
Parasha 36 Brit Hadashah  

1. Korinterne 

Kapittel 10  

6 Disse hendelsene ble forbilder for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde 

lyst til det onde. 7 Og bli ikke avgudsdyrkere, slik noen av dem ble. Som det er skrevet: Og 

folket satte seg ned for å spise og drikke, og sto opp for å leke. 8 La oss heller ikke leve i hor, 

slik noen av dem gjorde, så tjuetre tusen falt på én dag. 9 Heller ikke må vi friste 

Mashiyach4899, slik noen av dem gjorde, og ble drept av slanger. 10 Dere må heller ikke klage, 

slik noen av dem klaget, og ble drept av ødeleggeren. 

11 Alt dette hendte dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss, som de 

siste tider er kommet til. 12 Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller. 
13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Elåhim430 er 

trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også 

sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. 

Johannes  

Kapittel 19 

31 Siden det var forberedelsesdagen, og for at de døde kroppene ikke skulle bli hengende på 

korset på sabbaten – denne sabbaten var nemlig en spesiell høytidsdag – ba jødene Pilatus 

om at beina skulle bli brutt på dem og at de måtte bli tatt bort. 32 Da kom soldatene og brøt 

beina på den første og den andre som var korsfestet sammen med Ham. 33 Men da de kom 

til Yeshua3444 og så at Han allerede var død, brøt de ikke beina Hans. 34 Men en av soldatene 

stakk Ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 35 Han som har sett det, 

har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Og han vet at han forteller sannheten, slik at 

dere kan tro. 36 For alt dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke ett av Hans bein 

skal bli brutt. 

37 Dessuten står det et annet sted i Skriften: De skal se på Ham som de har gjennomboret. 

Hebreerne  
 

Kapittel 3 
1 Derfor, hellige søsken, dere som har del i det himmelske kall, rett sinnet mot vår 

bekjennelses Apostel og Øversteprest, Yeshua haMashiyach. 2 Han var trofast mot Ham som 

innsatte Ham, slik Måshe4872 også var trofast i hele Hans hus. 

3 For Han er blitt holdt verdig til mer ære enn Måshe, i og med at Han som bygde huset, har 

større ære enn huset. 4 Hvert hus blir bygd av noen, men Han som bygde alle ting, er 

Elåhim. 
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5 Og vel var Måshe trofast i hele Hans hus som en tjener, til et vitnesbyrd om alt det som 

skulle bli omtalt senere. 6 Men Messias var trofast som Sønn over sitt eget hus, og vi er 

Hans hus, om vi helt til enden holder fast på frimodigheten og den ros som håpet gir. 


