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Jesus døde på korset og ble lagt i graven. Men det store spørsmålet for oss er om Han 
virkelig stod opp igjen. Paulus skriver i 1 Kor 15,17-19 at: «[…] hvis Kristus ikke er stått 
opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. […] Hvis vårt håp 
til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.» Grunnlaget 
for den kristne tro er kraften i sannheten om at Jesus vant over døden og stod opp 
igjen. 

Når vi leser om oppstandelsen i Joh 20,1-10, så kan vi først merke oss tre ting. For det 
første, at det er en kvinne som er den første som finner den tomme graven (og også 
kvinner som først møter den oppståtte Kristus, som vi ser senere i kapittelet), og det er 
en kvinne som er den første til å dele budskapet om oppstandelsen. Dette sier noe om 
kvinnesynet vi finner i NT.  
	 For det andre ser vi at Johannes omtaler seg selv som disippelen som Jesus 
hadde kjær. Han skriver dette 60 år senere, men identifiserer seg fortsatt på denne 
måten: jeg er en som Jesus elsker. Det er et sterkt vitnesbyrd om hans forhold til 
Kristus. 
	 For det tredje ser vi at disiplene ikke hadde forstått at Jesus skulle stå opp fra de 
døde, men nå forstod de. De hadde klaget og sørget (som Jesus forutsa i Joh 16,20), 
fordi de visste ikke hva som skulle skje. Men den tomme graven overbeviste dem om 
det Skriften hadde sagt, at Jesus skulle stå opp. Det at de ikke hadde noen forventning 
om oppstandelsen er også et sterkt argument mot at disiplene skulle ha stjålet liket til 
Jesus. 

I v. 19-20 viser Jesus seg for disiplene, og det står: «Disiplene ble glade da de så 
Herren». Jesus hadde tidligere sagt til dem: «Dere skal sørge, men sorgen skal bli 
forvandlet til glede». Ordet «glede» (gr.: chairo) kan oversettes med «å glede seg 
overmåte». Bare tenk på alt disiplene hadde gått gjennom sammen med Jesus de tre 
årene de var sammen med Ham. Peter sa at han ville gi sitt liv for Jesus. Når Han døde, 
ble de knust, men når de nå så Ham igjen fikk de håpet og troen gjenopprettet. 

Hva hadde jødene håpet at Messias skulle være? En som skulle beseire alle nasjoner og 
skape fred i verden. Disiplene var skuffet fordi Jesus døde og fikk ikke gjort dette (selv 
om det skal komme en dag da alle kne skal bøye seg for Ham). Men de gledet seg 
overmåte fordi det han gjorde var grensesprengende, fordi han overvant selve døden.  
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Peter skriver senere om håpet og troen i 1 Pet 1,3-9, også beskriver han denne gleden: 
«Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når 
troens mål: frelse for deres sjeler». Dette er gleden disiplene opplevde. Samtidig er det 
ikke gledesfølelsen vi skal søke, men vi skal søke Gud først. Når vi vender om og 
bekjenner at Jesus er Herre i livet vårt så vil Gud gi oss en frelsesvisshet, og dette gir 
oss den dypeste glede! 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvilken betydning har den kristne troen uten Jesu oppstandelse? 

• Hvorfor er oppstandelsen så viktig for de troende? 

• Hva hadde skjedd hvis Jesus ikke stod opp fra de døde? 

• På hvilken måte gjør Jesus død og oppstandelse at kristendommen skiller seg fra 
alle andre religioner? 

• Hva betyr oppstandelsen for din framtid? 

• Hva er den største gleden i ditt liv? Hvorfor?


