
Parasha 20 Brit Hadashah 

Hebreerne  

Kapittel 13 

10 Vi har et alter, og de som tjener i tabernaklet, har ingen rett til å ete av det. 11 For 

offerdyrenes kadavre blir brent utenfor leiren, etter at øverstepresten har båret blodet 

deres inn i helligdommen til sonoffer. 12 Derfor led også Yeshua3444 utenfor porten, for at 

Han kunne hellige folket med sitt eget blod. 13 La oss derfor gå bort til Ham, utenfor leiren, 

for å bære Hans vanære. 14 For her har vi ingen blivende by, men vi søker den kommende.  
15 La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram lovprisningsoffer for Elåhim430, det vil si frukt av 

lepper som lover Hans navn. 

16 Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for Elåhim har behag i slike offer. 

17 Dere skal lyde deres veiledere og rette dere etter dem, for de våker over deres sjeler, 

som de som skal avlegge regnskap. La dem gjøre det med glede og ikke med sorg, for det 

ville ikke være til noen nytte for dere. 

Filipperne 

Kapittel 4 

10 Jeg gledet meg stort i Herren Yeshua over at deres omsorg for meg nå endelig har 

blomstret opp igjen. Selv om dere også viste omsorg før, hadde dere ikke anledning til å 

gjøre noe. 11 Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, for jeg har lært å være fornøyd under 

de forskjellige forhold jeg har vært i. 12 Jeg vet hva det er å være fornedret, og jeg vet hva 

det er å ha overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, 

både å ha overflod og å lide nød. 13 Jeg makter alt i haMashiyach4899, Han som styrker meg. 

14 Likevel har dere gjort rett i å ta del med meg i trengselen. 15 Også dere, filippere, vet at i 

evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere 

alene som hadde samfunn med meg på en slik måte at det ble ført regnskap over gitt og 

mottatt. 16 For til og med til Tessalonika sendte dere meg den hjelpen jeg hadde bruk for 

både én og to ganger. 17 Ikke så at jeg er opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten, 

den som rikelig blir godskrevet deres eget regnskap. 18 Men nå har jeg alt, og jeg har også 

overflod. Jeg har i rikt mål, etter å ha mottatt fra Epafroditus de ting som ble sendt fra dere, 

en god duft, et kjærkomment offer, et offer til Elåhims behag. 19 Og min Elåhim skal etter 

sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Yeshua haMashiyach. 20 Vår Elåhim og Far skal ha 

ære i all evighet! Amen. 

 

 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3444
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h430
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h4899

