
Parasha 34 Brit Hadashah 

Lukas  

Kapittel 2 

1 Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden 

skulle innskrives i manntall. 2 Denne innskrivningen fant først sted mens Kvirinius var 

landshøvding i Syria. 3 Og alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by. 4 Også 

Yåsef3130 dro opp fra Galilea (Galil1551), fra byen Nasaret og til Yehudah, til Davids by, som 

kalles Beyt-Lechem1035 (Betlehem), siden han var av Davids hus og slekt, 5 for å bli 

innskrevet sammen med Miryam4813, sin forlovede kone, 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. 

Første korinterne 

Kapittel 12 

12 For slik som kroppen er én og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den 

ene kroppen er én kropp, slik er det også med haMashiyach4899. 13 For med én Ånd ble vi 

alle døpt inn i én kropp – enten vi er jøder eller arami761 (arameere), enten vi er slaver eller 

frie – og vi har alle fått én Ånd å drikke.  

14 For kroppen er da ikke bare ett lem, men mange. 15 Hvis foten skulle si: «Fordi jeg ikke er 

hånd, er jeg ikke en del av kroppen,» er den da ikke en del av kroppen? 16 Og hvis øret 

skulle si: «Fordi jeg ikke er øye, er jeg ikke en del av kroppen,» er det da ikke en del av 

kroppen? 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ville det da bli av hørselen? Hvis det hele var 

hørsel, hvor ville det da bli av luktesansen? 18 Men nå har Elåhim430 satt lemmene, hvert 

enkelt av dem, på kroppen akkurat slik som Han selv ville. 19 Og hvis de alle var ett lem, hvor 

ville da kroppen vært? 20 Men nå er det virkelig mange lemmer, men én kropp. 21 Og øyet 

kan ikke si til hånden: «Jeg har ikke bruk for deg.» Hodet kan heller ikke si til føttene: «Jeg 

har ikke bruk for dere.» 22 Nei, det er heller slik at de lemmene på kroppen som synes å 

være svakest, de er nødvendige. 23 Og de lemmene på kroppen som vi synes er mindre ære 

verd, disse tillegger vi desto større ære. Og de lemmene våre som vi blyges ved, omgir vi 

med desto større anstendighet, 24 men våre anstendige lemmer trenger ikke dette. Men 

Elåhim satte kroppen sammen slik at Han ga større ære til det lemmet som mangler ære,   
25 for at det ikke skulle være splittelse i kroppen, men at lemmene skulle ha den samme 

omsorg for hverandre. 26 Og om ett lem lider, lider alle lemmene sammen med det. Eller om 

ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen med det. 

27 Nå er dere Mashiyachs kropp, og hver for seg er dere lemmer på Hans kropp. 28 Og 

Elåhim har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det 

tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å 

styre, til å tale i forskjellige tunger. 29 Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle 
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lærere? Kan vel alle gjøre undergjerninger? 30 Har vel alle nådegaver til helbredelser? Taler 

vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? 31 Men søk etter de nådegavene som er de 

beste. Men likevel skal jeg vise dere en mye bedre vei. 

 

 

 


