
Uppståndelsen
”Jag vet att ni söker  Jesus, den korsfäste. Han är inte här, 

han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg.”

(Matteus 28:56)

Jesus uppväcker Lasarus

När han hade sagt detta, ropade han med hög röst: ”Lasarus, kom ut!”  

Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar...

(Johannes 11:4344)
Den stora fiskfångsten

Jesus sade till dem: ”Bär hit av fisken som ni fick nyss.” 

(Johannes 21:10)
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Nu kan du få Nya testamentet och Psaltaren i A4-format 
med stor, läsvänlig text. Utgåvan innehåller dessut-
om ett stort urval av den franske konstnären Gusta-
ve Dorés klassiska bibelillustrationer. Det ingår fyra 
sidor med plats för familjekrönika som i gamla tiders 
 familjebiblar. Bibeltexten är hämtad från Svenska Folk-
bibeln 2015, en modern och texttrogen översättning di-
rekt från de grekiska och hebreiska grundtexterna.

Med det stora formatet, det eleganta omslaget och de 
vackra illustrationerna är detta en utmärkt gåva vid 
högtidliga tillfällen.
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Matteusevangeliet

Jesu släkttavla

1 1Detta är berättelsen om  Jesus Kris
tus, Davids son, Abrahams son.

2Abraham blev far till Isak, Isak till 
Jakob, och Jakob till Juda och hans 
bröder. 3Juda blev far till Peres och 
Sera genom Tamar, Peres till Hes
ron, Hesron till Ram, 4Ram till Am
minadab, Amminadab till Nahshon, 
Nahshon till Salmon. 5Salmon blev far 
till Boas genom Rahab, Boas till Obed 
genom Rut, Obed till Ishai, 6och Ishai 
till kung David.

David blev far till Salomo genom 
Urias hustru. 7Salomo blev far till 
Rehabeam, Rehabeam till Abia, Abia 
till Asa, 8Asa till Joshafat, Joshafat till 
Joram, Joram till Ussia, 9Ussia till Jo
tam, Jotam till Ahas, Ahas till  His kia, 

10Hiskia till Manasse, Manasse till 
Amon, Amon till Josia, 11och Josia till 
Jekonja och hans bröder vid den tid 
då folket fördes bort till Babylon.

12Efter bortförandet till Babylon 
blev Jekonja far till Shealtiel, Sheal
tiel till Serubbabel, 13Serubbabel till 
Abi hud, Abihud till Eljakim, Eljakim 
till Asur, 14Asur till Sadok, Sadok till 
Jakim, Jakim till Elihud, 15Elihud till 
Eleasar, Eleasar till Mattan, Mattan 
till Jakob, 16och Jakob till Josef, Mari
as man. Av henne föddes  Jesus, som 
kallas Kristus.

17Alltså blir det tillsammans fjorton 
släktled från Abraham till David, fjor
ton led från David till fångenskapen i 
Babylon och fjorton led från fången
skapen i Babylon till Kristus.

Matteus blev kallad till apostel utanför tullhuset (9:9, 10:3) och var enligt traditionen 
den förste att skriva ner Jesu undervisning. Papias skriver i början av 100talet e Kr: 
”Matteus sammanställde orden på hebreiska och var och en tolkade sedan efter sin 
förmåga.” Denna  första hebreiska eller arameiska version, kanske med endast Jesu 
ord och inte hans gärningar, bör ha tillkommit mycket tidigt, troligen på 30talet e Kr 
innan apostlarna lämnade Jerusalem. 

Det grekiska Matteusevangeliet som vi har idag följer Markus evangeliets ordnings
följd så nära att det troligen har färdigställts efteråt, någon gång mellan slutet av 
50talet och 70talet e Kr. Matteus skriver för en judisk läsekrets och citerar ofta GT:s 
profetior för att visa att  Jesus är Guds utlovade Messias.


