
Parasha 35 Brit Hadashah 

Johannes / Yåchanan 

Kapittel 7 

53 Og hver og en gikk hjem til sitt eget hus. 

Kapittel 8 

1 Men Yeshua3444 gikk ut til Oljeberget. 2 Tidlig om morgenen kom Han igjen inn i templet, 

og alt folket kom til Ham. Og Han satte seg ned og lærte dem. 3 Da kom de skriftlærde og 

fariseerne til Ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og da de hadde ført 

henne fram midt imellom dem, 4 sa de til Ham: «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk 

gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Måshe befalt oss at slike skal steines. Men hva sier 

Du?» 6 Dette sa de for å prøve Ham, så de kunne få noe å anklage Ham for. Men Yeshua 

bøyde seg og skrev på jorden med fingeren, som om Han ikke hørte. 7 Men da de fortsatte å 

spørre Ham, rettet Han seg opp og sa til dem: «Den syndfrie blant dere kan først kaste stein 

på henne.» 8 Og på nytt bøyde Han seg ned og skrev på jorden. 9 Men de som hørte dette, 

ble dømt av sin samvittighet og gikk bort, én etter én, de eldste først, så alle de andre. Og 

Yeshua ble alene igjen med kvinnen som sto midt på området. 10 Da Yeshua hadde reist seg 

og ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne: «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har 

ingen fordømt deg?» 11 Hun sa: «Ikke én, Herre.» Yeshua sa til henne: «Heller ikke Jeg 

fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!» 

Apostlenes gjerninger 

Kapittel 21 

17 Og da vi var kommet til Jerusalem, tok brødrene imot oss med glede. 18 Dagen etter gikk 

Shaul (Paulus) sammen med oss inn til Yaakov, og alle de eldste var til stede. 19 Da han 

hadde hilst på dem, fortalte han nøye om alt det som Elåhim430 hadde gjort blant 

hedningene ved hans tjeneste. 

20 Og da de hørte det, æret de Elåhim. Og de sa til Shaul (Paulus): «Du ser, bror, hvor mange 

titusener av jøder som er kommet til tro, og de er alle nidkjære for loven. 21 Men de har fått 

høre om deg at du lærer alle jødene som er ute blant folkeslagene, at de skal forlate Måshe, 

og at du sier de ikke skal omskjære sine barn eller leve etter de overleverte skikkene. 

22 Hva så? Forsamlingen kommer helt sikkert sammen, for de vil få høre at du er kommet.  
23 Gjør derfor det vi sier til deg: Vi har fire menn her som har avlagt et løfte. 24 Ta dem med 

og la deg rense sammen med dem, og betal utgiftene deres slik at de kan barbere hodene 

sine. Slik kan alle få vite at det de har hørt om deg, ikke er tilfelle, men at du selv også lever 

rett og holder loven. 

25 Men når det gjelder hedningefolkene som har kommet til troen, har vi skrevet og 

bestemt at de ikke er forpliktet til å følge noe av dette, bortsett fra at de skal holde seg 

borte fra det som er ofret til avguder, fra blod, fra det som er kvalt og fra hor.» 
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26 Da tok Shaul (Paulus) mennene med seg. Og neste dag, etter å ha latt seg rense sammen 

med dem, gikk han inn i templet for å melde fra om tidspunktet da renselsesdagene ville 

være avsluttet. På den tiden skulle et offer bæres fram for hver av dem. 27 Da de sju dagene 

nesten var til ende, så jødene fra Asia ham i templet. De hisset opp hele folkemengden og la 

hånd på ham. 28 Og de ropte: «Israelittiske menn, kom og hjelp! Dette er den mann som alle 

steder lærer alle imot folket, imot loven og imot dette sted. Og dessuten har han tatt med 

seg grekere inn i templet og har gjort dette hellige stedet urent.» 29 For de hadde tidligere 

sett efeseren Trofimus sammen med ham i byen, og de antok at Shaul (Paulus) hadde tatt 

ham med inn i templet. 

30 Og hele byen kom i opprør. Og folket stimlet sammen, grep Shaul (Paulus) og dro ham ut 

av templet. Og straks ble dørene stengt. 31 Da de prøvde å drepe ham, ble det meldt til 

kommandanten for hæravdelingen at hele Jerusalem var i opprør. 32 Han tok straks med seg 

soldater og høvedsmenn, og styrtet ned til dem. Og da de så kommandanten og soldatene, 

sluttet de å slå Shaul (Paulus). 

 

 

 

 

 


