
Parasha 31 Brit Hadashah 

Matteus kapittel 5 

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. 

Galaterne kapittel 3 

26 For dere er alle Elåhims430 barn ved troen på Yeshua3444 haMashiyach4899. 27 For så mange 

av dere som ble døpt til Mashiyach, har ikledd dere Mashiyach. 28 Her er verken jøde eller 

arameer, verken slave eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Yeshua 

haMashiyach. 29 Og dersom dere tilhører haMashiyach, da er dere Avrahams ætt og 

arvinger ifølge løftet. 

Første Peter 

Kapittel 2 

4 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som ble forkastet av mennesker, 

men er utvalgt av Elåhim og dyrebar, 5 da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til 

et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som er til behag for 

Elåhim ved Yeshua haMashiyach. 6 Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en 

hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror på Ham, skal slett ikke bli gjort til 

skamme. 

7 Derfor tilhører æren dere som tror, men for dem som er ulydige, er: Steinen som 

bygningsmennene forkastet, blitt hovedhjørnestein, 8 og: En snublestein og en 

anstøtsklippe. Disse snubler ved at de er ulydige mot ordet, og det ble de også satt til. 

9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så 

dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt 

underfulle lys. 10 Dere som før ikke var et folk, men som nå er Elåhims folk. Dere som ikke 

hadde funnet barmhjertighet, men som nå har fått barmhjertighet. 
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