hit.»
6
Så sa Jashua: «Hør hva den urettferdige dommeren sier!
7
Skal ikke Elohim skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og
natt? Er han ikke langmodig med dem?
8
Jeg sier dere at han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når ben adam
kommer, vil han da finne troen på jorden?»
9
Han fortalte også denne lignelsen til dem som stolte på seg selv at de var
rettferdige, og som foraktet de andre:
10
«To mennesker gikk opp til templet for å be, den ene var en fariseer og den
andre en toller.
11
Fariseeren stod for seg selv og ba slik: Elohim, jeg takker deg for at jeg ikke er
som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere, eller som denne
tolleren.
12
Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg eier.
13
Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot
himmelen, men slo seg for brystet og sa: Elohim, vær meg arme synder nådig!
14
Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre
ikke. For hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret. Og den som fornedrer
seg selv, skal bli opphøyet.»
15
Så kom de til ham med små barn for at han skulle røre ved dem. Men da
læresvennene så det, truet de dem.
16
Men Jashua kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og
hindre dem ikke. For Elohims rike hører slike til.
17
Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Elohims rike slik som et lite barn,
skal aldri komme inn i det.»
18
Nå var det en rådsherre som spurte ham og sa: «Gode Rabbi, hva skal jeg gjøre
for å arve evig liv?»
19
Jashua svarte og sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én,
det er Elohim.
20
Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor, Du skal ikke drepe, Du skal ikke
stjele, Du skal ikke vitne falskt, Hedre din far og din mor.»
21
Han sa: «Alle disse budene har jeg holdt fra min ungdom av.»
22
Da Jashua hørte dette, sa han til ham: «Du mangler fortsatt én ting: Selg alt det
du eier og del ut til de fattige, så skal du skal få en skatt i himmelen. Kom så og følg
meg!»
23
Men da han hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var meget rik.
24
Da Jashua så at han ble dypt bedrøvet, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem
som eier mye, å komme inn i Elohims rike!
25
For det er lettere for å tre et tau gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i
Elohims rike.»
26
De som hørte det, sa: «Hvem kan da bli frelst?»
27
Men han sa: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Elohim.»
28
Da sa Keifa: «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.»
29
Så sa han til dem: «Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller
foreldre eller brødre eller hustru eller barn for Elohims rikes skyld,
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som ikke skal få igjen mange ganger mer i den tiden som er nå, og evig liv i
den kommende verden.»
31
Så tok han de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerushalaim, og alt det
som er skrevet av profetene om ben adam, skal bli oppfylt.
32
For han skal bli overgitt til hedningene og bli spottet og mishandlet og spyttet
på.
33
De skal piske ham og drepe ham. Og på den tredje dagen skal han stå opp
igjen.»
34
Men de forstod ingenting av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de
skjønte ikke det som ble sagt.
35
Da Jashua nærmet seg Jericho, satt det en blind mann ved veien og tigget.
36
Da han hørte at en stor folkemengde kom bortover veien, spurte han hva det
skulle bety.
37
Så fortalte de ham at Jashua fra Natzeret gikk forbi.
38
Og han ropte og sa: «Jashua, Davids sønn, miskunn deg over meg!»
39
De som gikk foran, truet ham da for at han skulle være stille. Men han ropte
enda mer: «Davids sønn, miskunn deg over meg!»
40
Så stanset Jashua og befalte at den blinde skulle bli ført bort til ham. Da han
var kommet dit, spurte han til ham:
41
«Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Han sa: «Rabbi, at jeg må få se.»
42
Da sa Jashua til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.»
43
Straks kunne han se, og han fulgte Jashua, og han æret Elohim. Hele folket
lovpriste Elohim da de så dette.

19 Jashua kom inn i Jericho og gikk gjennom byen.
2

Og se, det var en mann som hette Zakkai, som var overtoller, og han var rik.
Han ville gjerne se hvem Jashua var, men han kom ikke til på grunn av
folkemengden, siden han var liten av vekst.
4
Så sprang han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, siden han
måtte gå forbi den veien.
5
Da Jashua kom til det stedet, så han opp, fikk øye på ham og sa: « Zakkai,
skynd deg og kom ned, for i dag må jeg være i ditt hus.»
6
Så skyndte han seg og kom ned, og han tok imot Jashua med glede.
7
Men da de så det, klaget alle og sa: «Han har tatt inn som gjest hos en syndig
mann.»
8
Da stod Zakkai frem og sa til Jashua: «Se, Rabbi, jeg gir halvparten av alt jeg
eier til de fattige. Hvis jeg har tatt noe fra noen ved falske anklager, så gir jeg tilbake
fire ganger så mye.»
9
Jashua sa til ham: «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en
Avrahams sønn.
10
For Menneskesønnen er kommet for å oppsøke og å frelse det som var
fortapt.»
11
Da folket hørte dette, fortalte han også en annen lignelse, siden han var nær
Jerushalaim, og siden de trodde Elohims rike ville komme til syne med det samme.
12
Derfor sa han: «En mann av høy ætt drog til et land langt borte for å få
kongeverdighet og så vende tilbake.
3
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Da kalte han til seg ti av tjenerne sine, gav dem ti pund og sa til dem: «Driv
forretning til jeg kommer tilbake!»
14
Men han var forhatt av sine landsmenn, og de sendte en delegasjon etter ham
og sa: «Vi vil ikke at denne mannen skal herske over oss.»
15
Da han kom tilbake, etter å ha fått kongeriket, befalte han tjenerne som han
hadde gitt pengene til, å komme til ham for at han kunne få vite hvor mye hver av
dem hadde tjent på å drive forretning.
16
Så kom den første og sa: «Herre, ditt pund har gitt ti pund.»
17
Han sa til ham: « Rett gjort, gode tjener! Fordi du var trofast i lite, skal du få
myndighet over ti byer.»
18
Den andre kom og sa: «Herre, ditt pund har gitt fem pund.»
19
Til denne sa han: «Du skal settes over fem byer.»
20
Så kom en annen og sa: « Herre, her er ditt pund, som jeg har tatt vare på og
lagt bort i et tøystykke.
21
For jeg var redd deg, siden du er en streng mann. Du samler inn det du ikke
har lagt ut, og høster det du ikke har sådd.»
22
Han sa til ham: «Ut fra det du selv sier skal jeg dømme deg, du onde tjener. Du
visste at jeg var en streng mann, og at jeg samlet inn det jeg ikke hadde lagt ut, og
høstet det jeg ikke hadde sådd.
23
Hvorfor gav du ikke da pengene mine til pengevekslerne, så jeg kunne ta dem
ut med renter når jeg kom tilbake?»
24
Han sa til dem som stod der: «Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti
pund!»
25
Men de sa til ham: «Herre, han har jo ti pund.»
26
«For jeg sier dere at hver den som har, han skal få. Og den som ikke har, han
skal bli fratatt selv det han har.
27
Men før hit de fiendene mine som ikke ville at jeg skulle være konge over dem,
og drep dem rett foran meg.»
28
Da han hadde sagt dette, gikk han videre oppover, på vei til Jerushalaim.
29
Da han nærmet seg Beit-Pagei og Beit-Hini, ved fjellet som kalles Har ha Zeitim
skjedde det at han sendte to av læresvennene sine av sted
30
og sa: «Gå inn i landsbyen rett foran dere! Når dere kommer inn i den, skal
dere finne en eselfole som står bundet, og som aldri noe menneske har sittet på. Løs
den og lei den hit!
31
Hvis noen spør dere om hvorfor dere løser den, skal dere svare ham på denne
måten: Fordi Rabbineren har bruk for den.»
32
De som ble utsendt gikk da av sted og fant det akkurat slik som han hadde sagt
dem.
33
Men da de løste eselfolen, sa eierne til dem: «Hvorfor løser dere eselfolen?»
34
De sa: « Rabbineren har bruk for den.»
35
Så leide de den til Jashua. De la klærne sine på eselfolen, og de hjalp Jashua å
sette seg på den.
36
Mens han red fremover, var det mange som bredte klærne sine ut på veien.
37
Da han nærmet seg nedstigningen fra Har ha Zeitim , satte hele flokken av
læresvenner i å fryde seg og prise Elohim med høy røst for alle de mektige
gjerningene de hadde sett,
38
og de sa: «Velsignet være kongen som kommer i JHVHs navn! Fred i
himmelen og ære i det høyeste!»
39
Noen av fariseerne ropte til ham fra folkemengden: «Rabbi, tal læresvennene
dine til rette!»
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Men han svarte og sa til dem: «Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal
stenene rope.»
41
Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den.
42
Han sa: «Og du, om du bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til
din fred! Men nå er det skjult for dine øyne.
43
For dager skal komme over deg da dine fiender bygger en voll rundt deg,
omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter.
44
De skal jevne deg og dine barn som er i deg, med jorden. Og de skal ikke la det
bli sten tilbake på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.»
45
Så gikk Jashua inn i templet og begynte å drive ut dem som kjøpte og solgte der.
46
Han sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus er et bønnens hus, men dere har
gjort det til en røverhule.»
47
Han underviste daglig i templet. Men yppersteprestene, de skriftlærde og
folkets ledere prøvde å få ryddet ham av veien.
48
Men de fant ikke ut hvordan de skulle få gjort dette, for hele folket holdt seg
nær ham for å høre ham.

20 Det skjedde på en av de dagene Jashua underviste folket i templet og forkynte
evangeliet, at yppersteprestene og de skriftlærde sammen med de eldste kom frem til
ham.
2
De talte til ham og sa: «Si oss, med hvilken myndighet gjør du dette? Eller hvem
er han som gav deg denne myndigheten?»
3
Men han svarte med å si til dem: «Jeg vil også spørre dere om noe, og svar
meg:
4
Johanans dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker?»
5
De diskuterte med hverandre og sa: «Hvis vi sier: Fra himmelen, vil han si:
Hvorfor trodde dere ham da ikke?
6
Men hvis vi sier: Fra mennesker, vil hele folket stene oss, for de er overbevist
om at Johanan var en profet.»
7
Så svarte de at de ikke visste hvor den var fra.
8
Og Jashua sa til dem: «Så vil heller ikke jeg fortelle dere med hvilken myndighet
jeg gjør dette.»
9
Så fortalte han folket denne lignelsen: «En mann plantet en vingård, leide den ut
til vingårdsarbeidere, og dro for en lengre tid til et land langt borte.
10
Da tiden for vinhøsten var kommet, sendte han en tjener til vingårdsarbeiderne
for at de skulle gi ham noe av frukten fra vingården. Men vingårdsarbeiderne slo ham
og sendte ham tomhendt bort.
11
Da sendte han en annen tjener. De slo ham også, behandlet ham skammelig
og sendte ham tomhendt av sted.
12
Nå sendte han en tredje. Ham såret de også og kastet ham ut.
13
Da sa vingårdens herre: Hva skal jeg gjøre? Jeg vil sende min elskede sønn.
Ham vil de vel ha respekt for, når de ser ham.
14
Men da vingårdsarbeiderne så ham, rådslo de seg imellom og sa: Dette er
arvingen. Kom, la oss drepe ham, så arven kan bli vår.
15
Så kastet de ham ut av vingården og drepte ham. Hva skal vingårdens herre så
gjøre med dem?
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Han skal komme og utrydde disse vingårdsarbeiderne og gi vingården til
andre.» Da de hørte det, sa de: «Nei, det må aldri skje!»
17
Da så han på dem og sa: «Hva betyr da dette som står skrevet: Stenen som
bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten?
18
Hver den som faller på den stenen, skal bli kunst. Men den som stenen faller
på, skal smuldres til støv.»
19
Samtidig forsøkte yppersteprestene og de skriftlærde å legge hånd på ham,
men de fryktet for folket, for de visste at det var om dem han hadde talt denne
lignelsen.
20
De holdt øye med Jashua og sendte noen hyklerske mennesker som gav seg ut
for å være rettferdige. Disse skulle lure på ham for å fange ham i hans ord. På den
måten kunne de overgi ham til landshøvdingens makt og myndighet.
21
Så spurte de ham og sa: «Rabbi, vi vet at du taler og lærer rett, og du gjør ikke
forskjell på folk, men lærer Elohims vei i sannhet:
22
Er det tillatt for oss å betale skatt til keiseren eller ikke?»
23
Men han gjennomskuet deres list og sa til dem: «Hvorfor frister dere meg?
24
Vis meg en denar! Hvem er det bilde av, og hvem er det innskriften på den
tilhører?» De svarte med å si: «Keiseren.»
25
Han sa til dem: «Gi så keiseren hva keiserens er, og Elohim hva Elohims er!»
26
Men de klarte ikke å fange ham i hans ord i påhør av folket. De undret seg over
svarene hans og tidde.
27
Deretter kom noen av saddukeerne til ham - det er de som fornekter at det er noen
oppstandelse -, og de spurte ham:
28
«Rabbi, Moshe har foreskrevet oss at hvis en manns bror dør og broren har en
hustru og han dør barnløs, da skal hans bror gifte seg med enken og gi sin bror
etterkommere.
29
Nå var det syv brødre. Den første tok seg en hustru og døde uten barn.
30
Og den andre tok henne til hustru, og også han døde barnløs.
31
Så tok den tredje henne, og på samme måte gjorde alle syv. Men de etterlot
seg ingen barn da de døde.
32
Sist av alle døde kvinnen også.
33
Hvem blir hun hustru til i oppstandelsen? Alle syv hadde henne jo som hustru.»
34
Jashua svarte og sa til dem: «Denne tidsalders barn gifter seg og blir gitt til
ekte.
35
Men de som er holdt verdige til å få del i den kommende verden og
oppstandelsen fra de døde, hverken gifter seg eller blir gitt til ekte.
36
De kan heller ikke dø mer, for de er lik englene og er Elohims barn, siden de er
oppstandelsens barn.
37
Men også Moshe har vist i beretningen om den brennende busken at de døde
blir reist opp, da han kalte JHVH for Avrahams Elohim, Isaks Elohim og Ja’aqovs
Elohim.
38
For Elohim er ikke de dødes Elohim, men de levendes, for alle lever for ham.»
39
Da svarte noen av de skriftlærde med å si: «Rabbi, du har talt godt.»
40
Men etter det våget de ikke å spørre ham om noe mer.
41
Han sa til dem: «Hvordan kan de si at ha mashiach er Davids sønn?
42
Nå sier David selv i Salmenes bok: JHVH sa til min herre: Sett deg ved min
høyre hånd, 43 til jeg legger dine fiender som skammel for dine føtter.
44
David kaller ham altså ‖herre‖. Hvordan kan han da være hans sønn?»
45
Mens hele folket hørte på, sa Jashua til læresvennene sine:
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46

«Ta dere i vare for de skriftlærde, som gjerne vil gå rundt i side kapper, de som
elsker å få hilsener på torgene, de som vil ha de fremste plassene i synagogene og
hedersplassene i gjestebudene,
47
de som fortærer enkers hus, og som for syns skyld holder lange bønner. Disse
skal få dess større dom.»

21 Han så opp og fikk øye på de rike som la gavene sine i tempelkisten.
2

Men han så også en fattig enke som la to småmynter ned i den.
Så sa han: «Sannelig sier jeg dere at denne fattige enken har gitt mer enn alle.
4
For alle de andre har gitt sine gaver til Elohim ut fra sin overflod, men i sin
fattigdom gav hun alt det hun hadde å leve av.»
5
Da noen snakket om templet, om hvordan det var smykket med vakre stener og
gaver, sa han:
6
«Alt dette som dere ser, se, det skal komme dager da det ikke skal bli sten
tilbake på sten, alt skal brytes ned.»
7
Så spurte de ham og sa: «Rabbi, når skal så dette skje? Og hva skal tegnet være
på at dette skal skje?»
8
Han sa: «Vokt dere, så dere ikke blir forført. For mange skal komme i mitt navn
og si: Jeg er han (ha mashiach), og: Tiden er kommet nær. Derfor skal dere ikke
følge etter dem.
9
Men når dere hører om kriger og opprør, så bli ikke forskrekket! For alt dette må
skje først, men avslutningen kommer ikke med det samme.»
10
Så sa han til dem: «Folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike.
11
Det skal bli store jordskjelv på forskjellige steder og hungersnød og pest. Og
det skal gis fryktelige syn og store tegn fra himmelen.
12
Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere og overgi
dere til forsamlingshus (beit ha knesset) og fengsler. Dere skal bli ført frem for konger
og landshøvdinger for mitt navns skyld.
13
Men det skal bli en anledning for dere til å avlegge vitnesbyrd.
14
Derfor skal dere legge dere på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke på hva
dere skal svare.
15
For jeg skal gi dere tale og visdom som ingen av motstanderne deres skal være
i stand til å motsi eller stå imot.
16
Dere skal til og med bli angitt av foreldre og brødre, av slektninger og venner.
De skal drepe noen av dere.
17
Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld.
18
Men ikke et hår på deres hode skal gå tapt.
19
Ved utholdenhet skal dere redde deres sjeler.
20
Men når dere ser Jerushalaim omringet av krigshærer, da skal dere vite at dens
ødeleggelsen er nær.
21
Da må de som er i Judea flykte til fjellene, de som er midt inne i byen, må dra
ut, og de som er ute på landet, må ikke dra inn i byen.
22
For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet, skal bli oppfylt.
23
Men ve dem som er med barn og dem som gir die i de dager! For det skal bli
stor nød på jorden og vrede over dette folk.
3
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24

De skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og
Jerushalaim skal være nedtrampet av Goyim (hedenske folkeslag) inntil Goyims
(hedningenes) tider er til ende.
25
Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene
gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser.
26
Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over
jorden. For himlenes krefter skal rokkes.
27
Da skal de se ben adam komme i en sky med kraft og stor herlighet.
28
Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres
forløsning nærmer seg.»
29
Så fortalte han dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle trærne!
30
Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv at
sommeren er nær.
31
Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Elohims rike nær.
32
Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har hendt.
33
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noen sinne forgå.
34
Men ta dere i vare, så ikke hjertene deres blir tynget av rus, drukkenskap og
bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere.
35
For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden.
36
Våk derfor og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette
som skal skje, og til å bli stående for ben adam.»
37
Om dagene underviste han i templet, men om kveldene gikk han ut og oppholdt
seg på det fjellet som kalles Har ha Zeitim (Oljeberget).
38
Tidlig om morgenen kom så hele folket til ham i templet for å høre ham.

22 Det nærmet seg Hag ha Matzot (de usyrede brøds høytid), den som kalles
Pessach (påske).
2
Yppersteprestene og de skriftlærde søkte å finne ut hvordan de kunne få drept
Jashua, for de fryktet for folket.
3
Da for satan inn i Jehuda fra Qriot, som var regnet blant de tolv.
4
Så gikk han av sted og samtalte med yppersteprestene og lederne for
tempelvakten om hvordan han kunne få overgitt ham til dem.
5
Da ble de glade og gikk med på å gi ham penger.
6
Så avla han et løfte og lette etter en anledning til å forråde ham til dem når
folkemengden ikke var til stede.
7
Så kom Qorban ha Pessach (dagen for de usyrede brød), da påskelammet skulle
slaktes.
8
Han sendte Keifa og Johanan av sted og sa: «Gå og gjør i stand sedermåltidet
for oss, så vi kan ete det!»
9
Så sa de til ham: «Hvor vil du vi skal gjøre det i stand?»
10
Han sa til dem: «Se, når dere er kommet inn i byen, skal dere bli møtt av en
mann som bærer en vannkrukke. Følg ham inn i det huset hvor han går inn.
11
Så skal dere si til eieren av huset: Rabbineren spør deg: Hvor er gjesterommet
hvor jeg kan ete sedermåltidet med læresvennene mine?
12
Da vil han vise dere et stort, ferdig utstyrt rom ovenpå. Der skal dere gjøre alt i
stand.»
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13

Så gikk de og fant det akkurat slik som han hadde sagt til dem, og de gjorde i
stand sedermåltidet.
14
Da timen var kommet, satte Jashua seg ned, og de tolv apostlene var med ham.
15
Så sa han til dem: «Med inderlig lengsel har jeg ønsket å ete dette
sedermåltidet med dere før jeg lider.
16
For jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete av det før det er fullkommengjort i
Elohims rike.»
17
Så tok han begeret, takket og sa: «Ta dette og del det mellom dere!
18
For jeg sier dere: Jeg skal fra nå av aldri mer drikke av vintreets frukt (pri ha
gafen) før Elohims rike kommer.»
19
Han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: «Dette er mitt legeme, som
blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg!»
20
På samme måten tok han også Kos Elijahu (begeret etter måltidet) og sa:
«Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere.
21
Men se, hans hånd som forråder meg, er her sammen med meg over bordet.
22
Og sannelig, ben adam går bort slik som det er blitt bestemt på forhånd, men
ve det menneske som han blir forrådet ved!»
23
Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det var som skulle gjøre
dette.
24
Det ble også en trette mellom dem om hvem av dem som skulle regnes som den
største.
25
Han sa til dem: «Goyims konger hersker over dem, og de som utøver
myndighet over dem, kalles velgjørere.
26
Men slik er det ikke blant dere. Tvert imot, den som er størst blant dere, han
skal være som den yngste, og den som leder skal være som den som tjener.
27
For hvem er størst, han som sitter ved bordet eller han som tjener? Er det ikke
han som sitter ved bordet? Likevel er jeg blant dere som den som tjener.
28
Men det er dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser.
29
Jeg overgir riket til dere, slik som min far overgav riket til meg,
30
for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner og
dømme Israels tolv stammer.»
31
Jashua sa: «Shimeon, Shimeon! Se, satan har gjort krav på dere, for at han skulle
få sikte dere som hvete.
32
Men jeg har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender
om, da styrk dine brødre.»
33
Men Keifa sa til ham: «Rabbi, jeg er klar til å gå både i fengsel og i døden
sammen med deg.»
34
Da sa han: «Jeg sier deg, Keifa, at hanen skal ikke gale i dag før du tre ganger
har nektet at du kjenner meg.»
35
Han sa til dem: «Da jeg sendte dere ut uten pengeveske, sekk og sandaler,
manglet dere noe da?» Da sa de: «Nei, ingenting.»
36
Da sa han til dem: «Men nå skal den som har en pengeveske ta den med. Det
samme gjelder den som har en sekk. Den som ikke har sverd skal selge kappen sin
og kjøpe et.
37
For jeg sier dere at det som er skrevet skal bli oppfylt på meg: «Og han ble
regnet blant overtredere.» For det som gjelder meg, har et formål.»
38
Så sa de: «Rabbi, se, her er to sverd.» Og han sa til dem: «Det er nok.»
39
Da Jashua brøt opp, gikk han til Har ha Zeitim slik som han pleide, og
læresvennene hans fulgte med ham.
40
Da han kom til stedet, sa han til dem: «Be at dere ikke må komme i fristelse»

117

41

Han trakk seg tilbake fra dem, omtrent et stenkast, og han knelte ned og ba.
og sa: «Far, hvis du vil, så ta dette begeret bort fra meg. Men la din vilje skje,
ikke min!»
43
Da viste et sendebud seg for ham fra himmelen og styrket ham.
44
Fordi han var i dyp angst, ba han enda mer inntrengende. Da ble svetten hans
som bloddråper som falt ned på jorden.
45
Da han reiste seg opp fra bønnen og kom til læresvennene sine, fant han dem
sovende av sorg.
46
Da sa han til dem: «Hvorfor sover dere? Stå opp og be, så dere ikke kommer i
fristelse.»
47
Mens han ennå talte, se, da kom det en stor folkemengde. Han som hette Jehuda,
en av de tolv, gikk foran dem og nærmet seg Jashua for å kysse ham.
48
Men Jashua sa til ham: «Jehuda, forråder du ben adam med et kyss?»
49
Da de som var rundt ham så hva som kom til å skje, sa de til ham: «Rabbi, skal
vi slå til med sverdet?»
50
En av dem slo til yppersteprestens tjener og hugg av ham det høyre øret.
51
Men Jashua svarte og sa: «La meg gjøre dette!» Og han rørte ved øret hans og
helbredet ham.
52
Så sa Jashua til yppersteprestene, tempelvakten og de eldste som var kommet
ut mot ham: «Har dere gått ut som mot en røver, med sverd og stokker?
53
Da jeg var hos dere daglig i templet, da rakte dere ikke hendene ut for å gripe
meg. Men dette er deres time og mørkets makt.»
54
Etter å ha tatt Jashua til fange førte de ham av sted og tok ham med inn i
yppersteprestens hus. Men Keifa fulgte etter et stykke unna.
55
Da de hadde tent en ild midt på gårdsplassen og satt der sammen, kom Keifa
og satte seg blant dem.
56
Og en tjenestepike så ham mens han satt ved lyset fra ilden. Hun så nøye på
ham og sa: «Denne mannen var også sammen med ham.»
57
Men han fornektet ham og sa: «Søster, jeg kjenner ham ikke!»
58
En liten stund senere var det en annen som så ham og sa: «Du er også en av
dem.» Men Keifa sa: «Broder, det er jeg ikke!»
59
Så, etter at det hadde gått omtrent en time, var det en annen som bekreftet det
og sa: «Sannelig, denne var også med ham, han er jo en galileer.»
60
Men Keifa sa: «Broder, jeg forstår ikke hva du taler om!» I det samme, mens
han ennå snakket, gol hanen.
61
Og Jashua snudde seg og så på Keifa. Da husket Keifa Jashuas ord, hvordan
han hadde sagt til ham: «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.»
62
Så gikk Keifa ut og gråt bittert.
63
Mennene som holdt vakt over Jashua, spottet ham og slo ham.
64
Etter å ha dekket ham til med et klede, slo de ham i ansiktet og spurte ham:
«Navi (profet), hvem var det som slo deg?»
65
Og de sa mange andre spottende ord til ham.
66
Med det samme det ble dag, kom folkets eldste, både yppersteprestene og de
skriftlærde, sammen, og de førte ham inn i rådsmøtet sitt og sa:
67
«Hvis du er ha mashiach, så si det til oss!» Men han sa til dem: «Hvis jeg sier
det til dere, vil dere slett ikke tro det.
68
Og hvis jeg også begynte å spørre dere, ville dere slett ikke svare meg eller la
meg gå.
69
Fra nå av skal ben adam sitte ved ha Gevurahs (Kraftens) høyre hånd.»
42
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70

Da sa de alle: «Er du da Elohims sønn?» Så sa han til dem: «Dere sier jeg er

det.»
71

De sa: «Hva skal vi nå med flere vitnesbyrd? For vi har jo selv hørt det fra hans
egen munn.»

23 Da brøt hele forsamlingen opp og førte ham til Pilatos.
2

De begynte å anklage ham og sa: «Vi fant denne som holdt på med å forderve
folket. Han gir forbud mot å betale skatt til keiseren og sier at han selv er ha
mashiach, en konge.»
3
Da spurte Pilatos ham og sa: «Er du jødenes konge?» Han svarte ham med å
si: «Du sier det.»
4
Så sa Pilatos til yppersteprestene og folkemengden: «Jeg finner ingen skyld hos
denne mannen.»
5
Men de ble enda mer voldsomme og sa: «Han oppvigler folket ved å undervise
over hele Judea. Han begynte i Galil og har nå kommet til dette stedet.»
6
Da Pilatos hørte om Galil, spurte han om denne mannen var galileer.
7
Så snart han fikk vite at an tilhørte Hordos’ myndighetsområde, sendte han
Jashua til Hordos, som også var i Jerushalaim på den tiden.
8
Da Hordos så Jashua, ble han meget glad. For han hadde i lang tid ønsket å få
se ham, for han hadde hørt mye om ham, og han håpet å få se ham gjøre et eller
annet tegn.
9
Så spurte han ham ut med mange ord, men Jashua svarte ham ingenting.
10
Yppersteprestene og de skriftlærde stod der og anklaget ham voldsomt.
11
Hordos og soldatene hans behandlet ham da med forakt og spottet ham. De
kledde ham i en praktfull kappe og sendte ham tilbake til Pilatos.
12
På denne samme dagen ble Pilatos og Hordos venner med hverandre.
Tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem.
13
Da Pilatos hadde kalt sammen yppersteprestene, rådsherrene og folket,
14
sa han til dem: «Dere har ført denne mannen til meg, som en som villeder
folket. Og se, jeg har nå forhørt ham i påhør av dere. Men jeg har ikke funnet noen
skyld hos denne mannen, slik som dere har anklaget ham for.
15
Nei, heller ikke Hordos fant noen skyld, for jeg sendte dere tilbake til ham. Og
se, han har ikke gjort noe som fortjener døden.
16
Jeg vil derfor piske ham og løslate ham.»
17
For han måtte løslate en for dem i høytiden.
18
Alle ropte på en gang og sa: «Bort med denne mannen! Gi oss Bar Abba fri!»
19
Bar Abba var blitt kastet i fengsel for et opprør som hadde vært i byen og for
drap.
20
Fordi Pilatos ville gi Jashua fri, ropte han igjen ut til dem.
21
Men de ropte tilbake og sa: «Korsfest ham, korsfest ham!»
22
Da sa han til dem for tredje gang: «Hvorfor, hva ondt har han da gjort? Jeg har
ikke funnet noen dødsskyld hos ham. Derfor vil jeg refse ham og la ham slippe fri.»
23
Men de stod fast på sitt og krevde høylytt at an skulle korsfestes. Og ropene til
disse menneskene og til yppersteprestene fikk overhånd.
24
Så felte Pilatos den dom at det skulle skje slik som de bad om.
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25

Han gav dem fri den de bad om, han som på grunn av opprør og drap var satt i
fengsel. Men Pilatos overgav Jashua til deres vilje.
26
Da de førte ham bort, stanset de en mann, Shimeon fra Cyrene, som kom ute fra
marken. Og de la korset på ham for at han skulle bære det etter Jashua.
27
En stor folkemengde fulgte ham, og det gjorde også noen kvinner som sørget
og klaget over ham.
28
Men Jashua snudde seg til dem og sa: «Jerushalaims døtre, gråt ikke over
meg, men gråt over dere selv og over deres barn!
29
For se, dager skal komme da dere skal si: Velsignet er de ufruktbare, de
morsliv som aldri har født, og de bryster som aldri har gitt die!
30
Da skal de begynne å si til fjellene: Fall over oss! og til haugene: Dekk oss!
31
For dersom de gjør slik når treet er grønt, hva vil da skje når det er tørt?»
32
Det var også to andre, to opprørere, som ble ført ut sammen med Jashua for å
henrettes.
33
Da de var kommet til det stedet som kalles Golgata, korsfestet de Ham der.
Forbryterne ble også korsfestet, den ene på hans høyre side og den andre på hans
venstre side.
34
Men Jashua sa: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» De delte klærne
hans mellom seg og kastet lodd om dem.
35
Folket stod og så på. Men også rådsherrene som var sammen med dem,
spottet og sa: «Han har frelst andre. La ham nå frelse seg selv hvis han er ha
mashiach, Elohims utvalgte.»
36
Også soldatene spottet ham, og de kom og tilbød ham sur vin
37
og sa: «Hvis du er jødenes konge, så frels deg selv.»
38
Over ham var det også laget en innskrift med greske, latinske og hebraiske
bokstaver: ‖Dette er jødenes konge.‖
39
En av opprørerne som hang der, spottet Jashua og sa: «Hvis du er ha
mashiach, så frels deg selv og oss.»
40
Men den andre tok til motmæle, refset ham og sa: «Frykter du ikke engang
Elohim, når du ser at du er under den samme dom?
41
Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger. Men
denne har ikke gjort noe galt.»
42
Så sa han til Jashua: «Rabbi, husk på meg når du kommer i ditt rike!»
43
Jashua sa til ham: «Sannelig sier jeg deg i dag: Du skal være med meg i Gan
Eden.»
44
Det var omkring den sjette time, og det ble mørke over hele jorden til den niende
time.
45
Da ble solen formørket, og forhenget i templet revnet på midten.
46
Etter at Jashua hadde ropt ut med høy røst, sa han: «Far, i dine hender overgir
jeg min ånd.» Da han hadde sagt dette, utåndet han.
47
Men da høvedsmannen så det som hadde hendt, æret han Elohim og sa:
«Sannelig, denne mannen var rettferdig!»
48
Hele folkemengden som kom sammen for å se dette synet, slo seg for brystet
da de så det som hadde hendt, og vendte tilbake.
49
Men alle hans bekjente og kvinnene som fulgte ham fra Galil, stod på avstand
og så på alt dette.
50
Og se, det var en mann som hette Josef. Han satt i Sanhedrin, og var en god
mann, en tzaddik.
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51

Han hadde ikke gitt sitt samtykke til det de hadde besluttet og det de hadde
gjort. Han var fra Rama, en av byene i Judea, og han ventet også selv på Elohims
rike.
52
Denne mannen gikk til Pilatos og bad om Jashuas legeme.
53
Så tok han det ned, svøpte det i linklær og la det i en grav som var hugd ut i
fjellet, der det aldri hadde ligget noen før.
54
Den dagen var beredelsesdagen for Pessach, og judeernes Hag ha Matzot
nærmet seg.
55
Kvinnene som var kommet sammen med ham fra Galil, fulgte etter, og de la
merke til graven og hvordan kroppen hans ble lagt der.
56
Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på
sabbaten (lørdagen) slik budet sier.

24 Men tidlig på den første dagen i uken, så snart solen hadde gått ned, kom
kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de krydderene de
hadde gjort i stand.
2
Men de fant stenen rullet bort fra graven.
3
Da gikk de inn, men de fant ikke Jashuas legeme.
4
Mens de var i stor villrede over dette, se, da stod to menn hos dem i skinnende
klær.
5
Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til
dem: «Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde?
6
Han er ikke her, men er stått opp ! Husk på hvordan han talte til dere da han
fremdeles var i Galil,
7
da han sa: «Ben adam skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli
korsfestet, og på den tredje dagen skal han oppstå igjen.»»
8
Og de husket hans ord.
9
Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de
andre.
10
Det var Miriam ha Magdalit (Miriam fra Magdala), Johanan, Miriam, Ja’aqovs
mor, og de andre kvinnene som var sammen med dem, som fortalte alt dette til
apostlene.
11
For ha shlichim (apostlene) hørtes kvinnenes ord ut som løst snakk, og de
trodde ikke på dem.
12
Men Keifa reiste seg og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han linklærne
ligge for seg selv. Han gikk tilbake og undret seg over det som var skjedd.
13
Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som hette Ammaus, som
ligger seksti stadier fra Jerushalaim.
14
De snakket sammen om alt det som hadde hendt.
15
Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jashua selv kom
nær og begynte å gå sammen med dem.
16
Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne ham.
17
Han sa til dem: «Hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien,
og hvorfor ser dere så sørgmodige ut?» .
18
Den ene av dem, som hette Qleofas, svarte med å si til ham: «Er du den
eneste fremmede i Jerushalaim, og har du ikke fått kjennskap til alt det som har
hendt der i disse dagene?»
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19

Han sa til dem: «Hva er det?» Da sa de til ham: «Alt det som har hendt med
Jashua fra Natzeret, En mann som var en navi (profet), mektig i gjerning og ord for
Elohim og hele folket,
20
og hvordan yppersteprestene og rådsherrene våre overgav ham til å bli dømt til
døden og korsfestet ham.
21
Men vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten er det i dag den
tredje dagen siden alt dette skjedde.
22
Ja, og noen kvinner iblant oss, som kom tidlig til graven, har oppskaket oss.
23
De hadde ikke funnet kroppen hans, men kom og sa at de hadde sett et syn av
sendebud som sa at han lever.
24
Noen av dem som var sammen med oss, gikk da til graven og fant det nøyaktig
slik som kvinnene hadde sagt. Men ham så de ikke.»
25
Da sa Jashua til dem: «Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å tro alt
det som profetene har talt!
26
Måtte ikke ha mashiach lide alt dette og så gå inn til sin herlighet?»
27
Idet han begynte fra Moshe og fra alle profetene, utla han for dem alt det som
er skrevet om ham selv i alle skriftene.
28
Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, og han gav uttrykk for at han ville
gå lenger.
29
Men de holdt ham tilbake og sa: «Bli hos oss, for det lider mot kveld, og dagen
er snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem.
30
Og det skjedde mens han satt til bords sammen med dem, at han tok et brød,
velsignet det og brøt det og gav det til dem.
31
Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Og han ble usynlig for
dem.
32
De sa til hverandre: «Brant ikke hjertene våre i oss da han talte med oss på
veien, og da han åpnet skriftene for oss?»
33
Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerushalaim. Og de fant de
elleve og dem som var sammen med dem,
34
og de sa: «Jashua er virkelig oppstått og har vist seg for Shimeon!»
35
De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente ham
da han brøt brødet.
36
Mens de fortalte om alt dette, stod Jashua selv midt iblant dem og sa til dem:
«Shalom alechem! » (Fred være med dere!)
37
Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at de så en ånd.
38
Han sa til dem: «Hvorfor er dere forvirret? Og hvorfor oppstår det tvilende
tanker i hjertene deres?
39
Se hendene og føttene mine, at det er meg. Ta på meg og se, for en ånd har
ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.»
40
Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og føttene sine.
41
Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, sa han til dem:
«Har dere noe mat her?»
42
Så gav de ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake.
43
Han tok det og spiste det rett foran dem.
44
Så sa han til dem: «Dette er de ordene jeg talte til dere da jeg fremdeles var
sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om meg i Tanakh. »
(Torah, Neviim u Ketuvim.)
45
Og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene.
46
Så sa han til dem: «Slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at ha
mashiach måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen,
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47

og at omvendelse og syndenes forlatelse skulle forkynnes i hans navn for alle
folkeslag. Dere skal begynne i Jerushalaim.
48
dere er vitner om alt dette.
49
Se, jeg sender over dere det min far har lovet. Men vent i byen Jerushalaim til
dere blir ikledd kraft fra det høye.»
50
Han førte dem ut like til Beit Hini, og han løftet hendene sine og velsignet dem.
51
Mens han velsignet dem, skjedde det at han ble skilt fra dem og løftet opp til
himmelen.
52
De falt ned for ham og vendte så tilbake til Jerushalaim med stor glede.
53
De var stadig i templet og priste og lovet JHVH.
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JOHANAN

1 I begynnelsen var ordet , og ordet var hos Elohim , og Elohim var ordet.
1

2

2

Ordet var i begynnelsen hos Elohim.
Alt ble til ved det,
og uten det ble intet til av alt det som er blitt til.
4
I ordet var liv, og livet var menneskenes lys.
5
Og lyset skinner i mørket, og mørket beseiret det ikke.
6
En mann ble utsendt av Elohim. Hans navn var Johanan3.
7
Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om lyset, for at alle kunne komme
til tro ved ham.
8
Han var ikke selv lyset, men var sendt for å vitne om lyset.
9
Dette var det sanne lyset, som gir lys til hvert menneske som kommer inn i
verden.
10
Han var i verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke.
11
Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham.
12
Men så mange som tok imot ham, dem gav han retten til å bli Elohims barn, de
som tror på hans navn,
13
de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje,
men av Elohim.
14
Og ordet ble kjød og bodde iblant oss.
Og vi så Jashuas herlighet, den herlighet som den førstefødte har fra Faderen, full av
nåde og sannhet.
15
Johanan vitner om ham, og ropte ut og sa: «Det var om ham jeg sa: Han som
kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var før meg.»
16
Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.
17
Gjennom Moshe4 mottok vi Torahen5. Nåden og sannheten kom ved Jashua6
Ha Mashiach7.
18
Aldri har noen sett Elohim. Den førstefødte8 sønnen, som er i Faderens favn, han
har forklart ham.
19
Og dette er Johanan’ vitnesbyrd da Judeas ledere9 sendte prester og levitter fra
Jerushalaim10 for å spørre ham: «Hvem er du?»
20
Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente: «Jeg er ikke Ha Mashiach.»
21
Og de spurte ham: «Hva så? Er du Elijahu11?» Han sa: «Det er jeg ikke.» «Er
du
Profeten12?» Og han svarte: «Nei.»
22
Da sa de til ham: «Hvem er du, så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss?
Hva sier du om deg selv?»
3
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23

Han sa: «Jeg er røsten av en som roper i ødemarken13: Gjør Jahves14 vei rett,
som profeten Jesjajahu15 har sagt.
24
Utsendingene var fra Perosheerne16.
25
Og de spurte ham og sa: «Hvorfor døper du da, hvis du ikke er Ha Mashiach
eller Elijahu eller Profeten?»
26
Johanan svarte dem med å si: «Jeg døper med vann, men det står en blant
dere som dere ikke kjenner.
27
Han er det som kommer etter meg, som er kommet foran meg, og som jeg ikke
er verdig til å løse sandal remmen for.»
28
Dette skjedde i Beit Avarah17, bortenfor Jarden18, hvor Johanan døpte19.
29
Dagen etter ser Johanan Jashua20 komme imot seg, og han sier: «Se, Elohims
lam, som bærer verdens synd!
30
Det var om ham jeg sa: Etter meg kommer en som er kommet før meg, for han
var før meg.
31
Jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle bli åpenbart for Israel, derfor er jeg
kommet og døper med vann.»
32
Og Johanan vitnet og sa: «Jeg så Ånden21 komme ned fra himmelen som en
due, og den ble over ham.
33
Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til
meg: Ham som du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med
hellig ånd.
34
Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Elohims sønn.»
35
Dagen etter stod Johanan der igjen sammen med to av læresvennene 22 sine.
36
Og mens han så på Jashua, som kom gående, sa han: «Se! Elohims Lam!»
37
De to læresvennene hørte ham si dette, og de fulgte etter Jashua.
38
Da snudde Jashua seg og så dem følge etter. Han sa til dem: «Hva ønsker
dere?» De sa til Ham: «Rabbi23, hvor bor du?»
39
Han sa til dem: «Kom å se!» De kom og så hvor han bodde, og de ble hos ham
den dagen. Det var nå omkring den tiende24 time.
40
En av de to som hadde hørt Johanan tale, og som fulgte ham, var Enosh 25,
Shimeon Keifas26 bror.
41
Han fant først sin egen bror Shimeon og sa til ham: «Vi har funnet Ha Mashiach
42
» Og han tok ham med til Jashua. Da Jashua så på ham, sa han: «Du er Shimeon
Ben Jonah27. Du skal kalles Keifa»
43
Dagen etter ville Jashua dra til Galil28, og han fant Filip29 og sa til ham: «Følg
meg!»
44
Filip var fra Beit-Zaidah30, Enoshs og Keifas by.
45
Filip fant Natanael31 og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moshe skrev om i
Torah32, og som også profetene33 har skrevet om, Jashua Ben Josef34 fra Natzeret
35
.»
46
Natanael sa til ham: «Kan det komme noe godt fra Natzeret?» Filip sier til ham:
«Kom og se!»
47
Jashua så Natanael komme mot seg, og han sa om ham: «Se! En sann
Israelitt36 som det ikke er svik i!»
48
Natanael sa til ham: «Hvordan kjenner du meg?» Jashua svarte og sa til ham:
«Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.»
49
Natanael svarte og sa til ham: «Rabbi, du er Elohims sønn37! Du er Israels
konge38!»
50
Jashua svarte med å si til ham: «Tror du fordi jeg sa til deg: «Jeg så deg under
fikentreet»? Du skal få se større ting enn disse.»
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51

Han sa til ham: «Jeg sier som sant er: Fra nå av skal dere se himmelen åpnet
og Elohims engler stige opp og stige ned39 over Ben Adam40.»

2 På den tredje

1

dagen var det et bryllup i Qanah2 i Galil, og Jashuas mor var der.
2
Også Jashua og læresvennene hans var innbudt til bryllupet.
3
Da vinen tok slutt, sa Jashuas mor til ham: «De har ikke vin3.»
4
Jashua sa til henne: «Hva betydning har det for deg og meg, mor? Min tid er
ennå ikke kommet.»
5
Hans mor sa til tjenerne: «Hva han enn ber dere om, skal dere gjøre.»
6
Nå fantes det seks vannkrukker av sten der, i samsvar med
renselsesseremonien. De kunne ta mellom to og tre bat hver (80 til 120 liter).
7
Jashua sa til dem: «Fyll vannkrukkene med vann!» Og de fylte dem helt til
randen.
8
Han sa til dem: «Øs nå opp, og bær det til hedersgjesten4.» Og de bar det dit.
9
Da hedersgjesten hadde smakt på vannet som var blitt til vin, kalte han på
brudgommen. Hedersgjesten visste ikke hvor vinen kom fra, men tjenerne som
hadde øst opp vannet, visste det.
10
Han sa til ham: «Alle setter frem den gode vinen først og så den dårligere når
gjestene er blitt drukne. Du har gjemt den gode vinen til nå!» 5
11
Denne begynnelsen på tegnene gjorde Jashua i Qanah i Galil, og han viste sin
herlighet. Og læresvennene hans trodde på ham.
12
Deretter drog han ned til Keifar Nachum6, han selv, hans mor, hans brødre og
læresvennene hans. Men de ble ikke der mange dager.
13
Det var rett før Pessach 7 i Judea, og Jashua gikk opp til Jerushalaim.
14
I templet fant han dem som solgte okser, får og duer, og pengevekslerne som
satt der.
15
Etter å ha laget seg en pisk av snorer, drev han dem alle ut av templet,
sammen med fårene og oksene, og han tømte ut pengevekslernes penger og veltet
bordene.
16
Og han sa til dem som solgte duer: «Ta dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en
handelsbod.»
17
Da husket læresvennene hans at det er skrevet: «Nidkjærheten for ditt hus
fortærer meg.»
18
Da spurte folk ham: «Hvilket tegn viser du oss, siden du gjør dette?»
19
Jashua svarte med å si til dem: «Ødelegg dette templet, og på tre dager skal
jeg reise det opp.»
20
Da sa folket: «Det har tatt førtiseks år å bygge dette templet, og du vil reise det
opp på tre dager?»
21
Men han talte om sitt legemes tempel.
22
Da han senere var oppstått fra de døde, husket læresvennene hans at han
hadde sagt dette til dem. Og de trodde skriften og det ord som Jashua hadde sagt.
23
Mens han var i Jerushalaim i Pessach , under høytiden, var det mange som
kom til tro på navnet hans, da de så tegnene han gjorde.
24
Men Jashua betrodde seg ikke til dem, for han kjente dem alle,
25
og han hadde ikke behov for menneskers godkjennelse. Selv visste han jo hva
som er i mennesket.
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3 Det var en mann blant Perosheerne som het Naqdimon. Han var en av Judeas
rådsherrer.
2
Denne mannen kom til Jashua om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er
en lærer kommet fra Elohim. For ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at
Elohim er med ham.»
3
Jashua svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir
født på ny, kan ikke se Elohims rike.»
4
Naqdimon sier til ham: «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan
han for annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?»
5
Jashua svarte: «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir født av vann
og ånd, kan ikke komme inn i Elohims rike.
6
Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av ånd, er ånd.
7
Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny.
8
Vinden1 blåser dit den vil, og du hører lyden av den. Men du vet ikke hvor den
kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er hver den som er født av ånden.»
9
Naqdimon svarte og sa til ham: «Hvordan kan dette skje?»
10
Jashua svarte og sa til ham: «Er du lærer i Israel og forstår ikke dette?
11
Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har
sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.
12
Når dere ikke tror når jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da
tro hvis jeg taler til dere om det himmelske?
13
Ingen har steget opp til himmelen, uten den som kom ned fra himmelen, det er
Ben Adam, som er i himmelen.
14
På samme måten som Moshe løftet opp slangen opp i ørkenen, slik skal også
Ben Adam bli løftet opp,
15
for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16
For så høyt har Elohim elsket verden at Han gav sin sønn, den førstefødte, for
at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
17
For Elohim sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at
verden skulle bli frelst ved ham.
18
Den som tror på ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt,
fordi han ikke har trodd på navnet til Elohims førstefødte sønn2.
19
Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket
mørket fremfor lyset, for gjerningene deres var onde.
20
For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke
gjerningene hans skal bli avslørt.
21
Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli
åpenbare, at de er gjort i Elohim.»
22
Etter dette kom Jashua og læresvennene hans til landområdene i Judea, og der
holdt han seg sammen med dem og døpte.
23
Nå døpte også Johanan i Einon nær Shalem3, fordi det var mye vann der. Og
folk kom og ble døpt.
24
For Johanan var ennå ikke blitt kastet i fengsel.
25
Da oppstod det uenighet mellom noen av Johanans læresvenner og Judeerne
(Bnei- Jehuda)4 om renselsen5.
26
De kom til Johanan og sa til ham: «Rabbi, han som var sammen med deg på
andre siden av Jarden, han som du vitnet om, se, han døper, og alle kommer til
ham!»
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27

Johanan svarte og sa: «Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke er gitt ham
fra himmelen.
28
Dere kan selv bevitne at jeg sa: Jeg er ikke Ha Mashiach, men: Jeg er blitt
sendt foran ham.
29
Den som har bruden er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og
hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens røst. Denne min glede er
altså blitt fullkommen.
30
Han skal vokse, og jeg skal avta.
31
Den som kommer ovenfra er over alle. Den som er av jorden er jordisk og taler
jordisk. Den som kommer fra himmelen er over alle.
32
Og det han har sett og hørt, det vitner han om, og hans vitnesbyrd er det ingen
som tar imot.
33
Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har bekreftet at Elohim er sannferdig.
34
For han som Elohim har utsendt, taler Elohims ord, for Elohim gir ikke ånden
etter mål.
35
Faderen elsker sønnen og har gitt alt i Hans hånd.
36
Den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro sønnen, skal
ikke se livet, men Elohims vrede blir over ham.»

4 Da Jashua visste at Perosheerne hadde hørt at han vant flere læresvenner og
døpte flere enn Johanan
2
- enda Jashua selv ikke døpte, men læresvennene hans -,
3
forlot han Judea og drog tilbake til Galil.
4
Det var nødvendig for ham å dra gjennom Shomeron1.
5
Så kom han til en by i Shomeron, som blir kalt Shechem2, nær det jordstykket
som Ja’aqov gav til sin sønn Josef.
6
Ja’aqovs brønn var der. Jashua var nå trett etter reisen, og derfor satte han seg
ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time.
7
En kvinne fra Shomeron3 kom da for å hente vann. Jashua sa til henne: «Gi
meg å drikke!»
8
Læresvennene hans hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat.
9
Den shomeronske kvinnen sier da: «Hvordan kan du som er av Jehuda be om
drikke fra meg, en shomeronsk kvinne?» Folk fra Juda omgås nemlig ikke
shomeronerne4.
10
Jashua svarte og sa til henne. «Hvis du kjente Elohims gave og visste hvem
han er som sier til deg: Gi meg å drikke, da ville du ha bedt ham, og han skulle gitt
deg levende vann.5»
11
Kvinnen sier til ham: «Rav, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp.
Hvor har du så få det levende vannet (ferskvannet) fra?
12
Du er vel ikke større enn vår far Ja’aqov, som gav oss brønnen og selv drakk
av den, slik som hans sønner og buskapen hans også gjorde?»
13
Jashua svarte med å si til henne: «Hver den som drikker av dette vannet, vil
tørste igjen.
14
Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet
tørste. Men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til
evig liv.»
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15

Kvinnen sa til ham: «Rav, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og heller
ikke behøver å komme hit for å hente opp vann.»
16
Jashua sier til henne: «Gå og rop på mannen din og kom tilbake hit!»
17
Kvinnen svarte og sa: «Jeg har ingen mann.» Jashua sa til henne: «Du gjorde
rett i å si: «Jeg har ingen mann».
18
For du har hatt fem menn, og den du har nå, er ikke din mann. Der talte du
sant.»
19
Kvinnen sier til ham: « Rav, jeg ser at du er en profet.
20
Våre forfedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerushalaim er det stedet hvor
man skal tilbe.»
21
Jashua sier til henne: «Kvinne, tro meg, den tiden kommer da dere hverken
skal tilbe Faderen bare på dette fjellet eller bare i Jerushalaim.
22
Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for ha Jashua6 kommer
fra Jehuda (stamme).
23
Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd
og sannhet. For slike tilbedere er de Faderen ønsker.
24
Elohim er ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
25
Kvinnen sier til ham: «Jeg vet at Taheb7 kommer, han som dere kaller ha
Mashiach. Når han kommer, skal han fortelle oss alle ting.»
26
Jashua sier til henne: «Jeg er8 han. Jeg som taler med deg.»
27
Idet samme kom læresvennene hans, og de undret seg over at han snakket med
en kvinne. Likevel sa ingen: «Hva ønsker du?» eller: «Hvorfor snakker du med
henne?»
28
Så lot kvinnen vannkrukken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sa til folket:
29
«Kom og se en mann som fortalte meg alt jeg har gjort. Kunne han være Ha
Mashiach?»
30
Så gikk de ut av byen og kom til ham.
31
I mellomtiden ba læresvennene ham og sa: «Rabbi, spis!»
32
Men han sa til dem: «Jeg har mat å ete som dere ikke kjenner.»
33
Derfor sa læresvennene til hverandre: «Har noen kommet til ham med noe å
spise?»
34
Jashua sa til dem: «Min mat er å gjøre Hans vilje som sendte meg, og å fullføre
Hans gjerning.
35
Sier ikke dere: Det er ennå fire måneder før høsten kommer? Se, jeg sier dere,
løft øynene deres og se på markene! De er allerede hvite til høsten!9
36
Og den som høster får lønn og samler frukt til evig liv, slik at både den som sår
og den som høster kan glede seg sammen.
37
For her er dette ordet sant: En sår, og en annen høster.
38
Jeg sendte dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet for. Andre har
arbeidet, og dere har gått inn i arbeidet deres.»
39
Mange av shomeronerne i den byen kom til tro på ham på grunn av kvinnens ord,
da hun vitnet og sa: «Han fortalte meg alt det jeg har gjort.»
40
Da shomeronerne var kommet til ham, bad de ham inntrengende om å bli hos
dem. Og han ble der i to dager.
41
Og mange flere kom til tro på grunn av hans egne ord.
42
Så sa de til kvinnen: «Nå er det ikke lenger på grunn av det du sa at vi tror, for
vi har selv hørt ham, og vi vet at han i sannhet er Ha Mashiach, verdens frelser.»
43
Etter to dager drog han så derfra og gikk til Galil.
44
For Jashua selv vitnet at en profet ikke blir æret på sitt eget hjemsted.
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45

Da han kom til Galil, tok galileerne imot ham. De hadde sett alt det han gjorde i
Jerushalaim under høytiden. Også de hadde reist til høytiden.
46
Så kom Jashua igjen til Qanah i Galil, der han hadde gjort vann til vin. Der var det
en kongelig tjenestemann som hadde en sønn som lå syk i Keifar Nachum.
47
Da han hørte at Jashua var kommet fra Judea til Galil, gikk han til ham og ba
ham inntrengende om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden
nær.
48
Da sa Jashua til ham: «Hvis dere ikke ser tegn og under, vil dere aldri tro.»
49
Den kongelige tjenestemannen sa til ham: « Rav, kom ned før barnet mitt dør!»
50
Jashua sa til ham: «Gå hjem! Sønnen din lever.» Mannen trodde ordet som
Jashua sa til ham, og han gikk av sted.
51
Mens han var på vei ned, ble han møtt av tjenerne sine, og de sa til ham:
«Sønnen din lever!»
52
Så spurte han dem om på hvilken tid han var blitt bedre. Og de sa til ham: «I
går ved den syvende timen forlot feberen ham.»
53
Da visste faderen at det var i samme time som Jashua sa til ham: «Sønnen din
lever.» Han trodde selv, og det samme gjorde alle husfolkene hans.
54
Dette var det andre tegnet Jashua gjorde da han var kommet fra Judea til Galil.

5 Etter dette var det høytid i Judea, og Jashua drog opp til Jerushalaim.
2

Like ved Shaar ha Tson1 i Jerushalaim er det en dam heter Beit Hisda2 og som
har fem søyleganger.
3
I disse lå det en stor mengde syke mennesker, blinde, lamme og
funksjonshemmede, som ventet på at vannet skulle bli rørt opp.
4
En malakh3 steg nemlig ned i dammen i høytiden og rørte opp vannet. Den som
da gikk uti først, etter at vannet var opprørt, ble frisk, hvilken sykdom han enn hadde.
5
Det var en mann der som hadde hatt en sykdom i trettiåtte år.
6
Da Jashua så ham ligge der, og visste at han allerede hadde hatt det slik en
lang tid, sier han til ham: «Vil du bli frisk?»
7
Den syke mannen svarte ham: «Rav4, jeg har ikke et menneske som kan få meg
uti dammen når vannet blir opprørt. Mens jeg er på vei, går en annen uti før meg.»
8
Jashua sa til ham: «Reis deg, ta opp sengen din og gå!»
9
Straks ble mannen frisk, tok opp sengen sin og gikk. Men det var sabbat den
dagen.
10
Derfor sa Judeerne5 til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat. Du har ikke
lov til å bære sengen.»
11
Han svarte dem: «Han som gjorde meg frisk, sa til meg: Ta sengen din og gå!»
12
Da spurte de ham: «Hvem var det som sa til deg: Ta sengen din og gå?»
13
Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jashua hadde
trukket seg tilbake av hensyn til den store folkemengden som var på stedet.
14
Deretter fant Jashua ham i templet, og han sa til ham: «Se, du er blitt frisk.
Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg.»
15
Mannen gikk da av sted og fortalte Judeas ledere at det var Jashua som hadde
gjort ham frisk.
16
På grunn av dette forfulgte Judeas ledere Jashua, og de prøvde å få drept ham,
fordi han hadde gjort alt dette på sabbaten.
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17

Men Jashua svarte dem: «Min Far arbeider fortsatt, og jeg arbeider også.»
Derfor var lederne i Judea enda ivrigere for å få ham drept, fordi han ikke bare
løsnet opp sabbaten, men også sa at Elohim var hans Far, og gjorde seg derved 6 lik
med Elohim.
19
Da svarte Jashua og sa til dem: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan
ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det Han gjør,
gjør sønnen likedan.
20
For Faderen elsker sønnen og viser ham alt det Han selv gjør. Han skal vise
ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere.
21
For slik som Faderen vekker opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også
sønnen levende dem han vil.
22
For Faderen dømmer ingen, men Han har overgitt hele dommen til sønnen,
23
for at alle skal ære sønnen, slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen,
ærer heller ikke Faderen, som sendte ham.
24
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror på Ham som har
sendt meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til
livet.
25
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde skal
høre Elohims sønns røst. Og de som hører, skal leve.
26
For slik som Faderen har liv i seg selv, slik har Han også gitt sønnen å ha liv i
seg selv.
27
Og Han har også gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er Ben Adam 7.
28
Undre dere ikke over dette. For den timen kommer, da alle som er i gravene
skal høre Hans røst
29
og komme frem, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har
gjort ondt, til dommens oppstandelse.
30
Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører dømmer jeg. Og min
dom er rettferdig, for jeg søker ikke min egen vilje, men Faderens vilje, Han som har
sendt meg.
31
Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitnesbyrd ikke sant.
32
Det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at det han vitner om meg, er
sant.
33
Dere har sendt bud til Johanan, og han har vitnet om sannheten.
34
Ikke at jeg søker skussmål fra mennesker, men jeg sier alt dette for at dere skal
bli frelst.
35
Han var lampen som brant og lyste, og for en tid var dere villige til å glede dere
i hans lys.
36
Men jeg har et større vitnesbyrd enn det som kom fra Johanan, for de
gjerningene som Faderen har gitt meg å fullføre, selve de gjerningene jeg gjør, vitner
om meg, at Faderen har sendt meg.
37
Og Faderen selv, som har sendt meg, har vitnet om meg. Dere har hverken
hørt Hans røst eller sett Hans skikkelse.
38
Og dere har ikke Hans ord boende i dere, for den Han sendte, ham tror dere
ikke.
39
Ransak Tanakh7, for dere har evig liv i den. Nettopp den vitner om meg.
40
Men dere vil ikke komme til meg så dere kan ha liv.
41
Jeg tar ikke imot ære fra mennesker.
42
Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Elohims kjærlighet i dere.
43
Jeg er kommet i min Fars navn8, og dere tar ikke imot meg. Hvis en annen
kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.
18
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Hvordan kan dere tro, dere som søker ære fra hverandre, og den æren som
kommer fra den eneste Elohim, søker dere ikke?
45
Tenk ikke at det er jeg som skal anklage dere for Faderen. Det er en som
anklager dere: Moshe, han som dere har satt deres lit til.
46
For dersom dere trodde Moshe, ville dere ha trodd meg. Han skrev jo om meg.
47
Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

6 Deretter drog Jashua over Kinneret

1

sjøen, også kalt Tivariah-sjøen2.
2
Han ble fulgt av en stor folkemengde, fordi de så tegnene hans, dem han gjorde
på de syke.
3
Jashua gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med læresvennene sine.
4
Moed ha Pessach3 (Påske høytiden) var nær.
5
Jashua så opp og fikk øye på en stor folkemengde som kom imot ham, og han
sa til Filip4: «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få spise?»
6
Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.
7
Filip svarte ham: «Brød for to hundre denarer5 er ikke nok til dem, så hver enkelt
av dem kan få et lite stykke.»
8
En av læresvennene hans, Enosh6, Shimeon Keifas bror, sier til ham:
9
«Det er en liten gutt her som har fem byggbrød og to små fisker, men hva er det
til så mange?»
10
Da sa Jashua: «Få folket til å sette seg ned!» Det var mye gress på stedet. Så
satte mennene seg i et antall på omkring fem tusen.
11
Jashua tok brødene, og da han hadde bedt takkebønnen, delte han dem ut til
læresvennene, og læresvennene ga til dem som hadde satt seg ned. På samme
måte av småfiskene, så mye de ville ha.
12
Da alle var blitt mette, sa han til læresvennene sine: «Saml inn stykkene som er
igjen, så ingenting går til spille.»
13
Da samlet de inn alt, og de fylte tolv kurver med stykkene som var til overs etter
dem som hadde spist av de fem byggbrødene.
14
Etter at de hadde sett det tegnet Jashua gjorde, sa disse menneskene: «Han er
i sannhet Profeten, han som skal komme til verden.»
15
Jashua visste at det var like før de ville komme og ta ham med makt for å gjøre
ham til konge. Derfor drog han tilbake til fjellet for å være helt for seg selv.
16
Da kvelden kom, gikk læresvennene hans ned til sjøen,
17
steg om bord i en båt og satte over sjøen mot Keifar Nachum. Det var allerede
mørkt, og Jashua hadde ikke kommet til dem.
18
Sjøen begynte å gå høyt fordi det blåste en kraftig vind.
19
Da de hadde rodd to til tre kilometer, så de Jashua komme gående på sjøen og
nærme seg båten. Og de ble redde.
20
Men han sa til dem: «Det er meg. Ikke vær redde!»
21
De ville da ta ham om bord i båten, og snart var båten ved land der de skulle.
22
Dagen etter, da folket som stod på den andre siden av sjøen hadde sett at det ikke
var noen annen båt der, bortsett fra den læresvennene hans hadde gått om bord i,
og at Jashua heller ikke hadde gått i båten sammen med læresvennene sine, men at
læresvennene hans hadde dratt av sted alene
23
- det kom imidlertid andre båter fra Tivariah7, nær det stedet hvor de spiste
brød etter at Jashua hadde bedt takkebønnen -,
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24

da folket altså så at Jashua ikke var der, og heller ikke læresvennene hans,
gikk også de i båtene og kom til Keifar Nachum for å lete etter Jashua.
25
Da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham: «Rabbi, når kom du
hit?»
26
Jashua svarte dem med å si: «Jeg sier dere som sant er8: Dere leter etter meg,
ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.
27
Arbeid ikke for den maten som forgår, men for den maten som varer til evig liv,
den som Ben Adam skal gi dere. For Elohim, Faderen, har satt sitt segl på ham.»
28
Da sa de til ham: «Hva skal vi gjøre for at vi kan gjøre Elohims gjerninger?»
29
Jashua svarte med å si til dem: «Dette er Elohims gjerning, at dere tror på ham
som Elohim har sendt.»
30
Derfor sa de til ham: «Hvilket tegn gjør så du, så vi kan se det og tro deg? Hva
er det du gjør?
31
Våre fedre spiste man9 i ørkenen. Som det står skrevet: Han ga dem brød fra
himmelen å ete.»
32
Da sa Jashua til dem: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moshe gav dere ikke
brødet fra himmelen, men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen.
33
For Elohims brød er han som kommer ned fra himmelen og gir liv til verden.»
34
Da sa de til ham: «Rav, gi oss alltid dette brødet.»
35
Jashua sa til dem: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal aldri
sulte. Og den som tror på meg, skal aldri noen sinne tørste.
36
Men jeg har sagt til dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.
37
Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg,
skal jeg aldri støte ut.
38
For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min egen vilje, men Hans
vilje som har sendt meg.
39
Og dette er Faderen vilje som sendte meg: At av alt det Han har gitt meg, skal
jeg ikke miste noe, men jeg skal oppreise det på den siste dag.
40
Og dette er Hans vilje som har sendt meg: At hver den som ser sønnen og tror
på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»
41
Folk snakket ergerlig seg imellom mot ham fordi han sa: «Jeg er brødet som er
kommet ned fra himmelen.»
42
De sa: «Er ikke dette Jashua Ben Josef10, og kjenner vi ikke Faderen og moren
hans? Hvordan kan han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen?»
43
Derfor tok Jashua til motmæle og sa til dem: «Ikke knurr dere imellom!
44
Ingen kan komme til meg uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham. Og
jeg skal reise ham opp på den siste dag.
45
Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Elohim. Så enhver
som har hørt og lært av Faderen, kommer til meg.
46
Ikke slik at noen har sett Faderen, uten den som er fra Elohim. Han har sett
Faderen.
47
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, har evig liv.
48
Jeg er livets brød.
49
Fedrene våre åt man9 i ørkenen, og de døde.
50
Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og
slippe å dø.
51
Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Hvis noen eter av
dette brødet, skal han leve evig. Og brødet som jeg skal gi, er kroppen min, som jeg
vil gi for verdens liv.»
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52

Derfor kranglet folk med hverandre og sa: «Hvordan kan denne mannen gi oss
kroppen sin å ete?»
53
Da sa Jashua til dem: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis dere ikke eter
kroppen til Ben Adam og drikker blodet hans, har dere ikke liv i dere.
54
Den som spiser kroppen min og drikker blodet mitt, har evig liv, og ham skal jeg
reise opp på den siste dag.
55
For kroppen min er virkelig mat, og blodet mitt er i virkelig drikke.
56
Den som spiser kroppen min og drikker blodet mitt, blir i meg, og jeg blir i ham.
57
På samme måte som den levende Far utsendte meg, og jeg lever ved Faderen,
slik skal også den som spiser meg, leve ved meg.
58
Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, ikke som den man 9 fedrene
deres spiste og siden døde. Den som eter dette brødet, skal leve evig.»
59
Dette sa han mens han underviste i Beit ha Knesset11 i Keifar Nachum.
60
Mange av læresvennene hans som hørte dette, sa da: «Dette er hård tale, hvem
kan høre på den?»
61
Siden Jashua visste med seg selv at læresvennene hans klaget over dette, sa
han til dem: «Er dette til anstøt for dere?
62
Hva da om dere skulle se Ben Adam stige opp dit hvor han var før?
63
Det er ånden som gir liv. Kroppen gagner ingenting. De ordene som jeg taler til
dere, er ånd, og de er liv.
64
Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jashua visste fra begynnelsen
hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som ville svike ham.
65
Og han sa: «Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det
blir gitt ham av min Far.»
66
Etter den tiden trakk mange av læresvennene hans seg tilbake og gikk ikke
lenger omkring sammen med ham.
67
Da sa Jashua til de tolv: «Vil også dere gå bort?»
68
Men Shimeon Keifa svarte ham: «Rav, hvem skal vi gå til? Du har det evige
livets ord.
69
Og vi har kommet til tro og har erkjent at du er Ha Mashiach, sønn av den
levende Elohim.»
70
Jashua svarte dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en
satan12.»
71
Han siktet til Jehuda Ben Shimeon fra Qriot13, for det var han som skulle svike
ham, han som var en av de tolv.

7 Siden gikk Jashua omkring i Galil. Han ville ikke gå omkring i Judea, fordi
judeerne1 var ute etter å drepe ham.
2
Nå var det rett før Succot2 skulle feires i Judea.
3
Derfor sa brødrene hans til ham: «Dra bort herfra og til Judea, så også
læresvennene dine kan se de gjerningene du gjør.
4
Det er jo ingen som gjør noe i hemmelighet når han ønsker å bli offentlig kjent.
Hvis du gjør disse gjerningene, så vis deg selv for verden.»
5
For ikke engang brødrene hans trodde på ham.
6
Da sa Jashua til dem: «Min moed3 (fastsatte tid / høytid) er ennå ikke kommet,
men deres høytid er inne.
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Verden kan ikke hate dere, men den hater meg, fordi jeg vitner om den at dens
gjerninger er onde.
8
Gå opp til høytiden, dere. Jeg går ikke opp til denne høytiden ennå, for min
høytid er ennå ikke kommet.»
9
Etter at han hadde sagt dette til dem, ble han værende i Galil.
10
Men etter at brødrene hans hadde dratt opp, drog også han opp til høytiden, ikke
åpenlyst, men i hemmelighet.
11
Judeas ledere1 lette etter ham på høytiden, og de sa: «Hvor er han?»
12
Det var mye prat om ham blant folket. Noen sa: «Han er god.» Andre sa: «Nei,
tvert imot, han forfører folket.»
13
Men ingen snakket åpent ut om ham av frykt for judeerne1.
14
Da det var midt under høytiden, gikk Jashua opp i templet og underviste.
15
Folket i Judea undret seg og sa: «Hvordan kan denne mannen forstå Torah når
han ikke har fått opplæring?»
16
Jashua svarte dem og sa: «Min lære er ikke min egen, men tilhører Ham som
har sendt meg.
17
Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om min lære er av Elohim,
eller om jeg taler ut fra meg selv.
18
Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men den som vil gi æren til Ham
som har sendt ham, han er sannferdig, og i ham er det ingen urettferdighet.
19
Har ikke Moshe gitt dere Torahen? Og ingen av dere holder Torahen. Hvorfor
forsøker dere å drepe meg?»
20
Folket svarte og sa: «Det er en ond ånd4 i deg. Hvem forsøker å drepe deg?»
21
Jashua svarte med å si til dem: «En gjerning gjorde jeg, og alle dere undrer
dere.
22
Derfor gav Moshe dere omskjærelsen - ikke så at den er fra Moshe, men fra
fedrene -, og dere omskjærer et menneske på sabbaten.
23
Hvis et menneske blir omskåret på en sabbat, slik at Mose Torah ikke skal
løsnes, hvorfor er dere da vrede på meg fordi jeg gjorde et menneske helt friskt på en
sabbat?
24
Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom!»
25
Noen av dem fra Jerushalaim sa da: «Er ikke dette han de forsøker å få drept?
26
Men se! Han taler frimodig, og de sier ingenting til ham. Har rådsherrene
kommet til erkjennelse av at han virkelig er Ha Mashiach?
27
Vi vet da hvor denne er fra. Men når Ha Mashiach kommer, vet ingen hvor han
er fra.»
28
Da ropte Jashua ut mens han lærte i templet, og sa: «Dere både kjenner meg
og vet hvor jeg er fra. Og jeg er ikke kommet av meg selv, men Han som sendte meg
er sannferdig, Han som dere ikke kjenner.
29
Men jeg kjenner Ham, for jeg er fra Ham, og Han sendte meg.»
30
Derfor ville de ta ham. Men ingen la hånd på ham, for tiden var ennå ikke
kommet.
31
Men mange av folket trodde på ham og sa: «Når Ha Mashiach kommer, vil han
da gjøre flere tegn enn de som denne har gjort?»
32
Perosheerne hørte at folkemengden snakket slik om ham, og Perosheerne og
yppersteprestene sendte ut tjenere for å ta ham.
33
Da sa Jashua til dem: «Jeg skal være hos dere ennå en liten stund, og så går
jeg bort til Ham som sendte meg.
34
Dere skal lete etter meg og ikke finne meg, og der jeg er, dit kan dere ikke
komme.»
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35

Da sa Judeas ledere1 til hverandre: «Hvor vil han dra, siden vi ikke skal finne
ham? Han vil vel ikke dra til dem som er spredt blant grekerne og lære grekerne?
36
Hva betyr det ordet han sa: «Dere skal søke meg og ikke finne meg», og «der
jeg er, dit kan dere ikke komme»?
37
På Shmini Atzeret5, den siste dagen i høytiden, stod Jashua frem, 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 Den hellige ånd var ennå ikke gitt, siden Jashua ennå ikke var herliggjort.
40
Mange i folkemengden som hørte dette ord, sa da: «Han er i sannhet Profeten.»
41
Andre sa: «Han er Ha Mashiach.» Men noen sa: «Skal Ha Mashiach komme
fra Galil?
42
Har ikke Tanakh6 sagt at Ha Mashiach kommer fra Davids ætt og fra byen Beit
Lehcem7, 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 yppersteprestene og Perosheerne, som spurte dem:
«Hvorfor har dere ikke tatt ham med?»
46
Tjenerne svarte: «Aldri har noe menneske talt slik som denne.»
47
Da svarte Perosheerne dem: «Er også dere forført?
48
Har vel noen av rådsherrene eller Perosheerne trodd på ham?
49
Men denne folkehopen, som ikke kjenner Torahen, er forbannet.»
50
Naqdimon , han som kom til Jashua om natten og som 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 frem fra Galil!»
53
Og hver og en gikk hjem til sitt eget hus.

8 Men Jashua gikk ut til Har ha Zeitim .
1

2

Tidlig om morgenen kom han igjen inn i templet, og alt folket kom til ham. Og
han satte seg ned og lærte dem.
3
Da kom de skriftlærde og perosheerne til ham med en kvinne som var grepet i
hor. Og da de hadde ført henne frem midt imellom dem,
4
sa de til ham: «Rav, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i hor.
5
I Torahen har Moshe befalt oss at slike skal stenes. Men hva sier du?»
6
Dette sa de for å prøve ham, så de kunne få se hva han sto for. Men Jashua
bøyde seg og skrev på jorden med fingeren, som om han ikke hørte.
7
Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: «Den
syndfrie blant dere skal kaste sten på henne først.»
8
Og på nytt bøyde han seg ned og skrev på jorden.
9
Men de som hørte dette gikk bort en etter en, de eldste først, så alle de andre.
Og Jashua ble alene igjen med kvinnen som stod midt på området.
10
Da Jashua hadde reist seg og ikke så andre enn kvinnen, sa han til henne:
«Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»
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11

Hun sa: «Ikke en, Rav.» Jashua sa til henne: «Heller ikke jeg fordømmer deg.
Gå bort og synd ikke mer!»
12
Da talte Jashua på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger
meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
13
Da sa Perosheerne til ham: «Du vitner om deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant.»
14
Jashua svarte med å si til dem: «Selv om jeg vitner om meg selv, er mitt
vitnesbyrd sant, for jeg vet hvor jeg kommer fra og hvor jeg går. Men dere vet ikke
hvor jeg kommer fra og hvor jeg går.
15
Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen.
16
Men likevel, om jeg dømmer, er min dom sann. For jeg er ikke alene om den,
men jeg er sammen med Faderen som sendte meg.
17
Det står også skrevet i Torahen at to menneskers vitnesbyrd er sant.
18
Jeg er den som vitner om meg selv, og Faderen som sendte meg vitner om
meg.»
19
Da sa de til ham: «Hvor er din far?» Jashua svarte: «Dere kjenner verken meg
eller min Far. Hvis dere hadde kjent meg, hadde dere også kjent min Far.»
20
Disse ord talte Jashua ved tempelkisten, mens han underviste i templet. Og
ingen la hånd på ham, for tiden var ennå ikke kommet.
21
Da sa Jashua til dem igjen: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, og dere skal
dø i deres synd. Dit jeg går kan dere ikke komme.»
22
Så sa Judeas ledere: «Kommer han til å ta livet av seg selv, siden han sier: Dit
jeg går, kan dere ikke komme?»
23
Han sa til dem: «Dere er nedenfra. Jeg er ovenfra. Dere er av denne verden.
Jeg er ikke av denne verden.
24
Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror
at jeg er den jeg er2 skal dere dø i deres synder.»
25
Da sa de til ham: «Hvem er du?» Jashua sa til dem: «Akkurat det som jeg har
sagt dere fra begynnelsen.
26
Jeg har mye å si og å dømme om dere. Men Han som sendte meg er
sannferdig. Og jeg taler til verden alt det som jeg har hørt fra Ham.»
27
De forstod ikke at han talte til dem om Faderen.
28
Så sa Jashua til dem: «Når dere opphøyer Ben Ha Adam, da skal dere vite at
jeg er den jeg er2, og at jeg ikke gjør noe av meg selv. Men jeg taler alt slik som min
Far lærte meg.
29
Han som sendte meg er med meg. Faderen har ikke latt meg bli igjen alene, for
jeg gjør alltid det som behager Ham.»
30
Da han talte disse ordene, var det mange som kom til tro på ham.
31
Da sa Jashua til de judeerne som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt
ord, er dere i sannhet mine læresvenner.
32
Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere frie.»
33
De svarte ham: «Vi er Avrahams ætt og har aldri vært treller under noen.
Hvordan kan du si: Dere skal bli frie?»
34
Jashua svarte dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som gjør synd er
syndens trell.
35
Trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid.
36
Så hvis sønnen gjør dere frie, da blir dere virkelig frie.»
37
«Jeg vet at dere er av Avrahams ætt, men dere søker å drepe meg, fordi mitt
ord ikke har noe rom hos dere.
38
Jeg taler det jeg har sett hos min Far, og dere gjør det dere har sett hos deres far.»
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39

De svarte med å si til ham: «Avraham er vår far.» Jashua sa til dem: «Hvis dere
var Avrahams barn, ville dere gjort Avrahams gjerninger.
40
Men nå forsøker dere å drepe meg, et menneske som har fortalt dere
sannheten som jeg har hørt fra Elohim. Avraham gjorde ikke slikt.
41
Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til ham: «Vi ble ikke født i hor. Vi har
en Far, Elohim.»
42
Jashua sa til dem: «Hvis Elohim var deres Far, hadde dere elsket meg, for jeg
er utgått fra Elohim og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av meg selv, men Han
sendte meg.
43
Hvorfor forstår dere ikke min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre mitt ord.
44
Dere har satan3 til far, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra
begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler
løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
45
Men fordi jeg taler sannheten, tror dere meg ikke.
46
Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Og hvis jeg sier sannheten,
hvorfor tror dere meg ikke?
47
Den som er av Elohim hører Elohims ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke
er av Elohim.»
48
Da svarte Judeas ledere og sa til ham: «Sier vi ikke med rette at du er en
shomeron4 og besatt av en ond ånd5?»
49
Jashua svarte: «Jeg har ingen ond ånd5i meg. Men jeg ærer min Far, og dere
vanærer meg.
50
Jeg søker ikke min egen ære. Det er en som søker den og dømmer.
51
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri
i evighet se døden.»
52
Da sa judeerne6 til ham: «Nå vet vi at du har en ond ånd5! Avraham er død og
det samme er profetene, og du sier: Om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i
evighet smake døden.
53
Er du større enn vår far Avraham, som er død? Også profetene er døde. Hvem
er det du utgir deg for å være?»
54
Jashua svarte: «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting. Det er min Far
som ærer meg, Han dere omtaler som deres Elohim.
55
Likevel har dere ikke kjent Ham, men jeg kjenner Ham. Hvis jeg sier: Jeg
kjenner Ham ikke, er jeg en løgner som dere. Men jeg kjenner Ham og holder Hans
ord.
56
Deres far Avraham frydet seg over å se min dag, og han så den og gledet
seg.»
57
Da sa Judeas ledere til ham: «Du er ennå ikke femti år gammel, og du har sett
Avraham?»
58
Jashua sa til dem: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er7 før Avraham ble
til.»
59
Da tok de opp stener for å kaste på ham. Men Jashua skjulte seg og gikk ut av
templet. Han gikk midt imellom dem og kom forbi på den måten.

9 Da Jashua gikk videre, fikk han øye på en mann som hadde vært blind fra
fødselen av.
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2

Læresvennene hans spurte ham og sa: «Rabbi, hvem har syndet, denne
mannen eller hans foreldre, siden han ble født blind?»
3
Jashua svarte: «Hverken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men
dette skjedde for at Elohims gjerninger skulle bli åpenbart på ham.1
4
Mens det ennå er dag, må jeg gjøre Hans gjerninger som har sendt meg. Natten
kommer da ingen kan arbeide.
5
Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»
6
Da han hadde sagt alt dette, spyttet han på jorden og laget en deig av spyttet.
Han tok deigen og smurte på øynene til den blinde mannen.
7
Og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen Shiloach 2» Så gikk mannen og
vasket seg og kom seende tilbake.
8
Da sa naboene og de som tidligere hadde sett at han var blind: «Er ikke dette
han som satt og tigget?»
9
Noen sa: «Det er han.» Andre sa: «Han ligner ham.» Han selv sa: «Det er jeg.»
10
Derfor sa de til ham: «Hvordan ble øynene dine åpnet?»
11
Han svarte og sa: «En mann som heter Jashua laget en deig og smurte øynene
mine og sa til meg: Gå til dammen Shiloach og vask deg. Så gikk jeg og vasket meg,
og jeg fikk synet.»
12
Da sa de til ham: «Hvor er han?» Han sa: «Jeg vet ikke.»
13
De førte ham som hadde vært blind, til Perosheerne.
14
Det var sabbat da Jashua laget deigen og åpnet øynene hans.
15
Derfor spurte også Perosheerne ham igjen om hvordan han hadde fått synet.
Han sa til dem: «Han la en deig på øynene mine, og jeg vasket meg, og jeg ser.»
16
Derfor sa noen av Perosheerne: «Denne mannen er ikke fra Elohim, for han
holder ikke sabbaten.» Andre sa: «Hvordan kan et menneske som er en synder gjøre
slike tegn?» Og det ble strid blant dem.
17
De henvendte seg igjen til den blinde: «Hva sier du om ham siden han åpnet
øynene dine?» Han sa: «Han er en profet.»
18
Men Judeas ledere trodde ikke på det som ble fortalt om ham, at han hadde
vært blind og fått synet, før de hadde kalt til seg foreldrene til ham som hadde fått
synet.
19
De spurte dem og sa: «Er dette deres sønn, som dere sier ble født blind?
Hvordan kan han nå se?»
20
Hans foreldre svarte dem og sa: «Vi vet at dette er vår sønn, og at han ble født
blind.
21
Men hva det kommer av at han nå ser, det vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvem
som åpnet øynene hans. Han er gammel nok, spør ham selv! Han kan snakke for
seg selv.»
22
Dette sa foreldrene hans fordi de var redde for Judeas ledere, for de var nemlig
allerede blitt enige om at dersom noen bekjente ham som Ha Mashiach, skulle han
bli utstøtt av beit ha knesset3.
23
Derfor sa foreldrene hans: «Han er gammel nok, spør ham selv!»
24
Så kalte de for andre gang til seg mannen som hadde vært blind, og sa til ham:
«Gi Elohim æren! Vi vet at denne mannen er en synder.»
25
Han svarte og sa: «Om han er en synder, vet jeg ikke. En ting vet jeg: Selv om
jeg var blind, ser jeg nå.»
26
Da sa de til ham nok en gang: «Hva gjorde han med deg? Hvordan åpnet han
øynene dine?»
27
Han svarte dem: «Jeg har allerede fortalt dere det, og dere hørte ikke etter.
Hvorfor vil dere høre det en gang til? Vil også dere bli hans læresvenner?»
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28

Da hånte de ham og sa: «Du er læresvenn av ham, men vi er læresvenner av
Moshe.
29
Vi vet at Elohim talte til Moshe. Men hvor denne kommer fra, vet vi ikke.»
30
Mannen svarte og sa til dem: «Dette er da forunderlig, at dere ikke vet hvor han
er fra, og han åpnet øynene mine?
31
Vi vet da at Elohim ikke hører syndere. Men om noen tilber Elohim og gjør
Hans vilje, så hører Han ham.
32
Helt fra tidens begynnelse har det vært uhørt at noen åpnet øynene til en som
var født blind.
33
Hvis denne ikke var fra Elohim, kunne han ikke gjøre noe slikt.»
34
De svarte ham: «Du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss?»
Og de kastet ham ut.
35
Jashua fikk høre at de hadde kastet ham ut. Og da han hadde funnet ham, sa han
til ham: «Tror du på Elohims sønn?»
36
Han svarte og sa: «Hvem er han, Rav, så jeg kan tro på ham?»
37
Jashua sa til ham: «Du har allerede sett ham. Han som snakker med deg, han
er det.»
38
Da sa han: «Rav, jeg tror!» Og han bøyde seg ned for ham.
39
Jashua sa: «Til dom er jeg kommet inn i denne verden, så de som ikke ser,
skal få se, og de som ser, skal blindes.»
40
Noen av Perosheerne som var med ham, hørte da disse ord og sa til ham: «Er
vi også blinde?»
41
Jashua sa til dem: «Hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen synd.
Men nå sier dere: ‖Vi ser‖. Derfor består deres synd.

10 Jeg sier dere som sant er : Den som ikke går inn i sauekveen gjennom døren,
1

men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.
2
Men den som går inn gjennom døren, er fårenes hyrde2.
3
For ham åpner dørvokteren opp, og fårene hører hans røst, og han kaller sine
egne får ved navn og leder dem ut.
4
Når han fører sine egne får ut, går han foran dem. Fårene følger ham, for de
kjenner røsten hans.
5
Men en fremmed vil de slett ikke følge; de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke
røsten til den fremmede.»
6
Jashua brukte denne lignelsen, men de forstod ikke hva det var han sa til dem.
7
Da sa Jashua igjen til dem: «Jeg sier dere som sant er: Jeg er døren inn til fårene.
8
Alle som er kommet før meg, er tyver og røvere, men fårene hørte ikke på dem.
9
Jeg er døren. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå
inn og gå ut og finne beite.
10
Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er
kommet for at de skal ha liv og det i overflod.
11
Jeg er den gode hyrden. Den gode hyrden gir sitt liv for fårene.
12
Men en leiekar, en som ikke er hyrde, og som ikke eier fårene, når han ser
ulven komme, forlater han fårene og flykter. Og ulven kaster seg over fårene og sprer
dem.
13
Leiekaren flykter fordi han er en leiekar og ikke har omsorg for fårene.
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14

Jeg er den gode hyrden. Jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine.
Som Faderen kjenner meg, slik kjenner også jeg Faderen. Jeg gir mitt liv for
fårene.
16
Jeg har andre får, som ikke er av denne folden. Dem må jeg også lede, og de
skal høre min røst. Det skal være en flokk og en hyrde.
17
Derfor elsker min Far meg, fordi jeg gir mitt liv, for at jeg skal ta det igjen.
18
Ingen tar det fra meg, men jeg gir det av meg selv. Jeg har makt til å sette det
til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har jeg fått av min Far.»
19
Så ble det igjen splid blant folket på grunn av disse ordene.
20
Mange av dem sa: «Han har en shed3 og er gal. Hvorfor hører dere på ham?»
21
Andre sa: «Slike ord kan ikke være fra en som er besatt. Kan en shed 3 åpne
øynene på en blind?»
22
Chanukkah4 ble nå holdt i Jerushalaim, og det var vinter.
23
Jashua gikk omkring i templet, i Shlomos5 buegang.
24
Da flokket folk seg om ham og sa til ham: «Hvor lenge vil du holde oss i
spenning? Hvis du er Ha Mashiach, så si det rett ut.»
25
Jashua svarte dem: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke. De
gjerningene jeg gjør i min Fars navn, de vitner om meg.
26
Men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine får, som jeg sa til dere.
27
Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.
28
Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen
rive dem ut av min hånd.
29
Min Far, som har gitt dem til meg, er større enn alle. Og ingen er i stand til å
rive dem ut av min Fars hånd.
30
Jeg og Faderen, vi er ett.»6
31
Da tok folk igjen opp stener for å stene ham.
32
Jashua svarte dem: «Mange gode gjerninger fra min Far har jeg vist dere. For
hvilken av disse gjerningene stener dere meg?»
33
De svarte ham og sa: «For en god gjerning stener vi deg ikke, men for
bespottelse av Elohim, og fordi du som er et menneske gjør deg selv til Elohim.»
34
Jashua svarte dem: «Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er alle
Elohim?7
35
Hvis Han kalte dem Elohim, dem som Elohims ord kom til - og Tanakh8 kan
ikke gjøres ugyldig -,
36
kan dere da si om ham som Faderen helliget og sendte til verden: Du taler
bespottelig mot Elohim, fordi jeg sa: Jeg er Elohims sønn?
37
Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro meg ikke.
38
Men hvis jeg gjør dem, så tro gjerningene, selv om dere ikke tror meg, så dere
kan vite og tro at Faderen er i meg og jeg i Ham.»
39
Derfor forsøkte de på ny å gripe ham, men han gikk bort og slapp unna
hendene deres.
40
Igjen drog han tilbake til den andre siden av Jarden9, til det stedet hvor Johanan
først døpte, og der ble han.
41
Da var det mange som kom til ham, og de sa: «Johanan gjorde ingen tegn,
men alt det Johanan talte om denne var sant.»
42
Og mange kom til å tro på ham der.
15
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11 Det var en mann der som var syk, Eleazar fra Beit Hini , den byen hvor Miriam
1

2

og hennes søster Martha3 bodde.
2
Det var den Miriam som salvet Jashua med velduftende salveolje og tørket
føttene hans med håret sitt. Hennes bror, Eleazar, var syk.
3
Derfor sendte søstrene bud på ham og sa: «Rav, se, han som du elsker, er
syk.»
4
Da Jashua hørte det, sa han: «Denne sykdommen er ikke til døden, men for
Elohims æres skyld, for at Elohims sønn skal bli herliggjort ved den.»
5
Jashua elsket Martha og hennes søster og Eleazar.
6
Da Jashua hørte at han var syk, ble han ennå to dager på det stedet han var.
7
Deretter sier han til læresvennene sine: «La oss dra til Judea igjen.»
8
Læresvennene sa til ham: «Rav, nylig forsøkte folket å stene deg, og så drar du
dit igjen?»
9
Jashua svarte: «Er ikke en dag på tolv timer? Hvis noen vandrer om dagen,
snubler han ikke, for han ser denne verdens lys.
10
Men den som vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham.»
11
Alt dette sa han, og deretter sa han til dem: «Vår venn Eleazar sover, men jeg
drar for å vekke ham opp.»
12
Da sa læresvennene hans: «Rav, hvis han er sovnet, vil han bli frisk.»
13
Men Jashua hadde talt om hans død, mens de trodde at han snakket om vanlig
søvn.
14
Så sa Jashua rett ut til dem: «Eleazar er død.
15
For deres skyld er jeg glad jeg ikke var der, så dere kan få tro. Men la oss
likevel gå til ham.»
16
Toma4, som blir kalt Tvillingen, sa da til de andre læresvennene: «La oss også
dra, så vi kan dø sammen med ham.»
17
Da Jashua så kom frem, fant han at Eleazar allerede hadde ligget i graven i fire
dager.
18
Beit Hini lå like ved Jerushalaim, omtrent tre kilometer unna.
19
Mange fra Judea var kommet til kvinnene som var sammen med Martha og
Miriam, for å trøste dem i sorgen over deres bror.
20
Med det samme Martha hørte at Jashua kom, gikk hun ham i møte. Men
Miriam satt igjen i huset.
21
Martha sa da til Jashua: «Rav, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror
vært død.
22
Men også nå vet jeg at alt det du ber Elohim om, vil Elohim gi deg.»
23
Jashua sier til henne: «Din bror skal stå opp igjen.»
24
Martha sier til ham: «Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den
siste dag.»
25
Jashua sa til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal
leve, selv om han dør.
26
Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»
27
Hun sa til ham: «Ja, Rav, jeg tror at du er Ha Mashiach, Elohims sønn, han
som kommer til verden.»
28
Da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i all stillhet på sin søster Miriam og
sa: «Mesteren er her og kaller på deg.»
29
Med det samme hun hørte det, reiste hun seg straks opp og kom til ham.
30
Nå var Jashua ennå ikke kommet inn i byen, men var på det stedet der Martha
hadde møtt ham.
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31

De som var sammen med henne i huset og trøstet henne, så at Miriam brått
reiste seg og gikk ut. Da fulgte de med henne og sa: «Hun går til graven for å gråte
der.»
32
Da Miriam kom dit hvor Jashua var og fikk se ham, falt hun ned ved føttene
hans og sa til ham: «Rav, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død.»
33
Da Jashua så henne gråte og folket som kom sammen med henne, gråte, ble
han opprørt i ånden og beveget.
34
Han sa: «Hvor har dere lagt ham?» De sa til ham: «Rav, kom og se!»
35
Jashua gråt.
36
Da sa de: «Se hvor han elsket ham!»
37
Noen av dem sa: «Kunne ikke denne, han som åpnet den blindes øyne, også
ha gjort det slik at denne mannen slapp å dø?»
38
Da Jashua kom bort til graven, ble han igjen opprørt i sitt indre. Graven var en
hule, og en sten lå foran den.
39
Jashua sier: «Ta bort stenen!» Martha, den avdødes søster, sa til ham: «Rav,
han lukter allerede, for det er jo den fjerde dagen.»
40
Jashua sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Elohims
herlighet?»
41
Da tok de stenen bort fra stedet der den døde mannen lå. Jashua løftet blikket
og sa: «Far, jeg takker Deg for at Du har hørt meg.
42
Jeg vet at Du alltid hører meg, men på grunn av folkemengden som står rundt
her sa jeg dette, for at de skal tro at det er Du som har sendt meg.»
43
Da han hadde sagt alt dette, ropte han med høy røst: «Eleazar, kom ut hit!»
44
Han som hadde vært død, kom ut, ombundet på hender og føtter med likklær.
Ansiktet hans var omhyllet av en svetteduk. Jashua sa til dem: «Løs ham og la ham
gå!»
45
Mange av dem som var kommet til Miriam, og som hadde sett det Jashua gjorde,
kom da til tro på ham.
46
Men noen av dem gikk av sted til Perosheerne og fortalte dem om det Jashua
hadde gjort.
47
Da samlet yppersteprestene og Perosheerne Sanhedrin 5 og sa: «Hva skal vi
gjøre? For denne mannen gjør mange tegn.
48
Hvis vi lar ham fortsette på denne måten, vil alle komme til tro på ham, og
romerne vil komme og ta fra oss både stedet og folket."
49
Men en av dem, Qaiafa6, som var yppersteprest det året7, sa til dem: «Dere
forstår ingen ting,
50
og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at ett menneske dør for
folket, enn at hele folket går til grunne.»
51
Dette sa han ikke av seg selv. Men fordi han var yppersteprest det året 7,
profeterte han at Jashua skulle dø for folket.
52
Ja, ikke bare for dette folket, men også for at han skulle samle til ett de Elohims
barn som er spredt omkring8.
53
Fra den dag var de bestemt på å slå ham i hjel.
54
Derfor gikk ikke Jashua lenger åpenlyst omkring i Judea, men drog derfra til
landet like ved ørkenen, til en by som heter Efraim9. Der holdt han seg sammen med
læresvennene sine.
55
Men Pessach i Judea nærmet seg, og før Pessach dro mange fra landet opp til
Jerushalaim for å rense seg.
56
De lette da etter Jashua, og snakket seg imellom mens de stod i templet: «Hva
tror dere, kommer han ikke til høytiden i det hele tatt?»
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57

Både yppersteprestene og Perosheerne hadde gitt befaling om at dersom noen
visste hvor han var, skulle han melde fra om det, så de kunne gripe ham.

12 Seks dager før Pessach kom Jashua til Beit Hini , der Eleazar bodde, han som
1

hadde vært død, og som han hadde vekket opp fra de døde.
2
Der laget de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, mens Eleazar var en av
dem som satt til bords med ham.
3
Da tok Miriam et pund meget kostbar olje av nardus, salvet Jashuas føtter og
tørket dem med håret sitt. Huset ble fylt av duften av salveoljen.
4
Men en av læresvennene hans, Jehuda Ben Shimeon fra Qriot, han som skulle
forråde ham, sa:
5
«Hvorfor ble ikke denne velduftende salveoljen solgt for tre hundre denarer og
pengene gitt til de fattige2?»
6
Dette sa han ikke fordi han brydde seg om de fattige2, men fordi han var en tyv
og hadde pengekassen, og han tok stadig av det som ble lagt i den.
7
Men Jashua sa: «La henne være i fred! Hun har gjemt denne oljen til dagen for
min gravferd.
8
De fattige har dere jo alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»
9
Mange mennesker i Judea visste nå at han var der. Og de kom, ikke bare for
Jashuas skyld, men også for å se Eleazar, som han hadde vakt opp fra de døde.
10
Men yppersteprestene besluttet å drepe Eleazar også,
11
for på grunn av ham gikk mange fra Judea ut dit, og de trodde på Jashua.
12
Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden. Da de hørte at Jashua
var på vei til Jerushalaim,
13
tok de grener av palmetrær og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna!
Velsignet være han som kommer i JHVHs navn! Israels Konge!
14
Da Jashua hadde funnet et ungt esel, satte han seg på det, slik det er skrevet:
15
Frykt ikke, Tzions datter. Se, din konge kommer, sittende på en eselfole.
16
Læresvennene hans forstod ikke alt dette til å begynne med. Men da Jashua
var herliggjort, husket de at alt dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette
for ham.
17
Folkeskaren vitnet derfor om dette, de som hadde vært sammen med ham da
han kalte Eleazar ut fra graven og reiste ham opp fra de døde.
18
Derfor gikk også folket ham i møte, fordi de hørte at han hadde gjort dette
tegnet.
19
Perosheerne sa da til hverandre: «Dere ser at dere ikke får utrettet noe. Se, all
verden følger etter ham!»
20
Blant dem som kom opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere 3.
21
De kom til Filip4, som var fra Beit Tzaidah5 i Galil, og spurte ham og sa: «Adon6,
vi vil se Jashua.»
22
Filip kom og fortalte dette til Enosh, og deretter sa Enosh og Filip det til Jashua.
23
Men Jashua svarte dem med å si: «Timen er kommet da ben adam skal bli
herliggjort.
24
Jeg sier dere som sant er: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det
bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.
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25

Den som elsker sin sjel, skal miste den, men den som hater sin sjel i denne
verden, skal bevare den til evig liv.
26
Hvis noen tjener meg, må han følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener
være. Hvis noen tjener meg, skal min Far ære ham.
27
Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time? Nei,
nettopp derfor er jeg kommet, til denne time.
28
Far, herliggjør ditt navn!» Da kom en røst fra himmelen, som sa: «Jeg har
allerede herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.»
29
Folket som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: «En
engel har talt til ham.»
30
Jashua svarte med å si: «Denne røsten kom ikke for min skyld, men for deres
skyld.
31
Nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut.
32
Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»
33
Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø.
34
Folket svarte ham: «Vi har hørt ut fra loven at ha Mashiach forblir til evig tid.
Hvordan kan du da si: Ben Adam skal bli løftet opp? Hvem er denne ben adam?»
35
Da sa Jashua til dem: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Vandre mens
dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i mørket, vet
ikke hvor han går.
36
Tro på lyset, mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Dette sa
Jashua, og så drog han bort og ble skjult for dem.
37
Men selv om han hadde gjort så mange tegn fremfor dem, trodde de ikke på ham,
38
for at profeten Jeshajahu 7 ord skulle bli oppfylt, slik han har sagt: Jahve, hvem
trodde vårt budskap? Og for hvem ble Jahves arm åpenbart?
39
Derfor kunne de ikke tro, for Jeshajahu sa også:
40
Han har forblindet deres øyne og forherdet deres hjerter, så de ikke skulle se
med øynene og ikke forstå med hjertet og vende om, så jeg kunne lege dem.
41
Alt dette sa Jeshajahu da han så hans herlighet og talte om ham.
42
Likevel var det mange, selv blant rådsherrene, som trodde på ham. Men på grunn
av Perosheerne bekjente de ham ikke, så de ikke skulle bli utstøtt fra beit ha
knesset8.
43
For de elsket ære fra mennesker høyere enn ære fra Elohim.
44
Men Jashua ropte og sa: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på Ham
som sendte meg.
45
Og den som ser meg, ser Ham som har sendt meg.
46
Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal
bli i mørket.
47
Hvis noen hører mine ord og ikke tror, dømmer ikke jeg ham. For jeg kom ikke
for å dømme verden, men for å frelse verden.
48
Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, har det som dømmer ham,
ordet som jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.
49
For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen som har sendt meg, gav meg
bud om hva jeg skulle si og hva jeg skulle tale.
50
Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, taler jeg slik som Faderen
har sagt meg.»
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13 Det var før Pessach og Hag ha Matzot . Jashua visste nå at hans tid var
1

kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Som han hadde elsket
sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste.
2
Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Jehuda Ben
Shimeon fra Qriot, at han skulle forråde ham.
3
Jashua visste at Faderen hadde overgitt alt i hans hender, og at han var
kommet fra Elohim og skulle gå til Elohim.
4
Da reiste han seg opp fra måltidet og la fra seg klærne sine, tok et håndkle og
bandt det rundt seg.
5
Deretter fylte han vann i et fat og begynte å vaske læresvennenes føtter og
tørke dem med håndkleet han hadde rundt seg.
6
Så kom han til Shimeon Keifa. Og Keifa sa til ham: «Rav, vasker du føttene
mine?»
7
Jashua svarte og sa til ham: «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå
det senere.»
8
Keifa sa til ham: «Du skal slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet!»
Jashua svarte ham: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg.»
9
Shimeon Keifa sa til ham: «Rav, ikke bare føttene mine, men også hendene og
hodet!»
10
Jashua sa til ham: «Den som er badet, trenger bare å vaske føttene, for han er
ren over det hele. Også dere er rene, men ikke alle.»
11
For han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle
rene.»
12
Da han så hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne sine og lagt seg
ned igjen, sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort med dere?
13
Dere kaller meg Rav og Adon2 og det med rette, for det er jeg.
14
Hvis da jeg som er deres Rav og Mester, har vasket føttene deres, skylder
også dere å vaske føttene til hverandre.
15
Nå har jeg gitt dere et eksempel, for at dere skal gjøre som jeg har gjort mot
dere.
16
Sannelig, sannelig sier jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller
ikke er den som er utsendt, større enn han som har sendt ham.
17
Hvis dere skjønner dette, er dere salige, så sant dere gjør det.
18
Jeg taler ikke om alle av dere. Jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men for at Tanakh kan
bli oppfylt: « Han som eter brød med meg, har løftet sin hæl mot meg.»
19
Nå forteller jeg dere dette før det skjer, slik at dere, når det går i oppfyllelse,
kan tro jeg er3.
20
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tar imot den som jeg sender, tar imot
meg. Og den som tar imot meg, tar imot Ham som har sendt meg.»
21
Da Jashua hadde sagt dette, ble han rystet i ånden, vitnet og sa: «Sannelig,
sannelig sier jeg dere: En av dere skal svike meg.»
22
Da så læresvennene på hverandre og undret seg over hvem han snakket om.
23
En av læresvennene, den som Jashua elsket, satt ved Jashuas side og lente
seg mot ham.
24
Shimeon Keifa gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var han
snakket om.
25
Da lente han seg bakover mot Jashuas og sa til ham: «Rav, hvem er det?»
26
Jashua svarer: «Det er ham jeg gir et stykke brød når jeg har dyppet det.» Etter
å ha dyppet brødet ga han det til Jehuda Ben Shimeon fra Qriot 4.
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27

Etter at Jehuda hadde fått brødstykket, for satan inn i ham. Da sa Jashua til
ham: «Det du gjør, gjør det snart!»
28
Men ingen ved bordet forsto hvorfor han sa dette til ham.
29
For noen tenkte at siden Jehuda hadde pengekassen, hadde Jashua sagt til
ham: «Kjøp det vi trenger til høytiden,» eller de tenkte at han skulle gi noe til de
fattige.
30
Etter at Jehuda hadde tatt imot brødstykket, gikk han straks ut. Og det var natt.
31
Da han hadde gått ut, sa Jashua: «Nå er Ben Adam herliggjort, og Elohim er
herliggjort i ham.
32
Hvis Elohim er herliggjort i ham, skal Elohim også herliggjøre ham i seg selv,
og Han skal snart herliggjøre ham.
33
Venner5! Jeg skal være hos dere en liten stund ennå. Dere kommer til å lete
etter meg. Og som jeg sa til folket: Dit hvor jeg går, kan dere ikke komme, det sier jeg
nå også til dere.
34
Et nytt bud gir jeg dere: at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere,
skal dere elske hverandre.
35
Av dette skal alle forstå at dere er mine læresvenner, om dere har kjærlighet til
hverandre.»
36
Shimeon Keifa sier til ham: «Rav, hvor går du?» Jashua svarte ham: «Dit jeg går
kan du ikke følge meg nå. Men du skal følge meg senere.»
37
Keifa sier til ham: «Rav, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil gi min sjel for
deg.»
38
Jashua svarte ham: «Vil du gi din sjel for meg? Jeg sier deg som sant er:
Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger.»

14 «La ikke deres hjerte forferdes! Dere tror på Elohim, tro også på meg
2

I min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville jeg ha sagt dere det. Jeg går for å
gjøre i stand et sted for dere.
3
Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta
dere til meg. For der jeg er, der skal også dere være.
4
Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien.»
5
Toma sier til ham: «Rav, vi vet ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien?»
6
Jashua sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen
uten ved meg.
7
Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere Ham
og har sett Ham.»
8
Filip sier til ham: «Rav, vis oss Faderen, og det er nok for oss.»
9
Jashua sier til ham: «Så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg
ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Så hvordan kan du si: Vis oss
Faderen?
10
Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ordene som jeg taler til
dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, Han gjør sine
gjerninger.
11
Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Hvis ikke, så tro meg for selve
gjerningenes skyld.
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12

Jeg sier dere som sant er: Den som tror på meg, han skal også gjøre de
gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min
Far.
13
Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, så Faderen skal bli
herliggjort i sønnen.
14
Dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det.
15
Hvis dere elsker meg, så hold mine bud.
16
Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen veileder1, som skal bli hos
dere til evig tid,
17
sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden verden hverken ser eller
kjenner JHVHs ånd. Men dere kjenner ånden, for JHVHs ånd blir hos dere og skal
være i dere.
18
Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.
19
Ennå en liten stund og verden skal ikke se meg lenger, men dere skal se meg. For
jeg lever, og dere skal leve.
20
På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far og dere i meg og jeg i dere.
21
Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den
som elsker meg, skal bli elsket av min Far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg
for ham.»
22
Jehuda, ikke Jehuda Ben Shimeon fra Qriot, sier til ham: «Rav, hva er grunnen
til at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?»
23
Jashua svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord. Og
min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham, og vi skal ha vår bolig hos ham.
24
Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Og ordet som dere hører er
ikke mitt, men Faderens, Han som har sendt meg.
25
Alt dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.
26
Men den hellige ånd, som Faderen vil sende i mitt navn, skal lære dere alle ting
og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
27
Fred etterlater jeg dere, Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere.
Bli ikke redde, og la heller ikke hjertet gripes av frykt!
28
Dere har hørt at jeg har sagt til dere: Jeg går bort og kommer tilbake til dere.
Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere fordi jeg sa: Jeg går til Faderen. For
min Far er større enn meg.
29
Nå har jeg fortalt dere det før det kommer, så dere kan tro når det kommer.
30
Heretter skal jeg ikke tale så mye med dere, for denne verdens fyrste kommer,
og han har ingenting i meg.
31
Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, så gjør jeg slik Faderen har
gitt meg befaling om. Stå opp, la oss gå herfra!

15 Jeg er det sanne vintreet, og min Far er vingårdsmannen.
2

Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer
frukt, beskjærer Han, så den kan bære mer frukt.
3
Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.
4
Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv,
uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg.
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5

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye
frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe.
6
Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler
dem og kaster dem på ilden, og de brenner.
7
Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det
skal bli gjort for dere.
8
I dette er min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være mine
læresvenner.
9
Slik som Faderen har elsket meg, på samme måten har også jeg elsket dere. Bli i
min kjærlighet!
10
Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, på samme måte som jeg
har holdt min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.
11
Dette har jeg talt til dere for at min glede skal bli i dere, og for at deres glede
skal bli fullkommen.
12
Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.
13
Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sin sjel for sine venner.
14
Dere er mine venner, når dere gjør alt det jeg befaler dere.
15
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør.
Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gjort kjent for
dere.
16
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og
bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i mitt navn,
skal Han gi dere.
17
Dette befaler jeg dere, for at dere skal elske hverandre.
18
Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hatet dere.
19
Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere ikke er av
verden, men fordi jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.
20
Husk det ordet jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de
forfulgt meg, skal de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, skal de også holde
deres.
21
Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, siden de ikke kjenner
Ham som har sendt meg.
22
Hadde ikke jeg kommet og talt til dem, ville de ikke hatt synd, men nå har de
ingen unnskyldning for sin synd.
23
Den som hater meg, hater også min Far.
24
Hadde jeg ikke gjort gjerninger iblant dem som ingen andre har gjort, ville de
ikke hatt synd. Men nå har de sett dem, og de har hatet både meg og min Far.
25
Men dette skjedde for at det ordet skulle bli oppfylt som er skrevet i deres lov:
De hatet meg uten grunn.
26
Når trøsteren, kommer, som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd,
som går ut fra Faderen, da vil den1 vitne om meg.
27
Dere skal også vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

16 Alt dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.
2

De skal utstøte dere av beit ha knesset. Ja, den tid kommer da hver den som
dreper dere, skal tro at han gjør Elohim en tjeneste.
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3

Dette skal de gjøre mot dere fordi de hverken har kjent Faderen eller meg.
Men dette har jeg sagt til dere, slik at når tiden kommer, kan dere huske at jeg
har fortalt dere det. Alt dette sa jeg ikke til dere fra begynnelsen av, for da var jeg hos
dere.
5
Men nå går jeg bort til Ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg: Hvor
går du?
6
Men fordi jeg har sagt dere alt dette, har sorg fylt dere.
7
Likevel sier jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at jeg går bort. For
hvis jeg ikke går bort, kommer ikke trøsteren1 til dere. Men hvis jeg går bort, skal jeg
sende den2 til dere 8 Når den kommer, skal den overbevise verden om synd og om
rettferdighet og om dom.
9
Om synd, fordi de ikke tror på meg,
10
om rettferdighet, fordi jeg går til min Far og dere ikke ser meg lenger,
11
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
12
Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.
13
Men når den2, sannhetens ånd, kommer, skal den2 veilede dere til hele
sannheten. For den skal ikke tale ut fra seg selv, men det den hører skal den tale. Og
den2 skal forkynne dere de ting som skal komme.
14
Den2 skal herliggjøre meg, for den2 skal ta av det som er mitt og forkynne det
for dere.
15
Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at den2 skal ta av det som er mitt
og forkynne det for dere.
16
Om en liten stund skal dere ikke se meg lenger. Og enda en liten stund, og dere
skal se meg igjen, for jeg går til Faderen.
17
Da sa noen av læresvennene hans til hverandre: «Hva er det han sier til oss:
Enda en liten stund, og dere ser meg ikke lenger, og enda en liten stund, og dere
skal se meg igjen? Og: For jeg går til Faderen?»
18
Derfor sa de: «Hva er det han sier: En liten stund? Vi forstår ikke hva han sier.»
19
Nå visste Jashua at de ville spørre ham, og han sa til dem: «Spør dere
hverandre om det jeg sa: Enda en liten stund, og dere ser meg ikke lenger. Og enda
en liten stund, og dere skal se meg?
20
Jeg sier dere som sant er: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede
seg. Og dere skal sørge, men deres sorg skal vendes til glede.
21
Når en kvinne har fødselsveer, har hun sorg fordi tiden hennes er kommet. Men
så snart hun har født barnet, husker hun ikke smerten sin lenger, i glede over at et
menneske er blitt født til verden.
22
Dere har altså sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal fryde
seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
23
På den dagen skal dere ikke be meg om noe. Jeg sier dere som sant er: Hva
som helst dere ber Faderen om i mitt navn, det skal Han gi dere.
24
Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres
kan være fullkommen.
25
Dette har jeg talt til dere i lignelser. Men den tid kommer da jeg ikke lenger skal
tale til dere i lignelser, men jeg skal fortelle dere rett ut om Faderen.
26
På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be til
Faderen for dere.
27
For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og har trodd at jeg kom
fra Elohim.
28
Jeg kom fra Faderen og er kommet inn i verden. Jeg forlater verden igjen og
går til Faderen.»
4
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29

Læresvennene hans sier til ham: «Se, nå snakker du rett ut og bruker ikke
lignelser!
30
Nå vet vi at du vet alt og trenger ikke at noen spør deg. Derfor tror vi at du er
utgått fra Elohim.»
31
Jashua svarte dem: «Tror dere nå?
32
Se, timen kommer, ja den er nå kommet, når dere skal bli spredt, hver til sitt
eget, og la meg bli alene igjen. Likevel er jeg ikke alene, for Faderen er med meg.
33
Alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha
trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden.»

17 Disse ordene talte Jashua, løftet blikket mot himmelen og sa: «Far, tiden er
kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn også kan herliggjøre deg,
2
slik du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skulle gi evig liv til alle dem
som du har gitt ham.
3
Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Elohim, og
Jashua Ha Mashiach, ham som du har utsendt.
4
Jeg har herliggjort deg på jorden; Jeg har fullført det verk du har gitt meg å
gjøre.
5
Og nå, Far, herliggjør meg hos deg selv med den herlighet som jeg hadde hos
deg før verden ble til.
6
Jeg har åpenbart ditt navn1 for de menneskene som du har gitt meg av verden. De
var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord.
7
Nå har de erkjent at alt det som du har gitt meg, er fra deg.
8
For jeg har gitt dem de ord som du har gitt meg. Og de har tatt imot dem, og de
har i sannhet erkjent at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg.
9
Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for
de er dine.
10
Og alle mine er dine, og dine er mine, og jeg er herliggjort i dem.
11
Nå er jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg.
Hellige Far, bevar dem i ditt navn1, dem som du har gitt meg, så de kan være ett, slik
som vi er ett.
12
Mens jeg var sammen med dem i verden, bevarte jeg dem i ditt navn. Dem du
gav meg har jeg bevart, og ingen av dem gikk fortapt, bortsett fra fortapelsens sønn,
for at Tanakh skulle bli oppfylt.
13
Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min
fulle glede i seg.
14
Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden,
slik som jeg ikke er av verden.
15
Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra
det onde.
16
De er ikke av verden2, slik som jeg ikke er av verden2.
17
Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.
18
Slik som du har utsendt meg til verden2, har også jeg utsendt dem til verden2.
19
For deres skyld helliger jeg meg, for at også de skal være helliget i sannheten.
20
Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på meg ved
deres ord.
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21

Jeg ber at de alle må være ett, slik som du, Far, er i meg og jeg i deg, at også
de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.
22
Og den herlighet som du gav meg, har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik
som vi er ett:
23
Jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden
kan forstå at du har utsendt meg, og at du har elsket dem, slik som du har elsket
meg.
24
Far, jeg vil at også de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, og at
de kan se min herlighet, den som du har gitt meg. For du elsket meg før verdens
grunnvoll ble lagt.
25
Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har
erkjent at du sendte meg.
26
Jeg har kunngjort ditt navn1 for dem og skal kunngjøre det, for at den kjærlighet
som du elsket meg med, skal være i dem og jeg i dem.

18 Da Jashua hadde sagt dette, gikk han ut sammen med læresvennene sine og
gikk over Qidron1 bekken. Der var det en have som han og læresvennene hans gikk
inn i.
2
Også Jehuda, som svek ham, kjente stedet, for Jashua hadde ofte vært der
sammen med læresvennene sine.
3
Jehuda tar med seg en avdeling soldater og vakter fra yppersteprestene og
perosheerne, og kommer dit med fakler, lamper og våpen.
4
Jashua, som visste om alt dette som skulle komme over ham, gikk da frem og
sa til dem: «Hvem leter dere etter?»
5
De svarte ham: «Jashua fra Natzeret.» Jashua sa til dem: Det er jeg2. Jehuda,
som svek ham, stod også sammen med dem.
6
Idet han sa til dem: « Det er jeg2» trakk de seg tilbake og falt til jorden.
7
Da spurte han dem igjen: «Hvem er det dere leter etter?» Og de sa: «Jashua fra
Natzeret.»
8
Jashua svarte: «Jeg har sagt dere at det er jeg2. Hvis dere leter etter meg, så la
disse gå sin vei»,
9
for at det han hadde sagt skulle bli oppfylt: «Av dem du ga meg har jeg ikke
mistet noen.»
10
Shimeon Keifa hadde et sverd, og nå trakk han det, slo yppersteprestens tjener
og hogg av det høyre øret hans. Tjenerens navn var Melekh3.
11
Da sa Jashua til Keifa: «Stikk sverdet i sliren! Skal jeg ikke drikke det begeret
som min Far har gitt meg?»
12
Avdelingen med soldater og høvedsmannen og vaktene til Judeerne4 tok da
Jashua og bandt ham.
13
Først førte de ham bort til Hcanan5, for han var svigerfar til Qaiafa6 som var
yppersteprest det året.
14
For det var Qaiafa som hadde gitt Judeas ledere det rådet at det var gagnlig at
ett menneske døde i stedet for folket.
15
Men Shimeon Keifa fulgte etter Jashua, og det samme gjorde en annen
læresvenn. Denne læresvennen var kjent av ypperstepresten og gikk sammen med
Jashua inn på yppersteprestens gårdsplass.
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16

Men Keifa stod utenfor ved døren. Den andre læresvennen, som var kjent av
ypperstepresten, gikk da ut og snakket med henne som passet døren, og førte Keifa
inn.
17
Tjenestepiken som passet døren sier da til Keifa: «Er ikke du også en av
læresvennene til denne mannen?» Han sier: «Det er jeg ikke.»
18
Tjenerne og vaktene hadde laget en kullild, og de stod der og varmet seg, for
det var kaldt. Og Keifa stod sammen med dem og varmet seg.
19
Ypperstepresten spurte da Jashua om læresvennene hans og læren hans.
20
Jashua svarte ham: «Jeg har talt åpent ut til verden. Jeg underviste stadig i beit
ha knesset og i templet, hvor folket alltid møtes. Og jeg har ikke talt noe i det skjulte.
21
Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg, hva jeg sa til dem.
Sannelig, de vet hva jeg har sagt.»
22
Da han hadde sagt dette, var det en av vaktene som stod der, som slo Jashua
med håndflaten og sa: «Svarer du ypperstepresten på den måten?»
23
Jashua svarte ham: «Talte jeg urett, da bevis det. Men talte jeg rett, hvorfor slår
du meg da?»
24
Da sendte Hcanan ham bundet til ypperstepresten Qaiafa.
25
Imens stod Shimeon Keifa og varmet seg. Da sa de til ham: «Er ikke også du en
av læresvennene hans?» Han nektet på det og sa: «Det er jeg ikke!»
26
En av tjenerne til ypperstepresten, en slektning av ham som Keifa hadde
hugget øret av, sier: «Så jeg deg ikke i haven sammen med ham?»
27
Keifa nektet igjen, og straks var det en hane som gol.
28
Så førte de Jashua fra Qaiafa til landshøvdingens borg. Det var tidlig om
morgenen. Men selv gikk de ikke inn i landshøvdingens borg, for at de ikke skulle bli
urene, men kunne være i stand til å spise Pessach måltidet7.
29
Da gikk Pilatos ut til dem og sa: «Hvilken anklage fører dere mot denne
mannen?»
30
De svarte og sa til ham: «Hvis han ikke hadde vært en som gjorde onde
gjerninger, ville vi ikke ha overlatt ham til deg.»
31
Da sa Pilatos til dem: «Dere kan ta ham og dømme ham etter deres lov.» De
svarte ham da: «Det er ikke tillatt for oss å ta livet av noen»
32
Dette var for at Jashuas ord skulle bli oppfylt, det som han sa da han gjorde
kjent hva slags død han skulle lide.
33
Da gikk Pilatos tilbake inn i landshøvdingens borg, kalte Jashua til seg og sa til
ham: «Er du jødenes konge?»
34
Jashua svarte ham: «Taler du dette av deg selv, eller har andre fortalt deg
dette om meg?»
35
Pilatos svarte: «Er vel jeg jøde? Ditt eget folk og yppersteprestene har overgitt
deg til meg. Hva har du gjort?»
36
Jashua svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Hadde mitt rike vært av
denne verden, ville mine tjenere ha kjempet, slik at jeg ikke skulle bli overgitt til
Judeas ledere. Men nå er ikke mitt rike herfra.»
37
Da sa Pilatos til ham: «Er du da ikke konge?» Jashua svarte: «Du sier med
rette at jeg er en konge. Til det er jeg født, og til det er jeg kommet inn i verden, at jeg
skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.»
38
Pilatos sier til ham: «Hva er sannhet?» Da han hadde sagt dette, gikk han ut
igjen til Judeas ledere og sier til dem: «Jeg finner ingen skyld hos ham.
39
Men dere har den skikk at jeg skal løslate en for dere ved Pessach . Vil dere så at
jeg skal løslate jødenes konge for dere?»40 Da ropte de alle igjen og sa: «Ikke ham,
men Bar Abba8!» Men Bar Abba var en røver.
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19 Så tok Pilatos Jashua og lot ham piske.
2

Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de tok på
ham en purpurkappe.
3
Så sa de: «Vær hilset, jødenes konge!» Og de slo ham med nevene.
4
Så gikk Pilatos ut igjen og sier til dem: «Se, jeg fører ham ut til dere for at dere
skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham.»
5
Da kom Jashua ut, og Han bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatos sier til
dem: «Se dette mennesket!»
6
Da yppersteprestene og vaktene så ham, ropte de og sa: «Korsfest ham,
korsfest ham!» Pilatos sier til dem: «Ta ham dere og korsfest ham, jeg finner ingen
skyld hos ham.»
7
Judeas ledere svarte ham: «Vi har en lov, og etter vår Torah er han skyldig til å
dø, for han har gjort seg selv til Elohims sønn.»
8
Da Pilatos hørte dette, ble han enda reddere.
9
Han gikk på ny inn i borgen og sier til Jashua: «Hvor er du fra?» Men Jashua ga
ham ikke noe svar.
10
Da sier Pilatos til ham: «Vil du ikke snakke med meg? Vet du ikke at jeg har
makt til å korsfeste deg, og makt til å løslate deg?»
11
Jashua svarte: «Du hadde ingen som helst makt over meg hvis den ikke hadde
vært gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav meg til deg, større synd.»
12
Fra da av prøvde Pilatos å løslate ham, men Judeas ledere ropte og sa: «Hvis
du lar denne gå, er du ikke keiserens venn. Hver den som gjør seg selv til konge,
taler imot keiseren.»
13
Da Pilatos hørte dette ordet, førte han Jashua ut og satte seg i dommersetet på
den plassen som kalles Gabta1.
14
Det var nå forberedelsesdagen til Pessach og omkring den sjette time. Og
Pilatos sier til Judeas ledere: «Se, kongen deres!»
15
Men de ropte: «Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» Pilatos sier til
dem: «Skal jeg korsfeste kongen deres?» Yppersteprestene svarte: «Vi har ingen
annen konge enn keiseren! 2»
16
Da overgav han ham til å korsfestes. Så grep de Jashua og førte ham bort.
17
Og han bar selv sitt kors, og gikk ut til et sted som ble kalt Gulgolet3.
18
Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og
Jashua midt imellom.
19
Pilatos skrev en tittel og festet den på korset. Og der stod det skrevet:
‖Jashua fra Natzeret, Jødenes konge.‖
20

Denne tittelen fikk mange lese, for stedet der Jashua ble korsfestet lå nær
byen, og det var skrevet på hebraisk, gresk og latin.
21
Derfor sa yppersteprestene til Pilatos: «Skriv ikke jødenes konge, men at han
sa: Jeg er jødenes konge.»
22
Pilatos svarte: «Det jeg skrev, det skrev jeg.»
23
Da soldatene hadde korsfestet Jashua, tok de klærne hans og delte dem i fire
deler, en del til hver soldat. De tok også kjortelen. Men kjortelen var uten søm, vevd
fra toppen i ett stykke.
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24

Derfor sa de til hverandre: «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om
den for å se hvem som skal ha den.» Det var for at Tanakh skulle bli oppfylt, som
sier: De delte mine klær mellom seg, og om min kjortel kastet de lodd. Da gjorde
soldatene dette.
25
Men ved Jashuas kors stod hans mor og hans mors søster, Miriam, Qlofas4 hustru,
og Miriam fra Magdala 5.
26
Da Jashua så at hans mor og læresvennen som han elsket stod der, sier han til
sin mor: «Mor, se, din sønn!»
27
Så sier han til læresvennen: «Se, din mor!» Fra den stund tok denne
læresvennen henne med hjem til seg.
28
Deretter, da Jashua visste at alt var fullført for at Tanakh skulle bli oppfylt, sier han:
«Jeg tørster!»
29
Nå stod det et kar fullt av sur vin der. De fylte en svamp med vinen, satte den
på en isop stilk og holdt den opp til munnen hans.
30
Da Jashua hadde fått den sure vinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han
hodet og oppga ånden.
31
Siden det var forberedelsesdagen6, og for at de døde legemene ikke skulle bli
hengende på korset på sabbaten - denne sabbaten var nemlig en stor sabbat7 -, ba
judeerne8 Pilatos om at benene skulle bli brutt på dem, og at de måtte bli tatt bort.
32
Da kom soldatene og brøt benene på den første og den andre som var
korsfestet sammen med ham.
33
Men da de kom til Jashua og så at han allerede var død, brøt de ikke benene
hans.
34
Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod
og vann.
35
Han som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Og han vet
at han forteller sannheten, slik at dere kan tro.
36
For alt dette skjedde for at Tanakh skulle bli oppfylt: Ikke ett av hans ben skal
bli brutt.
37
Dessuten står det et annet sted i Skriften: De skal se på ham som de har
gjennomboret.
38
Josef fra Ramah9 var en læresvenn av Jashua, men han var det i hemmelighet av
frykt for Judeas ledere. Nå spurte han Pilatos om han kunne få ta ned Jashuas
legeme. Og Pilatos gav ham tillatelse til det. Så kom han og tok ned Jashuas legeme.
39
Naqdimon, som første gangen kom til Jashua om natten, kom også. Han hadde
med seg en blanding av myrra og aloe, omtrent hundre litrin (ca. trettitre kilo).
40
Så tok de Jashuas legeme og svøpte det inn i lintøy med velluktende salveolje,
slik begravelsesskikken er.
41
På det stedet han var blitt korsfestet, var det en have, og i haven var det en ny
grav som ingen ennå var blitt lagt i.
42
Der la de Jashua raskt, i den nye gravhulen som var nær ved, fordi det var
beredelsesdagen6 før påsken.

20 Men på den første dag i uken kom Miriam fra Magdala tidlig til graven, mens
det ennå var mørkt. Og hun så at stenen var blitt tatt bort fra graven.
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2

Da løp hun og kom til Shimeon Keifa og til den andre læresvennen som Jashua
elsket, og sa til dem: «De har tatt Jashua bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har
lagt ham.»
3
Derfor gikk Keifa ut sammen med den andre læresvennen, og de kom til graven.
4
Så løp de begge sammen, og den andre læresvennen løp fortere enn Keifa og
kom først til graven.
5
Da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne ligge der. Likevel gikk han
ikke inn.
6
Så kom Shimeon Keifa etter ham, og han gikk inn i graven. Og han så linklærne
ligge der.
7
Svetteduken som hadde vært rundt hodet hans, lå ikke sammen med linklærne,
men var foldet sammen på et sted for seg selv.
8
Nå gikk den andre læresvennen, som hadde kommet først til graven, også inn.
Og han så og trodde.
9
For de forsto ennå ikke skriften, at han måtte stå opp fra de døde.
10
Da gikk læresvennene tilbake til sine hjem.
11
Men Miriam stod utenfor ved graven og gråt. Mens hun gråt, bøyde hun seg og så
inn i graven.
12
Hun så to engler1 i hvite klær sitte der Jashuas legeme hadde ligget, den ene
ved hodet og den andre ved føttene.
13
Da sa de til henne: «Hvorfor gråter du?» Hun svarte dem: «Fordi de har tatt min
mester bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.»
14
Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og så Jashua stå der, men hun
visste ikke at det var Jashua.
15
Jashua sa til henne: «Hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?» Hun trodde det
var gartneren og sa til ham: «Adon2, hvis det er du som har båret ham bort, så si meg
hvor du har lagt ham, så skal jeg hente ham.»
16
Jashua sa til henne: «Miriam!» Hun snudde seg og sa til ham: «Rabbani!» 3
17
Jashua sa til henne: «Ikke rør meg, for jeg er ennå ikke fart opp til min Far. Men
gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, og til min
Elohim og deres Elohim.»
18
Miriam fra Magdala kom og fortalte læresvennene at hun hadde sett Jashua,
og at han hadde sagt dette til henne.
19
Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der
læresvennene var samlet av frykt for judeerne4. Da kom Jashua og stod midt iblant
dem og sier til dem: «Shalom alechem!» 5
20
Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene sine og siden sin.
Læresvennene ble glade da de så Jashua.
21
Igjen sa Jashua til dem: «Shalom alechem! Som Faderen har utsendt meg,
sender også jeg dere.»
22
Da han hadde sagt dette, pustet han på dem og sa til dem: «Ta imot den
hellige ånd!
23
Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for
noen, er de fastholdt.»
24
Men Toma6, som var en av de tolv, var ikke sammen med dem da Jashua kom.
25
De andre læresvennene sa til ham: «Vi har sett Jashua.» Men han sa til dem:
«Hvis jeg ikke får se merkene etter naglene i hendene hans og får sette fingeren min
i merkene etter naglene og får legge hånden min i siden hans, kan jeg slett ikke tro.»
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26

Åtte dager senere var læresvennene hans inne igjen, og Toma var med dem.
Jashua kom mens dørene var lukket, og stod midt iblant dem og sa: «Shalom
alechem!»
27
Deretter sier han til Toma: «Kom med fingeren din og se hendene mine! Og
kom med hånden din og legg den i min side! Vær ikke vantro, men troende!»
28
Toma svarte og sa til ham: «Min herre og min gud!» 7
29
Jashua sier til ham: «Fordi du har sett meg, Toma, har du kommet til tro. Salige
er de som ikke har sett og likevel tror.»
30
Også mange andre tegn gjorde Jashua fremfor læresvennene sine, tegn som ikke
er nedskrevet i denne boken.
31
Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jashua er Ha Mashiach,
Elohims sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i navnet hans.

21 Siden åpenbarte Jashua seg på nytt for læresvennene ved Tivariahsjøen , og
1

han viste seg på denne måten:
2
Shimeon Keifa, Toma, Natanael fra Qanah i Galil, Zavdai sønnene og to andre
av læresvennene hans var sammen.
3
Shimeon Keifa sa til dem: «Jeg går ut for å fiske.» De sa til ham: «Vi går også
med deg.» De drog da ut og gikk straks i båten, men den natten fikk de ingenting.
4
Men da det var blitt morgen, stod Jashua på stranden. Likevel visste ikke
læresvennene at det var Jashua.
5
Da sa Jashua til dem: «Hallo venner2, har dere noe å spise?» De svarte ham:
«Nei.»
6
Han sa til dem: «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få noe.» Så
kastet de garnet ut, og nå var de ikke i stand til å dra inn garnet på grunn av
mengden av fisk.
7
Den læresvennen som Jashua elsket, sa da til Keifa: «Det er Jashua!» Da nå
Shimeon Keifa hørte at det var Jashua, tok han på seg kappen sin, for han hadde tatt
det av, og han kastet seg i sjøen.
8
Men de andre læresvennene kom i den lille båten, for de var ikke langt fra land,
bare omkring et hundre meter, og drog med seg garnet med fiskene i.
9
Så snart de var kommet til land, så de at det var en kullild der og fisk som lå på
den, og brød.
10
Jashua sa til dem: «Kom med noe av fisken som dere nettopp har fått.»
11
Shimeon Keifa gikk om bord og dro garnet i land, fullt av store fisker, ett hundre
og femtitre i tallet. Og selv om det var så mange, hadde ikke garnet revnet.
12
Jashua sa til dem: «Kom hit og hold måltid!» Men det var ingen av
læresvennene som våget å spørre ham: «Hvem er du?» For de visste at det var
Jashua.
13
Så kom Jashua og tok brødet og ga dem, og på samme måte med fisken.
14
Dette var nå tredje gang Jashua åpenbarte seg for læresvennene sine etter at
han var stått opp fra de døde.
15

Da de hadde holdt måltid, sier Jashua til Shimeon Keifa: «Shimeon Ben Jonah, er
du mer glad i meg enn disse?» Han sa til ham: «Ja, Rav, du vet at jeg er glad i deg.»
3
Han sa til ham: «Fòr lammene mine!»
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16

Han sa til ham igjen for andre gang: «Shimeon Ben Jonah, er du glad i meg?»
Han sa til ham: «Ja, Rav, du vet at jeg er glad i deg.» Han sa til ham: «Vokt fårene
mine!»
17
Han sa til ham for tredje gang: «Shimeon Ben Jonah, er du glad i meg?» Keifa
ble bedrøvet fordi han den tredje gangen sa til ham: «Er du glad i meg?» Og han sa
til ham: «Rav, du vet alt. Du vet at jeg er glad i deg.» Jashua sa til ham: «For fårene
mine!
18
Jeg sier deg som sant er: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk
dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut hendene dine, og en annen skal
binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.»
19
Dette talte han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Elohim med. Da
han hadde sagt dette, sa han til ham: «Følg meg!»
20
Da snudde Keifa seg og så læresvennen som Jashua elsket, følge etter. Det var
også han som hadde lent seg mot ham ved Pessach måltidet og sagt: «Rav, hvem er
det som sviker deg?»
21
Da Keifa fikk se ham, sa han til Jashua: «Men Rav, hva da med ham?»
22
Jashua sa til ham: «Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva betyr det for
deg? Følg du meg!»
23
Derfor gikk dette ryktet ut blant brødrene at denne læresvennen ikke skulle dø4.
Men Jashua sa ikke til ham at han ikke skulle dø, men: «Om jeg vil at han skal leve til
jeg kommer, hva betyr det for deg?»
24
Denne læresvennen er han som vitner om alt dette, og som har skrevet alt
dette. Og vi vet at vitnesbyrdet hans er sant.
25
Det er også mye annet som Jashua gjorde. Hadde det blitt nedskrevet i alle
detaljer, tror jeg at ikke hele verden kunne romme de bøker som da måtte skrives.

.

KOMMENTARER TIL JOHANAN
David Bivin og Roy B. Blizzard viser i sin bok ‖Understanding the Difficult Words of
Jesus‖ at det er overveiende sannsynlig at evangeliene ble skrevet på hebraisk og
ikke på gresk eller arameisk. Det forekommer en del arameiske ord i den greske
teksten, men dette regnes for å ha vært unntak i en ellers ren hebraisk tekst. Det talte
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språket i Gallilea har i følge David Bivin og Roy B. Blizzard vært hebraisk, og alle
taler og samtaler gjengitt i evangeliet har vært ført på hebraisk. Derfor har vi her
benyttet de hebraiske personnavn og stedsnavn heller enn å benytte arameiske
versjoner.

Kapittel 1:
1. I begynnelsen var ordet.
Johannesevangeliet begynner med ordene:
‖I begynnelsen var ordet‖
På gresk er ordet ‖logos‖ og på hebraisk er ordet ‖ha davar.‖ (Se appendiks
A)
2. Elohim.
Elohim er ikke navnet men tittelen til Jahve. Det er et flertallsord, som kan
leses som guder eller gudene, men som, når det gjelder Jahve betegner ham i
det som er kalt ‖majestetisk flertall‖. På norsk oversettes Elohim med Gud og
forstås som den ene, sanne Gud.

3. Johanan
Johanan eller Jahuhanan er det hebraiske navnet til Johannes.
4. Moshe = Moses

5. Ha Torah = Loven og læren
Uttrykket betyr både de fem mosebøkene og moseloven. Men det er ofte brukt
om de skriftene vi har i det gamle testamentet. (GT). Loven, Profetene og
Skriftene (GT) kalles på hebraisk Torah, Neviim v Ketuvim, som igjen forkortes
til TANAKH.

6. Jashua = Jesus
Jashua er det hebraiske ordet for frelse, og spesifikt i bibelen, Jahves frelse.
Det har også vært translitterert Jahshua og Joshua eller Jehoshua, Jahoshua
og Johoshua. Som egennavn på hebraisk er formene Jeshua og Jehoshua
mest brukt nå. Engelen sa til Miriam: ‖Du skal kalle hans navn Jashua, for han
skal frelse sitt folk fra deres synder.‖ Så navnet hans er beskrivende for
oppgaven hans. For meg er det naturlig å bruke formen Jashua. Andre
foretrekker formen Jesjua.
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7. Ha Mashiach = Messias = Kristus
Ha Mashiach, eller som vi gjerne sier det på norsk, Messias, betyr den
salvede. I Israel ble prester, profeter og konger salvet.(Ha er den bestemte
artikkel på hebraisk, slik the er det på engelsk og der, die og das er det på
tysk).

8. Den førstefødte
Den enbårne sønn er på hebraisk Ben Iachid, og den førstefødte sønn er
Ha Bechor. I enhver familie var dette den som sto nærmest sin far i
myndighet, som hadde arveretten. Da Levi stamme ble utvalgt til å tjene som
prestene i Israel, overtok de derved en tjeneste som tidligere hadde tilhørt de
førstefødte.

9. Jødene
Teksten på norsk er oversatt fra gresk: ‖da jødene sendte prester og levitter
fra Jerusalem..‖
Her er vi ved en vesentlig grunn til å utarbeide denne versjonen av
Johannesevangeliet. Det greske skriftet kan gi næring for misforståelser og
antisemittisme. Alle de tilstedeværende var jøder, både døperen Johannes,
folkemengden, Jashua og disiplene. Gang etter gang gjennom
Johannesevangeliet leser vi om jødene som skurkene. I kap.19 leser vi at
jødene forlanger at Jashua skal korsfestes og i kap. 20 at disiplene lukket
dørene av frykt for jødene.
Vi kunne gjerne her i teksten ha spesifisert hvem det var blant jødene som sto
bak de forskjellige handlingene. Noen vil si at det er grupper som Judeas
ledere og judeerne (i kontrast til galileerne). Men jeg synes dette er for lite
spesifisert. Mange av Judeas ledere og av judeerne ville ha tatt parti for
Jashua og hans venner. Tydeligst ser vi dette ved Jashuas inntog i Jerusalem
i kap.12:12-18.
For å forenkle teksten har jeg imidlertid valgt å gjengi det greske ‖ioudaioi‖
med ‖judeerne‖. Vi ber leserne holde i mente at konflikten ikke primært gjaldt
judeerne kontra galileerne, og absolutt ikke Jashua kontra jødene. Her er
interne konflikter innen jødedommen, med parter som fariseere, sadukkeere,
esseere, qumran folket, zelotene og andre.
De dominerende religiøse makthavere i Israel på denne tiden vernet sin
posisjon, og folket i sin alminnelighet var ikke ansvarlige for makthavernes
gjerninger eller dogmatikk. Det var ofte blant disse ‖umyndige‖ Jashua fant de
reneste hjerter, og det gikk på tvers av geografiske, sosiale og religiøse
grenser.
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10. Jerushalaim = Jerusalem

11. Elijahu = Elias
Malakias hadde profetert at profeten Elias skulle komme før Jahves store og
forferdelige dag. Og i jødisk tradisjon er håpet ennå levende, som i sangen:
Elijahu ha navi
Elijahu ha Tishbi
Elijahu ha Gileadi
Imhera javo eleinu
Im Mashiach ben David.

Elias profeten
Elias fra Tishba
Elijahu fra Gilead
Kommer snart til oss
Sammen med Messias Davids sønn.

Spørsmålet om Johanan var Elias innebar hvorvidt han var forløperen for
Messias.

12. Profeten
Her henvises til profetien Moshe ga til Israel (1 Mos.18:15)
‖En profet av din midte, av dine brødre, likesom meg, skal Jahve din Elohim
oppreise deg. På ham skal dere høre.‖ (Muslimene tror at denne profeten er
Muhammad. De kristne tror at det er Jashua.)

13. Røsten av en som roper i ødemarken
Sitat fra Jes 40:3: ‖Hør! Det er en som roper: Rydd vei for Jahve! Gjør i
ødemarken en jevn vei for vår Elohim!‖
Derved sier Johanan at han er en forløper for messias. Johanan har ikke
oppført seg pretensiøst og ikke gitt noen anledning til å anklage ham for noe.
Han sto jo bare der og ropte i ødemarken: Rydd vei for Jahve.

14. JHVH
Det hellige navnet er Jahve og består av fire bokstaver, de hebraiske
skrifttegnene Jod, He, Vav og He.( )יהוה. Det er vanlig å betrakte dette som
fire konsonanter. Men i det eldste hebraiske alfabetet ble de betraktet som
vokaler (Flavius Josephus: ‖Wars of the Jews‖, Bok 5, kap.5, vers 7.), og det
kan representeres ved IAUE.
På engelsk skrives de fire bokstavene oftest YHWH og på norsk JHVH.
Tilsvarende skrives navnet Yahweh på engelsk og Jahve på norsk.
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Navnet Jahve er brukt nesten 7000 steder i det gamle testamentet, fra
begynnelsen av 1.Mosebok til slutten av Malakias. Om dette navnet sa Jahve
til Moses: ‖Dette er mitt navn til evig tid, og så skal dere kalle meg fra slekt til
slekt.‖
Dette kan ses som et bud. I de ti bud står det at vi ikke skal misbruke det
hellige navnet, ikke ‖nevne det til tomhet‖. Implisitt i det utsagnet er at vi skal
bruke det, men med den største respekt.
Jeg tror at vi bør være varsomme med å provosere ved å bruke Navnet der folk
tar anstøt av det. De fleste jøder synes det er provoserende når vi bruker Navnet i
deres nærvær. Navnet er for hellig til at det kan benyttes som stridsspørsmål.

15. Jeshajahu = Jesaja

16. Perosheerne = Fariseerne
På hebraisk er flertallsendingen i hankjønn –im. Fariseerne er derfor ha
Peroshim. Vi har omformet dette til norsk flertallsending som Perosheerne.
Ha Peroshim er fra hebraisk Parash som vi kan oversette med atskilt, utvalgt,
separat, annerledes. Dette var navnet på den største av de tre eller fire
jødiske ‖sektene‖ på Jashuas tid.

17. Beit Avarah bortenfor Jarden = Betania på hin side Jordan
Dette lå på nordsiden av Dødehavet, innen synsvidde av Qumran, der
dødehavsrullene ble funnet. Qumran menes å ha vært et senter for Essenerne
eller Esseerne. De har hatt en stor virksomhet i Israel på Jashuas tid og er
beskrevet med beundring av Flavius Josephus i hans bok ‖Wars of the Jews‖,
Bok 2, kapittel 8. Esseerne, likesom apostelmenigheten hadde alle ting felles
og var totalt dedikert til Jahve. Mange tror at døperen Johannes og Jashuas
familie var esseere. I NT er ordet esseere ikke nevnt.
Lukas, legen var antagelig en gresk oversettelse av Meir ha Issi, som betyr
Meir (den lysende), helbrederen. Den greske betegnelsen Essee kan være en
translitterasjon av ha Issi.
I kap.10:40 er Jashua tilbake til Beit Avarah.

18. Jarden = Jordan

19. Hvor Johanan døpte = asher Johanan matevil sham.
Tevilah (dåp) er rituell neddykking i vann. Dette var ikke et ukjent begrep for
jøder på Jashuas tid. Det var et bad til renselse. Slik Johanan, og senere
Jashua og hans læresvenner, praktiserte det var dåpen en død og begravelse
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fra det gamle livet og en oppstandelse til et nytt liv i Jahve, altså en innvielse.

20. Jashua, Elohims lam
Inntil Jashuas død på Golgata ble det ofret sauer, geiter og storfe til Jahve for
å sone for synd. Men Jashuas død var en soning som er gjort en gang for alle.
Det er ikke lenger nødvendig å ofre dyr eller noe annet som soning for synd.
Når NT taler om offer er det i åndelig henseende. Man bringer seg selv som et
offer for Jahve. Det vil si: Man dedikerer seg selv og sitt liv til Jahve.

21. Den Hellige Ånd:

Ruach ha Qodesh

Jahves Ånd er nevnt fra begynnelsen, allerede i det andre verset i bibelen.
‖Elohims Ånd svevet over vannene.‖ Det var Jahves kraft i skapelsen. Her
kommer den over Jashua i form av en svevende due. Jashua døper i Ånden.
Han forteller Nikodemus at ‖Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han
ikke komme inn i Elohims rike‖. Han blåser på læresvennene og sier: ‖Ta imot
den Hellige Ånd‖. Og på Hag ha Shavuot (Pinsedagen) sender han Kraften fra
det høye. Profeten Joel lover at når messiasriket kommer vil Jahve utgyde sin
Ånd over alt kjød. (Se også Appendiks B.)

22. Læresvennene
Ordet disippel er her oversatt med læresvenn. Disippel er et gresk ord. På
hebraisk heter det talmid og i flertall talmidim. Tilsvarende er talmud læren
eller loven som en talmid lærer.

23. Rabbi
Jashua var en jødisk rabbiner. Dette er nevnt på flere steder i
Johannesevangeliet. For mange kristne er dette kanskje en overraskelse, selv
om de gjentatte ganger har lest det. Jashua var ikke kristen. For på denne
tiden fantes det verken kristne eller kirker.

24. Den tiende time = kl.1600

25. Enosh
Andreas er gresk og betyr ‖den mandige‖ eller ‖mann‖. Tilsvarende på
hebraisk er navnet Enosh. Grekere hadde en tendens til å oversette navn fra
andre kulturer, eller å ‖pynte på dem‖ så de virket greske. En tilsvarende
oversettelse kan være ‖Lukas, legen”, fra ‖Meir ha Issi”.
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26. Shimeon Keifa
Shimeon Keifa = Simon Peter. Keifa betyr stein.

27. Shimeon Ben Jonah = Simon sønn av Jonah.
28. Galil = Galilea

29. Filip
Philhippos er gresk og betyr hestevenn eller en som er glad i hester. Her har
vi ikke funnet noe hebraisk navn som kan ha samme betydning.

30. Beit-Tzaidah = Betsaida

31. Netanel = Natanael = Gave fra El
El er entallsformen av Elohim.

32. Ha Torah = Loven og læren
Uttrykket betyr både de fem mosebøkene og moseloven. Men det er ofte brukt
om de skriftene vi har i det gamle testamentet. (GT). ‖Loven, Profetene og
Skriftene‖ (GT) kalles på hebraisk ‖Torah, Neviim u Ketuvim‖, som igjen
forkortes til ‖TANAKH‖.

33. Torah og profetene
I dette tilfellet er Torah brukt i betydningen hele TANAKH.

34. Jashua Ben Josef = Jashua sønn av Josef.

35. Natzeret = Nasaret
Byen der Jashua vokste opp. Det har vært reist tvil om at en by ved det navnet
virkelig eksisterte på Jashuas tid. Nylige utgravinger av ruiner fra en liten
landsby i området menes å være rester av Natzeret. Det hebraiske navnet på
kristne er notzerim.
Nasireer, en mann som hadde avlagt nasireerløftet, er på hebraisk Nazir, og
betyr en atskilt.
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Netzer er en knopp, et skudd, og kan ha vært brukt om Jashua ut fra messiasprofetien i Jes.11:1 ‖Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd
(netzer) fra hans røtter skal bære frukt‖.

36. En sann Israelitt
Jashua sier om Netanel: ‖Hine be emet ben Israel asher ein bo remiah‖
‖Se (der er) i sannhet en sønn av Israel i hvem der ikke finnes svik‖.
Dette utsagnet fra Jashua viser hvor høyt han verdsetter det å være en Israels
sønn.
37. Elohims sønn
I Luk.3:38 kalles Adam Elohims sønn. I Joh.10:34-36 viser Jashua til Salme
82:6 ‖Ani amareti elohim atem u bnei Elion culchem‖ – ‖Jeg har sagt dere:
Dere er elohim og dere er Elions sønner alle (sammen)‖.
Her har salmisten benyttet ordet elohim om elohims sønner. Ordet Elion betyr
den Høyeste. Det står i 1Mos.14 om Melkisedek (Rettferdighetens konge) at
han var prest for El Elion, og Avraham fikk brød og vin av ham, og Avraham
løftet sin hånd til El Elion Jahve, det er til Jahve den Høyeste Gud.
Den enbårne sønn er på hebraisk Ben Iachid, og den førstefødte sønn er
ha Bechor. I enhver familie var dette den som sto nærmest sin far i
myndighet, som hadde arveretten. Da Levi stamme ble utvalgt til å tjene som
prestene i Israel, overtok de derved en tjeneste som tidligere hadde tilhørt de
førstefødte. Jashua er den førstefødte blant mange brødre (Rom.8:29) og er
den førstefødte fremfor enhver skapning (Kol.1:15).

38. Israels konge
Israels konge = melek Israel. Det glemmes ofte at Jashua er Israels konge, og
at når han kommer skal hans shlichim (hans apostler) være konger som skal
sitte på tolv troner og dømme (regjere) Israels tolv stammer.

39. Elohims engler stige opp og stige ned over Ben Adam
Her refererer Jashua til drømmen Ja’aqov hadde i 1Mos.28:12. Jashua er
stigen mellom himmelen og jorden. Elohims engler, på hebraisk malachei
elohim, er sendebud mellom Jahve og hans folk.

40. Ben adam eller Ben ha adam er det hebraiske uttrykket som er oversatt
menneskesønnen. Ben adam er hebraisk for menneske. Det betyr sønn av
Adam, men også sønn av jorden. Gjennom dette viste Jashua at han virkelig
var menneske som deg og meg, og at han derved ‖er prøvet i alt, i likhet med
oss.‖ Heb.4:15.
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Kapittel 2:
1. På den tredje dagen:
Jom Shlishi (tirsdag), den tredje dag i skapelsesberetningen, er i jødisk
tradisjon sett som en fruktbarhetens dag, vel egnet for bryllup. Slik teksten står
her, viser den ikke til noen hendelse tre dager før bryllupet i Qanah. (Pinchas
Lapide:‖Ist die Biebel Richtig Ubersetzt?‖, GTB Siebenstern1986. Side 88.)
2. Qanah i Galil: Kana i Gallilea.
3. De har ikke vin:
Vin her er Jajin. Dette er vanlig, alkoholholdig vin. Det er derfor vers 10 sier:
«Alle setter frem den gode vinen først og så den dårligere når gjestene er blitt
drukne. Du har gjemt den gode vinen til nå!» Når folk blir litt fulle legger de
ikke så godt merke til at vinen ikke er fullt så god. Mange ville nok heller at
Jashua hadde gjort vin om til vann.
4. Hedersgjesten:
Rav ha mesiba betyr sjefen for festen eller rabbineren i bryllupet.
5. Alle setter frem den gode vinen først…
Se kommentar 3 ovenfor.
6. Keifar Nachum:
Nachums landsby er Kapernaum.
7. Pessach:
Påske. Det norske ordet er en translitterering av Pessach som betyr
‖forbigang‖. Da Israel ble frigjort fra slaveriet i Egypt gikk dødsengelen
gjennom landet og drepte den førstefødte av så vel dyr som mennesker. Men
der hvor man hadde slaktet et lam og smurt blodet av lammet på dørstolper og
tverrtreet over døren, gikk dødsengelen forbi uten å skade noen. Lammet ble
kalt Qorban ha Pessach (Påske gaven / offeret). Dette skjedde etter
solnedgang den 14, dagen i den første måneden (Aviv), da de usyrede brøds
syv dager hadde begynt (Hag ha Matzot).
Jashuas talmidim (læresvenner / disipler) så på Jashua som ha qorban ha
pessach. Jashua døde nettopp på dette tidspunktet påskelammet ble slaktet,
og vant frelse for sitt folk. Qorban ha pessach fordret ikke noe annet enn den
bekjennende lydighets handlingen å ha lammets blod på sine dørstolper, Slik
er vi frelst av nåde uten gjerninger ved bekjennelse av Jashua som vår qorban
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ha pessach.
På engelsk heter påske easter og på tysk oster. Dette kommer fra
fruktbarhetsgudinnen Astarte eller Istar. Hun ble feiret med kyllinger, egg og
harestek av hedningene, som symboler for fruktbarhet. Mange av skikkene vi
ennå har til påske, så vel som til jul er av hedensk opprinnelse.

Kapittel 3:
1. Vinden blåser dit den vil:
Ruach betyr både vind og ånd. Den hellige Ånd er ruach ha qodesh. På
gresk er det på samme vis: Pneuma betyr både vind og ånd. Og det er slik på
nynorsk også med anden. Dette gir et ordspill som er viktig i lesningen av
dette kapitlet.
2. Elohims førstefødte sønn:
Ha iachid betyr den eneste (her enbårne) som om Elohim ikke har flere barn.
Paulus sier i Rom.8:29 at Jashua er den førstefødte blant mange brødre, ha
bachor betoch acim rabim. Her er det derfor brukt ha bachor heller enn ha
iachid, og altså den førstefødte heller enn den enbårne.
3. Einon nær Shalem: Ænon nær Salim

4. Bnei-Jehuda:
”Jødene‖. Johanan og læresvennene hans var også jøder. Det ville være
meningsløst å oversette med ‖jødene‖ her. De som prøvde å overdøve
Johanan og hans læresvenner var jøder enten fra fariseernes eller
saddukeernes parti.

5. Renselsen:
Ha taharah, rituelle renselses skikker. Muligens gjaldt det ha Tevilah,
neddykkingen i rent ferskvann, som var den dåp Johanan døpte med.

Kapittel 4
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1. Shomeron:

Samaria.

2. Shechem:
Sikem, vår tids Nablus. Det var her Avraham bygde sit første alter da han
kom inn i landet og påkalte Jahves navn. Her var det også Josva kalte
Israels 12 stammer sammen til helligdommen for at de skulle fornye sin
pakt med Jahve. Om lag halvparten av samaritanene bor her i dag, ved
foten av velsignelsens berg Garisim, der velsignelsen ble lyst over Israel
da de kom inn i landet etter de 40 års vandring i ørkenen. Fra nabofjellet,
Ebal, ble forbannelsen lyst, den som skulle ramme folket dersom de brøt
pakten med Jahve.
3. Shomeron:
En samaritansk kvinne kan her tolkes som en kvinne fra Shomeron eller,
som riktigere er, en kvinne som tilhørte det nord israelske trossamfunnet
som vi kaller samaritanene. Jødene kaller disse ha shomeronim
(shomeronerne), men selv kaller de seg ‖Ha shamarim al ha emet‖, ‖De
som lyder (eller tar vare på) sannheten‖.
På Jashuas tid oppfattet jødene samaritanene som hedninger som syrerne
hadde bragt til landet da nordrikets 10 stammer ble bortført. Vitenskapelig
forskning har imidlertid slått fast at samaritanene virkelig er det de selv sier
de er: En levning fra tre av nordrikets stammer: Efraim, Manasse og
prestestammen Levi.
Da jødene vendte tilbake fra sitt fangenskap i Babylon hadde de absorbert
en del babylonske elementer, som blant annet skrifttegnene / alfabetet og
navn på årets måneder. Ha shamarim al ha emet hadde bevart det gamle
alfabetet, den gamle kalenderen samt presteskapet med direkte linje fra
ypperstepresten Aharon. De ville ikke godkjenne tempelet i Jerusalem, de
jødiske profetene eller jødenes kongsætt. Disse tingene har samaritanene
holdt på like til i dag.
På Jashuas tid var det omkring en million samaritanere, og de bodde nær
innpå Jashua og læresvennene hans. I begynnelsen av det 20. århundre
var det bare ca. 150 individer igjen. De har alltid praktisert å ikke gifte seg
utenom menigheten, og å bo ved Garisim. Under forfølgelser fra alle kanter
holdt de på å bli totalt utryddet. Nå begynte de å ta til ekte jødiske kvinner
som konverterte til deres tro. Dette har preget rasetrekkene til dem fra
Efraim og Manasse, men Levittene synes ikke å være berørt av dette.
Jashua ble beskyldt for å være samaritaner og gal. Han repliserte at han
ikke var gal, men forsvarte seg ikke mot beskyldningen for å være
samaritaner. Her, i møtet med den samaritanske kvinnen viser han respekt
og vennlighet mot samaritanene, men tilkjennegir seg selv som å være av
Jehuda stamme (jøde).
Samaritanene, som altså nedstammer fra Josef (Efraim og Manasse) og
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Levi, venter at ha mashiach, som de kaller Taheb, skal være av Josefs
ætt. Da kvinnen sier at ‖når Taheb kommer, da skal han fortelle oss alle
ting‖, svarer Jashua at han er Taheb, den messias de venter på, og hun
tror ham og får øyeblikkelig i gang en vekkelse blant samaritanene.
Der Stefanos i Ap. Gj.7, holder sin forsvarstale før han blir stenet, siterer
han den samaritanske Torah teksten og ikke den jødiske. Og han
fornermer dem dypt ved å si at ‖Elion bor ikke i hus bygget med
menneskehender‖. Samaritanene hadde ikke da, og har ennå ikke noe
tempel, men har helligstedet sitt under åpen himmel på toppen av Garisim.
4. Shomeronerne:
Samaritanene. De burde kanskje heller ha vært kalt ved deres eget navn
ha shamarim al ha emet, eller ha shamarim. For øvrig kaller
samaritanene seg for Israel til forskjell fra jødene, som de betrakter som
ætlinger av sydriket Jehuda, ha Jehudim. Se komm.3.
5. Levende vann:
Hebraisk majim hcajim betyr ferskvann i motsetning til saltvann og
udrikkelig vann. Her ligger noe av ordspillet i samtalen. For majim betyr
vann og hcajim er flertall av hcai som betyr liv eller levende.

6. Ha Jashua kommer fra Jehuda (stamme):
Frelsen kommer fra jødene. Ha Jashua betyr frelsen. Jehuda står her for
Jehuda stamme i motsetning til Josefs stamme(r). Jashua sier hermed, at
den Messias, Taheb (Han som skal komme), er av Jehuda stamme og ikke
fra Josefs stamme(r). Se komm.3.
7. Taheb:
Taheb er samaritanenes betegnelse på ha mashiach. Det betyr han som
skal komme. I de vanlige oversettelsene står det ‖Jeg vet at messias
kommer, det er utlagt Kristus, når han kommer skal han forkynne oss alt.‖
Men kvinnen brukte ikke betegnelsen Kristus. Og Jashua kjente ikke til
Kristus.
Hvorfor? Fordi det ikke fantes noen som trodde på Kristus eller som brukte
et slikt uttrykk. I den greske teksten av NT er dette simpelthen en forklaring
til de greske lesere at ha mashiach betyr Kristus, den salvede. Kvinnen ved
brønnen ville ha sagt at ‖Jeg vet at når Taheb kommer, han som dere
kaller ha mashiach..‖
8. Jeg er han:
Her og en del andre steder bruker den greske teksten ‖ego eimi‖ for ‖jeg
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er‖. Dette blir tatt som et ekko av det Jahve kalte seg da Moses spurte om
hans navn den gang han talte til Moses gjennom den brennende
tornebusken: (1.Mos.3:14) (ehieh asher ehieh = jeg er den jeg er). ‖Si til
Israels barn: ehieh (jeg er) har sendt meg.‖ I neste vers sier Jahve at vi til
evig tid skal kalle ham Jahve.(den som er).
Her oversetter Septuaginta ehieh med ego eimi. Derved forventes kanskje
leseren å forstå det slik at Jashua presenterte seg som selveste Jahve.
Dersom Jashua gjorde dette, ville han bryte totalt med jødedommens
monoteisme og bli beskyldt for blasfemi. Også med utgangspunkt i
Jashuas mors, Miriams, lovsang til Jahve i Luk.1:46 til 55, ville dette
antakeligvis være inkompatibelt med den tro Jashuas mor hadde.
På det tidspunktet denne greske oversettelsen ble laget, var det kanskje
ikke så uvelkomment å oversette slik, fordi en ny ‖kristologi‖ var under
utarbeidelse, som Jashua kanskje ville ha blitt opprørt over å bli konfrontert
med. I de tilfelle der det står ego eimi i den greske oversettelsen, kan den
hebraiske teksten ha sagt ‖Hinneni”, som betyr, ‖Se, her er jeg‖. Dette
ville ikke antyde noen identitet mellom Jahve og Jashua.
Jashua ble tiltalt som ‖Gode Mester‖ og repliserte ‖Hvorfor kaller du meg
god? Det er ingen som er god uten en‖. Og han sa ‖Jahve Eloheicha
(Jahve din Elohim) skal du tilbe, og ham alene skal du tjene‖. Og Jashua
sa at ‖Sønnen gjør ikke noe av seg selv, men bare det Faderen gir ham å
gjøre.‖
I GT finner vi ingen antydning til annet enn monoteisme. Men i NT har
oversetterne kalt både Jahve og Jashua Kyrios, så at vi kan oppfatte det
som en identitet mellom Faderen og sønnen.
Det må tilføyes at Jashua kan ha sagt ‖ehieh asher ehieh‖ eller ‖ehieh‖ i
det Jashua er JHVHs enbårne sønn og JHVHs talsmann til
menneskeheten. Jashua er Immanu El, det vil si Jashua er El med oss.
9. Markene er alt hvite til høsten:
Jashua sier at hans tilstedeværelse i Samaria var fire måneder før høsten,
og likevel er markene hvite til høsten. Det er trolig at dette skjedde i
Pinsen, Hag ha Shavuot, Ukenes høytid. Da er det fire måneder igjen til
Succoth, frukthøsten, Løvhyttefesten. Det ser altså ut til at Jashua gjerne
kunne feire Hag ha Shavuot sammen med samaritanene. Deri ligger
antakelig en anerkjennelse av samaritanene som brødre i Israel.
For øvrig peker ordene hans på at denne vekkelsen blant samaritanene er
en førstegrøde av innhøstningen fra Israels hus, beit Israel.
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Kapittel 5:
1. Shaar ha Tson:

Saueporten

2. Beit Hisda:

Betesda

3. Malak:
En engel, et sendebud. Det hebraiske ordet malak betyr et sendebud, enten
det gjelder en ‖engel‖ fra himmelen eller et menneske som er sendt med et
budskap, en beskjed. Her er det tydeligvis en engel.
4. Rav:
5. Judeerne:

Lærer, mester, rabbi
Se Kap.1 Kom.9.

6. Gjorde seg derved lik Elohim:
Å kalle Elohim Far var ikke noe nytt som Jashua fant på. (5.Mos.32:6,
Sal.89:27, Jes.63:16, Jes.64:7, Jer.3:19, Jer.31:9, Mal.1:6, Mal.2:10.) Bønnen
‖Fader vår‖ er et resymé av bønnen ‖Avinu” (Fader vår) i den jødiske
bønneboken ha Siddur. Det var derfor ingen grunn til å bli opprørt fordi Jashua
kalte Elohim sin far.
Jashua hadde ikke brutt, ikke engang ‖løsnet opp‖ sabbatsbudet, slik det er
gitt i Torah. Han hadde bare en annen definisjon av hvordan man holder
sabbaten enn den fariseerne og de skriftlærde hadde. Dette var et vesentlig
poeng i Jashuas budskap: Ikke at man skulle være ulydig mot Torah, men at
man ikke skulle være lydig mot mennesker og deres regler når de lagde tillegg
til Torah.
Så Jashua gjorde seg ikke lik Elohim. Han holdt sabbaten og han var Elohims
sønn. Vi skal også holde sabbaten og vi er Elohims sønner og døtre.
7. Tanakh eller Tanak:
Hebraisk forkortelse for Torah + Neviim + Chetuvim, Loven, Profetene og
Skriftene. Dette utgjør til sammen hele GT uten de såkalte apokryfene.
8. Jeg er kommet i min Fars navn:
Å komme i noens navn er å representere noen, være sendt av noen. Når vi
signerer noe, underskriver et dokument med vårt navn, da går vi god for at vi
vil stå ved dette som et løfte, en forsikring. I tillegg til dette er navnet JHVH
(Jahve) det aller helligste navnet i universet, og er det Jahve har budt oss å
nevne Ham ved til evig tid. Når vi synger ‖Helligste navn som er uttalt på jord:
Jesus, Jesus!‖ er det selvsagt godt ment.
Men Jesus er jo bare en gresk translitterering av navnet Jashua, og det løper
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mange smågutter rundt i Jerusalem som heter Jashua, og mange i Argentina
som heter Jesus. Og når vi synger at ‖intet annet navn kan gi oss frelse ‖ (enn
navnet Jesus) da motsier vi Joel 3:5 (Joel 3:32 i Tanakh) som sier at hver den
som påkaller navnet JHVH skal bli frelst. Det er ikke navnet Jesus eller
Jashua som frelser oss. Men Jashua kom i sin Fars navn, i navnet JHVH.

Kapittel 6:

1. Kinneret:
Genesaret. Ordet betyr harpe, og Genesaretsjøen kan ses å ha form som en
harpe.
2. Tivariah:

Tiberias. Byen ligger ved Genesaretsjøen.

3. Moed ha Pessach:

Påsken.

Opprinnelig ble uttrykket bare brukt om kvelden etter solnedgang den 14. Aviv
da man spiste påskelammet, Qorban ha pessach. Resten av høytiden ble kalt
Hag ha Matzot, de Usyrede Brøds Høytid, som varte i syv dager. Den første
og den siste av disse dagene er høytidsdager da intet arbeid må gjøres.
(3.Mos.23:4.-8.). Betegnelsen Hag ha Matzot brukes også spesielt om den
siste av disse dagene. Se også Kap.2 Kom.7.
4. Filip:
Philhippos er gresk og betyr hestevenn eller en som er glad i hester. Her har
vi ikke funnet noe hebraisk navn som kan ha samme betydning.
Brød for to hundre denarer:
Denarion. Brød for 200 denarion er i ‖Jewish New Testament‖ oversatt ‖Half a
year`s wages would not buy bread for them‖, ‖En halv årslønn ville ikke holde
til å kjøpe brød for dem.‖ Tall oppgitt i bibelen er ofte gitt i symbolsk
betydning. Forsøk på slik tydning skal ikke foretas her.
5. Enosh:

Se appendiks A,

Kom.25.

6. Tivariah:

Se Kap.6,

Kom.2.

7. Jeg sier dere som sant er:
Amen, amen ani åmer lachem. ‖Amen‖ er en forsikring, sannelig, i sannhet,
som sant er.
8. Våre fedre spiste man i ørkenen:
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‖Man” er i våre bibler skrevet manna. Her er det gjengitt som på hebraisk.
Betydningen er altså ikke at man spiste våre fedre i ørkenen.
9. Jashua ben Josef:
Jashua sønn av Josef. Ved å bruke hele navnet hans på denne måten, ble
han hverdagsliggjort. De kunne ikke tro at det var noe spesielt ved denne
karen, han som de hadde sett vokse opp på stedet der.
10. Beit ha Knesset i Keifar Nachum:
Synagogen (forsamlingshuset) i Kapernaum. Ruinene står der enda, og de
er et turistmål.
11. En satan:
Ordet satan betyr motstander, forhindring, fiende, anklager. Som verb betyr
det å hate, å forfølge, å anklage. Her oversettes det ofte ‖en av dere er en
djevel‖ fra det greske diabolos. Men meningen blir derved forvrengt. Det
hentydes her til Jehuda (Judas), som forrådet Jashua.
Her er det interessant å se at det samme ordet, satan, er brukt om den
engelen som Jahve hadde sendt for å hindre Bileam og eselet hans i å dra til
Balak, Moabs konge. (4.Mos.22:22.) ‖Va itiatzev malak JHVH ba derek le
satan lo‖. ‖Og JHVHs engel stilte seg på veien for å stå ham imot.‖ Engelen
var fremdeles en JHVHs engel, men på oppdrag for å hindre Bileam.
Slik kan en også se at det var et aspekt av Judas livsoppgave å stå Jashua
imot for å fremprovosere hans soningsdød.

12. Jehuda Ben Shimeon ish Qriot:
Qriot

Jehuda sønn av Shimeon fra

Kapittel 7:

1. Judeerne, jødene.
Det er her ikke tale om judeerne eller jødene, men om de av de religiøse
ledere som var ute etter å stanse Jashua.
2. Succoth:
Løvhyttefesten skulle feires i Judea. Her kan det ha vært en dissens om når
Løvhyttefesten skulle feires. Det fantes på Jashuas tid flere tradisjoner for

173

kalenderen og når høytidene skulle holdes. Noen var bundet til sol og måne,
med forskjellig definisjon av når nymånedagen var.
Det kunne være dissens om hvorvidt årets første dag var på nymånedagen
nærmest vårjevndøgn eller ved første nymåne etter vårjevndøgn. Det fantes
også en kalender som var bare basert på solen og uken. Den forutsatte at det
nominelt er 364 dager i året, og kompenserte for de ca.1,5 dager ekstra på
forskjellige måter.(Jubileboken og 4 Esdras bok).
Jødene benytter i dag et matematisk system som har visse reguleringer for
når høytidene kan forekomme, ved såkalte ‖postponement days‖
3. Min moed

Min høytid

Min fastsatte tid:

Dette kan avspeile en dissens mellom Jashua og fariseerne om hvilket
kalendersystem som var riktig.
4. Ond ånd

=

5. Shmini Atzeret

shed
=

Den åttende dagen i høytiden

Løvhyttefesten begynner med en helligdag. Den varer i syv dager. Dagen
etter at Løvhyttefesten ender følger en helligdag. Det er den åttende dagen,
en gledesfest.
6. Tanakh

=

7. Beit Lechem

Torah, Neviim, Chetuvim =
=

Brødhuset

=

Oljeberget

GT.

= byen der Jashua ble født

Kapittel 8:
1.
Har ha Zeitim
2. Jeg er den jeg er: =
Kom.8)

Ego eimi

3. Satan til far

fienden / anklageren til far

=

=

Jeg er

(se Kap.4,

Dette er en forferdelig beskyldning, og den er ikke ment å ramme jødefolket
generelt, men de maktpersonene som her hadde satt seg fore å få Jashua
dratt for retten og henrettet.
4. En shomeron

=

en samaritan

Jashua motsa dem ikke i denne anklagen. Det kan bety at han ikke hadde noe
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i mot å bli betegnet som en samaritan.
5. Ond ånd

=

shed

De trodde han var besatt av en ond ånd.
6. Judeer

:

7. Jeg er:

Se kap.7, Kom. 1.
Se Kap.4, Kom.8

Kapittel 9:
Hverken denne mannen eller hans foreldre har syndet:
Disiplene spør om mannen kan ha blitt født blind på grunn av sine egne synder.
Skulle så ha skjedd, måtte det forutsette at mannen hadde syndet i et tidligere liv.
Jashua har her en gylden anledning til å fortelle at tro på reinkarnasjon er hedenskap
og kjetteri. Men han gjør ikke det. Reinkarnasjon i jødedommen kalles ‖gilgul nefesh‖
(sjelens metamorfose). Den er ikke noen generell doktrine, men vi ser at jødene på
Jashuas tid blant annet forventet at profeten Elias skulle komme tilbake før messias
skulle komme. Dette må i så fall ses som en mulighet for at JHVH kan sende en eller
flere av profetene eller andre av sine tjenere tilbake på oppdrag.
Shiloach

=

Siloa

Kapittel 10:
1. Jeg sier dere som sant er =
Amen, amen ani omer lachem = sannelig, sannelig sier jeg dere.
2. Hyrde:

=

roeh =

3. Ond ånd

=

shed

4. Chanukkah =

gjeter

Tempelinnvielsens fest

Begynner 25. Kislev (9. måned) (normalt kort før jul) og varer i 8 dager. Holdes
til minne om renselsen av tempelet i året 165 før vår tidsregning. Denne og
Purimfesten er jødiske festdager som ikke er foreskrevet i Torah.
5. Shlomos buegang =

Salomos buegang

6. Jeg og Faderen, vi er ett:
Ani u Avi echad anachnu. Se Joh.17:21 ‖At de alle må være ett, likesom du
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Far i meg og jeg i deg..‖ Denne enheten er ikke ment å modifisere ordet:
‖Shema Israel, JHVH Eloheinu, JHVH echad!‖, ‖Hør Israel, JHVH vår Elohim,
JHVH er En!‖ 5 Mos.6:4
7. Dere er alle elohim:
Salme 82:6: ‖Ani amarti elohim atem u vnei Elion kulchem‖: ‖Jeg har sagt:
Dere er guder, og dere er alle sønner av Elion (den Høyeste)‖
Her forsvarer Jashua seg mot den beskyldningen at han gjør seg selv til
Elohim. I salme 82:6 betyr ikke elohim nødvendigvis den ene og eneste Gud,
men kan bety dommere. I Mosebøkene sier JHVH til Moses at Moses skal
være en elohim for Farao. Her kan det være at Jashua viser at han regner oss
alle som den Høyestes sønner, og at han ikke hevder at han selv er identisk
med JHVH.
8. Tanakh
9. Jarden

=
=

Torah, Neviim, Chetuvim =

GT.

Jordan

Her var Jashua tilbake ved det stedet der Johanan døpte, ved Beit Avarah, i
syns avstand fra Qumran (Se kap.1 Kom.17).

Kapittel 11:

1. Beit Hini

=

Betania

2. Miriam

=

Maria

3. Martha

=

Marta

4. Toma

=

Tomas

5. Sanhedrin =

Det høye råd

‖Det var to avdelinger av Sanhedrin, det politiske og det religiøse. Det
politiske besto primært av aristokratiske sadukkeere, og var ledet av
ypperstepresten. Det tok seg av statens politiske saker innenriks, og
overfor andre land. Det religiøse Sanhedrin, kjent som det store Beit
Din, var ledet av par av lærere og hadde full kontroll over folkets
religiøse liv, I sivile og daglige saker, så vidt som disse ikke angikk
statens politiske saker.‖ (Isidore Epstein, Judaism, s.100.)
6. Qaiafa

=

Kaifas
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7. Yppersteprest det året:
Yppersteprestens embete skal, I følge Torah, være for livet og er bare
for direkte etterkommere av Aharon (Aron). På Jashuas tid var
yppersteprestedømmet tilgjengelig for folk som hadde gjort seg fortjent
til det etter de politiske og religiøse myndigheters vurdering.
8. Elohims barn som er spredt omkring:
Her refereres det antakelig til det samme som i Jak.1:1, ‖de tolv
stammer som er spredt omkring i landene‖. Dette gjelder Israel i ‖galut‖
(diasporaen, landflyktigheten). Her følger læresvennene Jashuas ordre:
‖Men gå heller til de tapte får av Beit Israel (Israels hus)‖ Matt.10:6, og
Jashuas eget oppdrag: ‖Jeg er ikke utsendt til andre enn de tapte får av
Beit Israel.‖ Matt.15:24. Også Shimeon Keifa (Peter) adresserer sitt
første brev til disse ‖utlendinger‖ som er spredt omkring i galut.
Budskapet i Joh.11:52 er altså at Jashua ved sin gjerning skulle samle
alle de atspredte av Israels tolv stammer til et samlet Israel.
Dette er i tråd med det løfte Jashua ga læresvennene sine: ‖Dere skal i
gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også
sitte på tolv troner og dømme (regjere over) Israels tolv stammer.‖
Matt.19:28.
9. En by som heter Efraim:
Vanligvis oppfattes dette som en by i høydedragene nord øst for
Jerusalem. Men landet like ved ørkenen (el aretz haqrovah el ha midbar
el ir efraim) kan også være i området nær stedet der Johanan døpte
nær Qumran. (Kap.1, Kom.17 og Kap.11, Kom.9.)

Kapittel 12:

1. Beit Hini

=

2. De fattige =

Betania
ha Avionim (ha Ebionim)

En jødisk sekt ble kalt Ebionittene (ha avionim). Det er mulig at disse var
assosiert med Ja’aqovs menighet i Jerusalem (apostelmenigheten).
Navnet ha avionim (de fattige) ble også brukt av Qumran-menigheten
om dem selv. Qumran folket og Essenerne levde et enkelt liv i
økonomisk kollektiv. De hadde det som apostelmenigheten: ‖Ikke en sa
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om noe av sitt gods at det var hans eget. De hadde alt felles.‖ Ap Gj.
4:32. Uttrykket ‖de fattige‖ kan derfor her være et navn på menigheten
heller enn de fattige slik vi forstår uttrykket.
3. Grekere

=

ivanim

Dette betyr ikke nødvendigvis folk av gresk herkomst, men kan bety
jøder som var bosatt i Hellas og som var influert av hellenismen og
hadde greske navn. En del av disse kunne ha lite kunnskaper i hebraisk,
og de kunne benytte Septuaginta oversettelsen av Tanakh. Filip kunne
være den av læresvennene til Jashua som disse lettest kunne
kommunisere med.
4. Filip =

Filippos

=

En som er glad i hester

Vi har søkt å finne tilbake til de hebraiske navnene på Jashuas
læresvenner og andre av jødisk herkomst. Men for Filip har vi ikke noe
slikt navn. Det er godt mulig at Filip var av diaspora familie selv om han
var fra Beit Tzaidah i Galil.
5. Beit Zaidah i Galil

=

Betsaida i Galilea

6. Adon:
Herre, i den betydning man før i tiden høflig sa ‖min herre‖ og ennå sier
‖mine herrer‖ eller herr Olsen på norsk. På hebraisk brukes dette i dag
slik man sier ‖mister‖ på engelsk. Det er altså ikke noen underkastelse,
men bare en ren høflighetsform.
7. Jeshajahu =

Jesaja

Kan også skrives Ishajah. Navnet betyr ‖Jah hjelper.‖
8. Ha knesset =

synagogen (forsamlingen / forsamlingshuset / rådet)

Kapittel 13:
1. Pessach og Hag ha Matzot =
Høytid
2. Rav og Adon

=

Påsken og de Usyrede Brøds

Herre og Mester
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3. Jeg er

=

Ego eimi / Ehieh (se Kap.4, Kom.8.)

4. Jehuda Ben Shimeon fra Qriot
Qriot

=

Judas sønn av Simeon fra

5. Venner:
I den hebraiske teksten er her brukt ‖bani‖, ‖mine barn‖. På engelsk er
det ofte oversatt ‖my little children‖ det samme ordet, ‖bani‖ er brukt i
Joh.21:5. Men siden Jashua var på om lag samme alder som
læresvennene sine, virker det mer naturlig å oversette med ‖venner‖
(eller ‖kamerater‖ fra ‖chaverim‖)

Kapittel 15:
1. Trøsteren.
Gresk parakleton. Kan også oversettes veileder eller forsvarer.
2. Den:
Her kan det oversettes med ha, hun eller den. Se Appendiks B

Kapittel 16:

Den:
Se Kap.15, Kom.2 og Appendiks B.

Kapittel 17:

1. Ditt navn:
I alle disse uttalelsene legger Jashua hele den tyngde, hellighet og
verdighet som Tetragrammet JHVH har for en jøde.
Jashua har åpenbart navnet for oss.
Han bevarer oss i navnet.
Han gjør oss til ett med JHVH og med seg og med hverandre gjennom
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navnet.
Han vil kunngjøre navnet for at JHVHs kjærlighet skal bo i oss.
2. Verden:
”Verden‖ er her en oversettelse av det hebraiske ordet ‖olam‖. Dette
ordet kan bety ‖evigheten‖, ‖overalt‖ eller ‖alltid‖. Men, slik det er brukt her, står
‖olam‖ for den manifesterte verden, der hvor vi er underlagt tid og rom, før og
nå, høyt og lavt, motsetningene som er avhengig av hverandre for eksistens.
Når Jashua her refererer til at ‖De er ikke av verden (olam), likesom jeg ikke er
av verden (olam)‖, så sier han at hinsides denne manifesterte verden ligger en
annen eksistens, den egentlige, utenfor det vi kan fatte med våre ord eller
begreper. (Se 1.Kor.2:7)
Likesom Jashua og hans læresvenner er vi heller ikke begrenset til olam, men
er del i denne andre eksistens, som i Israels terminologi kan kalles Ayin. I det
eldgamle alfabetet (Alef-Beit) som tibuds loven ble skrevet på, var bokstaven
Ayin en sirkel, som vår O, en sirkel.
Sirkelen beskriver evigheten, som linjen som verken har begynnelse eller
ende. Den beskriver også null (0). Det hebraiske ordet ha Ayin har flere
betydninger: Det er Kilden, Øyet og Intet. Slik viser Jashua til et rike der vi
egentlig tilhører, og som han i denne bønnen åpner for sine læresvenner og
for oss, ikke som noe nytt, men for vår erkjennelse av den alt omfattende
virkelighet.
Det vi her erkjenner, med sin jordiske storhet og sine kongedømmer er intet å
regne i forhold til den virkelighet vi egentlig er av. Slik skal også lignelsen om
den fortapte sønn forstås. Her finner vi ben adam, mennesket, som sitter i
grisebingen og som plutselig erkjenner hvem han er og hvor han kom fra. Han
vender hjem og tas imot med glede av sin far.

Kapittel 18:
1. Qidron

=

Kedron

2. Det er jeg: Ego eimi
3. Melech

=

(Se Kap.4, Kom.8)

Malkos

4. Judeerne:
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Det var her det religiøse Sanhedrin som hadde sendt ut vaktene.
5. Hcanan

=

6. Qaiafa

Annas
=

Kaifas

7. Pessach måltidet:
Påskemåltidet, Qorban ha Pessach, som skulle spises etter solnedgangen
som begynte den 15. dagen i den første måneden. Sentralt var påskelammet
som skulle være uten lyte og skulle slaktes og tilberedes uten at et ben på det
ble knust. Som Jahves lam var Jashua uten lyte. Han ble ‖slaktet‖ til fastsatt
tid og ikke et ben på hans legeme ble knust.
8. Bar Abba:
En røver, antakelig en opprørsleder. Navnet Bar Abba betyr Sønn av Far og
kan kanskje oversettes ‖Pappagutten‖ og ha vært et klengenavn for en
bortskjemt ung mann. Men det kan også henspeile på at han var en religiøs
frihetshelt som påberopte seg å være Jahves sønn, og at han derved var en
motpol til Jashua. De ting Jashua ble dømt for ville Bar Abba i så fall med all
rett kunne blitt dømt for.

Kapittel 19:
1. Gabta =

Gabbata (Det høye eller opphøyede stedet.)

2. Vi har ingen annen konge enn keiseren:
Denne uttalelsen var intet mindre enn et svik mot Torah, for Israels evige
konge er JHVH. Selv utvelgelsen av Shaul (Saul) til konge, var en
mistillitserklæring fra Israel mot JHVH. Men JHVH tillot Israel å ha konger.
Jashua var av kongsætt, som etterkommer etter kong David. Og han kunne
med rette kalles Davids sønn og ha krav på tronen i Israel. Han lovte
læresvennene sine at de skal bli konger over hver sin av Israels tolv stammer.
I denne forstand er ikke Jashua bare å betrakte som Israels konge, men også
som kongenes konge, som regjerer over de tolv kongene i Israel.
Likevel refererer ikke Jashua til seg selv som Israels konge der han sier at mitt
rike er ikke av denne verden, Ordet ‖verden‖ her er ‖olam‖. (Se Kap.17, Kom.
2.)
3. Gulgolet

=

4. Qlofas hustru

Hodeskallestedet (På arameisk Galgalta, Golgata)
=

Klopas hustru
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5. Miriam fra Magdala = Miriam ha Magedalit = Maria Magdalena
6. Forberedelsesdagen:
Jashua var tre dager og tre netter i graven (jordens dyp) Han sto opp fra de
døde da det led mot den første dag i uken, det vil si en lørdags kveld. Så
‖forberedelsesdagen‖ her gjelder ikke en fredags kveld, men ettermiddagen
før Qorban ha Pessach, før påskekvelden, ved utgangen av den 14. dag i
måneden Aviv (Nisan).
7. Stor sabbat:
Det var ikke en vanlig sabbatsdag (lørdag), men den første dagen i de
usyrede brøds høytid (Hag ha Matzot), den første av Israels høytider i året.
8. Judeerne:
Det var ikke alle mennesker i Judea som ba Pilatos om at benene på de
korsfestede skulle bli brutt. Heller ikke var det alle verdens jøder. Det var de
ansvarlige i Sanhedrin på det tidspunktet.
9. Josef fra Ramah:
Josef ha Ramati = Josef fra Arimatea. Det har ikke eksistert noen by eller noe
sted som het Arimatea. Her er en feiltolkning, på linje med at Miriam ha
Magedalit ble til Maria Magdalena.

Kapittel 20:
1. To engler i hvite klær:
‖Shnei malachim levoshei levanim‖ Malachim kan bety engler eller sendebud,
også mennesker som kommer med en beskjed. Det kan ha vært to menn
kledd i hvitt, og hvite klær var vanlig for essenere eller qumranfolket.
2. Adon =

Herre

Dette er en vanlig høflighetstiltale, som vi sier herr Olsen, eller som en
engelskmann vil si mister.
 Min herre og min gud
Dette stedet brukes til å argumentere for at Jashua er gud og en del av
treenigheten. Mange mener at dette er en senere tilføyelse for å styrke
vedtaket om treenighetslæren i kirken. Men selv om Toma skulle ha sagt dette
er det jo ikke noe bevis for annet enn at Toma var overveldet, som når folk
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utbryter ‖Herregud!‖ eller ‖Herre min Gud!‖
Jeg ville helst her ha skrevet at Toma utbrøt: ‖Rabbani‖ = ‖min rabbi, min
lærer‖.

John E. Mevik skriver i en artikkel (Podekvisten, Temahefte,
Treenighetslæren):
‖Det er ikke mulig noen steder i NT å finne at disiplene angivelig bekjente at
Jesus er Gud, bortsett fra i ett tilfelle; da Thomas møtte Jesus etter
oppstandelsen og han sa: ‖Min herre og min Gud!‖ (Joh. 20:28). Dette er det
eneste skriftstedet som tydeligere enn noe annet kan indikere at Jesus ble
oppfattet å være Gud. Men var det dette Thomas mente å si? Tre vers senere
slås det nemlig fast at Johannesevangeliet ble skrevet for at folk skulle tro ‖at
Jesus er Messias, Guds Sønn‖, ikke Messias, Gud. (Joh.20:3). Det blir
imidlertid bare spekulasjoner å påstå at Thomas mente noe annet enn det han
angivelig sa. Det er likevel påfallende at det ikke er noen andre personer i hele
GT eller NT som har en tilsvarende bekjennelse, og at det heller ikke noe sted,
verken i Apostlenes gjerninger eller andre steder i NT, fremkommer så mye
som et hint om at Jesus er Gud.‖
3. Judeerne:
Læresvennene hadde ikke gjemt seg av frykt for alle mennesker i Judea eller
av frykt for alle jøder. De holdt seg skjult for dem som var sendt ut for å lete
etter dem. Og det var de som var sendt fra en del av lederne av det religiøse
Sanhedrin.
4. Shalom alechem
Dette er en vanlig hilsen. Den betyr ‖Fred være med dere!‖ Men den er ikke
mer alvorlig enn vårt ‖Hei!‖. Vårt ‖Hei!‖ er antakelig en reminisens av ‖Heil
væra du!‖ som vil bety ‖Må du få ha en god helse!‖ eller ‖Velsignet være du!‖
5. Toma

=

Tomas

Ordet betyr ‖tvilling‖, og det har vært hevdet at Toma var tvillingbroren til
Jashua. Men dette ville bli litt for komplisert rent teologisk.
6. Rabbani:
Min rabbi! Den greske teksten sier ‖O Kyrios moy kai o Theos moy!‖, ‖Min
JHVH og min Gud!‖. Denne oversettelsen ville neppe Jashua kunnet godta.
Da han ble tiltalt som ‖Gode Mester‖ spurte han ‖Hvorfor kaller du meg god.
Ingen er god uten En (JHVH)!‖ Og da Jashua ble fristet av satan til å tilbe
ham, sa han ‖JHVH din Elohim skal du tilbe og ham alene skal du tjene!‖ Men
på denne greske oversettelsen er det blitt bygget en teologi som er ukjent for
den hebraiske bibels monoteisme.

183

Kapittel 21:
1. Tivariasjøen = Sjøen ved Tiberias = Genesaretsjøen
2. Venner:
I den hebraiske teksten er her brukt ‖bani‖, ‖mine barn‖. På engelsk er det ofte
oversatt ‖my little children‖. Men siden Jashua var på om lag samme alder
som læresvennene sine, virker det mer naturlig å oversette med ‖venner‖
(eller ‖kamerater‖ fra ‖chaverim‖)
3. Er du glad i meg?
I den greske teksten spilles det øyensynlig på forskjellen mellom agape og
filia.
Agape er i Septuaginta brukt om seksuell kjærlighet, men først etter ca 100
før vår tidsregning er ordet brukt som i NT, nemlig om den opphøyede rene,
uselviske kjærlighet som er av gudommelig karakter.
Filia er broderkjærlighet, vennskap, kameratskap.
Ut fra dette er den greske teksten arrangert slik at mens Jashua spør om
Peter har agape til ham, så viker Peter unna ved å si at han har filia til Jashua.
Men en slik distinksjon finnes ikke på hebraisk. Her er ordet for kjærlighet
ahavah.
Ahavah kan brukes som kjærlighet og å elske på norsk, eller som love på
engelsk. Jeg elsker JHVH og jeg elsker ost.
Siden vi kan være ganske sikre på at ikke Jashua og Peter snakket gresk
sammen ved denne anledningen, kan vi også se bort fra at denne greske
finessen med agape versus filia var et ledd i samtalen.
4. At denne læresvennen ikke skulle dø:
Det har vært spekulasjoner og legender spunnet om dette. Men man kan
regne med at Johanan fikk dø som alle andre.
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APPENDIKS
Den opprinnelige teksten er forutsatt å ha vært skrevet på hebraisk (og /eller
arameisk). Samtalene og talene må ha vært på hebraisk (og / eller arameisk).
Stedsnavnene og personnavnene var hebraiske. Det som i dag regnes for
‖grunnteksten‖ er en gresk oversettelse. På arameisk foreligger ‖peshittateksten‖,
som bærer preg av å være oversatt fra en gresk oversettelse.
I prosessen med å oversette til gresk, og senere fra dette til andre språk, er det
kommet inn misforståelser og forvrengninger. Noe av dette kan skyldes
oversetternes manglende kunnskaper om det jødiske språket og om den historiske
og kulturelle bakgrunnen.

185

Mange bibeltroende oppfatter de foreliggende oversettelsene som ufeilbarlige og
hellige. I dag ser vi imidlertid de åpenbare misforståelsene og endringene av
stedsnavn og personnavn. Denne versjonen søker å benytte de riktige steds- og
personnavnene og man har rettet opp, etter beste evne, feiltolkinger og det som kan
synes som meningsløsheter, for å bringe leseren så vidt mulig tilbake til Johanans
vitnesbyrd om Rabbi Jashua, om hans liv og virke.
Vi har benyttet det hellige navnet JHVH (Jahve), Faderens navn, som jøder nødig
uttaler, men som de holder høyt i ære. Den danske teologen Hal Koch skrev i sin bok
‖Kristendommens opprinnelse‖ (Aschehoug, 1966, s.57.):
‖Når jøden snakket om Jahve, sa han faktisk noe helt annet enn grekeren når han
snakket om ‖Theos‖, Gud. Forskjellen ligger i alt det som er sagt ovenfor om Israels
gudsbegrep, og som slett ikke rommes i det greske ordet. Det har derimot sin egen,
særpregede verdi.‖
Hellenismens ånd, og kulturelle bakgrunn står i kontrast til den hebraisk, jødiske. Den
første har sin bakgrunn i den hedenske forestillingsverden og den siste i den
åpenbaringen Israel mener å ha mottatt gjennom Torah, Naviim og Ketuvim, dvs.
gjennom Loven, Profetene og Skriftene. Et skisma mellom ‖det gamle testamentet‖
(GT) og ‖det nye testamentet‖ (NT) har mye av sin årsak i dette. Ethvert utsagn i NT
søker sin begrunnelse og autorisasjon ved å referere til tilsvarende utsagn i det GT.
Heri følger NT den eldgamle jødiske tradisjonen.
Noe annet var nok utenkelig for Jashua og hans læresvenner. Eksempler på dette
viser seg i uttalelser som:
‖Det er derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene,‖ og
‖Da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse‖,
‖Dette skjedde for at det skulle oppfylles som står skrevet ‖,
‖Den hele skrift er innblest av Elohim og er nyttig lærdom, til overbevisning, til
rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.‖
Alle disse utsagnene sikter til GT. Det har vært en tendens til å ta avstand fra GT og
å mene at NT alene er det som gjelder for den kristne. NT eksisterte selvsagt ikke da
NT ble skrevet. Når det henvises til at ‖den hele skrift er innblest av Gud‖ og ‖da du
fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse‖
(2 Tim.3:15.16.) viser dette til GT.
Følgende kan virke som tomme selvfølgeligheter, men kan være verd å ha klart for
seg:
Jashua var ikke kristen.
Han og alle hans læresvenner var jøder av tro og av avstamning.
GTs profetier om rettferdsriket der messias skulle regjere gjaldt Israel.
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Ordet:
Johannesevangeliet begynner med:
‖I begynnelsen var Ordet‖
På gresk er Ordet ‖Logos‖ og på hebraisk er Ordet ‖Ha Davar.‖
I den greske hedenske gnostisismen var begrepet Logos sentralt. Mange teologer
har regnet med at Johannesevangeliet var gnostisk inspirert. Men Johannes var jøde
og tuftet sitt vitnesbyrd på sin jødiske tro og tradisjon.
Det hebraiske ‖davar‖ er Jahves ord, det bydende og skapende, ved hvilket alt er blitt
til. Det var Jahves davar som kom til profetene. Om davar står det: ‖Ha davar er deg
meget nær, i din munn og i ditt hjerte.‖ Det er i dette hebraiske begrepet Johanan vil
introdusere Jashua for leseren.
Navn og titler:
Guds navn er Jahve og består av fire bokstaver, de hebraiske skrifttegnene Jod, He,
Vav og He.( )יהוה. Det er vanlig å betrakte dette som fire konsonanter. Men i det
eldste hebraiske alfabetet ble de betraktet som vokaler (Flavius Josephus: ‖Wars of
the Jews‖, Bok 5, kap.5, vers 7.), og det kan representeres ved IAUE. På engelsk
skrives de fire bokstavene oftest YHWH og på norsk JHVH. Tilsvarende skrives
navnet Yahweh på engelsk og Jahve på norsk.
Den tidligere formen Jehovah grunner seg på en misforståelse av vokaltegnene som
Masoretene innførte i tekstene omkring det åttende århundre. Siden hebraisk på den
tiden ikke lenger var et levende talespråk utviklet lærde jøder et system av punkter
og streker som kunne settes inn mellom bokstavene i skriftene for å vise hvordan de
skulle uttales. Slik unngikk man å endre skriftene, men beholdt likevel den rette
uttalen.
Fordi man ikke ønsket å spre kunnskap om hvordan det hellige navnet skulle uttales,
innførte man vokaliseringstegn som tilhørte ordet Adonai og som gjorde det ‖umulig‖
å uttale navnet JHVH. (R.K. Harrison: Hebrew, The English Universities Press, side
45).
Navnet Jahve er brukt nesten 7000 steder i det gamle testamentet, fra begynnelsen
av 1. Mos. til slutten av Malakias. Om dette navnet sa Jahve til Moses: Dette er mitt
navn til evig tid, og så skal dere kalle meg fra slekt til slekt.‖ Dette kan betraktes som
et bud. I de ti bud står det at vi ikke skal misbruke det hellige navnet, ikke ‖nevne det
til tomhet‖. I det utsagnet er det implisitt at vi skal bruke det, men med den største
respekt.
I våre bibler er JHVH byttet ut med tittelen ‖Herren‖ både i det gamle og det nye
testamentet. Dette er brukt i det greske NT, men i NT er Kyrios brukt både for Jahve
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og for Jashua. Dette virker forvirrende, men har vært en hjelp for teologi som
betrakter Jashua som Gud.
Septuaginta er en oversettelse av GT til gresk, foretatt av jøder i Alexandria omkring
280 f.v.t. for å gjøre GT tilgjengelig for et større forum enn de som kunne hebraisk,
da primært for de helleniserte jøder. Det blir av og til hevdet at Septuaginta
‖oversatte‖ Tetragrammet JHVH (Jahve) med Kyrios. Dette er ikke tilfelle.
John E. Mevik siterer i det følgende Howard, George, The Tetragrammaton and the
New Testament. Journal of Biblical Literature, vol.96, 1977:
‖Benevnelsen Kyrios på JHVH er historisk en grekifisering av Gudsnavnet.
Septuaginta skal angivelig i de første 2-300 årene etter sin tilblivelse ha brukt de
gammelhebraiske og senere de arameiske skrifttegnene for Gudsnavnet i den ellers
greske teksten. Men etter hvert som flere grekere som verken hadde forbindelse til
noe jødisk miljø eller hadde kjennskap til hebraisk, fikk i oppdrag å kopiere teksten,
og etter at den muntlige opplesningen i synagogene og i templet allerede i lang tid
hadde erstattet uttalen av Gudsnavnet med det greske Kyrios, valgte man også
fysisk å erstatte de hebraiske skrifttegnene i Gudsnavnet med det greske Kyrios.‖
Elohim er ikke navnet men tittelen til Jahve. Det er et flertallsord, som kan leses som
guder eller gudene. Men når elohim gjelder Jahve regner man med at det betegner
ham i det som kalles ‖majestetisk flertall‖.
Jashua eller Jahoshua er hebraisk for Jahs frelse. Det hebraiske ordet for frelse er
jeshua. Navnet har også vært translitterert Jesjua, Jahshua og Joshua eller
Jehoshua, og Johoshua. Som egennavn på hebraisk er formene Jeshua og
Jehoshua mest brukt nå.
Engelen sa til Miriam (Jashuas mor): ‖Du skal kalle hans navn Jashua, for han skal
frelse sitt folk fra deres synder.‖ Så navnet hans er beskrivende for oppgaven hans.
Ha mashiach, eller som vi gjerne sier det på norsk, messias, betyr den salvede. I
Israel ble prester, profeter og konger salvet.(Ha er den bestemte artikkel på hebraisk,
slik the er det på engelsk og der, die og das er det på tysk). Når vi kaller Jashua ha
mashiach er det primært fordi Israel forventer at ha mashiach skal komme og
opprette Jahves rike på jorden. Derfor sa Jashua til sine talmidim (disipler /
læresvenner): ‖Dere som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen, når
menneskesønnen (ben adam) sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner
og dømme (regjere over) Israels tolv stammer.‖
Ben adam eller ben ha adam er det hebraiske uttrykket som er oversatt
menneskesønnen. Ben adam er hebraisk for menneske.
Den enbårne sønn er på hebraisk ben iachid, og den førstefødte sønn er ha
bachor. I enhver familie var dette den som sto nærmest sin far i myndighet, som
hadde arveretten. Da Levi stamme ble utvalgt til å tjene som prestene i Israel,
overtok de derved en tjeneste som tidligere hadde tilhørt de førstefødte.
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TRANSLITTERASJON
(OMSKRIVNING TIL ET ANNET ALFABET)
Når vi skal skrive de hebraiske navnene for personer og steder i våre bibeltekster kan
disse navnene se ganske håpløse ut i forhold til dem vi er vant med. De er i grunnen
ikke vanskelige å uttale, men vi er så uvante med lydene og bokstavkombinasjonene.
Et navn eller ord som er ganske kort, for eksempel på fire bokstaver på hebraisk, kan
bli langt og ha mange bokstaver på norsk eller engelsk og andre språk. Og hebraiske
ord kan være ‖effektive‖ fordi flere ting kombineres i ett ord. Et eksempel kan være
begynnelsen på den 23 salme: ‖Jahve er min hyrde‖ = ‖JHVH roi‖. Her er fire norske
ord for to hebraiske, og 15 norske bokstaver for 7 hebraiske.
Jeg har translitterert de hebraiske navnene til norsk. Det vil si at jeg har forsøkt å
skrive dem slik at vi på norsk kan skjønne hvordan de uttales på hebraisk. Men
angivelse av hvilken bokstav eller stavelse trykket ligger på har jeg ikke forsøkt å
angi. Vi har, meg bekjent, ikke noen faste regler for translitterasjon fra hebraisk til
norsk. Så jeg gjør mitt beste her. Har andre egne forslag, så kan vi rette opp dette i
en senere utgave.
Hadde jeg skullet translitterere fra hebraisk til engelsk så ville ordene / navnene sett
annerledes ut. Og grunnen til dette er at engelsk har annerledes uttale av bokstaver
og bokstavsammensetninger enn norsk har. Det finnes mange gode engelske bøker
med slik translitterasjon fra hebraisk til engelsk. Og kan du engelsk så kan du få hele
Bibelen med translittererte navn.
Et eksempel på forskjellene mellom norsk og engelsk er uttalen av ‖Israelitt‖. På
norsk er det bare en mulig måte å uttale bokstaven i på. Det engelske ‖Israelite‖
uttales ‖Israelait‖. Men for en intetanende nordmann kunne det like godt ha vært
‖Aisraelait‖ eller ‖Aisraelit‖ eller ‖Israelit‖.
For å illustrere problemet kan jeg ta for meg navnet Jesus på engelsk og norsk.
Engelsk uttaler ikke J som vi gjør på norsk. JESUS translitterert fra engelsk til norsk
ville blitt noe i retning av ‖Dzjisøs‖. Så når jeg translittererer det hebraiske navnet til
Jesus over til norsk, så skriver jeg Jashua eller Jeshua. Men skulle jeg gjøre det fra
hebraisk til engelsk ville det bli Yahshua eller Yehshua. Og på engelsk vil Guds navn
(Jod, He, Vav, He) bli YHWH = Yahweh mens på norsk vil det bli JHVH = Jahve.
(Vi kunne hatt engelsk Yawe og norsk Jave, men Yahweh og Jahve er de vanlige
skrivemåtene. Navnet Jakob translitterert til engelsk er Ya’aqov og til norsk ‖Ja’akov‖.
Tradisjonell ‖oversettelse til engelsk er Jacob eller James, som uttales ‖Dzjæikåb‖ og
‖Dzjæims‖.
Hebraisk har et alfabet på 22 bokstaver. Det er vanlig å hevde at dette er 22
konsonanter, og at vokalene skrives inn som prikker og streker, ‖vokaltegn‖, i og
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under konsonanttegnene. Opprinnelig, i det paleo hebraiske alfabetet, også kalt det
fønikiske, fungerte flere av de 22 tegnene også som vokaler. Dette gjaldt Alef, He,
Wav, Iod og Ayin, som fungerte som henholdsvis A, W, E, I og O, der W var som i
engelsk Walk. Noen av vokalene endrer seg med sammenhengen de står i.
Under landflyktigheten i Babylon ble de gamle skrifttegnene skiftet ut med de som
jødene bruker i dag. De nevnte vokaltegnene ble satt inn for at man ikke skulle
glemme uttalen. Men i aviser og bøker brukes ikke vokaltegnene. Folk vet hvordan
ordene skal uttales.
Hebraisk har lyder som ikke brukes i norsk, og bokstavene kan ikke direkte skiftes
over i våre bokstaver. Vi må derfor sette sammen bokstaver som skal vise hvordan
ordet skal uttales, og vi må ha en ‖avtale‖ mellom den som skriver og den som leser
for at leseren skal kunne forstå. På engelsk forefinnes altså slike regler, men de er
ikke direkte overførbare til norsk.
En av de rare lydene i hebraisk er den harkelyden som tysk har i ach og skottene i
loch. På hebraisk kan denne lyden komme fra bokstaven Het eller bokstaven Caf.
Navnet Hanna begynner med en slik harkelyd, og den kan translittereres som
Hcanna eller som Channa. Begge deler blir brukt. Kanskje ville det være naturligst å
bruke Hc der harkelyden kommer fra den hebraiske He og Ch der harkelyden
kommer fra den hebraiske Caf. Det vanligste er likevel å bruke Ch for begge. Jeg har
variert det litt her.
En annen ting som man bør vite er at den bestemte artikkelen ha på hebraisk står
foran substantivet som the på engelsk og der, die og das på tysk. På norsk har vi
den svært uvanlige skikk å sette den bestemte artikkelen i enden av ordet. Ha ish =
the man = der mann = mannen. På det viset blir Jesus Kristus = Jashua ha
Mashiach = Yahshua the Messiah = Jesus Messias`en.
Ha mashiach betyr den salvede. Dette har fra gresk blitt Kristos. Muligens har dette
blitt en populær ‖oversettelse‖ for å kunne ligne hinduismens Krishna. Hinduismen
og Buddhismen hadde sine misjonærer i det romerske riket allerede før Jashua ble
født. Og gjennom keiser Konstantins kirkemøte i Nikea i 325 e.kr. ble nære bånd
knyttet mellom kristendom og den tids populære religioner innenfor keiserriket.

190

DEN NYE PAKT

To forskjellige nye pakter?
Den vanligste oppfatning innen kristendommen er at ‖den Nye Pakt‖ trer i stedet for
‖den Gamle Pakt‖, og at den som er i den gamle pakt og holder Jahves sabbat og
høytider ‖træler under loven‖ og ikke har del i forsoningen i Kristus Jesus. De som er
under denne ‖lovens forbannelse‖ gir seg også av med alle slags eventyr og regler
for hva man kan spise og drikke. De tror at de blir frelst ved ‖lovgjerninger‖ og forstår
ikke at frelsen kommer utelukkende ved å ta imot den frie nåde ved troen på Jesus
Kristus.
De som hevder dette synet støtter seg i hovedsak på Paulus brever og på
Hebreerbrevet. Det mest ekstreme synet her er at først med Paulus kom den fulle
åpenbaring av nåden og sannheten. Jashuas apostler kjente bare den ‖jordiske
Jesus‖, men Paulus ble et talerør for den ‖himmelske Kristus‖. Derved visste Paulus
mer om sannheten enn disiplene, selv om disse hadde fulgt Jashua i tre og et halvt
år.
Vi tror alle sammen at hele Bibelen er inspirert av Jahve. Når vi kommer til
vanskelige ting, der det ser ut til at Bibelen motsier seg selv, føler vi at vi må tolke
Skriften ut fra det vi mener er de klareste skriftstedene og de som gir den mest
logiske løsningen. Vi kan lett komme i skade for å tolke den slik som vårt miljø og vår
tradisjon tilsier.
Selv er jeg oppdratt i den kristne protestantiske tradisjon og dermed i dens gjengse
‖Paulianisme‖. Senere i livet, etter å ha studert Skriftene i et halvt århundre, har jeg
endret syn på mange ting. Meget av det jeg før tok som gitt synes meg nå å være
basert på mine manglende kunnskaper og ettertanke den gangen.
Jeg har derfor et behov for å dele mine synspunkter med andre som også baserer sitt
livssyn på Bibelens ord. Det er ingen skam å utvikle seg. Det er ille å stagnere. Men
så må man huske at likesom man nå mener noe annet enn for ti år siden, så vil man
nok om ti år til mene noe annet enn det man mener i dag. Og dette bør lede meg til
en viss ydmykhet og respekt for annerledes troende.
Det finnes en annen oppfatning av hva den nye pakt er. Den gir også akt på hele
Bibelen. Mens majoriteten av kristenheten legger Paulus og Hebreerbrevet til grunn
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for tolkningen av hele Bibelen for øvrig, kan man legge hele Bibelen for øvrig til grunn
for fortolkningen. Da må Paulus og Hebreerbrevet tolkes i lys av hele Bibelen for
øvrig.
Dermed kan man finne at Jashua og hans disipler hadde dette andre synet for hva
den ‖Nye Pakt‖ er. Kan det være mulig at Paulus og hans nærmeste hadde en
konflikt med Jashua og hans disipler? Kan dette i så fall ha vært til nytte for den
videre utviklingen? Eller er det bare til skade? Og hvordan kan vi eventuelt leve med
å ta med oss denne konflikten og likevel være gode trossøsken?

Var det forskjell på troen hos Paulus og Jashua?
Et slikt spørsmål kan virke blasfemisk. Men ser vi nærmere på saken er det ting som
kan tyde på dette. Best er det jo om vi kan finne enhet i troen deres. Vi sier jo at vi
tror på Jashua. Da må vi vel også tro på det Jashua sa? Vi ser at menigheten skal
‖holde Jahves bud og ha Jashuas tro‖. Da må vi vel tilstrebe å ha samme tro som
Jashua. Vi leser at vi skal tro Jahve mer enn mennesker. Det kan da virke naturlig å
tro mer på det Bibelen sier at Jahve sier, enn det den sier at Paulus sier, dersom det
synes å være motsetninger mellom skriftsteder.
Nå kan man jo hevde at det Jahve sa i det gamle testamentet ikke gjelder lenger.
Men når vi leser løfter som Jahve ga for den tiden som ennå er vår fremtid, profetier
som først skal oppfylles når Jahves rike er opprettet her, kan vi da bare sette en strek
over dem fordi Paulus, etter vår tolkning mener noe annet enn det Jahve har sagt?
Når Jahve sier at han aldri i evighet vil forkaste sitt folk som han har utvalgt, at hans
Torah skal gå ut fra Tzion til hele verden, at Messias skal beordre alle folkeslag til å
holde Jahves sabbat og høytider, kan vi da feie dette unna med at Paulus mener noe
annet og at kirken bygger på Paulus og ikke på Jahve eller Jashua?
Når vi leser at Sabbaten er Jahves hellige dag og at han hvilte på den dagen, og når
Jahve viser at vi i hans rike skal holde hans sabbat, kan vi da tro at Jahve træler
under loven og ikke helt har forstått hva den nye pakt innebærer?
Nå synes du kanskje at jeg er usakelig, men jeg spør slik for å vekke deg til skikkelig
ettertanke. Jeg kan ikke si at jeg har rett og at så mange andre tar feil. Jeg kan så
men også ta feil. Og jeg må her og nå understreke at jeg har respekt og aktelse for
dem som hevder motsatt syn av mitt eget.

Paulus beretter om sin bakgrunn:Gal 1:13-19
13 Dere har jo hørt hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte
forfulgte Elohims menighet og ødela den, 14 og jeg gikk videre i jødedommen enn
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mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for mine fedrene
lærdommer. 15 Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin
nåde, 16 etter sin vilje åpenbarte sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet
om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod, 17 heller
ikke drog jeg op til Jerusalem til dem som var apostler før meg; men jeg drog straks
bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus. 18 Siden, tre år etter, drog jeg op til
Jerusalem for å bli kjent med Keifas, og jeg blev femten dager hos ham; 19 men
noen annen av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Jashuas bror. 20 Det jeg her
skriver til eder - se, det vet Elohim at jeg ikke lyver!
Paulus var oppdratt i skjæringspunktet mellom ortodoks jødedom og diasporajødens
møte med hellenismen, med Philos fascinasjon av gresk og romersk filosofi som
grunnlag for forståelsen av Tanakh. Paulus var fariseer som hadde hatt lærere som
Gamaliel, og han var romersk statsborger med venner og beundrere i samfunnets
høyere kretser. Han kjente sin posisjon og følte han hadde et kall. Og kallet gjaldt
allerede fra han var i mors liv.
Hans kjennskap til Kristus var gjennom Jahves åpenbaring inne i ham selv allerede
fra mors liv av og spesielt fra Kristus åpenbarte seg for ham i et syn. Derved hadde
han et godt forsprang på disiplene, som jo bare kjente Jashua fra hans jordiske side,
og fra de var godt voksne.
Paulus visste at han var kalt til å være hedningenes apostel. Jashua hadde jo gitt
oppdraget til Shimeon Keifa å være den han ville sette som leder for menigheten.
(Matt 16:17-19). Paulus synes likevel ikke å ha vist Keifa særlig aktelse, og han
ønsket ikke noen belæring av Keifa eller andre av apostlene. Han sa seg selv å være
apostel, spesielt utvalgt av Jahve og med stadfestelse i den personlige åpenbaring
som bare han selv kunne vitne om.
Først tre år senere dro han til Jerusalem for å samrå seg med Keifa et par uker. Han
hadde også en prat med Ja’aqov, broren til Jashua. Men Paulus syntes ikke han
hadde noe særlig å lære av disse. Paulus hadde ingen vitner på sitt kall. Han tar
Jahve til vitne på at han ikke lyver.

Paulus føler seg ikke på noe vis ringere enn Jashuas apostler:
Gal 2:6-7
6 Men de som gjaldt for å være noe - hvor store de var, er meg det samme; Elohim
gjør ikke forskjell på folk - de som gjaldt mest, påla meg intet videre, 7 tvert imot: da
de så at det var meg betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, likesom Peter
for de omskårne - 8 for han som gav Keifa kraft til apostel-tjeneste blant de
omskårne, han gav og meg kraft til det blant hedningene.
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Paulus besøkte apostelrådet i Jerusalem og fremla sine synspunkter for dem. Han
synes å mene han hadde målbundet dem med sin tale, og de hadde ikke pålagt ham
mer enn han selv ville gjøre. Paulus fant at Jashuas apostler ikke hadde mer å fare
med enn hva han selv hadde, og han utropte seg selv til hedningenes apostel. Det
omfatter jo alle andre mennesker enn Israel. Apostlene kunne få arbeide med Israel.
Dette var Jahves vilje, for det var jo fra ham personlig Paulus hadde mottatt sitt kall.

Konflikten mellom Keifa og Paulus:
Gal 2:11-14
11 Men da Keifa kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i øynene, fordi det var ført
klagemål imot ham. 12 For før det kom noen fra Ja’aqov, åt han sammen med
hedningene; men da de kom, drog han sig tilbake og skilte sig ut, for han var redd for
dem som var av omskjærelsen, 13 og sammen med ham hyklet og de andre jøder,
så at endog Barnabas blev revet med av deres hykleri. 14 Men da jeg så at de ikke
gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Keifa så alle hørte på det: Når du
som er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge
hedningene til å leve som jøder?
Keifa hadde fått lederstillingen i menigheten av Jashua. Ja’aqov var Jashuas egen
bror og hadde innsikt og autoritet. Han ble den naturlige arvtaker til å videreføre
Jashuas tro og lære. Men dette hindret ikke Paulus i å refse begge to og fortelle
Galaterne hvor godt han hadde satt Keifa på plass. Her gjaldt det tilsynelatende
uenighet om mat, drikke og bordskikk. Men det gjaldt muligens vel så meget
autoriteten hos Galaterne. Og at han lykkes i dette vises jo ennå i dag ved at de
fleste kristne tar parti for Paulus i denne tvisten.

De syv ”Noaiske” bud for de rettferdige blant hedningene.
Ap.Gj 15:19-21
19 Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningene som
omvender sig til Elohim, 20 men skrive til dem at de skal avholde sig fra avgudenes
urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og fra blod. 21 For Moshe har fra gammel
tid av i hver by dem som forkynner ham, idet han hver sabbat oppleses i
synagogene.
Jødene har et begrep de kaller de Noaiske bud (Noahs lov). Det står ikke noe om
denne i Bibelen, men den er en del av jødisk tradisjon og muntlig overlevering.
Denne loven har syv bud som gjelder for ‖de rettferdige av hedningene‖. Deler av
den er gjengitt her i Galaterbrevet. De skal være monoteister, de må ikke drive hor,
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de må ikke spise blodmat eller noe som er kvalt. Jøder tror ikke at noen hedning vil
gå fortapt dersom de holder seg til dette. Men dersom hedningene ønsker å bli del av
Israel, konvertere til jødedommen, så kan de få videre undervisning i synagogene.
Og dette skal vi se i det følgende, vil bli del av den nye pakt, også for hedningene.
Mer om den Noaiske loven finner du i kapitlet nedenfor om ‖Bibelen og mat‖.

Keifa advarer mot feiltolking av Paulus:
Keifa hadde sett at mange hadde problemer med å forstå Paulus.
2 Pet 3:15-16
15 og akt Jashuas, ha Mashiachs langmodighet for frelse, således som og vår
elskede bror Paulus har skrevet til dere etter den visdom som er ham gitt, 16 likesom
og i alle sine brev når han i dem taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å
skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de
andre skrifter, til sin egen undergang.
Keifa kaller Paulus ‖vår elskede bror‖ og nevner ‖den visdom som er ham gitt‖. Han
ser ut til å vise aktelse og bære over med Paulus. Det vesentligste i Keifas utsagn
her er nok likevel advarselen han gir. Keifa sier at meget av det Paulus prediker er
vanskelig å forstå. Det betyr nok ikke at Keifa beundrer Paulus som en med et
høyere intellekt enn hans eget. Keifa mener at de ulærde står i fare for å gå totalt vill
når de hører på Paulus. Hadde de vært mer fullbefarne i sin forståelse av Torah ville
de ikke ha fart vill.
Det samme gjelder de ubefestede. Det er folk som egentlig vakler i sin tro og gjerne
tror det som gjør livet mer lettvint. Men Keifa insinuerer ikke at Paulus farer med
vranglære. Han ser klart at manges fortolkning av Paulus kan føre vill.

Det er tolkningen det kommer an på, og kunnskapen om Jahves Torah:
Jes. 26:3
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.
Salme 119:33-35
33 Lær meg, Jahve, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare på den inntil enden.
34 Lær meg! Så vil jeg ta vare på din Torah og holde den av hele mitt hjerte. 35 Led
meg frem på dine buds sti! For i den har jeg min lyst.
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Paulus skriver til Timoteus at Tanakh er de Hellige Skrifter.
2 Tim 3:15-16
15 og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til
frelse ved troen på Jashua Messias. 16 Den hele Skrift er innblest av Elohim og er
nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for
at Elohims menneske kan være fullkommen, dugelig til all god gjerning.
I motsetning til mange av Paulus tilhengere i dag, så Paulus på det gamle
testamentet som de Hellige Skrifter. Her skriver han til den unge Timoteus at det kan
gjøre oss vise til frelse. Hvordan kan vi vite at det var det gamle testamentet og ikke
det nye testamentet Paulus refererte til.
Svaret er jo ganske enkelt at det nye testamentet ikke eksisterte da Timoteus vokste
opp. Timoteus kunne derfor ikke ha kjent til det nye testamentet fra sin barndom av.
Paulus kunne jo ikke godt vise til sine egne skrifter eller til noe som helst i det nye
testamentet som autorative eller frelsesbringende. De fantes jo ikke. Paulus var i
gang med å skrive sine bidrag, men verken han eller noen annen kunne kalle det de
skrev ‖de Hellige Skrifter‖.
Gjennom hele det nye testamentet finner vi henvisninger til det gamle testamentet, til
Mosebøkene, Profetene og Skriftene, eller med jødisk forkortelse Tanakh. Ingen
påstander kunne gjøres gyldige uten med henvisning til Tanakh. Og argumentene
måtte støttes på tolkningene av Tanakh. Jashua gjorde alltid det. Og han avviste
argumenter som utelukkende støttet seg på tradisjoner og selvlagde regler. Han
spurte: ‖Hva står skrevet (i Tanakh)? Hvorledes leser du?‖

Jashua var ikke en kristen. Han var jøde.
Hvordan kan vi vite det? Simpelthen fordi kristendommen ikke eksisterte. Jashua gikk
kledd som en jøde. Han holdt Jahves sabbat og høytider. Han spiste som en jøde og
ga aldri disiplene sine noen antydning om at det skulle bli noen endringer i Torahens
bud verken om dette eller noe annet.

Aldri hadde Keifa ett noe vanhellig eller urent:
Da Keifa i et syn ble oppfordret til å slakte og ete urene dyr protesterte han, og
senere gikk det opp for ham at dette synet hadde en analog tolkning og ikke gikk på
å annulere Jahves Torah. Keifa skulle ikke holde hedninger for å være urene, men
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han ble der og da kalt til å forkynne det glade budskap for hedningene. Altså var
Keifa av Jahve utpekt til å være hedningenes apostel.
Ap.Gj 10:11-14
11 og han ser himmelen åpnet og noe dale ned, likesom en stor duk, som blev
senket ned på jorden etter de fire hjørner; 12 i den var det alle slags firføtte og
krypende dyr som lever på jorden, og alle slags himmelens fugler. 13 Og det kom en
røst til ham: Stå op, Keifa. Slakt og et! 14 Men Keifa sa: Ingenlunde, Jahve! Aldri har
jeg ett noe vanhellig eller urent.

For Jashua er det Tanakh som er hellig skrift:
Mat 5:17-19
17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve Torah eller profetene; jeg er ikke
kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 For sannelig sier jeg eder: Før himmel
og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av Torah, før
det er skjedd alt sammen. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud
og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den
som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Jashua utdannet sine disipler til å bli konger over Israels tolv stammer:
Mat 19:28
28 Da sa Jashua til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, dere skal i
gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv
troner og dømme Israels tolv stammer.
Å dømme betyr her å regjere over, og loven de skal regjere etter er Torah. Hvordan
kan det vises? Jo, når Messias kommer skal han regjere fra Tzion, og fra Jerusalem
skal Torah gå ut over hele verden og holdes av alle nasjoner:
Jes 2:2-4
2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Jahves hus står, være
grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk
skal strømme til det. 3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til
Jahves berg, til Jakobs Elohims hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på
hans stier! For fra Tzion skal Torah utgå, og Jahves ord fra Jerushalaim. 4 Og han
skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal
smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger
løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.
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Det var med dette for øye Jahve skapte Adam og Hava. Det var med dette målet
Avraham og hans ætt ble utvalgt. Gjennom Israel og Israels Messias skal fredsriket
opprettes på jorden.
Jashuas tro er ikke en religion utelukkende for personlig frelse, men for frelse
av alle jordens folk og av all skapningen.
Jes 11:5-10
5 Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter.
6 Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og
den unge løve og gjøfeet skal holde sig sammen, og en liten gutt skal drive dem.
7 Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven
skal ete halm som oksen. 8 Diebarnet skal leke ved huggormens hule, og over
basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd. 9 Ingen skal gjøre noe ondt
og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg; for jorden er full av Jahves
kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. 10 På den tid skal hedningefolkene
søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være
herlighet.

Jes 66:23
23 Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød
komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Jahve.
Merk at det er Jahve som sier dette, at sabbat og nymåne skal holdes når det skjer
som vi har bedt om så lenge: ‖Komme ditt rike, skje din vilje!‖. Det er vel naturlig å
sette mer lit til Jahve enn til mennesker? Man kan selvsagt innvende at det er Jesaja
som sier dette, og ikke Jahve. Men da setter vi et spørsmålstegn ved Bibelens
inspirasjon, som ikke er overens med Jashuas tro.

Løvhyttefesten feires:
Sak 14:16-17
16 Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerushalaim, skal år
etter år dra op for å tilbede Kongen, Jahve Tzevaot, og for å delta i løvsalenes fest.
17 Men om noen av jordens folk ikke drar op til Jerushalaim for å tilbede Kongen,
Jahve Tzevaot, så skal det ikke komme regn hos dem.
I denne profetien er Messias kommet, og nå er det hans vilje som skjer. Kanskje vi
skulle foretrekke at enhver fortsetter med sine tradisjoner, de kristne med sine,
jødene med sine og muslimene med sine? Men det er ikke i overensstemmelse med
Bibelens profetier. I denne profetien er det ikke tale om det ‖himmelske Jerusalem‖
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og de himmelske beboere. Det er tale om Jerusalem her nede, og om alle jordens
folk. Det er ikke tale om erstatningsteologi med kirken som det ‖nye Israel‖, men om
hedningefolkene, goyim, de ikke Israelske folkeslagene.

Den fremmede som søker Jahve skal finne ham og bli del av Israel:
Jes 56:1-7
Så sier Jahve: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet! For min frelse kommer
snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. 2 Salig er det menneske som gjør
dette, det menneskebarn som holder fast ved det, som holder sabbaten, så han ikke
vanhelliger den, som varer sin hånd, så den ikke gjør noe ondt. 3 Den fremmede som
holder seg til Jahve, må ikke si: Jahve vil visst skille meg fra sitt folk! Og gildingen må
ikke si: Se, jeg er et tørt tre! 4 For så sier Jahve: De gildinger som vil holde mine
sabbater og velge det som jeg har behag i, og holde fast ved min pakt, 5 dem vil jeg i
mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn bedre enn sønner og døtre; et
evig navn vil jeg gi dem, som ikke skal utryddes. 6 Og de fremmede som holder seg
til Jahve for å tjene ham og for å elske Jahves navn, for å være hans tjenere, alle de
som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt,
7 dem vil jeg føre til mitt hellige berg og glede dem i mitt bedehus, for mitt hus skal
kalles et bedehus for alle folk.
Denne profetien tilhører ikke fortiden. Dette er ikke noe som falt bort da Jashua døde
på Golgata. Dette er en profeti om hva som skal hende når Jashua ha Mashiach
kommer igjen og skal regjere over hele jorden. Legg merke til hva profetien sier til
den fremmede som vil forene seg med Jahve. Han skal:
1. Elske navnet Jahve.
2. Holde Jahves sabbater.
3. Holde fast ved Jahves pakt.

Dette er den Nye Pakt:
Begrepet den Nye Pakt var kjent i Tanakh, og her ser vi hva den går ut på:
Jer 31:31-34
31 Se, dager kommer, sier Jahve, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og
med Judas hus, 32 ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da
jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som
de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Jahve; 33 men dette er den pakt jeg vil
opprette med Israels hus etter de dager, sier Jahve: Jeg vil gi min Torah i deres
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sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Elohim, og de skal være mitt
folk; 34 og de skal ikke mere lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Jahve!
For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Jahve; for jeg vil forlate deres
misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu.
Dette er den Nye Pakt som Jashua refererte til ved det siste måltidet han hadde med
disiplene sine. Det var denne pakten Jashua beseglet med sitt eget blod. Det er som
initiering til denne pakten vi eter det usyrede brødet som Jashuas legeme og drikker
vinen som hans forsonende blod. Dette måltidet var hans Pessach med disiplene, og
den var helligelsen til at han dagen etter skulle dø som vårt Påskelam (Qorban ha
Pessach). Derved oppfylte han tjenesten som Jahves Lam som bærer verdens synd.
Vi skal se mer på dette i kapitlet om ‖Jahves høytider‖ nedenfor.
Med hvem ville Jahve inngå den Nye Pakt?
Med Beit Israel og med Beit Jehuda, alle de 12 stammene.
Og de fremtidige 12 kongene var tilstede ved paktsinngåelsen.
De fremmede har inngang i denne samme nye pakten som nevnt ovenfor.
Gjennom denne pakten vil Jahve skrive sin Torah i våre hjerter.
Mange tror tvert om at Kristus i den nye pakt erklærer Torah som ugyldig og foreldet.
Gjennom den Nye Pakt lover Jahve at vi skal kjenne ham direkte og helt.
Gjennom denne pakten forlater Jahve oss alle våre misgjerninger.
Denne pakten er den Evige Pakt, ha Berit Olam.
Husk at Jahve ga sin sabbat og sine høytider til Adam og Hava og at Jahve selv holdt
sabbat med dem i Edens have. Til Gan Eden skal vi vende tilbake. Dette er ikke
Mose og jødenes høytider. De er Jahves høytider og alle menneskers høytider, for vi
er alle barn av Adam og Hava.
Jes 56:6-7
6 Og de fremmede som holder sig til Jahve for å tjene ham og for å elske Jahve
navn, for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger
den, og som holder fast ved min pakt, 7 dem vil jeg føre til mitt hellige berg og glede
dem i mitt bedehus; for mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk.
Jahves Torah er de rettferdiges sti, den er lik et strålende lys, som blir klarere og
klarere til det er høylys dag. Torah er ikke statisk, men dynamisk og levende.
Torahens åpenbaring av rettferd, empati, etikk og kjærlighet vokser med vår evne og
vilje til å ta imot og å leve den ut. Det er som når et barn vokser og modnes til å lære
og å vurdere og å verdsette mer. Det er gjennom Jashuas fullkomne liv vi får et blikk
inn i den Evige Pakt og dens Torah.
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‖Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå‖ sa Jashua.‖Men når
Sannhetens Ånd kommer skal han lede dere til hele sannheten.‖
Med alt dette for øye leser vi hele Bibelen, deriblant også Paulus brever og
Hebreerbrevet. Vi leser om Israels Messias, den skapende, den ledende, den
lidende, den seirende, den kommende og regjerende.

Vi ser Jashua:
Vi ser Jashua ha Mashiach i de fire evangeliene,
Jahves førstefødte sønn, vår lærer og vår frelser, vårt påskelam,
som ledet sine apostler inn i den nye pakt, og oss med dem,
som døde på Golgata for å sone for våre synder,
som beseglet den nye pakt med sitt eget blod,
som sto opp fra de døde på den tredje dag,
som underviste sine læresvenner i førti dager før han for opp til himmelen,
som sendte den Hellige Ånd til å være vår veileder og vår trøster,
som bar sitt eget blod frem for Jahves trone
som vår yppersteprest i den himmelske helligdom,
som derved gjorde ende på alle ofringer av dyr,
som fjernet alt behov for tempeltjeneste og ofringer på jorden.
Vi ser Jashua som vår iboende Messias,
vår venn og veileder ved den Hellige Ånd i vårt daglige liv.
Vi ser Jashua som den nye Adam, forbildet og målet for hele menneskeheten.
Vi ser Jashua som kongenes konge og herrenes herre.
Vi ser Jashua som vender tilbake til jorden, som vil regjere over alle nasjoner i sitt
rike.
Vi ser Jashua som manifestasjonen av Jahve iblant oss til evig tid.
I Jashua ser vi Jahve.
I Jahve ser vi Jashua.
I den Hellige Ånd ser vi hva intet øye kan se,
vi hører hva intet øre kan høre,
vi mottar hva aldri kunne fattes av noe menneskes sinn,
hva Jahve har beredt for dem som elsker ham,
her og i det som kommer.
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JAHVES HØYTIDER
HVA HAR DE Å GI OSS I DAG?

Vend tilbake, Israel
Siden staten Israel ble reetablert i 1948 har det skjedd en oppvåkning blant mange
kristne. De har fått fornyet interesse for Bibelens profetier, og de har ransaket
skriftene for å se om det er rett, det de har lært fra barnsben av.
Mange har fått en videre forståelse av JAHVEs intensjon med løftene til Abraham,
med nasjonen Israel, med evangeliet og med sin egen plass i denne
sammenhengen. Dette har ledet til dannelse av grupper og menigheter som søker
tilbake til røttene for vår tro.
Messianske jøder og kristne har funnet frem til en felles plattform. Andre kristne
grupper har begynt å helligholde de ‖jødiske‖ helligdager og sabbaten.
Fra Bibelen ser man at det gamle Israelfolket ble spredt omkring i landene. Jødene
utgjorde bare en del av disse og er vesentlig fra sydriket Juda. De ti stammene fra
nordriket forsvant blant folkeslagene og mistet sin identitet. Bare noen få, fra
stammene Levi, Efraim og Manasse er ennå tilbake i landet. De kaller seg ha
Shamarim al ha Emet (sannhetens ivaretakere) og kalles nå på hebraisk ha
Shomeronim.
Vi kjenner dem under navnet Samaritanere. Jeg fikk anledning til å besøke dem ved
høstfesten, succot. Nå er jeg medlem av foreningen Societe d`Etudes Samaritaines
som driver forskning på deres herkomst og kultur. Det er liten tvil nå om at de er det
de alltid har utgitt seg for å være: Av Israel, og med et eldgammelt presteskap av
Arons ætt.
Bibelen skiller mellom Beit Israel (Israels Hus), de ti stammene i nordriket Israel og
Beit Jehuda (Judas Hus), de to stammene i sydriket. I Hoseas første kapittel fortelles
det om den forskjellige fremtiden for de to. Beit Israel skal bli spredt blant alle
nasjonene i verden, som en sikter korn gjennom et sold. De skal falle fra og ikke vite
sin identitet, inntil JAHVE atter vekker dem opp og viser dem hvem de er.
Beit Jehuda vil aldri miste sin identitet. De vil gå gjennom trengsler og elendighet.
Men en dag skal de to delene av folket, av Am Israel (Beit Israel + Beit Jehuda) søke
hverandre igjen, og de to delene av herskerstaven, skal bli til ett igjen. De skal
sammen gå opp og ta sin arv, Eretz Israel (fedrelandet Israel), og vende tilbake til
JAHVE. (Esek.37:17)
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Jeg spurte den gamle samaritanske skriftlærde, Ratzon Tzedaka, hvor det var blitt av
Beit Israel. Han smilte hemmelighetsfullt. Så skrev han en hilsen til meg på sitt
eldgamle Israelske alfabet. Jeg skjønte det ikke da, men jeg oversatte det senere,
ved å føre det over til det nåværende jødiske alfabetet. Det var 5 Mos1:11.
‖Måtte bare JAHVE deres fedres Elohim, gjøre dere tusen ganger flere enn dere er,
og velsigne dere, som han har tilsagt dere‖.
Hvorfor skrev han dette til meg? Jeg tror nå at jeg vet svaret.
Samaritanerne har levd avsondret fra andre. De har, inntil nylig aldri blandet seg med
andre folkeslag. Spesielt har dette vært praktisert for Levittene, presteskapet. Det var
egentlig for å se disse jeg var kommet til Israel denne gangen. Prestene var blåøyde
og rødhårete. Det syntes å gi meg et svar på det jeg søkte.
Bibelen forteller at hele Israel skal samles igjen. Også de som ikke visste at de er av
Israel. Dette er nok i ferd med å skje nå. Mange får en følelse av ikke lenger å høre
hjemme innen sine gamle, tilvante rammer. Bibelen taler til dem og kaller dem til en
identifikasjon med Israel.
‖Gå av sted og rop disse ord ut mot nord og si: Vend tilbake Israel, du frafalne, sier
JAHVE. Jeg vil ikke senke mitt åsyn i vrede mot dere. For jeg er miskunnelig, sier
JAHVE.
Vend tilbake, dere frafalne barn, sier JAHVE. For jeg er deres ekteherre. Og jeg vil ta
dere, en av en by, og to av en ætt, og føre dere til Tzion‖. Jer.3:12.14.

Hvem er JAHVE?
Da Moshe (Moses) gjette sauer i ørkenen fikk han se en brennende tornebusk.
Han gikk nær til, og ut av ilden talte en stemme og ga Moshe hans livs kall og
oppgave. Moshe skulle føre Israels folk ut av trelldommen i Egypt.
Moshe spurte:
‖Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Elohim (Gud)
har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare
dem?‖
Og svaret ut av ilden lød:
‖Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn Ehieh (Jeg Er) har sendt meg til dere.
Så skal du si til Israels barn: JAHVE, deres fedres Elohim, Avrahams, Itzhcaqs og
Ja`aqovs Elohim har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Og så skal dere
kalle meg fra slekt til slekt!‖
JAHVEs høytider: Når er de, og hva sier de oss?
3 Mos 23 beskriver høytidene: Først møter vi ha shabbat, sabbatsdagen.

Sabbatsdagen er lørdag. Den starter ved solnedgang fredag og utløper ved
solnedgang lørdag. (3 Mos 23:1-3). Dette er helligdagen som de ti bud forkynner.
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Den er ikke den helligdagen som kirkene helligholder. Men den er JAHVEs helligdag.
Så det er opp til oss å velge hvem vi vil lyde.

Deretter beskrives JAHVEs høytider:
Disse er:
Hver uke Sabbaten (fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag) er JAHVEs
helligdag.
Hver måned nymånedagen (ikke en hviledag, men en dag å akte på).
Om våren Påsken og de Usyrede Brøds Høytid (Moed ha Pessach og Chag ha
Matzot).
Syv uker senere Pinsen eller Ukenes Høytid (Chag ha Shavuot)
På høsten:
Basunfesten (Rosh ha Shannah)
Forsoningsdagen (Jom ha Kippurim)
Løvhyttefesten eller Løvsalenes Høytid (Chag ha Succot)

Høytidene forkynner evangeliet. De følger jordbruksåret i Israel. De viser Israels
historie. De forkynner profetiene.De gir ‖veikartet for fred‖.Dette fredsriket er JAHVEs
rike.Det gir fred på jorden.Det er om det Jashua lærte oss å be: ‖Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.‖ Her skal jeg beskrive disse
høytidene i detalj.

Pessach og Chag Ha Matzot:
Den bibelske kalenderen er basert på måneder der nymånedagen er den første
dagen i hver måned. Den første dagen i året er den nymånedagen som ligger
nærmest vårjevndøgnet. Noen år får på den måten 12 måneder, og noen år blir
‖skuddår‖ med 13 måneder. I løpet av 19 år blir det 12 år med 12 måneder og 7 år
med 13 måneder. En slik 19 års syklus kalles den Metonske syklus etter grekeren
Meton. Men den var kjent fra eldgammel tid. Det kan en blant annet finne ut fra
steinsettinger som Stonehenge i England. Denne steinsettingen har vist seg å være
et eldgammelt observatorium for sol og månefaser, der en også kunne forutsi sol- og
måneformørkelser.
Årskalenderen begynner altså med nymånedagen nærmest vårjevndøgn. Om
kvelden den 14. dagen i denne første lunare måneden er Qorban ha Pessach
(Påskekvelden). Det var denne dagen Israel spiste påskelammet i Egypt mens
dødsengelen gikk gjennom landet. Overalt der Israels barn hadde slaktet
påskelammet og smurt blodet av lammet på dørtreet og dørstolpene gikk engelen
forbi uten å ta livet av noen. Der lammets blod ikke var, gikk dødsengelen inn og
drepte den førstefødte både av dyr og av mennesker.
På den måten ble alle i Israel frelst av nåde ved lammets blod, uten egne gjerninger
eller fortjeneste. Lammets blod var paktens blod. Dette at vi er frelst ved tro og ikke
ved gjerninger har alltid vært en del av jødenes forståelse. Troen ble vist ved
lydighet, idet JAHVE hadde gitt Israel beskjed om hvordan de skulle ta imot frelsen.
204

Dette er også kjernen i det nye testamentets forkynnelse. Der ser vi hvordan
påskelammet var en ‖skygge‖ av Jashua som vårt påskelam, som er slaktet til frelse
for oss.
De usyrede brøds høytid, Chag ha Matzot er fra og med den 15. dagen og til og med
den 21. dagen i den første måneden. Israel renset all surdeig ut av husene sine før
Pessach. I syv dager etter påskekvelden spiste de ikke noe syret brød. Dette var et
bud om renselse og om lydighet. Dette var et vitnesbyrd om hvordan den som er
frelst av JAHVEs nåde vil rense synden ut av livet sitt. Paulus viser oss i 1Kor 5:7.8
den dypere betydningen av denne høytiden.
‖Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, likesom dere er
usyrede! For vårt påskelam er jo slaktet: Jashua. La oss derfor holde høytid, ikke
med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets
og sannhets usyrede brød.‖ Så Shaul (Paulus) sier faktisk at vi skal holde påsken og
de usyrede brøds høytid og hvorfor vi skal gjøre det, og han holdt høytiden selv.
Kvelden før påskekvelden spiste Jashua og disiplene påskemåltidet. Selve
påskekvelden kunne han jo ikke gjøre det, for da skulle han selv slaktes som
påskelam.
Jashua vasket disiplenes føtter, og under måltidet tok han det usyrede brødet og brøt
det og ga til disiplene mens han sa at dette er hans legeme og at vi skal ete det.
Jashuas legeme er rent, usyret. Ved å ete det gjør vi oss ett med ham og med hans
folk. Vi vitner om enheten som Jashua ba til JAHVE om i sin yppersteprestelige
bønn. ‖At de alle må bli ett, likesom du Far i meg, og jeg i deg, at også de må være
ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.‖ (Joh17:21)
Deretter tok han ‖begeret etter aftensmåltidet‖. Dette er et beger som jødene alltid,
under påskemåltidet har stående for å gi til profeten Elijahu (Elias) dersom han skulle
komme. For Malakias har jo sagt i de to siste versene i det gamle testamentet:
‖Se, jeg sender dere profeten Elijahu, før JAHVEs dag kommer, den store og
forferdelige; Og han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til deres
fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.‖
Å vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene vil si at vi vender våre
hjerter til fedrene Abraham, Isak og Jakob og deres tro på JAHVE, og at fedrene får
del i den tro vi har fått. Det vil si at JAHVEs rike kommer til jorden. Om dette synger
jødene når sabbaten går ut:
Elijahu profeten,
Elijahu fra Tishba,
Elijahu fra Gilead,
Kommer nå snart til oss
Sammen med Messias Davids sønn.
Jashua sa: ‖Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere.‖
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Disiplene hadde gått i lære hos ham i 3½ år. Nå var de ikke lenger talemidim
(lærlinger), men skulle ut for å forkynne som shlichim (apostler, utsendinger). De
skulle selv inngå i den Nye Pakt, og de skulle bringe andre inn i pakten.
Det er om denne pakten Jeremias sier: ‖Se dager kommer sier JAHVE da jeg vil
opprette en ny pakt med Beit Israel og med Beit Jehudah. Jeg vil gi min Torah i deres
sinn og skrive den i deres hjerte.‖ (Jer 31:31.33)
Og Jashua ble korsfestet og døde som vårt påskelam på den tiden påskelammene
ble slaktet i Jerusalem (Joh 18:28). Tre døgn etter sto han opp fra de døde da det
nærmet seg sabbatens utgang (da det led mot den første dag i uken). Ved sin død
sonet han for våre synder. Ved hans oppstandelse har vi del med ham i det evige liv.
Etter sin oppstandelse er han vår yppersteprest hos Faderen. Og det er til gagn for
oss at han gikk bort. For derved er den Hellige Ånd kommet til oss, og skal veilede
oss til hele sannheten.
En detalj å akte på ved påskefeiringen er dette: ‖For likesom Jonah var tre dager og
tre netter i fiskens buk, således skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i
jordens skjød.‖ Matt.12:40 Dette viser at Jashua døde på en onsdag kveld og sto opp
fra de døde en lørdagskveld før solnedgang. Det er tre dager og tre netter fra onsdag
kveld til lørdag kveld, og sabbatsdagen er slutt ved solnedgang lørdag. Da var
graven tom. Å holde Langfredag og Påskesøndag til minne om dette stemmer derfor
ikke med Bibelen, men er senere innført av den katolske kirken. Etter Bibelen skulle
vi minnes Jahshuas soningsverk ved vår feiring av Moed ha Pessach og Chag ha
Matzot.
Jordbruk / årstid:
Påsken og de usyrede brøds høytid er vårens fest. I Israel er dette bygghøstens tid,
den første innhøstning.
Historisk:
Påsken og de usyrede brøds høytid feires til minne om Israels utgang av Egypt, fra
trellehuset. Dette er et symbol på frigjøringen fra trelldom under synden og
inngangen i en evig pakt med JAHVE.
Påsken og de usyrede brøds høytid oppfylt i Jashuas død på Golgata, som vårt
påskelam, som frelser oss og gir oss enhet med JAHVE i den evige pakt (Berit Olam)
som Jashua beseglet ved brødet og vinen ved Seder bordet, og ved sin
oppstandelse fra de døde.
Profetisk:
Israels frelse fra trelldom og paktsinngåelsen med JAHVE er en ‖skygge‖, det vil si et
forvarsel, om det evige fredsrike JAHVE vil opprette med alle mennesker og all
skapning. Dette er det vi ber om i Fader vår. Matt.6:10: ‖Komme ditt rike. Skje din
vilje, som i himmelen, så og på jorden.‖
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Individuelt:
Som individer må vi selv velge å bryte opp fra trelldommen under synd, og fra
bindinger til verden, og vi må ta imot frelsen i Lammets blod. Denne frelse er av
JAHVEs nåde, ikke ved våre gjerninger. Vi renser ut syndens og ugudelighetens
surdeig, ikke som en prestasjon eller som noe vi makter av egen kraft. Men som
JAHVEs folk følger vi ham ut i ørkenvandringen og inn i løftets land. I kjærlighet til
JAHVE går vi inn i en evig pakt med ham, og han gir oss seier og et hjerte som er
helt med ham.

Chag ha Shavuot / Pinsen:
Fra sabbatsdagen i de usyrede brøds dager teller vi syv sabbater. Dagen etter den
syvende sabbaten, en søndag, er Ukenes Høytid, Hag ha Shavuot. Vi kaller den
Pinse, en norsk formulering av det greske (og engelske) ordet pentekost som betyr
den 50.(dagen).
Det er dissens her om tellemåten. Den jødiske tradisjon teller syv uker fra den første
dagen i de usyrede brøds høytid, og dermed kan Chag ha Shavuot falle på en
hvilken som helst ukedag. Denne tellemåten jeg her har brukt er etter vår forståelse
best i samsvar med 3 Mos 23:15.16. og er den tellemåten Samaritanerne bruker.
‖Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bærer frem svingekornbåndet, skal
dere telle fulle syv uker. Femti dager skal dere telle til dagen etter den syvende
sabbaten. Og da skal dere bære frem for JAHVE et offer av den nye grøden.‖
Den første sabbaten som er nevnt her er den sabbaten som faller innenfor de syv
usyrede brøds dager. Svingekornbåndet er av bygghøsten. Den syvende sabbaten
er dagen før pinsedagen. Altså er pinsedagen på en søndag. Da skal det bæres frem
to brød, svingebrød. De er av hvetehøsten. Svingekornbåndet er førstegrøden, og
det er et forbilde på Jashua som førstegrøden av de hensovede, i hans oppstandelse
fra de døde.
Når vi teller de syv sabbater til dagen etter den syvende sabbat kommer vi til
Pinsedagen, Ukenes Høytid

Jordbruk / årstid:
Ukenes Høytid er tiden for hvetehøsten i Israel. Dagen faller i den tredje måned.
Historisk:
Tradisjonen sier at det var på denne dagen Israel mottok de ti bud ved Sinai. Det var
da de inngikk sin nasjonale og individuelle pakt med JAHVE.
Da Jashua var sammen med disiplene sine i Samaria og snakket med den
samaritanske kvinnen, kan vi se at det skjedde en innhøsting av førstegrøden ved
forkynnelsen hos folk som ikke var jøder. At dette skjedde i pinsen fremgår av det
Jashua sa i Joh 4:35: ‖Sier ikke dere at det ennå er fire måneder til høsten
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(frukthøsten). Se, jeg sier dere: Løft øynene deres og se markene. De er alt hvite til
høsten.‖
På pinsedagen etter Jashuas død og oppstandelse ble Ånden utgytt over disiplene.
Tre tusen jøder ble døpt og tok imot den Hellige Ånd. Derfor regnes pinsen av mange
som menighetens fødselsdag. Men dersom vi ikke regner menigheten som ‖kirken‖,
men som JAHVEs folk, så har menigheten eksistert siden Adam og Hava. Pinsen har
også en profetisk oppfyllelse i fremtiden.

Profetisk:
Dette er det profeten Joel talte om der han sa: ‖Og deretter skal det skje at jeg vil
utgyde min Ånd over alt kjød, og sønnene deres og døtrene deres skal tale profetiske
ord; oldingene deres skal ha drømmer og de unge mennene deres skal se syner.‖
Joel 3:1.
‖Deretter…?‖ Etter hva? Det leser vi også om hos Joel: ‖Dere Tzions barn, fryd dere
og gled dere i JAHVE! For han gir dere læreren til rettferdighet. Og dere skal ete og
bli mette og prise JAHVEs navn, Han som har stelt så underfullt med dere; Og mitt
folk (Israel) skal aldri i evighet bli til skamme. Og dere skal kjenne at jeg bor midt i
Israel, og at jeg er JAHVE deres Elohim, og ingen annen; Og mitt folk (Israel) skal
aldri i evighet bli til skamme. Joel 2:23.27. Pinsen er således en profeti om JAHVEs
oppfyllelse av løftene til Israel.
Individuelt:
Pinsen er for deg og for meg et kall til å ta imot Jashuas løfte om at den Hellige Ånd
skal fylle oss, rense oss, lede oss til hele sannheten:
‖Jeg vil be Faderen, og han skal sende dere en annen talsmann, for at han skal være
hos dere evinnelig, sannhetens Ånd.‖ ‖Jeg sier dere at det er til gagn for dere at jeg
går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere. Men går jeg bort,
da skal jeg sende ham til dere.‖ ‖Ennå har jeg mye å si dere. Men dere kan ikke bære
det nå. Når han kommer, Sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.‖
Joh.14:16 og 16:7 og 13.
‖Men du skal atter høre på JAHVEs røst og holde alle hans bud som jeg gir deg i
dag. For ordet er deg meget nær i din munn og i ditt hjerte så du kan gjøre etter det.‖
5 Mos 30:8.14.

Høytidene i den 7. måned:
‖Støt i basun på Zion, tillys en hellig faste, utrop en festforsamling.‖ Joel 2:15
Her beskrives i ett vers den syvende månedens høytider: basunfestens dag,
forsoningsdagen og løvhyttefesten.
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Basunfestens dag:
Fra nymånedagen ved vårjevndøgn teller vi til den 7. nymånedagen. Da skal Israel
blåse i basun eller shofar (bukkehorn) og derved innvarsle at tiden er kommet til å
berede seg til Forsoningsdagen (Jom ha Kippurim) og til Høstfesten (Succot).

Jordbruk / årstid:
Den syvende måneden er tiden for frukthøsten, den endelige og siste av årets
innhøstninger i Israel. Det er en gledens tid. Men før innhøstningen er folket kallet til
selvransakelse og bot innfor JAHVE.

Historisk:
I Bibelen er det ingen historisk hendelse forbundet med denne dagen. Jødisk
tradisjon forbinder den med skapelsen og den kalles Rosh ha Shannah (Årets Hode)
og feires som nyttårsdagen. Som vi senere skal se er Forsoningsdagen (Jom ha
Kippurim) dagen da Bibelen sier at det skal blåses i basun for å innvarsle Jubelåret.
Så her er det støtte for å regne et slags nyttår på denne tiden. Det er kanskje noe likt
med at ‖skoleåret‖ starter på høsten. Egentlig er det mer naturlig å regne
nyttårsdagen, og dermed skapelsen, fra den første dagen i den første måneden.
Samaritanerne gjør det, og de kaller denne første dagen i året Rosh ha Shannah.
Det bibelske navnet på dagen er Jom ha Teruah, Dagen for Basunblåsing.
Profetisk:
Etter Bibelens bokstavelige tidsregning er det nå snart 6000 år siden skapelsen.
Siden det forventes at det syvende tusenåret er ‖tusenårsriket‖(Åp 20:4.5.) der
Messias skal regjere på jorden, er det naturlig for dem som venter på Jashuas
gjenkomst å forbinde denne dagen med tiden for de syv basunene i Johannes
Åpenbaring.(Åp 8 og 9 og 11:15). Tiden for Jom ha Kippurim (Forsoningsdagen) vil
da forbindes med trengselstiden eller med beredelsen for Jashuas komme og
tusenårsriket.

Individuelt:
Året er på mange vis en påminnelse om vårt eget livsløp fra ungdommens vår til
alderdommen og høsten. Slik kan høytidene i den syvende måneden forbindes med
vår egen alderdom, og vår egen innhøstning. Basunfestens dag kan ses som de
varsler vi får om vår forgjengelighet og behovet for å vende seg til JAHVE i beredelse
for forsoningen og inngangen til det neste liv.
Ørkenvandringen og inngangen i løftets land, der vi går over Jordan, over dødens
terskel inn i paradis, er symboler som er velkjente i vår tro og våre salmer.
Løvhyttene er da et bilde på våre legemers forgjengelighet, og at vi stunder til et
bedre hjemland, det er et himmelsk, der vi skal overkledes med et nytt, et åndelig
legeme. Vi kan se dette av Heb 11:13 og 2 Pet 1:13.14.
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Jom ha Kippurim:
Forsoningsdagen var den eneste dagen i året da ypperstepresten skulle gå innefor
forhenget, inn i det aller helligste for JAHVEs åsyn. Det er vanlig at den nå kalles
Jom Kippur, som betyr forsoningens dag. Bibelen kaller den Jom ha Kippurim, som
betyr forsoningenes dag.(flertall) På den 9. dagen i den 7. måneden ved solnedgang
og til den 10. dagen ved solnedgang, faster vi. Vi verken spiser eller drikker. Vi
vender oss i bønn til JAHVE. I den jødiske bønneboken Siddur, i bønnen Avinu (som
er hebraisk for Fader vår) ber man om å bli innskrevet i Livets Bok, ikke på grunn av
gode gjerninger, men ved JAHVEs nåde:
Vår Far, vår Konge! Kom oss i hu til det gode.
Vår Far, vår Konge! Innskriv oss i den gode Livets Bok.
Vår Far, vår Konge! Innskriv oss i tilgivelsens og forlatelsens bok.
Vår Far, vår Konge! Vær oss nådig og bønnhør oss.
For vi har ingen gode gjerninger å oppvise;
Øv mildhet og kjærlighet mot oss og frels oss!
I den tid da tabernakelet sto og da tempelet sto iblant Israels folk, ble det ofret en
okse til soning for ypperstepresten, og blodet ble av ypperstepresten selv båret inn i
det aller helligste til JAHVE. 3Mos.16.kap.
Så ble to geitekillinger ført frem for ypperstepresten, og det ble kastet lodd. En bukk
var til JAHVE. Og en til Asasel, den onde ånden. JAHVEs bukk ble slaktet og blodet
ble båret inn i det aller helligste til JAHVE til soning for folkets synder. Deretter ble
Israels synder bekjent idet ypperstepresten la hendene sine på den andre bukkens
hode. Og denne andre bukken, som bar deres synd, ble ført ut i ørkenen til Asasel.
Vi ser i dette, slik det er beskrevet i Heb 9. kapittel, et forbilde til Jashuas soningsverk
der han etter sin død steg opp som vår yppersteprest til den himmelske helligdom:
‖Men da Jashua kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennom
det større og mer fullkomne teltet, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er
av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en
gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning.‖ Heb 9:11.12. I dette er Jom ha
Kippurim for oss vårt årlige møte med forsoningen, og i fasten viser vi vår
takknemlighet, vårt alvor og vår glede for den frie frelse som er brakt til veie en gang
for alle.

Sabbatsåret og jubelåret:
Hvert syvende år var det sabbatsår der jorden skulle hvile, og hvert 50. år var det
jubelår. Både sabbatsåret og jubelåret ble innvarslet ved basunstøt på Jom Kippur.
‖Så skal du telle frem syv sabbatsår, syv ganger syv år, så tiden for de syv sabbatsår
blir ni og førti år. Og i den syvende måneden, på den tiende dagen i måneden, skal
du la basunen lyde gjennom landet; På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde
gjennom hele landet deres. Og dere skal holde det femtiende året hellig og utrope
frihet i landet for alle dem som bor der. Det skal være et jubelår for dere, og dere skal
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komme tilbake, enhver til sin eiendom og enhver til sin slekt.‖ 3 Mos.25.8-10. Og
sabbatsåret og jubelåret peker frem mot den endelige innhøstningen og JAHVEs rike
på jorden:
‖Tzions barn! Fryd og gled dere i JAHVE, For han sender dere læreren til
rettferdighet. Og dere skal ete og bli mette og prise JAHVEs navn. Og mitt folk skal
aldri i evighet mer bli til skamme. Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel og at jeg
er JAHVE‖. ‖Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød.‖ ‖Og det
skal skje: Hver den som påkaller JAHVEs navn skal bli frelst. Jehuda skal bli til evig
tid, og Jerushalaim fra slekt til slekt.‖ Joel 2:15–3:25. Et nådens år, et jubelår
innvarsles ved Jom ha Kippurim:
‖Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen, som sa:
Kongedømmet over verden er tilfalt JAHVE og hans salvede. Og han skal være
konge i all evighet.‖ Åp 11:15.
‖JAHVEs Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne et godt budskap for de
saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å
utrope frihet for fangne og løslatelse for de bundne. Til å utrope et nådens år fra
JAHVE.‖ Jes 61:1.2. og Luk 4:18.19 og 3 Mos 25:9-13. Etter å ha funnet frelse og
renselse fra synd er Israel rede til den endelige innhøstning, til gledesfesten som
profetene har forutsagt.
Succot, Løvhyttefesten.
‖På den 15. dagen i denne samme 7. Måned skal løvhyttefesten holdes for JAHVE,
og den skal vare i 7 dager. På den første dag skal det være en hellig sammenkomst.
Dere skal ikke gjøre noen arbeidsgjerning. På den 15. dag i den 7. måned, når dere
samler inn landets grøde, skal dere holde JAHVEs fest, og den skal vare i syv dager.
Den første dagen skal være hviledag, og den åttende dagen skal være hviledag. Og
på den første dagen skal dere ta frukter av fagre trær, palmegrener og kvister av
løvrike trær og siljer som vokser ved bekkene, og dere skal være glade for JAHVEs
åsyn i syv dager.
Denne høytiden skal dere holde som en fest for JAHVE syv dager om året. Det skal
være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. I den 7. måneden skal dere holde den.
Dere skal bo i løvhytter i syv dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter. For at
deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut
av landet Egypt.‖ 3 Mos 23:34-43. Løvhyttefesten viser hvordan Israel er i utlendighet
i denne verden inntil JAHVEs rike kommer.

Individuelt kan den minne oss om vår midlertidige tilværelse i legemet, til vi tas
hjem til himmelen.

Profetisk møter vi den også i den store hvite flokk i Johannes Åpenbaring:
‖Og jeg så, og se: Lammet sto på Tzions berg, og med det 144 000 som hadde dets
navn (Jashua) og dets faders navn (JAHVE) skrevet på sine panner.‖ Åp 14:3.
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‖Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på JAHVEs tjenere i
deres panner! Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: 144 000 beseglede av
alle Israels barns stammer.‖ Åp 7:3.4.
‖Deretter så jeg, Og se: En stor skare som ingen kunne telle, fra alle ætter og
stammer og folk og tunger, som sto for tronen og for lammet, kledd i lange, hvite
kjortler, og med palmegrener i sine hender.‖ Åp 7:9.

Shemini Atzeret
Det er den åttende dagen kalles i Bibelen Shemini Atzeret Dette er den syvende av
høytidsdagene i året, de dagene da intet arbeid skal gjøres. I jødisk tradisjon kalles
dagen deretter Simchat Torah, det vil si gledesfesten for Torah. På den dagen tar
jødene Torah rullene ut av skapene og de danser med dem til JAHVEs ære i glede
og fryd.
De syv høytidsdagene i året da intet arbeid skal gjøres er altså:
1. og 7. dag i påsken, Pinsedagen, Basundagen, Forsoningsdagen og 1. og 8. dag i
Løvhyttefesten.
Shemini Atzeret står, som den syvende av høytidsdagene, som fullendelsen av
JAHVEs høytider og av hans gjerning. Mange oppfatter det slik at den står for det
evige og åndelige riket som kommer når det syvende tusenåret er til ende: ‖Og jeg så
en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord er veket bort,
og havet er ikke mer.‖ Åp 21:1.

Er Bibelen å stole på?
Det hevdes ofte at disse høytidene er gitt av Moshe for jødene i den gamle pakt, og
at vi som er i den nye pakt, ikke har noe med disse å gjøre. Teologien har oppfunnet
begreper som dispensasjoner, tidsavsnitt der forskjellige lover gjelder, og det kan
virke som JAHVE ikke har ment det han har sagt og de løftene han har gitt. Det kan
virke som JAHVE har forsøkt å lure Israelsfolket og først nå, gjennom kirkens
virksomhet, presenterer det han egentlig hadde i sinne fra først av. Slikt virker ikke
tillitsvekkende.
Vi kan neppe godta en guddom som ikke mener det han sier, og som holder for narr
dem han har kalt til å være hans eiendomsfolk. Vi kan, selvsagt anta at Bibelen er et
menneskeverk som ikke er til å stole på. Men det nye testamentet viser stadig til det
gamle, siterer det, argumenterer ut fra at det står skrevet hos profetene og så videre.
En lenke er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Dersom det gamle testamentet er
jødisk fantasi og menneskeverk, så faller det nye testamentet sammen med det
gamle. Da er også det nye testamentet fantasi og menneskeverk.
Vi ser at forfatterne av det nye testamentet stadig viser til det gamle testamentet som
de hellige skrifter. Det viser ikke til seg selv som de hellige skrifter. Paulus ville neppe
si: ‖Som det står skrevet i mitt første brev til Romerne.‖ Peter og Paulus viser til
Moses og Profetene som autoriteter. Det er ut fra forutsetningen de gjorde om det
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gamle testamentets gyldighet at følgende argumenter fremføres. Her er forutsatt at vi
kan bruke Bibelen som grunnlag for den teologiske argumentasjonen.

MERK:
Følgende tekst som står i kursiv er ment å vise at Jahves høytider har eksistert siden
Adam og Hava og vil eksistere i all fremtid. Dette betyr at disse høytidene gjelder alle
mennesker til alle tider, ikke bare jøder. Teksten kan være tung å følge for den som
ikke er godt kjent med Bibelen. Mange kan derfor med fordel hoppe over
kursivteksten og heller ta det opp ved senere anledning. Noe av teksten er også
gjentagelser som du har lest før, men som er tatt med for helhetsbildet her.
JAHVEs høytider viser hans verk fra begynnelsen til enden
Vi skal se hvordan Bibelen viser at JAHVEs høytider ble gitt før det fantes noe
menneske på jorden til å holde høytidene, før noen jøde fantes, før Moshe ble til, og
at når Jashua kommer og JAHVEs rike blir opprettet, så vil JAHVEs Torah gå ut fra
Tzion til alle folkeslag, og alle folkeslag må, enten de vil eller ikke, komme opp til
Jerusalem hvert år for å holde Løvhyttefesten. Det er ingen ting i Bibelen som tyder
på at JAHVE vil samle noen på Petersplassen i Roma ved Jul eller andre kristne
høytider, eller at disse høytidene vil bli holdt i himmelen eller på jorden.
Skapelsen
Om skapelsens fjerde dag står det:
”Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten: De skal være tegn som
fastsetter høytider, dager og år.” 1 Mos.1:14. Ordet ”høytider” her er i den hebraiske
teksten ”moedim”.
JAHVEs høytider og fester er i hele skriften kalt moed og Chag i de hebraiske
tekstene. JAHVEs høytider fastsettes både ved solen, ved månen og ved stjernene.
Året begynner med nymånen nærmest vårjevndøgn. Vårjevndøgnet er når solen står
opp over horisonten rett i øst, og natt og dag er like lange. Påsken begynner ved
solnedgang den 14. dagen i året. Alle månedene begynner med nymåne. Slik blir
pinsen, basundagen, forsoningsdagen og løvhyttefesten også bestemt av sol og
måne. Så alt lå klart for Adam og Eva til å holde JAHVEs høytider.

Noah
”I det året da Noah var 600 år gammel, i den 2. måned, på den 17. dag i måneden,
den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes.” 1 Mos
7:11. Vi ser her at Noah hadde en kalender, JAHVEs kalender.
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Avraham og Lot
JAHVE åpenbarer seg for Avraham i Mamres terebinterlund. Det er tre personer som
gjester ham. ”Da skyndte Avraham seg inn i teltet til Sarah og sa: Skynd deg, ta tre
mål fint mel. Elt det og bak kaker.” 1 Mos 18:6. Det var altså usyret brød, og vi skal
se at det var i de Usyrede Brøds høytid.
JAHVE lover at han skal komme tilbake til Avraham ved den samme høytiden året
etter, og da skal Sarah ha fått en sønn: ”Da sa han: Jeg kommer helt sikkert tilbake til
deg ved høytiden for liv neste år, og da skal din hustru Sarah ha en sønn.” 1 Mos
18:10. Sarah lyttet til dette innenifra teltet. Hun lo fordi hun var for gammel til å få
barn. Men JAHVE irettesatte Sarah og sa: ”Skulle noe være umulig for JAHVE? Ved
høytiden kommer jeg tilbake til deg, ”ved tiden for liv”. Og da skal Sarah ha en sønn.”
1 Mos 18:14. Ordet for høytid her er igjen ”moed”. Her kalles ikke tiden påske eller de
usyrede brøds høytid men ”Et Chaiah”, ”Tiden for Liv”. Det er vårfesten, som når vi
synger ”No livnar det i lunder”.
De to sendebudene (malachim) går deretter ned til Sodoma for å besøke Lot. Og Lot
tar vennlig imot dem og ber dem hjem: ”Da nødet han dem innstendig, og de tok inn i
huset hans, og han gjorde i stand et måltid for dem og bakte matzot (usyret brød), og
de åt.” 1 Mos 19:3. Herav burde det være klart at dette foregikk i Påsken og de
Usyrede Brøds høytid, at JAHVE selv henviste til sine høytider og tidsregning, og at
Avraham og Lot holdt JAHVEs høytider.

Avram holdt påske 430 år på dagen før Moshe holdt den i Egypt
Den første påskefeiringen regnes normalt å ha vært ved Israels utgang av Egypt. Om
dette står det i 2 Mos 12:40-42: ”Men den tid Israels barn hadde bodd i Egypt var 430
år, på den dagen de 430 årene var til ende, da var det alle Israels hærer dro ut fra
landet Egypt. Denne natten tok JAHVE i akt for å føre dem ut av landet Egypt. Den
samme natten skal alle Israels barn ta i akt for JAHVE slekt etter slekt.”
Hvordan kunne Moses vite at det var denne natten 430 år senere dersom ikke noen
ga akt på kalenderen og på denne dagen 430 år før ham? Om dette sier Paulus i Gal
3:17: ”En pakt som forut er stadfestet av Elohim, gjør ikke loven som er gitt 430 år
etter ugyldig, så den skulle gjøre løftet til intet.” Så Paulus sier at på den samme
datoen som Israel gikk ut av Egypt, på denne påskekvelden 430 år før, opprettet
JAHVE en pakt med Avraham.
Det virker sannsynlig at dette var den hendelsen som er beskrevet i 1 Mos 14:18-22.
og 1Mos 15 kap. Avram hadde slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham,
og han hadde befridd sin brorsønn Lot. ”Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med
brød og vin. Han var prest for El Elion. Og han velsignet ham og sa: Velsignet være
Avram av El Elion, som eier himmel og jord! Og lovet være El Elion som har gitt dine
fiender i din hånd! Og Avram ga ham tiende av alt. Og kongen i Sodoma sa til Avram:
Gi meg folket og ta du godset. Da sa Avram til kongen i Sodoma: Jeg løfter min hånd
til JAHVE El Elion som eier himmel og jord: Jeg vil ikke ta så meget som en tråd eller
en skorem av alt som ditt er.”
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Deretter taler JAHVE til Avram i et syn: ”Frykt ikke Avram! Jeg er ditt skjold. Din lønn
skal være meget stor. Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell
stjernene, om du kan telle dem! Og han sa: Så skal din ætt bli! Og Avram trodde på
JAHVE. Og han regnet ham det til rettferdighet. Den dagen gjorde JAHVE en pakt
med Avram og sa: Din ætt gir jeg dette landet, fra Egyptens elv like til den store elv,
elven Frat.”
I alt dette ser vi også at Rettferdighetens konge, Melkisedek, som mottok tienden fra
Avram og som ga Avram velsignelsen og vinen og brødet, står som et forvarsel om
Jashua som på den samme kvelden velsignet sine apostler og ga dem brødet og
vinen og sa:
”Ta, et! Dette er mitt legeme.” og ”For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som
utgydes for mange til syndenes forlatelse.” Matt 26:26-28.

Når Jashua kommer
Pakten med Israel og Juda står fast til evig tid.
”Se dager kommer sier JAHVE da jeg vil opprette en ny pakt med Beit Israel og med
Beit Jehuda Jeg vil gi min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte.
Så sier JAHVE som satte solen til å lyse om dagen og lover for månen og stjernene..
JAHVE Tzevaot er hans navn: Dersom disse lovene ikke lenger står ved makt for mitt
åsyn, sier JAHVE, da skal også Israels ætt opphøre å være et folk for mitt åsyn alle
dager.” Jer 31:31-36.

”Den fremmede som holder seg til JAHVE vil få et navn bedre enn sønner og døtre.”
”Den fremmede som holder seg til JAHVE må ikke si: JAHVE vil visst skille meg fra
sitt folk! Og gildingen må ikke si: Se jeg er et tørt tre! For så sier JAHVE: De gildinger
som vil holde mine sabbater og velge det som jeg har behag i, og holde fast ved min
pakt, dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et navn bedre enn sønner og
døtre. Et evig navn vil jeg gi dem, som ikke skal utryddes.
Og de fremmede som holder seg til JAHVE for å tjene ham og for å elske JAHVEs
navn, for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger
den, og som holder fast ved min pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige berg og glede
dem i mitt bedehus.” Jes 56:3-7.
JAHVEs høytider gjelder i JAHVEs rike:
”For like som den nye himmel og den nye jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt
åsyn, sier JAHVE, således skal deres ætt og deres navn bli til evig tid. Og det skal
skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød
komme for å tilbe for mitt åsyn, sier JAHVE.” Jes 66:22-23.
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Alle folkeslag skal komme til Jerusalem og holde Løvhyttefesten
”Og alle de som blir igjen av alle de hedningfolk som angrep Jerusalem, skal år etter
år dra opp for å tilbe kongen JAHVE Tzevaot, og for å delta i Løvhyttefesten. Men
dersom noe av jordens folk ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen JAHVE
Tzevaot, så skal det ikke komme regn hos dem.” Sak14:16.17.

Jødiske festdager som Torah ikke regner blant JAHVEs høytider.

Chanukkafesten varer i åtte dager og begynner den 25. dagen i den 9. måneden.
Den første og den siste dagen er helligdager da man ikke skal gjøre noe. Oftest faller
den før jul, og ofte overlapper den julen.
Makkabeerbøkene forteller om de begivenhetene som ligger til grunn for denne
festen. Makkabeerbøkene er apokryfer og er ikke med i vår Bibel. Chanukka betyr
innvielse, og man fester for gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem den 25. dagen i
den 9. måneden i året 165 før kristen tidsregning (BCE).
Antiokus Epifanes hadde fart stygt frem mot jødene og tvunget mange til å bryte
sabbaten, spise svin og avsverge sine fedres tro. Han vanæret tempelet og reiste en
støtte av Zevs der inne. En motstandsbevegelse oppsto, ledet av Judah
Maccabeeren og familien hans. Makkabeer ble et etternavn for dem. Det er dannet
av de hebraiske forbokstavene i valgspråket deres: ‖Hvem er en gud som du blant
alle guder?‖ Opprørsbevegelsen vant i kampen mot Antiokus og den hellenske
kulturen. Templet ble renset og Torah gjeninnsatt som Israels lov.
Samaritanerne feirer ikke denne høytiden fordi den ikke er blant de dagene som i
Torah er betegnet som JAHVEs høytider.

Purimfesten feires den 14. dagen i den siste måneden i det hebraiske året. Noen år
har 12 måneder og noen 13 måneder. Og Purim feires alltid i den siste måneden,
altså omtrent en måned før påsken. Festen er basert på fortellingen i Esters bok om
den onde Haman som fikk overlistet kongen i Persia til å befale at alle jøder skulle
drepes på en bestemt dato. Det ble kastet lodd om hvilken dato dette skulle skje, og
loddet falt på den 13. dagen i måneden Adar. Purim betyr Lodd, og derav har festen
navnet sitt.
Dronningen var Ester, og hun var jøde. Men det visste ikke kongen. Esters fetter,
Mordekai, avslørte Haman som en bedrager, og han ble hengt i den galgen han
hadde utsett for Mordekai. Dagen etter den planlagte utryddelsen av jøder er
Purimfestens dag, den 14.dag i den siste måneden. Purim er en gledesfest der barna
er i sentrum. Men også denne dagen er kommet til etter at Torahen var gitt. Den er
ikke en av JAHVEs høytider, og derfor ikke helligholdt av samaritanerne. Både
Hanukka og Purim er kjære fester for jødene, og vel verd å feire. Men, siden de ikke
er blant JAHVEs høytider, må det være opp til den enkelte i hvilken grad man ønsker
å feire dem.
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HEDENSKE HØYTIDER
HVORFOR FORKASTET KIRKEN JAHVES HØYTIDER?

Romerkirkens høytider:
I uoverensstemmelse med Bibelen har den katolske kirke innført søndagen i stedet
for sabbaten, og den har tatt avstand fra JAHVEs høytider som er beskrevet i forrige
kapittel. I dette har de fleste kristne menigheter bevart den katolske tradisjonen etter
reformasjonen.
Julen ble innført som Kristi fødselsdag og St. Hans som døperen Johannes
fødselsdag. Men julen er ikke bibelsk, og det er høyst sannsynlig at Jashua ble født i
den syvende måned, muligens ble han født den første dagen i Løvhyttefesten, og
omskåret på den åttende dagen, Shemini Atzeret, men Bibelen angir ikke
fødselsdagen hans og angir ikke den som en av Jahves høytider.
Sankthans er ikke fødselsdagen til døperen Johannes. Den er egentlig den gamle
midtsommerdagen, og julen er den gamle midtvintersdagen. Begge disse ble fra
eldgammel tid feiret i de fleste kulturer og religioner på jorda i forbindelse med
soltilbedelse, jordbruk og fruktbarhetsfester. Men i Israel var disse festene forbudt.
Ved evangelisering av hedningene fant den katolske kirken det hensiktsmessig å
gjøre det lettere for hedningene å komme med ved at det ble lagt et kristent innhold i
disse og andre hedenske høytider. På den måten innførte også keiser Konstantin
søndagen som helligdag. Han var den keiseren som mer enn noen sørget for fred og
ro for Romerkirken, selv om han selv ikke var kristen. Som de fleste av sine soldater
dyrket han Mitra, solguden.
Konstantin så Romerrikets enhet som essensiell. Han ville ha slutt på krangel og
religionsforfølgelse innen riket, og han ville etablere en religiøs syntese der flest
mulig kunne kjenne seg igjen. Konstantin visste at jødene aldri ville bøye av for noe
kompromiss med sin religion. Derfor måtte han benytte den muligheten han hadde
med de øvrige religionene i riket. Han lyktes svært bra med dette. Pavekirken oppsto
etter hvert som den samlende makt i Romerriket. Paven selv overtok tittelen Pontifex
Maximus fra den hedenske øverste leder i riket. Den katolske kirken innførte etter
hvert en mengde helgendager og skikker som majoriteten av de kristne i verden
fremdeles holder fast ved.
Under senere reformasjoner innen kristenheten, tok man med seg mye av
arvegodset fra den katolske kirken, og dette ble forholdsvis ureflektert betraktet som
hellig kristen tradisjon.
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De hedenske høytidene
Disse er innen vår nordiske og keltiske kulturkrets de følgende åtte. Og tilsvarende
høytider finnes blant de fleste kulturer på jorden.
Jul

Vintersolhverv (Solen dør og gjenfødes, Gudinnen med barnet)

Imbolc
Vårjevndøgn
Belthane
Sommersolverv
Lughnasa
Høstjevndøgn
Samhain (Halloween)

ca. 4/6. februar (Sauemelk, moderskap, barnefødsel)
ca. 21mars (Astartefest, Easter, fertilitet, kaniner, egg)
ca. 6/7. mai (Fruktbarhetsfest, maipelen)
ca. 21. juni (Bålfest, manndom, guden)
ca. 5/6 august (Lugh = irsk guddom, Tor, Hellig Olav)
ca. 22 september (Høsttakkefest til fruktbarhetsgudene)
ca. 4/5 november (De dødes dag. Alle helgens dag)

Søndagen var solens dag.
Mandagen var månens dag
Tirsdagen var Tys dag
Onsdagen var Odins dag
Torsdagen var Tors dag
Fredagen var Frøyas dag

(Die Solis)
(Luna)
(Mars)
(Merkur)
(Jupiter)
(Venus)

Disse ble supplert med dager til ære for vetter og naturånder, og disse ble senere til
helgendager.
Keiser Konstantins lyktes i å konstruere en religion som skulle skape enhet i
Romerriket. Men problemet er at man har tatt Bibelen ut av hendene på Israel,
tverrvendt og feilsitert profetiene og JAHVEs løfter til sitt folk og har opphøyet
Romerkirken til å tre i stedet for Israel. Dette til tross for at JAHVE har sagt at han
aldri i evighet vil forkaste sitt folk Israel og aldri vil svikte de løftene han har gitt. (Jer
31:35-37). Antisemittismen ble svært utbredt gjennom de nesten to tusen år siden
Jashua var her og dette har ført til et behov for Romerkirken til å skille seg mest
mulig ut fra Israel.

Rom og Jerusalem:
Tidlig i sin historie tok Romerkirken et antisemittisk standpunkt og betraktet jødene
som Kristusmordere og djevelens barn. Apokryfe evangelier har fordømt jødene.
Nikodemus-evangeliet beretter i sitt 15. kapittel om hvordan Jesus etter sin død på
korset stiger ned til helvete. I helvete foregår en samtale mellom Satan og prinsen av
helvete som forberedelse for Jesu besøk. I versene 8 og 9 står det:
‖Da svarte Satan og sa til prinsen av helvete: Hvorfor ga du uttrykk for tvil og var redd
for å ta imot denne Jesus fra Nasaret, som er både din og min motstander?
For mitt eget vedkommende fristet jeg ham og oppildnet mitt gamle folk jødene til
nidkjærhet og harme imot ham.‖
Dette er symptomatisk for holdningen til jødene fra de første århundrene og gjennom
middelalderen. Antisemittismen ble brakt videre av reformatorene, og jøder måtte

218

ikke tåles i Norge før Henrik Wergeland fikk kjempet frem en toleranse som ga
jødene tillatelse til å bli statsborgere og nyte full religionsfrihet.
I sitt verk ‖Jødene og deres løgner‖ forteller Dr. Martin Luther om hvordan han mente
man bør behandle jøder, brenne opp synagogene og skriftene deres, gjøre dem
lovløse og fordrive dem fra Tyskland og derved sette et eksempel for verdens
nasjoner. Mange lutheranere er ikke klar over dette. Jeg skal sitere litt fra denne
boken:
Utdrag av Martin Luthers bok ”Jødene og deres løgner” fra 1542.
‖Derfor må du vite, kjære kristne, og tvil ikke på det, at nest etter djevelen har du
ingen bitrere, giftigere og farligere fiende enn den virkelige jøden, den som for alvor
ønsker å være jøde. Det kan kanskje blant dem være noen som tror som kua eller
gåsa tror. Men avstamningen og omskjærelsen henger ved dem alle.
Derfor gis de i historien ofte skylden for at de forgifter brønnene, stjeler barn og suger
blodet ut av dem, som i Trent, Weissensee o.s.v. De nekter ganske visst for det. Men
enten det nå er slik eller ikke, så vet jeg vel at det ikke mangler på at de er villige til
det dersom det kunne lykkes dem hemmelig eller åpenlyst å utføre det. Det bør du
stole på og rette deg etter.‖

Luthers detaljerte plan:
1.
Det første må være å brenne opp synagogene deres med ild, og den som kan
kaste svovel og bek på bålet. Kunne noen kaste helvetes ild på bålet, var det godt.
Først at en skulle tenne ild på synagogene deres og skolene deres og kaste jord på
det som ikke vil brenne, så at ingen noensinne skal se stein eller slagg av det.
2.
For det andre må en rive ned husene deres. For de bedriver samme uvesen i
dem som i skolene sine. Så kan en la dem innrette seg under tak eller i stall som
sigøynerne.
3.
For det tredje skal en ta ifra dem alle bønnebøker og talmudiske skrifter, for fra
dem lærer de alt slags avguderi, løgner, forbannelser og bakvaskelser. En skal ta fra
dem alle bøkene deres, bønnebøker, talmud, selv hele Bibelen og ikke skåne et blad.
4.
For det fjerde skal en under dødsstraff forby rabbinerne deres å undervise.
En skal forby dem offentlig hos oss og i husene våre å prise Gud, å takke og be,
undervise, med straff ved lemlestelse og død.
5.

For det femte skal en fullstendig oppheve jødenes beskyttelse på veiene.

6.
For det sjette skal en forby dem all ågring. En bør ta alle deres eiendeler og
kostbarheter av gull og sølv. Alt hva de har, det har de stjålet og røvet fra oss.
7.
For det syvende skal en gi de unge sterke jødene og jødinnene øks, rive,
spade, rokk og tein i hånden og la dem tjene til livets opphold i sitt ansikts sved.
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Luther til kristne som viser nestekjærlighet mot jøder:
Enhver som vil ønske å huse slike giftige slanger og unge djevler, Kristi verste
fiender, å pleie dem, ære dem og la seg flå, plyndre, skjendes, spyttes på, å
forbannes og lide alt ondt, til dem anbefaler vi disse jødene på det beste. – Så er han
en fullkommen kristen, full av barmhjertighet, en som Kristus på den ytterste dag vil
belønne med helvetes ild sammen med jøden.

Hitler
Hitler trengte ikke å finne opp antisemittismen og heller ikke å anstrenge seg for å få
glørne til å flamme opp. Alt lå til rette for det. Og resultatet fikk vi se i nazistenes
redselsleire. Etter krigen fikk verden et sjokk ved å se hva nazistene hadde gjort, og
det ble klart at få hadde gjort noe for å stanse denne utviklingen i tide. Da det kom
båtlaster med jøder ut til andre land, flyktninger fra Tyskland før krigsutbruddet, var
det få nasjoner som ville ta imot dem.
Da jødene fikk FNs samtykke i 1948 til å danne staten Israel var det mange som
jublet. Særlig her i Skandinavia og i USA var det en sterk sympati for jødene etter
krigen. Og blant evangeliske kristne var det mange som så opprettelsen av staten
Israel som en oppfyllelse av Bibelens profetier og et varsel om Jesu gjenkomst. Nå er
mange, også av dem vi tradisjonelt har forventet skulle støtte Israel, på vei tilbake til
den gamle antisemittismen.

Troens hebraiske røtter
Samtidig er det mange som våkner opp til å søke sine røtter i Israels tro. De stiller
spørsmålstegn ved bibeltolkninger og oversettelser som søker å skjule det faktum at
Jashua og disiplene var jøder som tenkte og talte og handlet innefor Israels tro, og at
Bibelen selv er gitt oss gjennom jødene.
Romerkirken har lært oss at den har myndighet til å endre budene, og at det er
trelldom å holde sabbat og de ‖jødiske‖ høytidene, at søndag og de kirkelige høytider
er hellige. Med Bibelen i hånden forkynner den andre bud, andre høytider, andre
fremtidsprofetier, et annet budskap enn Bibelen gjør. Dersom Bibelens profetier skal
gå i oppfyllelse, må det finnes jøder på planeten når Messias kommer. Det må finnes
et land som bærer Israels navn. Det må finnes en verden av nasjoner som forener
seg og går opp mot Jerusalem.
Rabbi Jashua:
Jashua holdt sabbaten og JAHVEs høytider. Jashua stiftet ingen menighet i stedet
for Israels menighet. Han organiserte ikke noe presteskap, innsatte ikke noen
stedfortreder i Roma. Jashua var rabbiner og hadde lærlinger (talemidim) som etter
endt utdannelse på tre og et halvt år ble sendt ut til Israels 12 stammer og til

220

hedningene (goyim) for å forkynne det glade budskapet slik det er gitt av profeten
Jesaja:
Besorah:
Evangeliet er et gresk ord. ‖Besorah‖ er det hebraiske ordet som ‖evangelium‖ er
oversatt fra. Men hva er så evangeliet? Det stedet i det gamle testamentet uttrykket
er hentet fra er:
‖Derfor skal mitt folk (Israel) lære å kjenne mitt navn (JAHVE); Derfor skal det på den
dag lære å kjenne at jeg er den som sier: Hinneni! (Se: Jeg Er). Hvor fagre er på
fjellene dens føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer
godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Tzion: Din Elohim er blitt
konge.‖Malach Elohaich).‖ Jes 52:5.7.

JAHVEs høytider og pavens:
Romerkirkens søndag og høytider er ikke å finne i Bibelen, men er omformede
hedenske markeringer. Det ble viktig for Romerkirken å distansere seg fra jødene for
å markere at kirken er Guds sanne Israel og at pavemakten og dens arvtakere er de
som forvalter Guds sannheter og har autoritet til å åpne og lukke himmelens og
helvetes porter, forvalte ‖sakramentene‖ og ha krav på underkastelse og tiende.
I dag graves antisemittismens fremste løgnskrift frem igjen, boken ‖Zions eldstes
protokoller‖, læren om jødenes ledtog med Satan, deres konspirasjon for å
slavebinde verdens nasjoner, få hånd om pengene våre, ødelegge all kristen moral
og legge verden for Satans føtter. Og nå får de drahjelp av ytterliggående muslimer
som hater jødene og Israel.
JAHVE kaller Israel i dag:
‖Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier
JAHVE. Vend tilbake, dere frafalne barn, sier JAHVE: For jeg er deres ekteherre, Og
jeg vil ta dere en av en by og to av en ætt, og føre dere til Tzion. Og jeg vil gi dere
hyrder etter mitt hjerte, og de skal røkte dere med forstand og visdom.‖ Jer 3:12,14.
Beit Jehudah (jødene) og Beit Israel (de 10 stammene) skal finne tilbake til
hverandre. Dette skjer ikke i et øyeblikk. Men JAHVE vekker opp de tapte får av
Israel og leder dem tilbake til de eldgamle stier, til den klippe de var hugget ut av. Til
å begynne med bare en av en by og to av en ætt. Det som er skrevet her vil ikke
finne rotfeste i deres sinn som ikke har del i dette. Men for dem som tilhører Lo Ammi
(Hoseas kap.1) vil kallet bli en virkelighet.
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BIBELEN OG MAT

Det er tre spisesedler i Bibelen:
Den første spiseseddelen finner vi i Bibelens første kapittel. Adam og Eva er
nyskapte og bor i Gan Eden (Edens Hage):
Og Elohim sa:
‖Se, jeg gir dere alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden, og alle trær med
frukt som sår seg. De skal være til føde for dere.‖ 1. Mos 1:29.
Dette var den ideelle dietten, for det var utenkelig at noen skulle ta liv for selv å leve.
Den samme dietten skal komme igjen når vi vender tilbake til Eden-tilstanden.
‖Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og
den unge løve og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem. Ku
og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal ligge hos hverandre. Og løven skal ete
halm som oksen.
Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For
jorden er full av Jahves kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.‖ Jes 11:6.7.9.
Det er i denne ånd Jer 31:33.34 omtaler den Nye Pakt:
‖Jeg vil gi min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil være deres
Elohim, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin
bror og si: ‖Kjenn Jahve!‖. For de skal alle kjenne meg, både små og store sier
Jahve.‖
Jashua henviste til Edens Torah som den opprinnelige og ideelle. Han sa: ‖For deres
onde hjerters skyld ga Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer. Men fra
begynnelsen var det ikke slik.‖ Matt 19: 4 – 8. Jashua og hans læresvenner spiste
også fisk.
‖The Jewish Vegetarian Society‖ holder seg til Edens kosthold. Andre jøder som er
vegetarianere spiser gjerne fisk i tillegg, men da selvsagt etter de reglene som er
angitt i 3. Mos 11.

Den andre spiseseddelen finner vi i 3. Mos 11: 1 - 47. Les igjennom denne. Her
finner du at det er regler for hva slags dyr, fisk, fugler og innsekter du kan spise.
Dette er altså den spiseseddelen som Moses tillot oss for våre hårde hjerters skyld.
Her brukes ordene rene og urene om de forskjellige arter. Det er bare ment om
klassifisering som mat. Vi er jo selv labbedyr og å betrakte som urene som mat. Men
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vi kan glede oss over å ha venner som hunden og hesten, selv om de ikke skal
spises.
Først og fremst skal vi ikke spise blodmat eller kjøtt som det er blod i.
Av dyr kan bare de spises som har klover kløvd helt igjennom og som tygger drøv.
Begge disse kriteriene må være oppfylt.
Svinet har klover kløvd helt igjennom. Men det tygger ikke drøv. Så svinet er urent og
skal ikke spises av Jahves folk. Det samme gjelder labbedyr som hare og bjørn, og
rovdyr som hunder, åtseldyr som rotter, krypdyr som slanger osv. Kyr, sauer og
geiter er derimot ren mat forutsatt at de er slaktet slik at alt blod er drenert ut ved
slaktningen.
Kvalte dyr kan ikke spises.
Av det som lever i havet kan vi spise det som har finner og skjell. Det er fisk som
torsk, sei, sild og aure og abbor. Mens ålen er uren, for selv om den har finner, har
den ikke skjell. Slik er det med en del av fiskene folk vanligvis spiser.
Har de ikke både finner og skjell, så er de urene. Dette gjelder også hai. Blekksprut,
skjell, snegler, reker, hummer, krabbe og annen såkalt ‖sjømat‖ er urene og skal ikke
spises av Jahves folk. Men tang og tare-produkter kan spises, for de er planter fra
havet.
I havet bor også pattedyr som sel og hval. De er urene.
Inndelingen av fugler, og dermed eggene deres, har ikke lignende klare kriterier som
dyr og fisk. Hønsefugler er rene. Rovfugler og åtselfugler er urene. Flaggermusen,
som i vår tid ikke regnes som en fugl, er i Bibelen regnet som en uren fugl.
Innsekter, kryp og mark er generelt regnet som urene. Noen gresshopparter er
betegnet som rene, men man vet ikke lenger hvilke disse artene er. Vi leser om
døperen Johannes at han spiste gresshopper og vill honning. Så han måtte nok ha
rede på dette.
Honning er høyt verdsatt i Bibelen. Den er jo et produkt laget av et insekt. Men den er
likevel ren.
Egg fra rene fugler er rene som mat. Men det er ikke egg fra urene fugler eller
krypdyr. Måkeegg og krokodilleegg er altså urene. Melk fra urene dyr, som hestemelk
og hundemelk er uren.
Dette er Toraens direkte lære om rent og urent. I tillegg til disse har jødenes ‖orale‖
Torah, deres eldgamle muntlige tradisjoner, andre regler. Det står i Torah at en ikke
skal koke et kje i dets mors melk. Dette er utvidet til at en ikke skal spise kjøtt og
melk til samme måltid, men man må ha et tidsrom imellom. Dette gjelder selv om
kjøttet er fra ei høne og melken fra ei ku, og kua umulig kan være mor til høna. I
beretningen om Abraham, der han spiser sammen med de tre englene (eller
sendebudene) spiser de kalvekjøtt og rømme og søt melk til samme måltid.1. Mos
18:8.
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Tradisjonene omfatter også vaskinger og sabbatsregler. Om disse reglene hadde
Jashua mange diskusjoner med fariseerne. Se Matt kapittel 12 og 15 og Mark 7: 9 –
13 for eksempler på dette. ‖Det er riktig vakkert at dere gjør Jahves bud til intet for å
holde deres egen vedtekt!‖ sier Jashua med en viss sarkasme her. Kristenheten har
generelt mistolket disse diskusjonene. Jashua var en jødisk rabbiner som diskuterte
tolkningen av Torah med sine samtidige. Han holdt seg selv strengt til Torah, og det
gjorde fariseerne også, men ut fra andre kriterier og tilleggs bud.
De jødiske ‖spesialreglene‖ er ikke uten videre godkjente av andre som ønsker å
holde seg til Torah etter Jashuas forståelse og tolkning. Selv holder jeg meg borte fra
all kjøttmat, men spiser vegetarisk og av rene fisker. Jeg finner dette som en god
helsekost her i Norden, men ser jo at ren vegetarisme også er sunt og godt, spesielt i
himmelstrøk der det er mer rikelig av tilgang på frukt og grønnsaker til dekning av
proteinbehovet.
Den tredje spiseseddelen finner vi i Ap.gj.15:19 – 21.
19 Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningene som
omvender sig til Jahve, 20 men skrive til dem at de skal avholde sig fra avgudenes
urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og fra blod. 21 For Moses har fra gammel
tid av i hver by dem som forkynner ham, idet han hver sabbat opleses i synagogene.
Dette var utsnitt av den jødiske tradisjonen om de syv nødvendige bud for de
rettferdige blant goyim, hedningene.
De skulle tillates å spise alle slags dyr bare de ikke er kvalte.
De skulle ikke spise blodmat eller dyr som inneholder blod.
Og så legger han til at det jo finnes synagoger over alt der de kunne lære mer om
troen og dermed også om hva som er rent og urent.
Ja`aqov hadde, som god jøde, ingen frykt for at hedningene skulle gå fortapt om de
spiste uren mat. Men han håpet jo på at de skulle komme videre i sin forståelse av
Torah og Jahves veg for hans folk.

De syv noaiske bud:
Oversatt fra Isidore Epsteins bok Judaism.,Penguin Books 1973, s. 141-142.
Felles for alle mennesker er ansvaret for å holde‖Noahs syv bud‖. Disse forskriftene,
som de talmudiske lærere utledet fra sine tydninger av de bibelske tekstene, er å
avholde seg fra:
1.
2.
3.
4.
5.

Avguderi.
Blasfemi.
Insest.
Mord.
Tyveri.
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6. Å spise et lem som er revet løs fra et levende dyr.
7. Og de skal holde budet for utøvelse av rettferdighet.
Enhver som styrer sitt liv etter disse syv forskriftene fullender, ifølge den talmudiske
lære, sin umiddelbare oppgave som en medarbeider for Gud. Men mer fyldig i
innhold og av en høyere karakter må en Israels sønns bidrag være. Som Guds
utvalgte folk som bærer ansvaret å fremme den guddommelige rettferd på jorden, må
jøden være grundig lydig mot Torah, der Guds moralske vilje er åpenbart. Dette kallet
fra Gud legger på individet et enormt ansvar. Å unnlate å ta imot Guds kall er en
synd. Slik en overtredelse fører til fremmedgjøring fra Gud, med alle de
frustrasjonene og ruinering av livet dette innebærer.
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ROOTS
THE HEBREW ROOTS OF OUR FAITH

FORORD TIL ROOTS
Dette er skrevet i anledning 50 års jubileet til ―The Congregation of Yahweh‖ i 2010.
Jeg kom til menigheten i 1972 og har vært pastor her siden 1976. Jeg forteller litt om
vår tro og min egen erfaring i å søke etter røttene. Dette kunne vært oversatt til
norsk. Men jeg har valgt å la det forbli på engelsk, slik jeg skrev det til menigheten.

Hearken to Me
ye that follow after righteousness,
ye that seek [Yahweh].
Look unto the rock
whence ye are hewn,
and to the quarry
whence ye are digged!
Is 51:1
The Scriptures here are from various English translations of the Bible. The title ―the
Lord‖ referring to God is substituted by his name [Yahweh] and the title God by the
Hebrew [Elohim]. The name Jesus is substituted with the Hebrew [Yahshua]. This
latter may alternatively be written Yeshua or Yehoshua. The substitution has been
made at the discretion of the author and is indicated by [brackets].

A YEAR OF JUBILEE
2010 is the fiftieth anniversary of our Congregation of Yahweh. It started out in what
one used to call the ―tin hut‖ as the Church of God, a charismatic assembly, poor in
numbers and poor in wealth, but extremely rich in hope, grace, joy and salvation, and
in the gifts of the Spirit of Yahweh. During the 2nd World War the Jews had suffered
terrible persecution and slaughter under the Nazis. In 1948 the United Nations gave
them back part of their ancient homeland, and the Nation of Israel was proclaimed.
Christian believers all over the world rejoiced to see the prophecies of the Bible
fulfilled in this way. The expectation of the return of Yahshua our Messiah rose. With
this came an awareness of the Hebrew roots of our faith, and a revival worldwide.
Our congregation was up front in this move. My grandfather and my father had
looked forward to this event, and here was I to participate. I was on my way to this
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little but precious ―Congregation of Yahweh‖ in Nottingham. For years I had sought
for the roots of my faith. And I was still at it.

My way
When Ruth and I got our first child, (1961), we met a new question in our lives: ―What
shall we teach this child? What is it all about?‖ That night, for the first time, we found
together in prayer. We asked for the guidance of God, asked for him to show us the
way and take us into his service. And he met us and answered our prayer. This was
at the time when Nikita Khrustsjov threatened to use his megaton bomb. The world
was in fear. We thought that a chain reaction could ensue, where the whole planet
could be destroyed.
In those days my thoughts went back to the German invasion in Norway. (1940). I
was nearly seven years old. The searchlights of our army flashed over the sky in the
night. Shells exploded. German airplanes were above. My dad read from Revelation
of John about a great mountain of fire falling into the sea, and a fiery star onto the
earth destroying life. I did not understand it at that time, but now it came back to me.
And Ruth and I turned to Yahweh in prayer.
My father`s sister was a Seventh Day Adventist. Yahweh led us to her. We were well
received in the SDA and found friends for life. We came to know about things in the
faith that we had never seen before, how Yahweh wants us to turn back to the
ancient paths, to keep his commandments. We came to see how Christianity had
been led astray in discarding Yahweh`s Sabbath and accepting pagan worship. We
became members of the Seventh Day Adventist Church. We had three children, and
they were brought up in our faith. Ruth became the headmaster in their primary
school. I became the dean in their college. And we moved from Oslo to their school
centre.
But having gone this far, my thirst for further depth and research into the Scriptures
made me uneasy. I had not found in the SDA the love for Israel, the gifts of the Holy
Spirit, the freedom to progress in research and understanding. So I sought to find
others on the path. I found a friend who belonged to the Worldwide Church of God,
and I felt I learned much from them. I came to correspond with Elder Angelo B.
Traina, and he gave me his Holy Name Bible just before he died.
Then, from Nottingham I got a letter and my first issue of their Reality Magazine.
How I loved the letter and the magazine. I sent a long list of my many favorite
doctrines to Peter Warsop, asking if he agreed to these. And he sent me an answer
telling me about the Covenant College, about the many young people coming in. He
said that we are continually learning new things. ―We are not a monument, but a
movement.‖
That made a deep impression on me. Here, for the first time, were more than
doctrines. Here was a living, loving, rejoicing congregation led by the Holy Spirit, and
with all the things I had sought for. Yet, I had decided to go over to England, with my
friend Diedrik Zernikow, to visit the Ambassador College in St. Albans. I was well
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received there. And I was impressed with its beauty and elegance. But I was not
seeking elegance and style. I longed for something deeper. And I needed the
baptism in the Holy Spirit, a warm, pulsating living faith. And the Name of Yahweh
and of Yahshua had entered into my heart to stay there.
So, now I was here in Nottingham, suitcase in hand, finding my way up to Baker
Street. What a difference from the stylishness in Ambassador College! I saw a
strong, big Jamaican washing a van up in the street. He was Brother Rupert Gibson.
And all of a sudden a window flew up in the nearest house, and there was Sister
Gloria shouting for joy: ―Brother Osmund is coming!‖ The door of the house was
opened, and out poured young people and embraced me and each one gave me a
kiss straight on the mouth. Later I came to know that this was from ―Greet one
another with a holy kiss!‖ But at the moment I floated somewhere between shock and
joy.
I was more or less carried into the house, and they seemed to be rather surprised
when I knew most of them by name. That was not by prophetic gift, but simply
because I had seen them in the Reality Magazine and had read their testimonies
there. I stayed with them for a week. I was overwhelmed by their enthusiasm and
their freedom in the Spirit. To enter the pulpit with a note in your hand to remember
what you were to preach was a total lack of faith. The Spirit would give you there and
then what you were going to say.
These young, and old, folks had really and wholly given all they had and owned to
the Congregation. They shared everything. They worked outside and brought their
earnings back to the congregation. They bought derelict houses and built them up to
good standard, and they filled the houses up with new believers and set a mum and
a dad or some faithful brothers and sisters to lead the work and daily life there. Part
of me got really scared in seeing and experiencing this dynamic, bubbling faith. But
another part of me surrendered in joy and with a love for this Family.
I had, at times, visited Pentecostal churches wanting to have the baptism in the Holy
Spirit. But, how could I ask a Sunday keeping, pork eating minister to lay his hands
on me and pray for me? I must smile when I think back on this. For today I realize
that this was a rather stiff necked and dogmatic way to think. But here I bent my
knees and Peter laid his hands on me and prayed for me. And finally I had what I had
sought, with tongues, interpretation and prophecy. And during the years to follow I
had my calling manifested and sealed in the Congregation of Yahweh.
This is now 38 years ago. I found friends in Norway, and we had our own little
Congregation of Yahweh there. We met for Sabbaths in Oslo. Many were baptized,
some took the Covenant. Some came and some went away. Quite a lot of them
came with me over to Nottingham for the feasts. So many have now gone home to
Yahshua, and I do miss them here.
Now daddy Peter and mother Joyce have also gone home. I remember the last time I
spoke to Peter in the telephone, a few days before he died. He told me: ―I love you
Brother Osmund!‖ And I told him: ―I love you Brother Peter!‖ Looking back on the
enormous work he did for us in the power of Yahweh I rejoice to see this
Congregation alive and prospering. And our quest is now as when we first met:
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―Hearken to Me ye that follow after righteousness, ye that seek [Yahweh]. Look unto
the rock whence ye are hewn, and to the quarry whence ye are digged.‖ Is 51:1
And we are still on our way.

SEARCH FOR ROOTS
In 1972, when I first got into contact with Rev. Peter Warsop, we were both
concerned with the same project, each in our own way. We were digging for roots. In
a way one might say that we were archeologists, spiritual archeologists, seeking to
unearth things lost or hidden. And for Peter the theory was not enough. He was a
builder and a pastor, an apostle and a pioneer. He built with living stones. He built a
family, and a college.
Those were heroic years. Young and old people from all ways of life flocked around
Peter and his wife Joyce. They laid down all they had to raise up this world wide
family. And to Peter this family was a covenant people, and his college was the
Covenant College. His college would be based on communal living, a school of
theology, and a place to form and develop character, a home in which the disciples
would receive the call on their life and receive the gifts of the Holy Spirit.
So, what is this covenant?
I want to give an answer as simply as I can. Thus I may be accused of not giving
sufficient documentation. But this can be provided later. The immediate answer is
that the Covenant is what it is all about, from Adam to the coming of the Messiah and
the Kingdom of Yahweh. In this covenant we are dedicated to Yahweh as part of his
people Israel, individually and collectively. And Yahweh in turn will be amongst us as
our Elohim and Father. The covenant is the canvas on which Yahweh writes/draws
the relational purpose and its development between Himself and His people and
through this with creation itself.
―The Lord God‖ had become ―Yahweh Elohim‖. ―Jesus‖ had become ―Yahshua‖ and
the ―Church‖ had become the ―Congregation‖. Hebrew had taken the first place
before Greek. We became increasingly aware of the changes of the faith introduced
by the Church during the first centuries AD and onwards. We felt that a continued
reformation is necessary. The Cross gave way to the Star of David, and later to the
Menorah as our symbol. Sunday and Christmas gave way to Sabbath and the Feasts
of Yahweh, and our diet changed to that given by Yahweh to his people Israel.
Not all cherished the ―revolution‖ and many fell away in this process. Others stayed
because they loved the Family, and yet they regretted the increasing rift between us
and the normative Christianity.

Did we go too far? Do we need to reconsider? We are human beings. We are both
similar and different. Some are more revolutionary. Some are more conservative. Or
should we say that conservatism brought some of us to seek to conserve the original
Hebrew roots? And conservatism brought others to wish to conserve the roots of the
Christian Church?
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The faith of Yahshua
Here is the endurance of the righteous. Here are they that keep the commandments
of [Yahweh], and the faith of [Yahshua]. Rev14:12.
So, what was, and what is the faith of Yahshua? In the scriptures quoted below I
shall give the Hebrew terms occasionally to clarify the concepts where lack of the
Hebrew origin is in the translations. Vital to the understanding when we search for the
roots of our faith are a few obvious and yet so astonishing facts:
Our saviour Yahshua the Messiah was not a Christian, but a Jew. His Bible was what
we call the Old Testament. These were the Torah, the Prophets and the Scriptures
which the Jews call the ―Tanakh‖. Yahshua`s claim to Messiahood was built on the
Tanakh, and throughout the New Testament all arguments seek affirmation through
the Tanakh. In the vision of Yahshua there is no new organisation to be built. In his
kingdom his disciples shall sit on twelve thrones and rule the twelve tribes of Israel.
Yahshua is the descendant of the Jewish king David. And through his rule the entire
world shall be redeemed and ruled according to the Torah of Yahweh. From Adam to
Moses to Yahshua the Congregation of Yahweh is His people of the covenant.

Replacement theology:
The replacement theology says that the New Covenant annulled the Torah and the
inheritance of Israel. It will tell you that the Christian Church represents the New
Israel people, where the gentiles are the chosen ones, and that the Old Covenant
represents the old Israel which is rejected because they murdered Jesus Christ the
Messiah. Anti-Semitism has always referred to Mt 27:25 as the pretext for the
atrocities of the church against the Jews:
―Then answered all the people, and said: His blood be on us and on our children!‖
And they take this expression ―all the people‖ to mean all Jews throughout all times.
Yet remember: It was not the Jews who killed Yahshua. ―But he was wounded for our
transgressions. He was bruised for our iniquities. Upon him was the chastisement
that made us whole. And with his stripes we are healed.‖
Is. 53:5
He died for our sins, to redeem us. So it was not the Jews who killed Yahshua. Not
even the few Jews who witnessed against him. It was our transgressions, each and
one of us, which brought Yahshua to be our Passover Lamb.

Rome versus Jerusalem
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There soon became a rift between those that were of Jewish descent and those of
the brethren that came from the gentiles. The main themes were the dietary laws and
circumcision. But this was only part of the story. Alexander the Great, in the fourth
century BC, had great conquests and expanded his rule into India. His passion was
to ―Hellenize‖ his entire kingdom. That is to bring them all into Greek culture and faith.
In Israel this led to resistance and martyrdom by those that would be faithful to the
faith of their fathers. Yehudah Maccabaeus and his brothers made a revolt and freed
Israel. In the centuries to follow, the process of Hellenizing went on nevertheless.
And in the diaspora, ha galut, (dispersion of the Jews) many of the Jews became
strongly influenced. With the Septuagint, the translation of the Bible into Greek, great
Jewish philosophers, like Philo in Alexandria, would like to interpret the Bible within
the frames of Platonism, and thus to gain favour within the Greek and Roman culture.
During the first two centuries AD the Christians were heavily persecuted by the
Romans, and at the same time they split up into groups with rather great differences
in faith. Then the great chance came, to become accepted and win favour with the
Emperor Constantine. And many of the leaders of the Christian groups took this
chance with enthusiasm. Constantine was a pagan, a sun worshipper believing in the
Persian sun god Mithras.
Constantine wanted to bring unity to his empire, and this would require a religion
common to all citizens. He became a very dexterous ―architect of religion‖. And
Christian leaders that set security, power and wealth above truth and faithfulness
became his best men. Here is a quote from Constantine:
―Firstly I have decided to bring the religious sentiments of all nations into one attitude.
And secondly to renew the whole body of the earth, which has suffered from a
serious wound, and bring it back into balance. Having this double target in sight, I
viewed the one with the secret eye of thought, while I sought to attain to the other by
military force, well knowing that if I in accord with my wishes could bring unity among
all servants of God, then also the official concerns would experience a fortunate
change in accord with the desires of all the pious.‖
(This is translated from ―Kristendommens opprinnelse‖, ―The Origin of Christianity‖,
by Professor Hal Koch, University of Copenhagen.)
With this quotation in mind, many of the reformers and martyrs thought of the
scripture: ―One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound
was healed, and the whole world followed the beast with wonder.‖ Rev 13:3
Emperor Constantine’s conversion to Christianity on his death bed was rather a pro
forma move to conserve peace and order and a good future for the clergy.
Constantine ruled the greatest body of the church. And his influence is dominant
even today.

The subsequent religion
The effect was enormous. From being persecuted and poor, the leaders of the clergy
became wealthy and powerful. An internal strife and fight for power ensued. And at
the Council of Nice in 325 the ―true faith‖ was hammered out and the dissidents
excommunicated. This did not end the strife, and much more work had to be done.
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The Emperor was the protector at the council and he gave and took advice. A religion
was created that was far from the faith of Yahshua.
Yahshua’s mother, Miriam, now called Maria, became Mother of God and the Queen
of Heaven. She represented Isis, Aphrodite, Venus and Ashtoreth from the pagan
religions. The church would ―canonize‖ men and women to become saints. These we
should worship, and to these we should pray. Thus they would fill the pagan need for
lesser deities.
The Venerable day of the Sun (Sunday) took the place of the Jewish Sabbath, and
Christmas became the day of birth of Christ, and thus coincided with Saturnalia and
with the pagan feasts for the death and rebirth of the sun. An ever expanding number
of days should be kept to the honour of the saints, and finally one would collect the
surplus of saints into All Saints` Day by the time of the pagan Halloween.
The clergy would dress up in marvelous costumes. People would have to trust them
for their salvation through sacraments, confessions and under rigid discipline and
constant inspection. The Bishop of Rome later took over the pagan title of the Mithras
worshipper Constantine, as Pontifex Maximus, and he became the Vicar of the Son
of God (Vicarius Filii Dei). He became the Great Papa, the Pope, the Father of us all.
The Church wanted to break with all that had to do with its Jewish origin. It became
zealously anti-Semitic. Yes even Martin Luther, in his booklet ―The Jews and their
Lies‖ gives his contribution to much of the hate and damnation that Hitler needed to
perform his atrocities. And yet the reformers, like John Wyclif, Jan Huss, Huldreich
Zwingli, John Calvin and Martin Luther, fought a valiant battle to bring us back to the
faith of Yahshua. The Roman Catholic Church considered itself as continuously led
by the Holy Spirit and insisted that the Pope was infallible. The reformers insisted that
the Bible is the word of God, and that the Church has to teach accordingly. And today
we see a final reformation on its way.

When all that is said
It would be a grave mistake to hold the Christian churches, even the Roman Catholic
Church today responsible for these past wrongs. Irrespective of the origin of people`s
religious creed we must remember that they, like we, worship Yahweh to the best of
their knowledge and love. The Sunday keeper does not worship Mithras. People that
keep Christmas do not worship Saturn. Those that call upon the Mother Mary and the
saints do not worship Ishtar, Aphrodite or idols.
We must be loving, compassionate and tolerant towards all faiths and all believers
and we must respect them. Yet we must be able to make a distinction between what
we feel to practice and believe and what we must avoid. And we must be able to
know why we believe what we do. And now I shall dig up some of our roots.
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THE MESSIAH
In order to know the Hebrew roots of our faith we must search the Hebrew concepts
of the Messiah. In the Christian church there is only one Messiah, Jesus Christ. Since
the Jews do not believe in Jesus Christ it may be a surprise for many Christians that
the Jews believe in the Messiah, and that their hope for the coming of the Messiah is
an essential part of Judaism. A well known Jewish song is:
Elijah the prophet,
Elijah the Tishbi,
Elijah the Gileadi,
will soon come to us
together with the Messiah,
the son of David.
This song may truly be sung by Jews and Christians together.

What is a messiah?
The word messiah comes from the Hebrew ―ha mashiyach‖, which means the
anointed. One pours out or smears a salve or an ointment on the person or thing
which is to be anointed. Unleavened bread sacrificed to Yahweh was anointed. Could
this be a type of the body of the Messiah? In the Bible the ointment used was special
oil designed to be used only for consecration to the service of Yahweh. Aaron and his
sons were anointed in this way to be set aside as the priests of Yahweh. Thus the
priest was a messiah. The prophet Samuel anointed Saul first and later David to be a
king over Israel. Thus there were in Israel priestly messiahs and kingly or royal
messiahs. The Greek word for anointing in the New Testament is chrisma, and
Christos is thus Greek for Messiah. But the concept of the Messiah was not part of
the Greek or Roman traditions.
In the New Testament Jesus Christ is the only Messiah, and in Hebrew he is
Yahshua ha Mashiach. But the concept of a messiah is derived from the Old
Testament. Thus we need to look into the expectations of the people of Israel to
know what it was all about when people discussed whether Yahshua was the
Messiah or not. In Yahshua’s time the Jewish people were expecting the Messiah to
come as the Son of David to rule over Israel and to free them from bondage under
the Roman Empire.
The prophet Malachi had said that the prophet Elijah would come as a messenger
before the Messiah. (Mal 4:5.6, Mt 11:14, 16:14, 17:10.11.12) And when John the
Baptist came and proclaimed Yahshua as the Lamb of Yahweh, he was perceived by
many as Elijah returning, coming before Yahshua ha Mashiyach. Others would
believe that John came ―in the spirit of Elijah‖ and not as Elijah in person. (Lk 1:17.)
We shall look into the various thoughts about the Messiah entertained by the Jews
contemporary with Yahshua.
First, as already mentioned, there were the priestly and the kingly messiahs. Some
scholars maintain that many considered John the Baptist as a priestly messiah, since
his father was a priest. And, since Yahshua descended from King David, and thus
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was of royal stock, he was considered as a kingly, or royal, messiah. Thus one might
expect the two to cooperate like Aaron and Moses had done. But when John was
beheaded they would think that Yahshua lost his messianic counterpart.
Miriam, the mother of Yahshua, was reckoned to be of priestly descent, and thus the
possibility came up that the two priesthoods both may be present in Yahshua. Miriam
was a relative of Elisabeth, the mother of John the Baptist. (Lk 1:36). Elisabeth was
married to Zechariah the priest. And a priest was not allowed to marry a woman who
was not a Levite. The Messiah might be even above the priesthood of Levi.
In Ps 110:4 King David prophecies about the Messiah that he shall be a priest for
ever after the order of Melchizedek. Melchizedek had brought the bread and the wine
before Abram and had blessed him and received his tithes. It seemed obvious that
the messiah-hood of Melchizedek was superior to that of Levi, who later became the
descendant of Abraham. (Gen 14:18-24,Heb 6:20,Heb 7:1-28). Thus, according to
the epistle to the Hebrews, Yahshua fulfilled the expectations of Israel, for both the
priestly and the kingly messiah. (Heb 9). And yet, he did not enter into either of these
offices before his crucifixion.
His disciples saw Yahshua as our High Priest, Cohen ha Gadol, in the heavenly
sanctuary. And they awaited his return to earth as the king and ruler over all the
earth. Directly under Yahshua shall the twelve apostles sit on twelve thrones and rule
the twelve tribes of Israel. (Mt 19:28).Thus they shall also be messiahs as anointed
kings. The Torah shall go out from Zion, when the Messiah comes to rule, and all
nations shall come up to Jerusalem to keep the Feasts of Yahweh.
(Is 2:2-4, Is 66:20-23, Zech14:16.17).

The Messiah as a redeemer
The main hope of Israel was that the Messiah should redeem the people from the
gentiles, the goyim. But there is also the personal redemption that Job longed for. In
Händel’s Messiah these words of Job have become known worldwide:
―I know that my redeemer liveth!‖ (Job 19:25).
The Hebrew word used here for redeemer is goel. (Ruth 4:6). If a man had sold his
property or himself and could not pay his debts, a near relative could redeem him in
buying him free from slavery and restore his property. This function was part of the
Torah, the law of Yahweh. (Lev 25:47- 49) And it was in this sense that Job
perceived the Messiah.

The Messiah as the Lamb of Yahweh
The disciples of Yahshua saw him as the redeemer, as the Lamb of Yahweh and as
the Passover Lamb. Every year, at the Day of Atonement, the High Priest in Israel
brought the blood of a goat before Yahweh, to atone for the sins the nation had
committed during the past year. Coming out from the tabernacle, the High Priest
would lay his hands on the head of a second goat and confess these sins. And this
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other goat would be led out into the desert to the evil spirit, carrying their sins. (Lev
16:7-9 and 29-31).
These two goats were foreshadowing the redemptive work of Yahshua. As our High
Priest in heaven, he brought his own blood into the heavenly sanctuary to buy us free
from slavery under our sins. And Yahshua also carried our sins into Sheol (Hell) after
he died on Calvary. So in a way Yahshua offered himself up as he, in his duty as the
High Priest, presented his blood as the lamb / goat before Yahweh, and also as the
other goat, like Yahshua was sent into Hell.
When the people of Israel were in Egypt, Yahweh freed them out, under the full moon
of spring, from the slavery. A lamb was slaughtered in each family, and the blood of
the lamb was painted on the two door posts and on the lintel above the door. During
that night the angel of death walked throughout the land and killed the firstborn of
man and beast everywhere. But when he saw the blood of the lamb he passed over,
and he did no harm to those indoors. The Passover Lamb was a type of Yahshua, a
foreshadowing of his redemptive work as the Messiah. (Ex 12)

The suffering Messiah
Isaiah describes the Messiah in a very different way from that of the glory and honor
of the priestly and kingly messiah. Here he is seen as one that was despised and
wounded to atone for our transgressions. And through his suffering we have been
healed. He has carried our iniquities. Like a lamb that was taken to slaughter, he did
not protest. (Is 53:7).To the disciples of Yahshua this was the crucial expression of
his love. And he was an example to follow in the sufferings they were to go through.
Many Jews believe that it is Israel that is described here, in their sufferings down
through the ages. And the prophecy may well have been fulfilled in both these
senses, since Israel is the people of Yahweh, and is in this respect the body of the
Messiah.

The Son of Man, the Messiah in heaven
In Dan 7:13.14 the prophet has a revelation. Being present in heaven Daniel sees
―one like a son of man‖ coming before Yahweh. And this man is given dominion and
glory and kingdom over all nations, an everlasting dominion. Yahshua used to call
himself Ben Adam, Son of Man. This term is really the Hebrew for human being or
man. Ben Adam means Son of Adam. On the surface it says no more than that
Yahshua was a human being. But referring to the vision of Daniel, it means that he is
the Messiah, and it also means that he is the representative of mankind with Yahweh.
Many Jews today believe that the Messiah is with Yahweh in Heaven, awaiting the
time to descend to the earth to rule the world.

The second Adam and Adam Qadmon
The Jews have the concept of Adam Qadmon. That means the Ancient Adam, or
ancient man. He is mankind`s representative in heaven, and may well be conceived
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of as the Messiah, and as the prototype of what mankind should be, and of what man
is destined to become.
In 1 Cor 15: 45 and 49 Paul says: ―the first man Adam became a living being; the last
Adam became a life-giving spirit. Just as we have borne the image of the man of
dust, we shall also bear the image of the man of heaven.‖ Yahshua existed from
before the earth was created. (Jn 17:5.24). Adam came later. Thus it is probable that
the Jewish concept of the Adam Qadmon, the Ancient Adam, is the same that Paul
describes here as the last Adam, the life giving spirit, Yahshua.

The Messiah as the Angel of Yahweh and as the Prophet
The word angel in Hebrew is malak and means messenger and agent. That is one
that operates on behalf of, or in the name of his master. Yahweh told Moses that he
would send his messenger (malak, angel) before him to lead Israel to the Promised
Land. Yahweh said that Moses and Israel should obey this malak, for the name of
Yahweh is in him.(Ex 23:20-23 and Deut 18:15). This indicates that Yahshua existed
before the creation of the manifest world.
Prov 8:1 and 22-31 describes ha Chochma, the Wisdom, which Yahweh created
initially, and through which he created everything. This is personified here as ―I
(Chochma) was by him (Yahweh) as one brought up with him‖ (Hebrew ―Ehieh etzelo
amon‖.) This is a very fitting description of the Messiah as the firstborn or first created
of Yahweh, and in Jewish philosophy Chokma is the first creation of Yahweh.
Here we meet the Messiah of Israel in his heavenly and spiritual existence. In what
we call his High Priestly Prayer, Yahshua said to Yahweh: ―Father, glorify thou me in
thy own presence, with the glory which I had with thee before the world was made.‖
(Jn 17:5.). ―Father, I desire that they also, whom thou hast given me, may be with me
where I am, to behold my glory which thou hast given me in thy love for me before
the foundation of the world.‖ (Jn 17:24).

Immanuel, the indwelling Messiah
In Is 7:14 we find the name Immanuel. ―Therefore [Yahweh] himself will bring you a
sign. Behold a young woman (almah) shall conceive and bear a son, and shall call
his name Immanuel.‖ In Mt 1:23 this is quoted to refer to Yahshua: ―Behold, a virgin
(betulah) shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel.‖
The name ―Immanu El‖ means ―Among us is El‖ or ―Within us is El‖. And El is the
short and singular form of Elohim, God. The dual meaning here is reflected in Lk
17:21 ―For behold, the kingdom of [Elohim] is in the midst of you (b`qirbechem)‖.
This has been translated both in the sense that the kingdom of El is amongst us and
that it is within us. These scriptures may thus show us that the Messiah lives within
us individually and collectively as the people of Yahweh.

The individual aspect, the Messiah within us:
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In his epistle to the Galatians Paul writes about the Messiah living within us
individually. I shall quote two scriptures as translated from the Norwegian Bible and in
The Holy Bible in Basic English, because I feel that these are nearer to the essence
than I have found in English translations.
―I am crucified with [the Messiah]. I live no longer myself, but [the Messiah] lives in
me, and the life that I now live in the flesh, I live in the faith in the son of [El] who
loved me and gave himself for me.‖ Gal 2:20.
In the Holy Bible in Basic English it says: ―still I am living; no longer I, but [the
Messiah] is living in me.‖
So we may understand that Paul had surrendered within himself to give room for the
life of Yahshua within to take over. This surrender may be made in a moment of time.
But Paul also wrote: ―My children, whom I again with pain give birth to, until [the
Messiah] takes shape in you:‖ Gal 4:19 In the Holy Bible in Basic English it says: ―My
children, of whom I am again in birth-pains till [the Messiah] is formed in you.‖ So, we
may understand that Paul considered this as a process, a lifelong process, of yielding
to the presence of the Messiah within us.
This must be seen in the light of Yahshua`s prayer in Jn 17:21:
―That they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also
may be one in us, that the world may believe that you have sent me!‖ The ―Immanu
El‖, the Messiah who is the presence of Elohim in each of us will, through our unity
with him and with El, bring us all into a collective unity in Yahweh. And this leads us
to the indwelling of the Messiah in us all.

The collective aspect
In 1 Cor 12th chapter Paul describes the congregation of Yahweh as the body of the
Messiah. We are like the different organs and members within this body. The soul
and spirit in the human being is present throughout his whole body. And thus, as the
Messiah takes over and takes form in the congregation, the kingdom of Yahweh is
realized in and amongst us. In the New Testament the congregation of believers is
also called the Bride of the Messiah. And in the same way Israel in the Old
Testament is called the Bride of Yahweh. This is a different way of presenting the
same idea. The bride of Adam was Hava. She was taken out of Adam`s body. And
Adam said:
―This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called Isha
(woman), because she was taken out of Ish (man).‖
Note the similarity between the two Hebrew words for man and woman.
Adam and Eve were of the same genetic stock. And here is a special point to make
of our Hebrew roots.
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Abraham`s grandson Jacob was given the name Israel. In the Old Testament Israel is
either the man Jacob or the descendants of Jacob. Jacob may be both Jacob and all
his descendants. And in the same way Judah was the man Judah and also all his
descendants down to our time and beyond. So also it is with Ephraim, with Ishmael
and with Esau etc. It is as if the Hebrews saw a man and his descendants from his
birth and throughout all time as one body, one person. Paul says in 1 Cor 15:45: ―The
first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.‖
Paul is referring to Gen 2:7: ―Yahweh Elohim formed man (adam) of dust (afar) from
the ground (adamah), and breathed into his nostrils the breath of life (neshmat
chayim), and man (adam) became a living being (nefesh chayiah).‖
Please forgive me for burdening you with all these Hebrew words. But this may be a
help later in our study.
There is a well of information contained in the Hebrew play on words here, but we
shall not go into it now and risk losing our point of attention. It is clear that man
consists of two poles, the material (dust of the earth) and the spiritual (neshmat
chayim) which Yahweh breathed into the nose of the ―dust-man‖. What Yahweh did
was ―life giving‖. And this is why Paul refers to the second Adam as the life giving
spirit.
All men and women on this planet are descended from the ―first Adam‖, and thus
they are in Hebrew called ―Ben Adam‖, meaning ―Human Beings‖. What Paul refers
to as the second Adam is the Messiah. Or to be more specific, Paul says that like as
the man Adam and all his descendants are Adam, so also all mankind is in the
process of receiving the second Adam, which is the spiritual and perfect fulfillment of
Yahweh`s creation in mankind.
Yahshua as our Messiah is to take shape in us and to be realized in mankind. If
some do not receive the ―neshmat chayim‖ it is not the fault of Yahweh. This is the
collective process. And the end result will be the new heaven and a new earth, an
eternal righteousness, the kingdom of Yahweh manifest throughout. Salvation is not
for the individual only, but for all creation universally.
Our Hebrew roots have a wider perspective than seeking salvation individually for
oneself. ―Tiqun Olam‖ is the Hebrew term for complete repair of the cosmos. And our
individual share of this is to receive the Messiah and let him grow in us to make us
and all creation part of his body. ―Because the creation itself will be set free from its
bondage to decay and obtain the glorious liberty of the children of [Elohim]. We know
that the whole creation has been groaning in travail together until now.‖ (Rom
8:21.22). In this context Jn 6:48-63 will give a perspective to the use of the bread and
the wine in the worship of Yahweh.
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GAN EDEN, TORAH AND REALITY
Gan Eden experienced by Paul
Paul described the highest heaven as the third heaven and as Gan Eden, the
Paradise. (2Cor 12:2-4) ―I know a man in [the Messiah] who fourteen years ago was
caught up to the third heaven. Whether in the body or out of the body I do not know.
[Elohim] knows. And I know this man was caught up into [Gan Eden]. Whether in the
body or out of the body I do not know. [Elohim] knows. And he heard things that
cannot be told, which man may not utter.‖ What Paul experienced in the Garden of
Eden gave him basis for all his work throughout his life.

Yahshua refers to Gan Eden for the perfect Torah
Many believe that Yahshua came to make an end of the Torah. But Yahshua himself
witnessed that he in no way had such intentions. (Mt 5:17-20). His disagreement with
the Pharisees in his day was not whether the Torah was abolished or not. The
Pharisees would agree that the Torah is the will of Yahweh. But the disagreement
was what is to be considered as the Torah.
The Pharisees had what they called the oral law in addition to the written Torah. They
insisted that this had the same authority as the written Torah. Yahshua told them that
much of their oral law was of their own invention, and that they occasionally invented
laws that went straight against the true Torah. In Mt 15:1-9 is an example of this.
Yahshua says: ―So, for the sake of your tradition, you have made void the word of
[Elohim]. And he concludes: ―in vain do they worship me, teaching as doctrines the
precepts of men.‖ Many Christians use the verses following to try to prove that
Yahshua had obliterated the dietary laws of Yahweh. But his subject here was the
ritual washings that the Pharisees had invented.
Had Yahshua intended that we should forget about the rules for clean and unclean
foods, he would have taught his disciples about this. But when Peter saw in a vision
a sheet with unclean animals and a voice told him to kill and eat, Peter said no:
‖I have never eaten anything that is common or unclean.‖ (Acts 10:14. 28). Peter
understood the symbolism in his vision, that he should not regard non-Jews as
unclean, for all mankind are the children of Yahweh.
Yahshua actually pointed to a higher ethics than that present in the Torah as it is
found in the Laws of Moses. This is clear in Mt 19:3-9. Some Pharisees asked
Yahshua: ―Is it lawful to divorce one`s wife for any cause?‖ We notice here that
Yahshua is stricter in his interpretation than even the Laws of Moses and the
patriarchs. He stresses monogamy and the that marriage is meant to last for the
entire lifetime.
And he adds a revolutionary principle for the interpretation of Torah: ―For your
hardness of heart Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it
was not so.‖ (Mt 19:8) And in verses 4 to 6 he said: ―Have you not read that he who
made them from the beginning made them male and female? For this reason a man
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shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall
become one. So they are no longer two but one.‖
So Yahshua takes us back to the Garden of Eden to show us the perfect Torah. That
was the Torah before man fell for sin, before man`s heart hardened. So the Torah of
Moses was inferior to the original Torah of Eden. But it was not the hardness of heart
that drove man to differentiate between clean and unclean foods or to keep
Yahweh`s Sabbath and holy days rather than Sunday and pagan feasts. To argue
that man is kinder or freer and more loving if he eats pork and keeps Sunday instead
of the Sabbath would be rather silly. In fact, the perfect and original Torah required us
to eat vegetarian food, so that we shall not kill to eat. In the Garden of Eden killing
would be unthinkable. And so it shall be in Eden restored:
―The wolf shall dwell with the lamb and the leopard shall lay down with the kid, and
the calf and the lion and the fatling together, and a little child shall lead them. They
shall not hurt or destroy in my entire holy mountain. For the earth shall be full of the
knowledge of [Yahweh] as the waters cover the sea.‖ (Is 11:6-9).
It is an interesting research to go through the two first chapters of the Bible to
discover the original and perfect Torah, to know that this was the Torah that Yahshua
recommended, and to realize that this is the Torah in the coming Gan Eden, the holy
mountain of Yahweh. We immediately see that there will be no sacrifices of animals
to Yahweh. And we may well find that the animals know that they can thank Yahshua
for this, as he gave his life instead of theirs as an eternal and perfect sacrifice to open
the gates of Gan Eden to us all.
The Messiah of Israel could not be less than this, and his disciples will follow his
example and honor the perfect Torah of Yahweh. We may even deduce that
circumcision is not required in the Torah of Eden. For it is written: ―[Elohim] saw
everything that he had made, and behold, it was very good.‖ Gen 1:31. And we have
no indication that Yahweh had created Adam fully circumcised.

Yahweh is the real reality
When Moses met Yahweh in the burning bush, Moses asked him what his name is.
And Yahweh answered: ―Ehyieh asher ehiyeh!‖, ―I am who I am!‖ or ―I am that which
is!‖ ―Say this to the people of Israel: [Yahweh the Elohim] of your fathers, the Elohim
of Abraham, the Elohim of Isaac, and the Elohim of Jacob, has sent me to you. This
is my name forever. And thus I am to be remembered throughout all generations.‖
(Ex 3:14.15).
When Moses, towards the end of his assignment, exhorted Israel to be true, he said
the words that Israel since has repeated each day throughout life:
―Shema Israel, YHWH Eloheinu. YHWH echad.‖
―Hear Israel, YHWH our Elohim. YHWH is One.‖ (Ex 6:4).
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Listen and understand Israel!
Yahweh is our Elohim.
Yahweh is all there is.
Nothing else exists.
There is no time and no space,
no beginning and no end,
no existence outside Yahweh.
And Paul tells the sophisticated philosophers at Areopagos in Athens:
―For In him we live and move and have our being.‖
(Acts 17:28).
And so it is with all creation.
It is not as if we could ask:
―Where in cosmos is Yahweh?‖
Rather we may ask:
―Where in Yahweh is cosmos?‖
Neither may we ask:
―Where in time is Yahweh?‖
Rather we may ask:
―Where in Yahweh is time?‖
King Solomon declared before his temple in Jerusalem:
―Behold, heaven and the highest heaven cannot contain thee; how much less this
house that I have built!‖ (1Kings 8:27).
And Stephen bears witness at his death, before Paul and the assembled people:
―But it was Solomon who built a house for him. Yet [El Elyon] does not dwell in
houses made with hands. As the prophet says:Heaven is my throne, and earth my
footstool. What house will you build for me, says [Yahweh], Or what is the place of
my rest? Did not my hand make all these things?‖ (Acts 7:47-49 Is 66:1,2).
This bears witness to the greatness of Yahweh.
There is no existence except in Yahweh.
There is no time and no space, without Yahweh.
Yahweh has no competitor.
Even the devils` every breath is given them continually from Yahweh.

A Hebrew model of reality
Our materialistic science seems to reckon with particle dynamics only. It teaches that
life came about when atoms and molecules through sheer randomness happened to
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attain a certain arrangement of carbon, oxygen and hydrogen, and that
consciousness came about in this manner. It says that the first vira and bacteria and
cells came about through continuous fight for survival. Given enough time, billions of
years, this has brought into existence all the perfection we see around us, with its
species in symbiosis and beauty. Life in itself is quite haphazard, without intention
and to no purpose and no avail.
So speaks science, and it closes its eyes and its mind to the testimony of nature, a
testimony of intention, intelligence and beauty. And mankind rejoices in its own
intelligence without asking from whence it has been bestowed upon them. The
ancients within all cultures have conceived of a reality where intelligence and
purpose brought matter into existence and organized it into what we see, and that
there is a presence and a future wherein we shall grow into more intelligence, beauty
and love.
The ―wise of this world‖ laugh at this as speculative nonsense, and they ridicule it.
They would rather choose a world of randomness than embrace what nature reveals
before their eyes. We know the ancient concepts of Body, Soul and Spirit. The Greek
called it Soma, Psyche and Pneuma. And from this we know terms like somatic
medicine and psychology.
Pneuma means spirit, but also wind. What the Greeks called Soma, the Hebrews
called Basar (flesh) or Afar (dust). What the Greeks called Psyche, the Hebrews
called Nefesh. And what the Greeks called Pneuma, the Hebrews called Ruach.
Ruach means spirit, but also wind.
So, we see that our present society acknowledges that we have not only a body, but
also a mind. That is, we have not only matter, but also a conscious intelligence. But
whereas we have psychology to take care of our mind, we have no ―pneumatology‖
to take care of our spirit. Pneumatics is reserved for pumps and air pressure.
The Hebrews had even one more storey in their reality. When Yahweh created man
from the dust of the earth, he blew into man the life-giving spirit, the ―Neshammah‖. If
we understand the Ruach as the matrix of our individual spirits, we may understand
the Neshammah as the world of Yahweh`s Spirit. And we may thus say that we all
come from Yahweh, and that we all are in Yahweh, and will eventually return to this
Spirit of Yahweh. In one of our early songs in the Congregation of Yahweh it says: ―If
you lose your identity you will find it in Him!‖ (1Cor 2:6-16).
So, by his own life giving Spirit Yahweh gave life to each of his creations. We
became individuals, with our own spirit, soul and body. Yet all creation is from the
Only One. Thus ―Yahweh Echad‖ is the essential declaration of reality. And the
Messiah of Israel is Yahweh`s presence with us in our likeness. Yahshua ha
Mashiyach is Immanu El.
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THE CALENDAR OF YAHWEH AND OF THE GENTILES
Although the Bible operates with a calendar system, as in Lev 23, there are no
details given for the exact determination of dates.
Among the Jews in the days of Yahshua and his disciples there were different ideas
about how to determine the time to keep the feasts. Some used a solar calendar with
no reference to the moon. The year then consisted of 12 months and had 364 days in
such a way that each month had 30 days and the remaining 4 days were put in
between every third month and the next. This is the calendar advocated in the
apocrypha The Book of Enoch and The Book of Jubilees.
The Bible says, however, in its 14th verse that both sun and moon and the stars
should be elements in the calendar. And throughout the Bible we find that the days of
the new moon and the full moon were used in their calendar in the ancient days.
Flavius Josephus, in his work Antiquities of the Jews Book III chapter X verse 5
describes how the full moon after vernal equinox was the time for the Passover
celebration when Israel left Egypt. And, as has been pointed out elsewhere here,
Abraham had a calendar matching that of Moses.
A lunar-solar year will vary between 12 and 13 months, simply because a lunar
month is about 29 ½ days and thus falls short of about 10 days each year. Thus in 19
years there will be 12 years with 12 months, and 7 years with 13 months dispersed
among these. Thus the lunar solar system has 354 days in a normal year and 383 or
385 days in a leap year of 13 months. The ancients did not have to calculate this.
They could determine it by observation as the years went by.
This cycle of 19 years is called the Metonic cycle. But there is evidence that people
long before Meton have known this, through accumulating data by their observations.
And they were able to make tables to predict the calendar to the accuracy of a day.
The present Jewish calendar is built on an approximate system of mathematical
calculation, which was accepted under Rabbi Hillel II (330-365 AD) as the world wide
norm for all Jews. And this is what they use today and which our congregations use
today.
The Feasts of Yahweh are described in Lev 23, and we follow this within the lunar
solar calendar system described here. Our only exception from the Jewish calendar
is that we count from the Sabbath within the Passover week to find the day of
Pentecost (Hag ha Shavuot), whereas the Jews count from the first day of the
Passover week. (Lev 23:15-16). The normal Jewish system here counts seven weeks
and can have Hag ha Shavuot on any weekday. We count seven Sabbaths,
according to our understanding of the biblical text, and thus land on a Sunday. In this
we agree with the Samaritan counting.
The Karaites, an ancient Jewish sect, will not celebrate the Passover week until one
can find barley ripe for harvest, to bring as a first fruit before Yahweh. (Lev 23:9.-11).
This complicates the matter enormously, and this is a matter of dissent every year in
our days. Many Christian ―Messianic‖ believers today identify with the Karaites in this
aspect.
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During thousands of years this has made it impossible for a diaspora Jew to know
when to go up to Jerusalem. Only with the arrival of the telegraph, and today with the
internet etc, has this criterion been possible to follow. And even today one may not
plan ahead for holidays and hotels and so on from the year before.
Today we have time tables for astronomic al new moons and for full moons that
cover the time from 600 BCE to 2699 CE to the accuracy of a minute. Thus we do not
need a Jewish approximate system, if we have clear criteria for how to decide what is
new moon. Both astronomical new moon and full moon are given in these tables,
accurate to the minute. (―Moon Tables‖ of Rolf Brade, University of Oslo 1977).

Gentile calendars:
An ancient Nordic calendar was solar. It had 13 months, each of 4 weeks, a total of
364 days in the year. Their year might have started with the week containing the
winter solstice. Every 7th year would have 53 weeks, and every 28th year 54 weeks,
thus being ―leap years‖. This could go on for nearly 1000 years before they would
have to remove one of the leap weeks to get in line. Such a calendar has been in use
in Norway and Iceland till about the 17th century. An advantage with such a calendar
is that every date will retain its week day from year to year. The present pack of
playing cards, with its 52 cards, may well have been reminiscent of an ancient
calendar of this type, with one card for each week.
The calendar of Emperor Julius Cesar was a revision made in 46 BCE of an older
Roman calendar. The inaccuracies led to a revision in 1582 CE. The whole world
now uses the Gregorian calendar, named after Pope Gregory XIII. (1502-1585 CE)
For religious purposes the Muslims have a totally lunar calendar with a year of 12
months and 354 days. Their feasts, such as Ramadan, retard backwards in the
seasons with approximately 10 days every year. Thus 100 of our years will be
approximately 103 of the Muslim years.
The Christian Churches use the Gregorian calendar for most of their feasts, as for
Christmas. Christmas should originally be at the winter solstice (21st – 22nd of
December), but has been fixed to the 25th of December, beginning at sundown the
evening before. The Christian Easter is in the week from Palm Sunday to Easter
Sunday and this week contains the first full moon after vernal equinox. They count,
like we do, from the Sabbath contained in this week, seven Sabbaths till the day after
the seventh Sabbath to celebrate the Whitsunday. To the extent that our week of
unleavened bread contains the full moon after vernal equinox, our Shavuot coincides
with their Whitsunday.
The Christian Easter differs from the biblical in that it is fixed to week days (Palm
Sunday, Good Friday, Easter Sunday) for its celebrations, whereas our biblical
calendar does not fix week days but follow the moon, as for example keeping the
Passover at full moon. This could be any day of the week. To us it does not matter
which day of the week Yahshua died. Our feasts are ruled by the sun, the moon and
the stars.
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Practical aspects:
There is no guarantee that the present Jewish calendar, the one that we use now, is
the original one blessed by Yahweh. This Jewish calendar is fixed by convention in
the fourth century CE, in order to have one rule worldwide. And this is the most
practical system for us to follow. First of all we have thus an open line to our Jewish
brethren in being in accord with them in this. And secondly it makes it more
acceptable for our authorities when we want to have days off work to keep the feasts,
because we share in the human rights with the Jews.
Now, that may seem to be an inferior attitude. We should be able to stand for the
truth, whatever that is. But throughout nearly 50 years our congregation has drifted
between so many theories and assertions put forth, that we may not for certain
decide what is the final truth. The main point is that we keep the feasts as near to the
truth that we may possibly do. And we may trust Yahweh to bless a true effort.

BREAD AND WINE IN THE WORSHIP OF YAHWEH
The use of bread and wine in worship is found in the Old Testament as well as the
New, and the traditions and ideas of what they represent vary from those in Judaism
to those in the various Christian churches. We shall now investigate the various
aspects of our use of the bread and the wine in our worship.
Before we start this study, we may consider that from the fall of Adam till the death of
Yahshua, animals were sacrificed for atonement of sins, and that this constituted an
essential part of the worship of Yahweh.
With the crucifixion of Yahshua this came to an end, because his body and his blood
is the ultimate sacrifice. Thus the bread and the wine may be regarded as an
essential part of our worship. Not to obtain forgiveness for our sins, but to honour the
eternal sacrifice given by Yahshua to atone for our sins.

The bread used in the Bible could be leavened or unleavened. Leavened bread is
where you use yeast or baking powder. Unleavened bread is where you bake without
yeast or baking powder. ‖Matzot‖ is Hebrew word for unleavened bread. We find in
the Bible that both these were eaten from the time of Abraham. Lot invited the angels
in to eat matzot. Gen 19:3. In food offerings both leavened and unleavened cakes
were used, according to the prescriptions for sacrifices. Unleavened bread was used
during the Feast of Unleavened Bread (Chag ha Matzot).
For their celebration of this feast the Jews use Matzot shaped as thin sheets of dry
unleavened bread. The word matzot, however, means unleavened bread in general.
There is no evidence, as far as we know, that the original matzot for the feast were
shaped like the Jews use them today. I live far away from anywhere I could purchase
the Jewish matzot. I make my own matzot like small cakes and believe that to be the
more original.

245

For the daily bread, the Jews used leavened bread which they broke in pieces, rather
than slicing up for sandwiches like we do today. For the Kiddush ha Shabbat the
Jews use two loaves of leavened plaited bread, called ―challot‖. Kiddush ha Shabbat
means Sanctification of the Sabbath.
The Roman Catholic Church uses thin, unleavened wafers of a standard design for
their ―Eucharist‖. And so does the Lutheran Church. Most other Christian churches
use sheets of unleavened bread, quite like the traditional matzot. Thus the Christian
tradition for the Lord`s Supper follows the Jewish tradition for Chag ha Matzot in
using unleavened bread. Some Christian Churches, like the Waldensians, use
ordinary leavened bread for the Lord`s Supper.
The wine used in the Bible was red wine containing alcohol. In Hebrew this is called
―yayin‖. Yayin is the Hebrew word for red wine, and it contains alcohol. Yayin is what
Noah drank and became drunk. (Gen 9:21.24.) And this was what Melchizedek
brought forth with the bread for Abraham. (Gen 14:18.)
Many Christian churches insist on using grape juice or wine without alcohol for the
Lord`s Supper because they are totally against drinking alcohol. Others refrain from
alcohol for the Lord`s Supper in order not to offend and not to tempt previous
alcoholics. Some churches give people a choice between the two.
Salt is normally used only with the bread for the Kiddush ha Shabbat. The bread is
dipped in salt before eating it. Yahshua said to his disciples that they were the salt of
the earth (Mt 5:13). And he admonished them that if the salt loses its power it is
useless. Thus he likens the salt with the power of the Holy Spirit. In my work with soil
mechanics, I have seen what a difference the salt content does to the stability of
marine clays, so called ―quick clays‖. Such clays have sunk to form sediments in the
ocean thousands of years ago, and since the glaciers melted and the land was
elevated, a leakage of salt has taken place, causing a structural instability.
When the salt content becomes very low the clay becomes very sensitive. A slight
disturbance can cause huge landslides where the clay liquefies and runs away.
Farms and people are drowned in the mud. Such quick clays are quite common in
lands like Norway, Sweden, Finland and Canada. Thus we see what enormous
significance salt may have. And we may compare it to the significance for the world
and society that the believers have the Holy Spirit and live righteous lives.

What does the leaven stand for symbolically?
For the Feast of Unleavened Bread (Chag ha Matzot) the leaven stands for
uncleanness and sin: ―Cleanse out the old leaven that you may be fresh dough,
unleavened as you are. For our Passover has been sacrificed, that is [Yahshua ha
Mashiyach]. Let us keep the feast then, with none of the old yeast, and no leavening
of evil and wickedness, but only the unleavened bread of sincerity and truth‖. 1Cor
5:7.8.
We must remember that this is a symbol and it is not indicating that leaven is
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identical with sin. In Lk 12:20 Yahshua says: ―To what shall I compare the Kingdom
of [Elohim]? It is like leaven which a woman took and hid in three measures of meal,
till it was all leavened.‖ So here Yahshua likens the leaven to the dynamic power of
salvation and truth.
Only in the context of the Feast of Unleavened Bread does leaven stand for iniquity
and sin, and this because Yahweh specifically has ordered us to abstain strictly from
leaven during that week. All the rest of the year we are to eat leavened bread. Thus,
except during the Feast of Unleavened Bread, leaven may be used for the Kiddush
ha Shabbat, and would then be a sign of the power of the Kingdom of Yahweh.

Kiddush ha Shabbat:
Kiddush ha Shabbat is part of the Jewish celebration of the Sabbath. It has leavened
bread, wine and salt. Usually two plaited loaves are used. The ritual has readings
referring to creation and to Yahweh`s call to Israel as his special people. Traditional
blessings are said over the bread and the wine.
No special reference is made in the Tanakh to the significance of the Kiddush ha
Shabbat, but it is possible that the bread, wine and salt represent the 12 tribes of
Israel, as did the 12 loaves of bread that were set before Yahweh in the temple each
Sabbath before the temple fell in year 70 AD. (Lev 24:5–8).

After the destruction of the temple in AD 70 and the beginning of the long diaspora
(Hebrew: galut) the Jews drew their temple service into their synagogues (Beit ha
Knesset) and their own homes and families. Their table set on ―Erev Shabbat‖ (Friday
night) took over as the altar of Yahweh. The breaking of the bread mentioned in the
book of Acts may well have been a Kiddush ha Shabbat.

The Roman Catholic Church, which represents the majority of Christians today, and
which has the oldest Christian traditions, regards the Lord`s Supper as a
―sacrament‖, in the sense that it is a necessary rite for entering into, and in
maintaining, the salvation of Yahshua through his blood and his body. In this they are
followed by the Lutheran church and the Reformed churches of Calvin and Zwingli,
the Church of England, the Methodist church and many others.
Throughout the history of the church there have been speculations and discussions
on what the bread and the wine are. The Roman Catholic church maintains that with
the blessings of the priest, and in his hands, the bread becomes the flesh of Yahshua
and the wine becomes Yahshua`s blood, quite literally. This process is called
transubstantiation from the Latin ―Trans‖ (across) and ―Substantia‖ (substance).
As if by magic it passes over into another substance through consecration. This has
been taken as a token of the great power that the Catholic priests possess, in that
they have power even over the body and blood of Christ.
The reformed churches discarded this transubstantiation and maintain that the bread
remains being bread, and the wine is still wine, after the blessing has been said, but
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that the bread and the wine are symbols of the body and blood of Yahshua. Some
believe that the bread becomes the body, and the wine becomes the blood of
Yahshua within the body of the person that ingest it.
Bloodshed and persecution have resulted from such differences in view. And what
should really bring us together has often served to separate us. This is an example of
the silliness of mankind in trying to verbalise that which is best left undefined.
The Lutheran and reformed churches deny the transubstantiation and have
different degrees of regarding the bread and the wine as symbolic of the body and
the blood of Christ. But they maintain the doctrine of its sacramental significance in
being a necessary rite, in addition to infant baptism, for entering into the Church and
in maintaining salvation.
The infant baptism is in a way their parallel to the Jewish circumcision of a boy on his
eighth day, and their ―confirmation‖ or ―first communion‖ is a parallel to the Jewish
Bar Mitzvah. Such rites mark the entrance of the infant into the church, and the
confirmation of this membership when the child reaches an age of maturity. From
then on partaking in the Lord`s Supper is, at repeated intervals, necessary for
maintenance of membership and forgiveness of sins. When death approaches it is
usually given for assurance of entrance into heaven. Here the Catholic Church in
addition has the sacraments of confession, the extreme unction and the penance.
Both in the Catholic Church, and in the traditional Protestant Churches, the exclusion
of heretics and unruly members was marked by denying their right to partake in the
Eucharist, to the effect that these people lost their salvation and were doomed to hell.
The understanding of the Lord`s Supper among the Baptists, ―Evangelical churches‖,
Congregationalists and Pentecostal protestant Christian churches, is perhaps less
sharply defined. The Believers` Baptism by full immersion (Hebrew: Mikveh) is
usually regarded as the entrance into the congregation and thus dying from the old
life and entering into a new life in Yahshua.
In these churches the Lord`s Supper may be given at various intervals, like four times
in the year, or it may be given in connection with a confession of sins in a counselling
with the local pastor, as a testimony of the member`s faith in the forgiveness of sin
and the salvation in the blood of Yahshua. Thus there may be an aspect of the Lord`s
Supper similar to a sacrament, although in a less strict way than that of the Catholic
and traditional Protestant Churches.

The Passover and the Mass
As the central theme in the work of Yahweh stand the three annual feasts of Yahweh,
the moedim, agriculturally, historically, prophetically and spiritually. Digging for the
roots we soon discover that the Church discarded most of the contents of these, and
invented its own ―holy days‖, often built on pagan traditions. Anti-Semitism grew in
the tracks of the Church, and it became its policy to tear itself loose from its roots,
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thus establishing doctrines and worship differing from them, and in focusing the
attention on Rome and away from Jerusalem.
Their ―Mass‖ thus took the place of the Passover story. Their priesthood had the
monopoly of this ―sacrament‖, and through administering the bread and the wine or
refusing to give it, they had the power of giving or refusing salvation to the people.
But in the Passover story lies hidden the total plan of Yahweh for his covenant
people and for the redemption of this world.

Passover and unleavened bread:
Yahweh commands Israel to get rid of all leavened bread before Passover and to
eat only matzot (unleavened bread) during the seven days of the feast. (Ex 12:1519). Paul here points to the leaven as a type of sin, and he says that Yahshua, our
sinless redeemer, is symbolized by the matzot. Paul says we shall keep this feast. (1
Cor 5:7,8).
Further Paul says that the Passover lamb is a type of Yahshua, whose blood atones
for our sins. The Passover lamb was slaughtered before the sunset and eaten after
the sunset beginning the 15th day of the 1st month in the Hebrew calendar, which is
the full moon night of Aviv. (Ex 12:3-14) And this was, and is, part of the ancient
Jewish Passover meal, the Seder.

Passover in Jerusalem:
The three synoptic gospels, Matthew, Mark and Luke, all describe the last meal of
Yahshua and his disciples. The Gospel of John has a slightly different story, but is
supplementary to these.
The disciples had been taught by Yahshua through 3 ½ years. This was their feast of
graduation when they became apostles. By carefully going through the gospel of
John you will find that Yahshua called his disciples by the Feast of Tabernacles 3 ½
years before he died at Passover. Yahshua died as our Passover Lamb on the 14th
day of the month of Aviv / Nisan, and this happened while the Jews slaughtered their
Passover lambs. Thus Yahshua could not have his Passover then, but had his
Passover meal the day before.

Lk 22:14-21
―And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him. And
he said to them, I have indeed desired to eat this Passover with you before I suffer:
For I say to you, I will no more eat thereof, until it will be fulfilled in the kingdom of
[Elohim]. And he took the cup, and gave thanks and said, Take this, and divide it
among yourselves! For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine, until the
kingdom of [Elohim] shall come. And he took bread, and gave thanks and broke it,
and gave to them, saying, this is my body which is given for you. Do this in
remembrance of me. Likewise also the cup after the Passover meal saying, this cup
is the new covenant in my blood, which is shed for you.‖
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There are different views as to why Yahshua ate the Passover 24 hours before the
Jews. Yahshua could not possibly do it the next day, since by then he would be
slaughtered himself as the ultimate Passover lamb.
The synoptic gospels (Mt 26:17-19, Mk 14:14-16 and Lk 22:7-16) all say that
Yahshua ate the Passover, that the Passover was slaughtered, and that this day was
the first day of the Feast of Unleavened Bread. Many translations say Passover lamb,
whereas the Greek word Pasca, used here, may as well mean the Passover meal,
and not include the lamb. More difficult it is to explain the notion that this Pasca
should be slaughtered, if it were not a lamb, but a lamb less meal. And yet we find in
Jn 18:28 and 19:31 that the Jews should slaughter the Passover lamb in the
afternoon that Yahshua died on Calvary, and should eat it in the evening after
sunset.
One solution to this riddle could be that Yahshua and his disciples had a different
calendar system from the Jews, like observing the new moon one day before them.
But this could hardly be so, because Yahshua`s death coinciding with the Jewish
slaughtering of the Passover lamb is part of the proof of Yahshua being the true
Passover lamb. And thus it honors the timing of the Jews in their calendar system.
The second solution might be that Yahshua, knowing that he would not be able to
participate the next day, because he would be dead at that time, chose to have his
passover lamb a night before the Jews. This would cover the synoptic version, except
their insistence that the day Yahshua had his Passover was the first day of the
Unleavened Bread, when the Passover lamb should be slaughtered. (Mt 26:17, Mk
14:12, Lk.22:7)
The third solution is that Yahshua kept a different tradition for a meal that evening, a
so called ―Hagigah‖. This is a tradition not mentioned in the Bible, although Hag is
used in the Bible for Feast, and Hagag is used for Feasting. And yet there is such a
thing as Hagigah. The night before the Passover evening the Jews had a festive
meal where a lamb might be eaten as part of a Peace offering.
Here are two references to the Hagigah, also transliterated Chagigah:

Mishnat Hashavua: Hagigah 1:5
On the three pilgrimage festivals of Passover, Shavuot and Sukkoth, Jews were
required to make pilgrimage to Jerusalem and bring two sacrifices. The re’iyah
(appearance offering) was an olah (burned sacrifice). The hagigah (festive offering)
was a sh’lamim (edible sacrifice). The latter was shared by the family as a simhah, or
―happy meal.‖ The Torah does not specify the size of these sacrifices.

Deuteronomy 27:7
In their reference work, McClintock and Strong inform us that these offerings
(especially those made on the first day of Unleavened Bread) were called hagigah
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(sometimes also transliterated chagigah), which means "festivity." These offerings
were a festivity, something given in order to have a feast, a happy, festive time. If a
person wanted to give God a peace offering, it was divided three ways: some to God,
some to the priest, and the remainder came back to the offerer. With his portion, he
would invite his family and friends, and they would have a fine time, eating a
sumptuous meal and fellowshipping together.
These offerings are stipulated in Numbers 10:10. They are shown actually being
offered in II Chronicles 30:22, included, in this case, under the name "Passover." But
these offerings cannot be the actual Passover, because of the rules regarding the
Passover having to be roasted and from a lamb or a kid of the goats. These
offerings—the hagigah—are shown in II Chronicles 30 quite a number of times. This
was when Hezekiah had his great Passover and Feast of Unleavened Bread in the
second month.

If we had chosen the Hagigah solution:
So it may be that Yahshua did not eat Passover but the festive meal ―Hagigah‖ which
was traditional for the Jews on this day. Some say that if Yahshua did so, and the
Feast of Unleavened Bread had not begun yet, then Yahshua used leavened bread,
and not unleavened when he broke the bread and said that ―this is my body‖. Yet that
will take the symbolism out of the words of Paul in 1 Cor 5:7-8. Paul clearly connects
the unleavened bread to what Yahshua broke that evening. Also Paul, in this
scripture indicates that there is a direct connection between what Yahshua did that
night, and what the Seder meal really signifies.

In my Haggadah it says:
―On the evening following the thirteenth of Nisan (if the first day of Passover is on a
Sunday, on the evening following the twelfth of Nisan), after the evening service, the
head of the household makes the final preparation for Passover by searching for
leaven throughout the house.‖
So, according to Jewish tradition there would be no leavened bread for the Hagigah,
which would be after the sun set, ending the thirteenth of Nisan. And we may
conclude that the bread used by Yahshua and the disciples would be unleavened.
We may have a Hagigah with washing of feet and with wine and unleavened bread to
celebrate the Covenant in the evening ending the 13th and beginning the 14th of Aviv /
Nisan. And we may then have a Passover meal, a Seder meal, the following night
and celebrate as do the Jews, and remember that the Lamb signifies Yahshua, and
that there is an abundance of symbolism here for Jews and Gentiles.
There is no commandment from Yahweh that we should keep the Hagigah as one of
Yahweh`s Feast days. There is, however, a commandment that we should keep the
Passover. This is the covenant meal of all Israel. At Passover the reading of the
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Haggadah is central, telling about the Lamb of Yahweh slaughtered for our salvation.
And the gospels and the epistles tell us that this lamb was a type of Yahshua as our
Passover Lamb.
Step by step we will look into the elements of the Seder as we read the gospel
stories. The Seder has the Rechatz, the Haggadah reading, the Aphikomen, the
blessings over bread and wine, the Maror and Karpas, the Cos Yayin after the meal
and the singing of the Hallel.
Seder means order, arrangement, and religious ceremonies of the Passover night.
Haggadah = Declaration, legend, recital, service of the Passover night. This is the
book with the text telling the Passover story and describing the different activities
during the Passover meal.
Rechatz = washing of hands before the meal. Yahshua washed the feet of his
disciples, and we have used to do that.
Aphikomen = Dessert. In the Passover meal there are three pieces of unleavened
bread (matzot) hidden in a special cloth. The middle piece is taken out early in the
meal. This is called Yachatz, the bread of affliction, and is symbols of the afflictions
the Jews have gone through, and for us the body of Yahshua. A piece of this is
broken off and hidden, for the youngest child to find later. This portion will be used
after the meal to welcome the Messiah. For us it will also remind us of the coming of
Yahshua as our Messiah and redeemer.
Maror and Karpas = Bitter herbs and green herbs that will be dipped in salt water.
These are to remind us of the suffering and tears of Israel and all persecuted and
enslaved. And for us it will also remind us of the sufferings of Yahshua ha Mashiyach.
Cos Yayin after the meal: During the meal there are four glasses of wine taken.
One cup remains on the table till the end of the meal. This is for the prophet Elijah to
bid him welcome, if he will come. The door is opened into the night, hoping for Elijah
to come (with the Messiah). Yahshua took the cup after the meal for his covenant.
We in Norway have used this cup and the Aphikomen for the covenant, giving our
promise to serve Yahweh, and thus cutting the covenant or renewing it.
Hallel: This is the song of praise for deliverance sung at the end. It consists of Ps
113, 114, 116 and 118. This Hallel is probably what Yahshua and his disciples sang
before they went out into the Garden of Gethsemane. (Mt 26:30, Mk 14:26).
The blessings over the bread and the wine are
―Blessed are you Yahweh, King of the world, who brings forth bread out of the earth.‖
Yahshua said that this bread, matza, is his body, given for us.
―Blessed are you Yahweh, King of the earth, who creates the fruit of the vine.‖
Yahshua said that this cup of wine is the new covenant in his blood that he shed for
us, for the redemption of our sins.‖
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Passover in Egypt
The blood of the Passover lamb brings us back to Egypt, where the 12 tribes of Israel
sit at the table eating the Passover meal before going out in the night, to leave the
slavery and to celebrate the covenant with Yahweh as his chosen people. Outside in
the night are heard the cries of those dying. But on their lintels and doorposts is the
blood of the Passover lamb. And the angel of death passes over them. (Ex 12:7. 13).

COVENANT AND TORAH
The Everlasting Covenant
Throughout the history of man Yahweh has cut his covenant with his chosen ones:
With Adam, Noah, Abram, Isaac, Jacob, Yehoshua Ben Nun and all Israel, and with
King David. Repeatedly Yahweh announced this as an everlasting covenant.
In the analytical concordance you will find the term Berit Olam, the Everlasting
Covenant. Clearly Yahweh meant his covenant to be that. The content of the
covenant would be in accord with the Torah. The Torah is not meant to be static, but
dynamic and progressive, like a light getting clearer and clearer until bright daylight.
(Prov 4:18)
Yahweh`s covenant with Adam is mentioned in Hos 6:7:
―But like Adam they transgressed the covenant.‖
(Hebrew: Ve hemah ka Adam averu berit sham bagdu vi.)
Different translations of this are given in the various Bibles.
The Hebrew word ―karat‖ is translated ―cut‖ in English. To cut a covenant (karat berit)
probably comes from the fact that in ancient times covenanters cut their hands in
order to mingle their blood, either by touching wound to wound or by mingling their
blood in a glass of wine or water and then drink the mixture to signify that they were
from then on blood brothers. Also covenants were cut by cutting up sacrificial
animals, like we read about Abram`s covenant with Yahweh in Gen 15:9.10.

Covenant at Shalem:
Out of Shalem came Melchizedek, the priest of El Eliyon Yahweh, and gave Abram
bread and wine. And Yahweh cut the covenant with Abram in the night, an
everlasting covenant, Berit Olam. (Gen14:18-24. Gen15:1-18.)
And Melchizedek was a type of Yahshua.
Covenant in Egypt:
In Ex 12: 40-42 it says that in the ―selfsame‖ night 430 years later, Israel marched out
of Egypt under the full moon of Passover, a redeemed people in everlasting covenant
with Yahweh. Paul says in Gal 3: 17 referring to the covenant night of Abraham. ‖The
law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified
by [Elohim].‖ (Gen 14: 18 – 15: 18. Gal 3: 17.) So we can see that Abram cut the
covenant with Yahweh on the Passover evening 430 years before Israel did so, and
on the selfsame day of their year, the 15th day of Aviv..
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That means that Abram knew the calendar that Moses used and that Israel has used
since. This, in fact is in line with the creation story, where Yahweh creates the sun,
the moon and the stars to let them be for signs to set the moedim, the feasts of
Yahweh. (Gen 1:14).The Feasts follow the position of the sun, the moon and the
stars.

The New Covenant
Yahshua shed his blood as the Passover lamb that night under the full moon of Aviv.
This was sealing the Covenant. The sealing of every covenant was by blood.
But what did Yahshua mean when he called this Everlasting Covenant the ―New
Covenant‖? Remember now that the New Covenant was a concept derived from the
Tanakh, the Bible of Yahshua. Thus we must consult the Tanakh and nothing else in
order to understand what Yahshua meant:
Jer.31:31-34.
―Behold, the days come, says [Yahweh], that I will make a new covenant with the
house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I
made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of
the land of Egypt; which my covenant they broke, although I was a husband unto
them, says [Yahweh]. But this shall be the covenant that I will make with the house of
Israel after those days, says [Yahweh]: I will put my [Torah] in their inward parts, and
write it in their hearts; and I will be their [Elohim], and they shall be my people.‖
Did Yahweh say that the New Covenant is with Israel or that it is with the Gentiles?
Did Yahweh say that in the New Covenant he will remove the Torah from their
hearts? It seems that such are the ideas of many Christians about the New
Covenant.

The Gentiles in the New Covenant
But the Tanakh tells us in what way Yahshua will gather the nations of the earth into
Israel, a people that comes into the everlasting covenant:
Is 56:3-7.
―Neither let the son of the stranger, that joins himself to [Yahweh], speak, saying,
[Yahweh] has utterly separated me from his people: neither let the eunuch say:
Behold, I am a dry tree. For thus says [Yahweh] unto the eunuchs that keep my
Sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant;
Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name
better than of sons and of daughters: I will give them an everlasting name, that shall
not be cut off.
Also the sons of the stranger, that join themselves to [Yahweh], to serve him, and to
love the name of [Yahweh], to be his servants, every one that keeps the Sabbath
from polluting it, and takes hold of my covenant; Even them will I bring to my holy
mountain, and make them joyful in my house of prayer - For my house shall be called
a house of prayer for all the nations.‖
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Did Yahweh say that the foreigners and gentiles will be separated from Israel, or will
the gentiles be joined to Israel?
Did Yahweh say that only a remnant of Israel would come in, together with a majority
of Gentiles? (Rom 12:26,27).
Did Yahweh say that the New Covenant Gentiles would keep Sundays instead of
Sabbath and would ignore the commandments of Yahweh?
Does the majority of Christians believe that Yahweh said so?
The nations, the gentiles, shall be redeemed together with the 12 tribes of Israel
under the rule of the Messiah Yahshua. And this is how it shall happen:

Is 2:2-4.
―And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the house of
[Yahweh] shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above
the hills; and all nations shall flow unto it. And many people shall go and say, Come
ye, and let us go up to the mountain of [Yahweh], to the house of the [Elohim] of
Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion
shall go forth the [Torah], and the word of [Yahweh] from Jerusalem.
And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall
beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks: nation shall
not lift up sword against nation; neither shall they learn war any more. O house of
Jacob, come and let us walk in the light of [Yahweh].‖
Is it to Rome or to Jerusalem that Yahweh will call the nations to come up?
Does Yahweh mention a heavenly Jerusalem in this connection?
What will go out from Zion?
Why will Yahweh call the Gentiles to keep his Torah if it is cast away?

The Torah is dynamic and progressive:
The word Torah has several meanings.
First it means the five books of Moses (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and
Deuteronomy.)
Secondly it means the written law and teaching of Yahweh, as contrasted to the
―oral‖ Jewish tradition.
Thirdly the word Torah is taken by many to mean the entire Old Testament. But this
is among Jews called Tanakh, which is an acronym for Torah + Neviim + Ketuvim i.e.
the Law + the Prophets + the Scriptures.
Fourthly, Torah means teaching and law in general.
Yahshua had many disputes with the religious leaders in his day about how to
understand the Torah. They had entangled themselves into a web of rules and
commandments that was entirely of their own making and not based on the direct
revelation of Yahweh. So Yahshua said ironically to them: ―It is very nice of you to
neglect the [Torah] in order to keep your own commandments!‖ (Mk 7:9).
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Yahshua saw the Torah as a growing, dynamic and progressive revelation. As we
walk in the ways of Yahweh the Holy Spirit will open to us deeper and deeper insights
into love and compassion. Thus we can see primitive attitudes in the ancient days
that Yahweh tolerated. But as our understanding grows, so does our responsibility.
―The path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter
until full day.‖ (Ps 4:18).
Yahshua said we must keep the Torah!
―Till heaven and earth pass, one yod or a stroke mark shall in no wise pass from the
[Torah].‖ (Mt 5:18).
Yahshua said we must realize that the Torah goes further than codes from the past:
―You have heard that it has been said: An eye for an eye, and a tooth for a tooth: But
I say to you that you resist not evil. But whoever shall smite you on your right cheek,
turn to him the other also.‖ (Mt 5:38.39).
Yahshua said that the Holy Spirit will lead us to see even more than we could receive
while he was here to teach us:
―I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now.
However, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth.‖ (Jn
16:12.13).

The Concept of Covenant in the Congregation of Yahweh
A wise teacher takes into account the disciple`s degree of maturity and his capacity
to receive. You don`t teach an infant higher mathematics, but you wait till he is grown
and matured to receive. Thus we see in the understanding of Yahweh`s Torah a
progression during the ages. And this progression will continue till it will be fulfilled in
the Kingdom of Yahweh. But if the disciple does not receive the teaching but strays
from the Torah, how can he mature into its full understanding?
The Reverend Peter Warsop was a pioneer in this understanding and worked for this
revival. He taught us how the concept of the Covenant is the central topic of the
Scriptures, and he formulated it within the frame of the last meal Yahshua shared
with his disciples.
In what way is the “Lord`s Supper” a “Covenant Meal”?
In what way is the ―Lord`s Supper‖ the Covenant Meal as we understood it when we
cut the covenant in Covenant College? We see the similarities in the elements of the
bread and the wine as well as in the historical setting. But we may also sense a
difference in the deeper significance of the Covenant.
There is nothing wrong in the concept of the ―Lord`s Supper‖ with its memorial of
Yahshua and in its testimony to our faith in the salvation in the blood and in the body
of Yahshua given for us. Yet there is an absence of the covenant concept as the core
aspect of the Bible, and of its definition as given in Jer 31:31-34.Does one view
obliterate the other? Not necessarily.
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They may coexist, and they may supplement one another. In our work in Norway we
came to the practice of not encouraging people to ―jump into the Covenant‖, but
wanted them to have at least the same time of study as Yahshua required of his
disciples before they entered their work as apostles. We believed that this evening
was their graduation after 3 ½ years of study at the Master`s feet, and their walking
with him.
So we opened for the Covenant only after they had proved themselves and their
maturing for at least 3 ½ years. And our ―graduation feast‖ was at Pesach. All
members were of equal standing in the Congregation, but as maturity gives
responsibility, we felt that one should not invite a person to come into the covenant
before the time is right for it. Our view as expressed here might be wrong and too
restrictive. And yet there is a question of dedication embedded into the concept of
Covenant. Maybe the present awareness within our congregation of discipleship and
sainthood may have significance here?

THE IDENTIFICATION WITH THE MESSIAH
There is also another aspect of the bread and the wine, which Yahshua made clear
in Jn 6: 51 - 59. The Messiah Yahshua will live within us. He will come into us and will
grow within us as we open up to let him take over. Through eating his body and
drinking his blood we identify ourselves with Yahshua, acknowledging this process
within us. We will have eternal life, the everlasting life that is in Yahshua. We need to
understand the spiritual aspect of this in order not to believe in the bread and the
wine as a kind of miracle food.

Jn 6:
51 I am the living bread which has come from heaven: if any man takes this bread for
food he will have life forever: and more than this, the bread which I will give is my
flesh which I will give for the life of the world.
52 Then the [audience] had an angry discussion among them, saying, How is it
possible for this man to give us his flesh for food?
53 Then [Yahshua] said to them, Truly I say to you, If you do not take the flesh of the
Son of man for food, and if you do not take his blood for drink, you have no life in
you.
54 He who takes my flesh for food and my blood for drink has eternal life: and I will
take him up from the dead at the last day.
55 My flesh is true food and my blood is true drink.
56 He who takes my flesh for food and my blood for drink is in me and I in him.
57 As the living Father has sent me, and I have life because of the Father, even so
he who takes me for his food will have life because of me.
58 This is the bread which has come down from heaven. It is not like the food which
your fathers had: they took of the manna, and are dead; but he who takes this bread
for food will have life forever.
59 [Yahshua] said these things in the Synagogue while he was teaching at
Capernaum.
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The indwelling of the Messiah is emphasized by Paul in the following
scriptures:
1 Cor 15:
45 And so it is said: The first man Adam was a living soul. The last Adam is a lifegiving spirit.
46 But that which is natural comes before that which is of the Spirit.
47 The first man is from the earth, and of the earth: the second man is from heaven.
48 Those that are of the earth are like the man who was from the earth: and those
who are of heaven are like the one from heaven.
49 And in the same way as we have taken on us the image of the man from the
earth, so we will take on us the image of the one from heaven.
50 Now I say this, my brothers that it is not possible for flesh and blood to have a part
in the kingdom of [Elohim]; and death may not have a part in life.
Gal 2:20
I have been put to death on the cross with [the Messiah]; still I am living; no longer I,
but [the Messiah] is living in me; and that life which I now am living in the flesh I am
living by faith, the faith of the Son of [Elohim], who in love for me, gave himself up for
me.
Gal 4:19
My children, of whom I am again in birth-pains till [the Messiah] is formed in you….
Yahshua is both the external Messiah as the King of Kings, and he is the internal
Messiah living within us and taking shape within us. It is a very important aspect of
the Lord`s Supper that through it we bear testimony to our faith that in eating
Yahshua`s body and drinking Yahshua`s blood we identify ourselves with him in his
life, his death, his resurrection and in his sonship in Yahweh.

WHO ARE WE?
Yahshua was accused of blasphemy when he said that he is the son of Elohim. He
referred to Ps 82:6 ―I said: You are [elohim]; all of you are the sons of [El Elyon] the
Most High.‖
(Note: Here ―elohim‖ is not Elohim, God, but sons and daughters of Yahweh).
One may say that Yahshua was in a dangerous position here, and that he chose to
get out of it by this quote, pretending that his right to claim being the son of Elohim
was like everybody else’s right to claim this.
But that is not the way we regard Yahshua. We need to believe that he meant what
he said. Thus, through our identification with Yahshua, in his presence within us, we
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have the right to know that we are the children of Yahweh, the sons and daughters of
El Elyon, and in Yahshua we shall become one with Yahweh. (Jn 17:21.22.26)
Yahshua is the fulfilment of the Torah and the Covenant:
Like Peter Warsop said that we are not a monument, but a movement, I believe it is
right to say that ―the Torah is not a monument, but a movement‖. Yahshua is in his
life, and in his continuous revelation within us through the Holy Spirit, the progressive
and living Torah.
The Bible says: ―The path of the righteous is like the light of dawn, which shines
brighter and brighter until full day.‖ Prov 4:18
―Give me understanding that I may keep thy [Torah], and observe it with my whole
heart!‖ Ps 119:34.
Our whole concept of Yahweh and of reality will mature as we walk in Yahshua,
according to the teaching of the Spirit of Truth.
Yahshua said: ―I still have many things to say to you. When the Spirit of Truth comes,
he will lead you into all truth.‖ (Jn 16:12,13).
The ultimate sacrifice
The wine as the blood of Yahshua, and the bread as the body of Yahshua have
taken the place of all sacrifices of animals, and of all offerings. These are but
shadows of the perfect and final sacrifice of Yahshua. In this we see Yahshua`s love
and Yahweh`s love. And we see the commandment of Yahshua, in which all other
commandments of the Torah dwell:
“This is my commandment,
that you love one another,
as I have loved you.”
(John 15:12.)

FINALLY
I have tried to describe our efforts and motives in searching for the Hebrew roots of
our faith. In doing so I may seem provocative to Christians who see things differently.
I pray that they will not be offended. I do honour and respect those who have
different views. I am sure that Yahshua loves us all as he sees that we all long to do
the will of Yahweh, each in his way. We believe in the same Father in heaven and in
the same living Saviour. So let us be brethren and cooperate.
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SLUTTORD
Boken består av artikler skrevet til forskjellige tider. Selv om det er lagt vekt på
samkjøring i layout og form kan det være en del bibelhenvisninger som er forskjellige.
Det samme gjelder translitterasjonen av personnavn og stedsnavn. Det er ikke til å
unngå at det forekommer gjentagelse av visse emner og argumenter etter som
artiklene krever det.
Det krever meget av leseren å omstille seg til de hebraiske navnene på personer,
steder osv. Men siden det er en av hovedhensiktene med boken å vise til troens
hebraiske røtter tør en forvente at leseren vil glede seg over dette heller enn å
gremmes. Enkelte navn og uttrykk er nevnt både i sin hebraiske versjon og i den
vanlige norske. Dette gjelder ord som fariseere og peroshim. Hensikten er å lette
tilegnelsen. Navnet Jahve forekommer også som JHVH og JAHVE, samt i kortformen
Jah.
Det er under tvil at kapitlene om Jahves høytider og de hedenske høytider er tatt
med. Her er en del stoff som kan synes kontroversielt og der det er vanskelig å
uttrykke klart hva man mener uten å risikere å støte noen. Derfor er det viktig å
forsikre leseren om at forfatteren ikke anser annerledes troende som vranglærere
eller fiender. Vi har alle rett til å bli respektert i vår tro og plikt til å respektere
hverandre og ikke tillegge hverandre dårlige motiver. Bare der man viser fiendtlighet
eller forakt for andres tro, for eksempel slik antisemittismen har behandlet jødene, er
det grunn til å ta avstand og forbehold i kommunikasjon.
Jahve har tillatt oss å ha forskjellige måter å tilbe ham på. I denne boken har jeg
fremstilt min tro, og mitt syn på profetiene og på Torah. Fremtiden vil vise hvorvidt
dette er riktig. Jeg har erfart stadig endring i forståelse av skriften og i mitt
virkelighetsbilde med årene. Og jeg ser at Peter Warsop hadde rett da han sa meg:
‖We are not a monument, brother. We are a movement.‖
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