
Parasha 10 Brit Hadashah 

Første korinterne 

Kapittel 2 

1 Og jeg, mine søsken, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller 

visdom og forkynte Elåhims vitnesbyrd for dere. 2 For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville 

vite noe blant dere uten Jeshoa haMashijach og Ham henrettet på pålen. 3 Jeg var hos dere 

i svakhet, i frykt og i stor beven. 4 Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende 

ord fra menneskelig visdom, men med Ånds og krafts bevis, 5 for at deres tro ikke skulle 

være grunnet på menneskers visdom, men på Elåhims kraft. 

Apostlenes gjerninger 

Kapittel 7 

9 Og patriarkene ble misunnelige på Jåsef og solgte ham til Mitsrajim. Men Elåhim var med 

ham1. Mos 37:11, 28; 39:1-3, 21, 23. 10 Og Han fridde ham ut fra alle trengslene hans, og ga ham nåde 

og visdom i møte med paråh, kongen i Mitsrajim. Og han gjorde ham til høvding over 

Mitsrajim og over hele sitt hus 1 Mos 41:37-44. 11 Det kom en hungersnød og stor trengsel over 

hele Mitsrajims og Chenaans land 1.Mos 41:54; 42:5, og våre fedre fant ikke noe til sitt 

livsopphold. 12 Men da Ja’akåv hørte at det var korn i Mitsrajim, sendte han ned våre fedre 

først. 13 Den andre gangen ga Jåsef seg til kjenne for brødrene sine 1.Mos. 45:1, og Jåsefs slekt 

ble kjent for paråh. 14 Så sendte Jåsef bud og kalte til seg sin far Ja’akåv og hele sin slekt, 

syttifem mennesker. 15 Så dro Ja’akåv ned til Mitsrajim. Og han døde, både han og våre 

fedre. 16 Og de ble båret tilbake til Shechem og lagt i den graven Avraham hadde kjøpt for 

en bestemt pengesum fra sønnene til Chamår, far til Shechem. 

Romerne 

Kapittel 10 

1 Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Elåhim for Israel er at de må bli frelst. 2 For jeg 

kan bevitne at de har nidkjærhet for Elåhim, men ikke med erkjennelse. 3 Fordi de er 

uvitende om Elåhims rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet, har de ikke 

underordnet seg Elåhims rettferdighet. 4 For Messias er lovens ende til rettferdighet for 

hver den som tror. 5 For Måshe skriver om den rettferdighet som er av loven: «Det 

mennesket som gjør disse ting, skal leve ved dem 3. Mos. 18:5.» 6 Men rettferdigheten av troen 

taler på denne måten: Si ikke i ditt hjerte: 

Hvem skal stige opp til Himmelen? – det vil si for å hente Messias ned – 7 eller: Hvem skal 

fare ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Messias opp fra de døde. 8 Men hva sier den? 

Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte 5. Mos. 30:11-14 – det er troens ord som vi 

forkynner: 

9 For dersom du bekjenner Herren Jeshoa med din munn og tror i ditt hjerte at Elåhim har 

oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 For med hjertet tror en til rettferdighet, og 



med munnen bekjenner en til frelse Jesaia 28:16. 11 Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, 

skal ikke bli gjort til skamme. 12 For det er ingen forskjell på jøde og arameer, for Jehåvah er 

den samme Herre over alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham. 13 For hver den som 

påkaller Jehåvahs navn, skal bli frelst Joel 3:5. 

 

 

 


