
Da London blev bombet i sidste verdenskrig, efterlod det en 

by med store kratere i jorden. Efter nogle måneders forløb  

viste det sig, at der i disse kratere voksede de skønneste 

blomster frem. Botanikere fandt 19 arter, som man troede, 

for længst var uddøde. Frøene havde ligget dybt i jorden i 

århundreder og var ved eksplosionerne kommet op til  

overfladen, hvor de var begyndt at spire til nyt liv. 

I jorden ligger der utallige mennesker, som engang glædede sig over 
livet, men som i århundreder har hvilet i jordens skød. Bibelen lærer 
os, at de engang skal opstå til liv. De, som valgte det gode, mens de 
levede her, forsvinder ikke blot ud i meningsløs glemsel, men skal få 
anledning til at glæde sig over et nyt liv, som aldrig skal få ende.

Opstandelseshåbet var velkendt blandt jøderne fra deres læsning af 

Opstandelses-
        håbet



Det Gamle Testamente. Profeten Daniel skrev om endens tid: ”Mange 
af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhå-
nelse og evig afsky“ (Dan 12,2). 

På Jesu tid levede opstandelseshåbet hos mange af hans samtidige.  
Da han besøgte Martha og Maria efter deres bror Lazarus’ død, står 
der: ”Jesus sagde til hende: ’Din bror skal opstå.’ Martha sagde til ham: 
’Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.’ 
Jesus sagde til hende: ’Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på 
mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, 
skal aldrig i evighed dø.’“ ( Joh 11,23-25). Her træder Jesus frem, som 
den der giver liv og kan garantere opstandelsen fra de døde. Det viste 
han ved at oprejse Lazarus fra de døde og ved senere selv at sprænge 
dødens bånd og opstå fra graven.

Nu vil nogle hævde, at opstandelsen er naturstridig og derfor umulig 
at tro på. Men tænk på det mirakel, der sker i naturen hvert forår. I de 
lange vintermåneder ser vi de nøgne grene på træerne stå tilsynela-
dende livløse. Men når forårssolen lokker knopper frem, ser vi nyt liv i 
hver eneste ubetydelig lille kvist. Al deres skønhed åbenbares for øjne-
ne af dem, som har evne og vilje til at se. Hver gang naturen vågner til 
nyt liv, får vi en lille forsmag på opstandelsens under.

Jesu opstandelse er vores garanti
Med Jesu opstandelse påskemorgen brød en ny dag frem for den 
kristne kirke. Hans eget folk havde ladet ham korsfæste og dø. Hans 
nærmeste efterfølgere havde skjult sig af frygt for jøderne. Da de  
hørte om hans mirakuløse opstandelse var apostlene først tvivlende, 
men da han viste sig for dem og mindst 500 andre vidner over de 
næste få dage, skinnede håbet med fornyet glans. 

Da de nye kristne havde fået Helligåndens kraft, forkyndte de den 
opsigtvækkende nyhed om Jesu opstandelse med begejstring og tro 



til omvendelse for mange. ”Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi 
alle vidner på. Han er ophøjet til Gud Faders højre hånd“ (ApG 2,32).

Jesu opstandelse var begivenheden, som understreger Jesu magt til 
at rejse de døde fra graven på den yderste dag. Han siger til os: ”Frygt 
ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og 
se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden 
og dødsriget“ (Åb 1,18).

Jesus Kristus har nøglerne til døden og dødsriget – og han vil også 
bruge dem. Bibelen fortæller os, hvordan opstandelseshåbet vil blive 
realiseret og forvandlingen fra død til liv vil ske. ”Brødre, vi vil ikke, at 
I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge, 
som de andre, der ikke har noget håb“ ... ”Se, jeg siger jer en hemme-
lighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på 
et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal 
opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgæn-
gelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes 
udødelighed“ (1 Thess 4,13; 1 Kor 15,51-53).

Dette dødelige skal blive iklædt udødelighed, læste vi. Alderdom, 
svækkelse og sygdom skal forsvinde. Vi er ikke skabt for at dø. Vi er 
skabt for at leve. Vi er ikke skabt til sorg og sygdom og til at gennemgå 
prøvelser. Nej, vi er skabt til at leve et lykkeligt liv. Derfor skal dagen 
komme, da dette dødelige skal iklædes udødelighed og dette forgæn-
gelige skal iklædes uforgængelighed. Da alle rynker skal blive glattet 
ud, da evig ungdom, evig sundhed og varig lykke skal blive menne-
skets lod.

Og der bliver gensyn med dem, vi har mistet og savner nu. Adskillelse, 
ensomhed og isolation bliver ukendte begreber i det fremtidige liv.

Opstandelseshåbet



Det egentlige liv
Vores liv på jorden er ikke alt. Det er kun forberedelsen til det egentlige 
liv, som vi fra begyndelsen var skabt til, og som efter syndefaldet igen 
blev muliggjort i Jesus Kristus. Om dette skriver apostlen Johannes: 
”Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke 
livet“ (1 Joh 5,12).

I os selv har vi intet. I Kristus har vi alt.
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