
JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA (Luk 24: 1-12, 36-43)



KVINNORNA VID JESUS KORS OCH GRAV
På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem 

var Maria från Magdala och den Maria som var 

Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 

(Mark 15:40)

Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, 
Maria som var Klopas hustru och Maria från 
Magdala. (Joh 19:25)

Bland dem var Maria från Magdala och Maria, som 

var Jakobs och Josefs mor, och modern till 
Sebedeus söner. (Matt 27:56)

Föräldrar

Maria Salome

Jesus Jakob, Johannes

Josef Sebedeus



KVINNOR VID JESUS KORS OCH GRAV
Maria från Magdala och den Maria som var Jakob 

den yngres och Joses mor. (Mark 15:40)

Maria som var Klopas hustru och Maria från 
Magdala. (Joh 19:25)

Maria från Magdala och Maria, som var Jakobs och 

Josefs mor. (Matt 27:56)

och även några kvinnor, som hade blivit befriade 

från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, 
som kallades Magdalena, från henne hade sju onda 

andar farit ut (Luk 8:2)



KVINNOR VID JESUS KORS OCH GRAV
Maria som var Jakob den yngres och Joses mor. 

(Mark 15:40)

Maria som var Klopas hustru (Joh 19:25)

Maria, som var Jakobs och Josefs mor. (Matt 27:56)

Klopas eller Kleopas kan vara en grekisk 

omskrivning av hebreiska Kalafai eller Alfaios enligt 

Dr Peter Walker (Oxford).

Maria Klopas (Alfaios)

Joses/ Josef Jakob d.y. 

Och de tolv han utsåg var: …Sebedaios son Jakob, …Alfaios son 
Jakob… (Mark 3:16-18  Bibel 2000)



KVINNOR VID JESUS KORS OCH GRAV
Jungfru Maria och hennes syster Salome (Jakob och 

Johannes mamma), Maria från Magdala, Maria
(Klopas fru och mamma till Jakob d.y.)

Och de vände tillbaka från graven 

och berättade allt detta för de elva 

och för alla de andra. Det var Maria 

från Magdala och Johanna och 

Jakobs mor Maria. Också de andra 

kvinnorna som var med dem talade 

om det för apostlarna. (Luk 24:9-10)

vidare Johanna som var hustru till 

Herodes förvaltare Kusas, och 

Susanna och många andra som 

tjänade dem med vad de ägde. 

(Luk 8:3)



JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA (Luk 24: 1-12)

• Kvinnorna mötte en tom grav
• Kvinnorna mötte änglar
• Lärjungarna ville inte tro på kvinnorna



JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA
• Jesus visade sig för Petrus (Luk 24:34)
• Jesus visade sig för Emmausvandrarna (Luk 24:35)

• Jesus visade sig för de 11 (Luk 24: 36-43)
• Han lät dem röra vid honom
• Han åt inför deras ögon
• Han är uppstånden! Jesus lever!


