
 
 

Den opstandne Jesus 
møder os i dag 
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Matt 28,1-10 
 
• Han er opstået, som han har sagt” - vers 6 
 

Jesu ord går i opfyldelse - det han havde sagt om sig selv var sandt  
Skriften/profetierne gik i opfyldelse. 
Det er Påskens budskab, kristendommen står og falder med. 
- vi tror, at Jesu ord er TROVÆRDIGE og sande. 
 
• Sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde…” 
Vores opgave, er at fortælle om den korsfæstede OG den opstandne Jesus. 
 
Mange tvivler – behøver et personligt møde med Jesus. 
Som Thomas der tvivlede - Johannes 20, 24-29 
 
Opstandelsen fra de døde fylder rigtig meget, både i Bibelen og forkyndelsen 
ApG. 17,3 + ApG. 17,18 + ApG 26,20-23 (HvD) / Paulus' og kong Agrippa 
 
PAULUS: ”Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men 
andre sagde: »Det vil vi høre dig tale om en anden gang.«  
 
Rom 10,9: For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit 
hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.  
 
• Og se, han går i forvejen for jer…” - vers 7 
 
Han gik i forvejen – vi efterfølger ham. Vi identificerer os selv med HAM  
- i hans død og i hans opstandelse 
 
Må det gennemtrænge vores sjæl og tanker  
- det Gud har gjort tilgængeligt gennem Jesus Kristus 
 
1 Kor 15, 12-23 (HvD) 
 

20 Men nu er Kristus opstået fra de døde. Han er den første, og han skal 
følges af de mange hensovede, der en dag vil genopstå.  
 
Når vi dør i troen på Jesus, vil vores sjæl og ånd blive bevaret i Paradis, indtil 
vi efter dommedag iklædes et himmelsk legeme, der passer til den nye 
himmel og den nye jord. 
 
Hvis man skal opstå fra de døde og få et nyt legeme, må Gud gøre et 
mirakel. Vores tro på opstandelsen er naturligvis knyttet til Jesu opstandelse, 
som blev bevidnet af de første kristne, og som siden har været fundamentet 
for den kristne tro. 
 
• Dér skal I se ham…” / Han kom dem i møde 
Kol 2,11-15 (Hv.DK):  
 
• Han tilgav os ALLE vores lovovertrædelser 
• Soning for vore synder  
• På grund af Kristi stedfortrædende død – han trådte i stedet for syndere 
• Ny pagt – indstiftet ved hans blod 
• Jesu blod - 1 John 2,2: Han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot  
  for vore, men for hele verdens synder!  
• Vi var åndeligt døde/adskilt, men nu er vi kommet nær – NYT LIV! 
• Alle anklagerne forstummer - Rom 8, 33-34 
• Retfærdiggjort – som om vi aldrig har syndet 
• Jesus er vores Ypperstepræst 
• Han banede vej – forhænget revnede fra øverst til nederst 
 
Kol 2,15 aut.: ”Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem 
offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus” 
 
Rom 6, 5-6: ”For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, 
skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans…”  
 
John 11,25-26: »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. Tror du det?  
 
 

Forslag til samtale: 
• Hvad betyder Påskens budskab for dig – hvad blev levende for dig? 
• Var der noget i 1 Kor 15, 12-23 eller Kol 2,11-15 der talte særligt til dig? 
• Hvordan kan vi blive bedre, til at tale med mennesker  
  om korset og opstandelsen (kernen i evangeliet)? 
• Hvad sker der med os når vi dør fysisk? 
• Hvornår finder opstandelsen sted? 
 


