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Apostlenes gjerninger Kapittel 7 

 

Matittjaho  

Kapittel 1 

1 Boken med Jeshoa HaMashijachs slektstavle, Davids Sønn, Avrahams Sønn: 2 Avraham ble 
far til Jitzchak, Jitzchak ble far til Ja’akåv, og Ja’akåv ble far til Jehoda og hans brødre. 3 Med 
Tamar ble Jehoda far til Peretz og Zerach. Peretz ble far til Chetzrån, og Chetzrån ble far til 
Ram. 4 Ram ble far til Amminadav, Amminadav ble far til Nachshån, og Nachshån ble far til 
Salmån. 5 Med Rachav ble Salmån far til Bå’az. Med Rut ble Bå’az far til Åved, Åved ble far til 
Jishai, 6 og Jishai ble far til David, kongen. Med Oriyahs kone ble kong David far til Shlåmå. 

Kapittel 1 

16 Ja’akåv ble far til Jåsef, Miriams mann. Av henne ble Jeshoa født, Han som kalles 
HaMashijach. 

17 Altså er alle slektsledd fra Avraham til David fjorten slektsledd, fra David inntil 
bortførelsen til Bavel fjorten slektsledd og fra bortførelsen til Bavel inntil Mashijach, fjorten 
slektsledd. 

18 Jeshoa haMasijachs fødsel skjedde på denne måten: Etter Hans mor Miriam ble forlovet 
med Jåsef, og før Jåsef hadde samliv med henne, gjorde Roach haKådesh henne gravid.       
19 Hennes mann, Jåsef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor 
ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet. 20 Mens han grunnet på dette, se, da viste 
en Jehåvahs engel seg for ham i en drøm og sa: «Jåsef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta 
Miriam, din ektefelle, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne, er av Roach 
HaKådesh. 21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jeshoa, for Han skal frelse sitt 
folk fra deres synder.» 22 Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av 
Jehåvah ved profeten, når han sier: 

23 «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en Sønn, og de skal gi Ham navnet Immano’el,» 

som er oversatt: «Elåhim med oss.» 24 Da Jåsef våknet opp av søvnen, gjorde han som 

Jehåvahs engel hadde pålagt ham, og tok sin kone til seg. 25 Men han hadde ikke seksuelt 

samliv med henne før hun hadde født sin førstefødte Sønn. Og han ga Ham navnet Jeshoa. 

Jåchanan 

Kapittel 10 

22 Chanukkahfesten til minne om templets innvielse ble nå holdt i Jeroshalajim, og det var 

vinter. 23 Jeshoa gikk omkring i templet, i Shlåmås buegang. 



24 Da flokket jødene seg om Ham og sa til Ham: «Hvor lenge vil Du holde oss i spenning? 

Hvis Du er Messias, så si det rett ut.» 25 Jeshoa svarte dem: «Jeg har sagt det til dere, men 

dere tror ikke. De gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om Meg. 

26 Men dere tror ikke fordi dere ikke er av Mine sauer, som Jeg sa til dere. 27 Mine sauer 

hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg. 28 Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri 

i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av Min hånd. 29 Min Far, som har gitt 

dem til Meg, er større enn alle. Og ingen er i stand til å rive dem ut av Min Fars hånd. 30 Jeg 

og Min Far, Vi er ett.» 

 

 

Apostlenes gjerninger 

Kapittel 7 

9 Og patriarkene ble misunnelige på Jåsef og solgte ham til Mitsrajim. Men Elåhim var med 

ham1. Mos 37:11, 28; 39:1-3, 21, 23. 10 Og Han fridde ham ut fra alle trengslene hans, og ga ham nåde 

og visdom i møte med paråh, kongen i Mitsrajim. Og han gjorde ham til høvding over 

Mitsrajim og over hele sitt hus 1 Mos 41:37-44. 11 Det kom en hungersnød og stor trengsel over 

hele Mitsrajims og Chenaans land 1.Mos 41:54; 42:5, og våre fedre fant ikke noe til sitt 

livsopphold. 12 Men da Ja’akåv hørte at det var korn i Mitsrajim, sendte han ned våre fedre 

først. 13 Den andre gangen ga Jåsef seg til kjenne for brødrene sine 1.Mos. 45:1, og Jåsefs slekt 

ble kjent for paråh. 14 Så sendte Jåsef bud og kalte til seg sin far Ja’akåv og hele sin slekt, 

syttifem mennesker. 15 Så dro Ja’akåv ned til Mitsrajim. 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 Chamår, far til Shechem. 

 

 


