
Parasha 53 Brit Hadashah 

Romerne  

Kapittel 10 

14 Hvordan kan de da påkalle Ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro 

på Ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som 

forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet: 

Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om 

de gode nyheter! 

16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesha'yaho sier: «Adon, hvem trodde det 

budskapet han hørte av oss?» 17 Så kommer da troen av det en hører og det en hører 

kommer ved Elåhims Ord. 

18 Men jeg sier: Har de ikke hørt? Jo, sannelig: Deres røst har gått ut til hele jorden og deres 

ord til verdens ender. 19 Men jeg sier: Forsto ikke Israel dette? Først sier Måshe: «Jeg vil 

gjøre dere nidkjære ved dem som ikke er et folkeslag. Jeg vil egge dere til vrede ved et 

uforstandig folkeslag.» 

20 Men Jesha'yaho er meget frimodig og sier: «Jeg ble funnet av dem som ikke søkte Meg. 

Jeg ble åpenbart for dem som ikke spurte etter Meg.» 21 Men til Israel sier han: «Hele dagen 

lang har Jeg rakt ut Mine hender til et ulydig folk som tar til motmæle.» 

Kapittel 11 

1 Jeg spør da: Har Elåhim forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av 

Avrahams slekt, av Binjamins stamme. 2 Elåhim har ikke forkastet sitt folk som Han tidligere 

har vedkjent seg. Eller vet dere ikke hva Skriften sier om Elijaho, hvordan han anklager 

Israel overfor Elåhim og sier: 3 «Min Adon, de har drept profetene Dine og revet ned altrene 

Dine. Og jeg er alene igjen, og de er ute etter mitt liv.» 4 Men hvordan lyder det 

guddommelige svaret til ham? «Jeg har latt det bli igjen for Meg syv tusen menn, som ikke 

har bøyd kne for Ba’al.» 5 Så er det da i den tid som er nå, en rest igjen etter nådens 

utvelgelse. 6 Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden 

lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke 

gjerningen lenger noen gjerning. 7 Hva da? Israel har ikke oppnådd det som det søker etter. 

Men de utvalgte har oppnådd det, og de andre ble forblindet. 

8 Slik som det står skrevet: Elåhim har gitt dem en sløvhetens ånd, øyne så de ikke skulle se, 

og ører så de ikke skulle høre helt til denne dag. 9 Og David sier: «La deres bord bli en snare 

og en felle, en snublestein og en gjengjeldelse for dem. 10 La deres øyne bli formørket, så de 

ikke ser, og la alltid deres rygg være bøyd.» 

11 Jeg sier altså: Har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte! Men ved deres 

overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene, for å gjøre dem nidkjære. 12 Hvis nå 



deres fall er blitt til rikdom for verden og deres fåtall til en rikdom for hedningefolkene, 

hvor mye mer da deres fylde! 

Kapittel 12 

14 Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke! 15 Gled dere med dem som 

gleder seg, og gråt med dem som gråter! 16 Ha samme sinn overfor hverandre! Trakt ikke 

etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke! 17 Gjengjeld ikke noen 

ondt med ondt! Legg vinn på det som er godt overfor alle mennesker! 18 Hvis det er mulig, 

og så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker! 19 Dere kjære, ta 

ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden! For det står skrevet: «Hevnen er Min, Jeg vil 

gjengjelde,» sier YHVH. 

20 Derfor, Hvis din fiende er sulten, gi ham mat. Hvis han er tørst, gi ham å drikke! For ved å 

gjøre det samler du glødende kull på hodet hans. 

21 Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode! 

Hebreerne 

Kapittel 9 

19 For da Måshe hadde talt til hele folket om hvert bud etter Tårahen, tok han blodet av 

kalver og bukker, sammen med vann, skarlagenfarget ull og isop, og stenket det både på 

selve Tårahrullen og på hele folket. 20 Og han sa: «Dette er paktens blod, den pakt som 

Elåhim har sluttet med dere.» 21 På samme måte stenket han så blod både på teltet og på 

alle karene som brukes i gudstjenesten. 22 Og ifølge Tårahen blir nesten alle ting renset med 

blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. 

23 Derfor var det nødvendig at etterligningene av de himmelske ting ble renset med slike 

offer, men de himmelske ting renses selv med bedre offer enn disse. 24 For Messias gikk 

ikke inn i en Helligdom som er gjort med hender, som er et bilde av Den sanne Helligdom, 

men inn i selve Himmelen, for nå å åpenbares for Elåhims åsyn for vår skyld, 

25 ikke slik at Han skulle ofre seg selv flere ganger, slik Kåhen haGadål går inn i Det Aller 

Helligste hvert år med en annens blod. 26 Da måtte Han ha lidt mange ganger siden verdens 

grunnleggelse. Men nå, én gang ved tidsaldrenes slutt, er Han åpenbart for å ta bort synden 

ved å gi seg selv som offer. 27 Og slik som det er bestemt for menneskene én gang å dø, og 

deretter dom, 28 slik ble Messias ofret én gang for å bære manges synder. For dem som 

venter på Ham med iver, skal Han vise seg for andre gang, uten å bære synd, til frelse. 

Kapittel 12 

14 Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet; uten den skal ingen se YHVH. 15 Vær 

på vakt så ikke noen kommer bort fra Elåhims nåde, for at ikke noen bitterhetens rot skal 

vokse opp og gjøre skade 5.Mos. 29:17, så mange blir smittet av den, 16 vær også på vakt slik at 

ikke noen er en horkar eller vanhellig som Esav, som solgte førstefødselsretten sin for en 



matrett. 17 For dere vet at han etterpå, da han ville arve velsignelsen, ble forkastet. For han 

fant ikke noe rom for omvendelse, selv om han inderlig søkte den med tårer. 

18 For dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta på og som brant med ild, til skodde og 

mørke og storm 19 og til lyden av shofar og røsten av ord, slik at de som hørte den, ba om at 

ordet ikke måtte bli talt mer til dem. 20 For de kunne ikke holde ut det som ble befalt: «Og 

om bare et dyr rører ved fjellet, skal det bli steinet eller skutt med en pil.» 21 Og så 

skremmende var synet at Måshe sa: «Jeg er forferdet og skjelver.» 

 


