13 Til Sabbatsdage ende, som det begynte at gry til ugens første dag, tidligt om morgen kom Maria
Magdalene og den anden Maria for at se graven. Og se, der har været et kraftigt jordskælv, for to af
Herrens engle steg ned fra Himlen, og kom og rulle stenen fra døren, og satte sig på den. Og deres
udseende var som lynild, og deres klæder hvide som sne. Og af frygt for dem, skælvede de der holdt
vagt og blev som døde. Og englene svarede og sagde til kvinderne, Frygt ikke, for ved vi at I søger
efter Jesus som var korsfæstede. Han er ikke her, for han er opstået som han har sagt. Komme, og se
stedet hvor Herren lå. Og skynd jer og fortæl hans disciple at han er opstået fra de døde. Og se, han går
i forvejen for jer ind til Galilæa; dér skal I se ham. Se, jeg har sagt jer det.
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Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at bringe hans
disciple ord. Og mens de gik hen for at fortælle hans disciple, se, Jesus møde dem, og sagde, Hilse til
jer. De kom og holdt ham ved fødderne og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, Frygt ikke. Gå hen
fortæl mine brødre at de gå til Galilæa, og dér skal de se mig.
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Nu mens de var på vej, se, kom nogle af vagterne ind til byen og viste for ypperstepræsterne
alt hvad der var sket. Og da de samledes med de ældste og havde rådet, give de soldaterne større penge,
og sagde, Sige: Hans disciple kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og hvis den kommer til
statholderen øre, skal vi overtale ham og holde jer ude af problemer. Så tog de pengene og gjorde som
de var lærte, og dette rygte er i almindeligt talte blandt Jøderne den dag i dag.
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Derefter de elleve disciple gik væk ind til Galilæa, ind til en bjerg hvor Jesus havde dirigere
dem. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom og talte til dem, ved at sige,
Al magt i Himlen og på jorden er givet mig. Gå derfor hen og underviser alle folkeslagene, og døber
dem i Faderens, og Sønnens, og helligåndens navn, og lærer dem at holde alt det hvad som helst jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer altid, indtil verdens ende. Amen.

