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Første Kefa (Peter) 

Kapittel 1 

3 Velsignet være Elåhim, vår Herre Yeshua haMashiyachs Far, Han som etter sin rike 

miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Yeshua haMashiyachs oppstandelse fra de 

døde, 4 til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i 

Himmelen for dere, 5 dere som ved Elåhims kraft blir bevart ved troen, til den frelse som er 

ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. 6 Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten 

stund, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser, 7 for at den prøvede 

ekthet i deres tro – som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild 

– må bli funnet til lov, pris og ære ved Yeshua haMashiyachs åpenbarelse. 

8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser Ham, tror dere 

likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet, 9 når dere vinner 

fram til målet for deres tro, sjelenes frelse. 

Til toppen 

Kapittel 2 

11 Dere elskede, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger til å avstå fra de kjødelige 

lyster som fører krig mot sjelen. 12 La deres ferd blant hedningene være god, for at de, når 

de baktaler dere som slike som gjør ondt, ut fra de gode gjerningene de får se, kan prise 

Elåhim på besøkelsens dag. 13 Derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning for 

Elåhims skyld, enten det er under kongen som den øverste 14 eller under landshøvdinger, 

som er sendt ut av ham til straff for dem som gjør ondt, men til ros for dem som gjør godt. 
15 For det er Elåhims vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige menneskers 

uvitenhet til taushet, 16 som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over 

ondskapen, men bruker den som Elåhims tjenere. 17 Vis alle ære! Elsk brodersamfunnet! 

Frykt Elåhim! Vis kongen ære! 

Til toppen 

Apostlenes gjerninger 

Kapittel 7 

9 Og våre fede ble misunnelige på Josef og solgte ham til Egypt. Men Elåhim var med ham.  
10 Og Han fridde ham ut fra alle trengslene hans, og ga ham nåde og visdom i møte med 

farao, kongen i Egypt. Og han gjorde ham til høvding over Egypt og over hele sitt hus. 11 Det 



kom en hungersnød og stor trengsel over hele Egypts og Kanaans land, og våre fedre fant 

ikke noe til sitt livsopphold. 12 Men da Yaakov hørte at det var korn i Egypt, sendte han ned 

våre fedre først. 13 Den andre gangen ga Josef seg til kjenne for brødrene sine, og Josefs 

slekt ble kjent for farao. 14 Så sendte Josef bud og kalte til seg sin far Yaakov og hele sin 

slekt, syttifem mennesker. 15 Så dro Yaakov ned til Egypt. Og han døde, både han og våre 

fedre. 16 Og de ble båret tilbake til Shechem og lagt i den graven Avraham hadde kjøpt for 

en bestemt pengesum fra sønnene til Hamor, far til Shechem. 

Til toppen 

Hebreerne 

Kapittel 11 

21 Ved tro var det Yaakov, da han lå for døden, velsignet hver og en av Josefs sønner, og han 

tilba mens han bøyde seg over hodet på staven sin. 22 Ved tro talte Josef, da han lå for 

døden, om Israels barns utreise, og han ga påbud om hva som skulle gjøres med beina hans. 

Til toppen 


