
1
”Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død; men han 
lagde sin højre hånd på mig og sagde: ‘Frygt ikke! Jeg er den før-
ste og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever  
i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og døds-
riget’“ (Åb 1,17-18).

Jesu opstandelse står centralt i den kristne tro. Paulus understre-
gede dette meget klart, da han skrev: ”For hvis døde ikke opstår, 
er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres 
tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er 
sovet hen i Kristus, gået fortabt“ (1 Kor 15,16-18). Vi skal se mere 
detaljeret på dette i næste uges lektie.

Uanset, hvor stor vægt Paulus lagde på Kristi død, og hvor vigtig 
den var – ”for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af 
andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet“ (1 Kor 2,2) – hjæl-
per den os ikke, hvis Jesus ikke opstod. Så vigtig er Jesu opstan-
delse for hele den kristne tro og for frelsesplanen.

Men hvis Jesus havde en udødelig sjæl, som levede videre uafhæn-
gigt af legemet, så døde han jo slet ikke, og hvis han ikke døde, 
opstod han heller ikke.

I denne uge skal vi se på Kristi opstandelse og alle de overbevi-
sende vidnesbyrd han gav os, så vi kan tro, at det skete.

· Matt 27,62-66
· Joh 10,17-18
· Matt 27,51-53
· Joh 20,11-29
· 1 Kor 15,5-8
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EN FORSEGLET GRAV

Jesu opgave så ud til at være fejlslået, da han døde på korset. Det 
lykkedes Satan at få Judas til at forråde frelseren (Luk 22,3-4; Joh 
13,26-27) og ypperstepræsterne og de ældste til at kræve hans 
død (Matt 26,59; 27,20). Efter at Jesus var blevet arresteret, ”lod 
alle disciplene ham i stikken og flygtede“ (Matt 26,56), og Peter 
fornægtede ham tre gange (Matt 26,69-75). Nu lå Jesus i en klip-
pegrav, forseglet med en stor sten, bevogtet af romerske soldater 
(Matt 27,57-66) og overvåget af usynlige dæmoniske kræfter. ”Hvis 
Satan havde kunnet, ville han have holdt Kristus låst inde i graven“ 
(Ellen White, Manuscript Releases, 12. bd., s. 412).

I sin tid på jorden forudsagde Kristus både sin død på korset 
og sin opstandelse (Matt 16,21; Matt 17,22-23; Matt 20,17-19). Yp-
perstepræsterne og farisæerne var klar over disse udtalelser og 
tog derfor forholdsregler, som de håbede, skulle forhindre hans 
opstandelse.

Læg mærke til, at disse foranstaltninger bagefter kun hjalp med at 
give verden endnu mere sikre beviser for Jesu opstandelse. Hvor-
for satte man vagter ved graven? Fordi man havde hørt, at Jesus 
havde sagt, at han ville opstå, og troede, at disciplene ville stjæle 
hans legeme og derefter påstå, at Jesus var opstået fra de døde. 

Ypperstepræsternes handlinger viser tydeligt, hvor bange de 
var for Jesus, selv efter hans død. Måske var de inderst inde bange 
for, at han faktisk kom til at opstå igen.

• Den danske forfatter, Hans Kirk, så Jesus som en god mand, 
en revolutionær, der kæmpede for positiv forandring i sam-
fundet, men han mislykkedes. Han døde, og det var afslutnin-
gen. Ingen opstandelse. Bogen Vredens søn handler om Jesus.

• Maharesha Mahesh Yogi (guru for The Beatles) lærte, at hvad 
disciplene så og troede var Jesu lidelser, var indbildning. Jesu 
sjæl kunne ikke lide og ikke dø. Ingen opstandelse.

• Rudolf Steiner lærte, at Jesu sjæl blev erstattet med en anden, 
han hverken døde eller opstod. Kun det ”åndelige“ tæller.

• De fleste muslimer opfatter Koranens ord om Jesu død sådan, 
at Jesus ikke døde, men at hans legeme blev taget ned fra 
korset, før han døde. Han levede videre uden opstandelsen.
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 Matt 28,1-6
 Joh 10,17-18

 Rom 8,11

Til eftertanke
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”HAN ER OPSTANDEN!“

Kristi sejr over Satan og hans onde magter var sikret på korset 
og bekræftet af den tomme grav. ”Da Jesus blev lagt i graven, 
triumferede Satan. Han dristede sig til at håbe, at Frelseren ikke 
ville vende tilbage til livet. Han gjorde fordring på Kristi legeme 
og satte sin vagt om graven, idet han prøvede på at holde Kristus 
fangen. Han blev bitterligt vred, da hans engle flygtede ved det 
himmelske sendebuds ankomst. Da han så Kristus komme frem i 
triumf, vidste han, at hans rige ville gå til grunde, og at han selv til 
sidst måtte dø“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 689).

Hvem var direkte involveret i Jesu opstandelse?

Under sin forkyndelse i Samaria og Peræa sagde Jesus, at han 
selv havde magt til at sætte sit liv til og til at få det tilbage ( Joh 
10,17-18). Til Marta sagde han: ”Jeg er opstandelsen og livet“ ( Joh 
11,25). Andre tekster taler om hans opstandelse som en handling 
fra Guds side (ApG 2,24; Rom 8,11; Gal 1,1; Hebr 13,20). En Herrens 
engel var også involveret i denne fantastiske begivenhed (Matt 
28,1-2).

I mellemtiden fortæller Matt 28,11-15 om ledernes nytteløse og 
tåbelige foranstaltninger i deres fortsatte kamp mod Jesus. De ro-
merske vagter fortalte lederne ”alt, hvad der var sket“ (Matt 28,11). 
Underforstået i denne udtalelse er tanken om, at vagterne så op-
standelsen. Hvad skulle deres ord ellers betyde? En engel kom ned 
fra himlen, flyttede stenen, sad på den, og vagterne besvimede. 
Og det næste de ser, er, at graven er tom. Tog en engel Jesu le-
geme, mens de romerske vagter var besvimede? Havde disciplene 
taget hans legeme? Eller havde nogen andre måske stjålet det? 
Uanset, hvad der var sket, var der ingen tvivl om, at Jesu legeme 
var forsvundet.

At en engel kom ned fra himlen, at mændene besvimede af 
frygt, og at graven var tom, ville i sig selv have været nok til at ry-
ste de religiøse ledere. Men at de gav ”soldaterne en større sum 
penge“ (Matt 28,12), for at få dem til at tie, antyder, at det, solda-
terne havde fortalt dem, gjorde dem meget urolige. For det, de 
fortalte om, var Jesu opstandelse.

Betyder det noget for troen på, at opstandelsen virkelig fandt 
sted, at de første vidner var hedninger, ikke jøder?
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JESUS SEJREDE OVER DØDEN

Da Jesus døde, opstod mange ved en speciel opstandelse: ”Og se, 
forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og 
jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og 
mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af 
deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by 
og viste sig for mange“ (Matt 27,51-53). Hvad lærer denne utrolige 
beretning os om Jesu opstandelse, og hvad den udrettede? Begiven-
heden beviste Jesu sejr over døden og stadfæstede læren om den 
endelige opstandelse: en dag vil mange opstå på grund af ham.

”I løbet af sin tjeneste havde Jesus vakt døde til live. Han havde op-
rejst enkens søn i Nain, synagogeforstanderens datter og Lazarus. 
Men disse mennesker var ikke blevet iført udødelighed. Efter at de 
var blevet oprejst, var de stadig dødelige. Men de, som steg op af 
graven ved Kristi opstandelse, blev oprejst til evigt liv. De steg op 
sammen med ham som tegn på hans sejr over døden og graven 
… De gik ind i byen og viste sig for mange og forkyndte: Kristus er 
opstået fra de døde, og vi er opstået sammen med ham. Sådan blev 
opstandelsens hellige sandhed udødeliggjort“ (Ellen White, Jesu Liv, 
s. 691).

Hvordan sejrede Jesus over døden? Hvordan kan man besejre 
døden ved selv at dø?

Hvorfor kan vi have tillid til Guds endelige sejr for os, selv om 
tilværelsen kan være vanskelig nu, mens vi kæmper i denne syn-
dige verden?

Da Jesus valgte at dø på korset, var ”kærligheden stærkere 
end døden“, som Grundtvig udtrykker det i salmen: Hil dig, frel-
ser og forsoner. Derfor kunne døden ikke fastholde Jesus.

TIRSDAG
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VIDNER TIL DEN OPSTANDNE KRISTUS

Hvordan reagerede disciplene første gang, de mødte den  
opstandne Kristus?

Ifølge teksterne i Det Nye Testamente viste Jesus sig efter sin op-
standelse i meget forskellige situationer. De hjalp til at bevidne, at 
Jesus rent faktisk var opstået fra de døde:
• Han viste sig adskillige gange for enkeltpersoner – det var altså 

ikke kun massesuggestion.
• Han viste sig for mange på én gang – man kunne altså i fælles-

skab bekræfte begivenheden.
• Han havde et undervisningsforløb med disciplene (ApG 1,1-8).
• Han viste sig for både troende og tvivlere (jf. ApG 9,3-7).

De to engle ved den tomme grav fortalte Maria Magdalene og 
nogle andre kvinder, at Jesus var opstået. Men snart viste Jesus 
sig selv for dem, og de tilbad ham. Han viste sig også for Peter og 
for de to disciple på vejen til Emmaus, hvis hjerter brændte i dem, 
mens han talte til dem. Da Jesus kom ind i salen ovenpå, blev di-
sciplene først bange og forfærdede, men dernæst fyldt med glæde 
og forundring over det, der var sket. En uge senere kom Jesus igen 
ind i det samme værelse uden at åbne dørene, og da troede selv 
Thomas på hans opstandelse.

I løbet af de 40 dage mellem hans opstandelse og hans himmel-
fart blev Jesus ”set af over fem hundrede brødre på én gang“ og  
af Jakob. Jesus sluttede sig til nogle af disciplene på bredden af 
Tiberias’ Sø og spiste morgenmad sammen med dem. Dette blev 
efterfulgt af en samtale med Peter. Der har måske været flere 
anledninger, hvor Jesus viste sig inden den sidste gang ved sin 
himmelfart. Paulus regnede også sig selv som et øjenvidne til den 
opstandne Kristus, som viste sig for ham på vejen til Damaskus.

Da de andre disciple fortalte Thomas, at de havde set den  
opstandne Herre, var hans reaktion: ”Hvis jeg ikke ser … tror jeg 
det ikke.“ En uge senere, da Jesus viste sig for disciplene igen, og 
Thomas også er iblandt dem, viste han ham mærkerne efter kor-
set. Da udbrød Thomas: ”Min Herre og min Gud!“ 

Disciplene levede og døde i forkyndelsen af den opstandne frel-
ser. Ville de have udsat sig selv for de strabadser og lidelser, de 
gennemgik, hvis begivenheden havde været opdigtet? Hvilke 
begrundelser har du for din tro på Jesus, selv om du ikke per-
sonligt har set den opstandne Kristus?

ONSDAG
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FØRSTEGRØDEN AF DEM, DER ER SOVET HEN

I hvilken betydning henviste Paulus til den opstandne Kristus 
som ”førstegrøden af dem, der er sovet hen“?

Ofringen af ”førstegrøden“ var en hellig anerkendelse af Gud som 
den, der nådigt sørgede for Israel, og som havde betroet sine for-
valtere landet (se 2 Mos 23,19; 2 Mos 34,26; 3 Mos 2,11-16; 5 Mos 
26,1-11). Førstegrøden var ikke alene en indikation om, at høsten 
begyndte, men den viste også afgrødernes kvalitet.

Wayne Grudem skriver: ”Ved at kalde Kristus ‘førstegrøden’ 
(græsk: aparchē) bruger Paulus en metafor fra landbruget til at 
vise, at vi skal blive som Kristus. På samme måde som ‘første-
grøden’ eller den første smagsprøve på den modne høst viser, 
hvordan resten af høsten vil blive, viser Kristus som ‘førstegrøde’, 
hvordan vores opstandne legemer vil blive, når Gud i sin sidste 
‘høst’ opvækker os fra de døde og bringer os hjem til sig“ (Wayne 
Grudem, Systematic Theology, s. 615).

Det er godt at huske, at Jesus opstod fra graven med et herlig-
gjort menneskeligt legeme, men han bar stadigvæk mærkerne ef-
ter korsfæstelsen ( Joh 20,20.27). Betyder det, at Guds opstandne 
børn også kommer til at bære de fysiske mærker fra deres egne 
lidelser? Vil Paulus fx stadigvæk have ”en torn i kødet“ (Gal 6,17) og 
”Jesu sårmærker“ (Gal 6,17) på sit herliggjorte legeme?

”Indtil sin død kom Paulus altid til at bære Jesu sårmærker på sit 
legeme, nemlig i sine øjne, som var blevet blændet af det himmel-
ske lys“ (Ellen White, The Story of Redemption, s. 275).

Men det betyder ikke, at han eller nogen anden af de herlig-
gjorte frelste bliver oprejst fra de døde med mærker fra deres 
egne lidelser (sml. med 1 Kor 15,50-54). I Kristi tilfælde ”vil han 
altid bære mærkerne fra den grusomhed, han led. Ethvert mærke 
fra naglerne vil fortælle historien om menneskenes vidunderlige 
frelse og den store pris, de blev købt med“ (Ellen White, Early  
Writings, s. 179).

Kristus vil i al evighed bære mærkerne fra sin korsfæstelse. 
Hvad siger det om Guds kærlighed til os, og hvad det kostede 
at frelse os? Tænk over, hvor meget guddommen ofrede for at 
frelse os.

TORSDAG
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TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Jesu Liv, ”I Josefs grav“, ”Herren er opstået“,  
”Hvorfor græder du?“, ”Vandringen til Emmaus“ og 
”Fred være med jer“, s. 676-709.

Selv de, som ikke accepterer opstandelsens virkelighed, må er-
kende, at mange mente at have set den opstandne Kristus. Meget 
af deres argumentation imod opstandelsen er derfor et forsøg på 
at forklare, hvad der kunne få alle disse mennesker til at tro, at de 
havde set ham. Nogle påstår, at disciplene hallucinerede den op-
standne Jesus; andre at Jesus i virkeligheden kun var besvimet og 
derefter vågnede igen, efter at han blev taget ned fra korset. Da 
han senere viste sig for dem, troede hans efterfølgere, at han var 
opstået fra de døde. Der er også nogle, der har påstået, at Jesus 
havde en tvillingebror, som disciplene troede var den opstandne 
Kristus. Indicierne for Kristi opstandelse er så stærke, at man må 
opfinde gode argumenter, hvis man ønsker at afvise den. 

”Den stemme, der fra korset råbte: ‘Det er fuldbragt!’ hørtes 
også blandt de døde. Den trængte gennem gravenes mure og 
kaldte de sovende til at opstå. Således vil det blive, når Kristi 
stemme skal høres fra Himmelen. Denne stemme vil trænge ind i 
gravene og åbne dem, og de, som er døde i Kristus, skal opstå. Ved 
Frelserens opstandelse åbnede nogle få grave sig, men ved hans 
genkomst skal alle de dyrebare døde høre hans stemme og opstå 
til et herligt udødeligt liv. Den samme kraft, der oprejste Kristus 
fra de døde, skal oprejse hans menighed og herliggøre den med 
ham, over alle magter og myndigheder, over ethvert navn, der  
kan nævnes, ikke blot i denne verden, men også i den kommende“ 
(Ellen White, Jesu Liv, s. 692).

1. ”Det er fuldbragt“ (Joh 19,30) og ”Han er opstanden“ (Matt 
28,6) er to af de mest betydningsfulde udtalelser nogen 
sinde. Hvordan komplementerer de hinanden i Guds frelses-
historie? Hvilket håb giver disse udtalelser os?

2. Først ønskede de religiøse ledere vagter ved graven for at 
forhindre disciplene i at stjæle Jesu legeme. Senere betalte de 
vagterne for at sige, at disciplene havde stjålet ham. Hvorfor 
har den tomme grav så stor betydning for alle kristne?

3. Hvordan besejrede Jesus døden?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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