
Parasha 11 Brit Hadashah 

Lukas 

Kapittel 6 

9 Da sa Jeshoa til dem: «Jeg vil spørre dere om noe: Er det tillatt å gjøre godt 

eller å gjøre ondt på sabbaten, å frelse et liv eller å ødelegge?» 10 Og etter at 

Han hadde sett rundt på dem alle, sa Han til dette mennesket: «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 raseri og snakket med hverandre om hva de skulle 

gjøre med Jeshoa. 

12 I de dager hendte det at Han gikk opp i fjellet for å be, og Han var i bønn til 

Elåhim hele natten. 13 Og da det ble dag, kalte Han på disiplene sine. Og blant 

dem valgte Han ut tolv, som Han også kalte apostler: 

14 Shimån, som Han også ga navnet Kefa, og hans bror Andraos, Ja’akåv og 

Jåchanan, Pillipås og Bar-Tulmai, 

15 Matittjaho og Tåma og Ja’akåv, sønn av Halpai, og Shimån som ble kalt 

Zealåt, 

16 Jehodah ben Ja’akåv, og Jehodah fra Kriåt, som også ble en forræder. 

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. 

Efeserne 



Kapittel 2 

1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og 

synder, 2 de som dere en gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter 

fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. 3 I 

disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som 

lystene og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. 

4 Men Elåhim er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han 

elsket oss med, 5 gjorde Han oss levende sammen med Messias, da vi var døde i 

overtredelsene. Av nåde er dere frelst. 6 Og Han oppreiste oss sammen med 

Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Jeshoa 

haMashijach, 7 for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes 

overveldende rikdom i godhet mot oss i Jeshoa haMashijach. 8 For av nåde er 

dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Elåhims gave, 9 ikke av 

gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. 10 For vi er Hans verk, skapt i Jeshoa 

haMashijach til gode gjerninger, som Elåhim har gjort ferdige på forhånd, for at 

vi skulle vandre i dem. 

 

 


