
Dagen da 
døden døde –

Matteus 28,1-7



1 Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og 
den andre Maria for å se til graven. 2 Og se, det ble et stort jordskjelv. 
For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til 
side og satte seg på den. 3 Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite 
som snø. 4 De som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble som døde. 
5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker 
Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han 
sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7 Skynd dere nå av sted og si til disiplene 
hans: Han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til 
Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette!



Dagen da døden døde

1.Pet.1,3-5

3 Lovet være Gud, vår Herre 
Jesu Kristi Far, han som i sin rike 
miskunn har født oss på ny til 
et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde, 

4 til en arv som aldri forgår, aldri 
skitnes til og aldri visner. Den 
(arven) er gjemt i himmelen for 
dere, 

5 dere som i Guds kraft blir 
bevart ved tro så dere når fram 
til frelsen. Den (frelsen) ligger 
alt ferdig til å bli åpenbart ved 
tidens ende.



De som ikke eier “et levende håp” 
men indoktrineres til et falskt håp



«Bølger av håp»

- Jeg får ikke sagt nok hvor takknemlige vi er for den varme og 

kjærlige støtten dere gir oss. Vi ber om at tro, håp og kjærlighet vil 

prege livene til alle våre trossøsken i verden.

- Vi fylles av glede, og det føles som om dere er 

rett i nærheten når vi lytter til dere på radioen.



«Et levende håp 

ved Jesu Kristi 

oppstandelse 

fra de døde»

1.Pet.1,3

«Jesus er oppstanden. 

Ja, Kristus er sannelig 

oppstanden!»


