
Mat 28:5  Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte 
rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste.  

Mat 28:6  Han är inte här, han har uppstått som han har 
sagt! 
  



Apg 1:21  Därför måste en av de män som har varit med 
oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick 
ut ibland oss,  

Apg 1:22  från det att han döptes av Johannes till den dag 
han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne 
om hans uppståndelse tillsammans med oss."  

  



Apg 4:33  Med stor kraft bar apostlarna fram 
vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd 
var över dem alla.  

  



Rom 10:9  För om du med din mun bekänner att Jesus är 
Herren JHVH och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt 
honom från de döda, ska du bli frälst.  

  



Rom 4:25  han som utlämnades för våra synders skull 
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.  

  



Efe 2:6  Han har uppväckt oss med honom och satt oss 
med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,  

  



Joh 11:25  Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. 
Den som tror på mig ska leva om han än dör,  

  



2Ko 5:8  Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre 
vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos 
Herren.  

  



1Ko 15:22  Liksom alla dör i Adam, så ska också alla 
göras levande i Kristus.  

1Ko 15:23  Men var och en i sin ordning: Kristus som 
förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör 
honom.  

  



Mat 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och 
sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.  

  



Mar 14:61  Men Jesus teg och svarade inte. 
Översteprästen frågade honom vidare: "Är du Messias, 
den Välsignades son?"  

Mar 14:62  Jesus svarade: " Jag Är. Och ni skall få se 
Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma 
bland himlens moln." 
  



Fil 2:6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte 
tillvaron som Gud såsom segerbyte  

Fil 2:7  utan utgav sig själv genom att anta en tjänares 
gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var 
som en människa  

Fil 2:8  (Han )ödmjukade sig och blev lydig ända till 
döden - döden på korset.  

Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting 
och gett honom namnet över alla namn,  

Fil 2:10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i 
himlen och på jorden och under jorden,  

Fil 2:11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att 
Jesus Kristus är Herren.  



Mat 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! 
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes 
namn  

Mat 28:20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. 
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." 
 


