
 

Bibeltexterna är hämtade från Svenska 

Folkbibeln 2015 om inte annat angivs. 

  



1917 års översättning Mat 21:1  När de nu 

nalkades Jerusalem och kommo till Betfage vid 

Oljeberget, då sände Jesus åstad två lärjungar  

Mat 21:2  och sade till dem: "Gån in i byn som 

ligger mitt framför eder, så skolen I strax finna 

en åsninna stå där bunden och en fåle bredvid 

henne; lösen dem och fören dem till mig.  

Mat 21:3  Och om någon säger något till eder, 

så skolen I svara: 'Herren behöver dem'; då 

skall han strax släppa dem."  

  



Mat 21:4  Detta har skett, för att det skulle 

fullbordas, som var sagt genom profeten som 

sade:  

Mat 21:5  "Sägen till dottern Sion: 'Se, din 

konung kommer till dig, saktmodig, ridande på 

en åsna, på en arbetsåsninnas fåle.'"  

Mat 21:6  Och lärjungarna gingo åstad och 

gjorde såsom Jesus hade befallt dem  

Mat 21:7  och ledde till honom åsninnan och 

fålen; och de lade sina mantlar på denne, och 

han satte sig därovanpå.  



Mat 21:8  Och folkskaran, som var mycket stor, 

bredde ut sina mantlar på vägen; men somliga 

skuro kvistar av träden och strödde på vägen.  

Mat 21:9  Och folket, både de som gingo före 

honom och de som följde efter, ropade och 

sade: "Hosianna Davids son! Välsignad vare 

han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i 

höjden!"  

Slut på 1917 

  



Mar 11:9  …… "Hosianna! Välsignad är han 

som kommer i Herrens namn.  

Mar 11:10  Välsignat är vår fader Davids rike 

som kommer. Hosianna i höjden!"  
 

Luk 19:38  "Välsignad är han som kommer, 

kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i 

höjden!"  
 

Joh 12:13….."Hosianna! Välsignad är han som 

kommer i Herrens namn, han som är Israels 

kung!" 



Apg 1:6  När de nu var samlade frågade de 

honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska 

återupprätta riket åt Israel?"  

Apg 1:7  Han svarade dem: "Det är inte er sak 

att veta vilka tider eller stunder som Fadern i 

sin makt har bestämt.  

Apg 1:8  Men när den helige Ande kommer 

över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i 

Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och 

ända till jordens yttersta gräns."  

  



1917 

Sak 9:9  Fröjda dig storligen, du dotter Sion; 

höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din 

konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik 

är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, 

på en åsninnas fåle.  

  



Joh 8:46  Vem av er kan visa att jag skulle ha 

syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig 

inte?  

  



1917 

Sak 9:10  Så skall jag utrota vagnar Efraim och 

hästar ur Jerusalem; ja, stridens bågar skola 

utrotas, och han skall tala frid till folken. Och 

hans herradöme skall nå från hav till hav, och 

ifrån floden intill jordens ändar. 

  



1917 Jes 9:6  Ty ett barn varder oss fött, en son 

bliver oss given, och på hans skuldror skall 

herradömet vila; och hans namn skall vara: 

Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, 

Fridsfurste.  

Jes 9:7  Så skall herradömet varda stort och 

friden utan ände över Davids tron och över 

hans rike; så skall det befästas och stödjas med 

rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. 

HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.  

  



1917 

Sef 3:14  Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, 

du Israel; var glad och fröjda dig av allt hjärta, 

du dotter Jerusalem.  

Sef 3:15  HERREN har avvänt straffdomarna 

ifrån dig, han har röjt din fiende ur vägen. 

HERREN, som bor i dig, är Israels konung; du 

behöver ej mer frukta något ont.  

  



Mik 4:1  Det ska ske i den yttersta tiden att 

berget med Herrens hus ska stå fast grundat och 

vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. 

Och alla folk ska strömma dit.  

Mik 4:2  och många folk ska gå i väg och säga: 

"Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till 

Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så 

att vi kan vandra på hans stigar." För 

undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord 

från Jerusalem.  

  



Mik 4:3  Han ska döma mellan många folk och 

skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i 

fjärran land. Då ska de smida sina svärd till 

plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. 

Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och 

inte mer öva för krig.  

  



Upp 20:1  Och jag såg en ängel komma ner 

från himlen med nyckeln till avgrunden och en 

stor kedja i handen.  

Upp 20:2  Och han grep draken, den gamle 

ormen som är Djävulen och Satan, och band 

honom för tusen år.  

Upp 20:3  Sedan kastade ängeln honom i 

avgrunden och stängde och förseglade den över 

honom, för att han inte mer skulle förleda 

folken förrän de tusen åren nått sitt slut. 

  



Upp 5:9  Och de sjöng en ny sång: "Du är 

värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för 

du har blivit slaktad, och med ditt blod har du 

friköpt människor åt Gud av alla stammar och 

språk och länder och folk.  

Upp 5:10  Du har gjort dem till ett kungarike 

och till präster åt vår Gud, och de ska regera på 

jorden."  

  



Upp 20:6  Salig och helig är den som har del i 

den första uppståndelsen. Över dem har den 

andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds 

och Kristi präster och regera med honom i 

tusen år.  

  



1Te 4:16  När en befallning ljuder, en 

ärkeängels röst och en Guds basun, då ska 

Herren själv komma ner från himlen, och de 

som har dött i Kristus ska uppstå först.  

1Te 4:17  Därefter ska vi som lever och är kvar 

ryckas upp bland skyar tillsammans med dem 

för att möta Herren i rymden. Och så ska vi 

alltid vara hos Herren.  

  



2Ti 2:12  Härdar vi ut, ska vi också regera med 

honom. Förnekar vi honom, ska han också 

förneka oss.  

  



Fil 3:21  Han ska förvandla vår bräckliga kropp 

och göra den lik hans härlighetskropp, för han 

har makt att lägga allt under sig.  

  



Mat 27:51  Då brast förhänget i templet i två 

delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade 

och klipporna rämnade,  

Mat 27:52  gravarna öppnades och många 

avlidna heliga fick liv i sina kroppar.  

Mat 27:53  Efter hans uppståndelse kom de ut 

ur gravarna och gick in i den heliga staden och 

visade sig för många.  

  



Luk 23:52  Josef gick till Pilatus och bad att få 

Jesu kropp.  

Luk 23:53  Han tog ner den, svepte den i 

linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav 

där ännu ingen blivit lagd.  

  



1917 1Pe 3:18  Kristus själv led ju en gång 

döden för synder; rättfärdig led han för 

orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till 

Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till 

anden blev han gjord levande.  

1Pe 3:19  I anden gick han gick han ock åstad 

och predikade för de andar som höllos i 

fängelse,  

  



Luk 24:3  De (kvinnorna) gick in (i graven), 

men fann inte Herren Jesu kropp.  

 

Luk 24:12  Men Petrus reste sig och sprang till 

graven, och när han lutade sig in såg han bara 

linnebindlarna. Och han gick hem, full av 

förundran över det som hade hänt.  

  



Joh 20:17-18  Jesus sade till henne: "Rör mig 
inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. 
Men gå till mina bröder och säg till dem att jag 
stiger upp till min Far och er Far, till min Gud 
och er Gud."  Maria Magdalena gick då och 
berättade för lärjungarna att hon hade sett 
Herren och att han hade sagt detta till henne.  
Joh 20:19  På kvällen samma dag, den första 
veckodagen, var lärjungarna samlade bakom 
låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus 
och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare 
med er!"  



Luk 24:39-40  Se på mina händer och mina 

fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och 

se! En ande har inte kött och ben som ni ser att 

jag har."  När han hade sagt detta visade han 

dem sina händer och fötter.  

Luk 24:41  När de i sin glädje och förundran 

fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: 

"Har ni något ätbart här?"  

Luk 24:42-43  Då räckte de honom en bit stekt 

fisk, och han tog den och åt inför deras ögon.  

  



Jes 4:2  På den dagen ska Herrens telning bli 

till härlighet och ära och landets frukt till 

stolthet och prydnad för den räddade skaran av 

Israel.  

Jes 4:3  Och den som förblir i Sion och lämnas 

kvar i Jerusalem ska kallas helig, var och en 

som är skriven bland de levande i Jerusalem,  

Jes 4:4  när Herren har tvättat bort orenheten 

från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna 

från Jerusalem genom domens och reningens 

ande.  



Jes 4:5  Och Herren ska över hela Sions bergs 

område och över dess högtidsskaror skapa en 

rök och en molnsky om dagen och skenet av en 

flammande eld om natten. Ja, över allt det 

härliga ska det finnas ett skyddande tak,  

Jes 4:6  en hydda som ger skugga om dagen 

mot hettan och tillflykt och skydd mot storm 

och regn. 
 


