Læs om Thomas i: Joh 20, 24-29
vers 29:

Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig.
Salige er de, som ikke har set og dog tror.«
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Korsets- og Blodets virkning
Hebr 9, 12: Han gik én gang for alle ind i det allerhelligste rum i den
himmelske helligdom og stænkede blod på forsoningsstedet.
Men det var ikke blod fra gedebukke eller tyrekalve. Det var hans eget
blod, og dermed har han skabt forsoning for vores synder
og sat os fri fra skyld for evigt.
Esajas 53, 12 (b)
Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere.
Ef 1,7 (HvD) Da Kristus døde i vores sted, blev vi løskøbt

Alle anklagerne forstummer

Vi kan alle tvivle - Thomas er ofte beskrevet som: ”ham som tvivlede”
– ja, men HAN TROEDE da han så, og kirkehistorien fortæller, at
Thomas var en brændende / levende kristen der virkede i mange år
som apostel i Persien og Indien, frem til sin død i år 72.
Vi har fejret påskesøndag, opstandelsen, og dermed kan vi gå
igennem mørkets dag med håb. Uanset hvad der møder os af mørke
dage på livets vej, så kan vi minde os selv og hinanden om, at
”Han er opstanden!”
Han er gået i forvejen og vi følger ham i alt det som han er og HAR
gjort. Alt det er blevet os til del.
Martha ved Lazarus’ begravelse - Joh 11, 25-26:
Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der
tror på mig, skal leve, om han end dør. 26 Og enhver, som lever og
tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?«

Kol 2, 15 (HvD.) + Rom 8, 33-34

Korset og opstandelsen er fundamentet for vores tro

Kol 1, 21-22: Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med
jeres onde gerninger,
22
har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at
føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige* for sit ansigt…

Paulus og opstandelsen: 1 Kor 15, 1-6 / 1 Kor 15, 12-22 (HvD)
Korset viser os Guds kærlighed.
Den tomme grav viser os, at Gud er i kontrol!

*Hellig, fejlfri og uangribelig
Må vi altid leve ud fra påskens sandhed, evangeliet om Jesu død og
opstandelse – må det være troens fundament.

Jesu opstandelse
Påskesøndag – her fuldendes påsken.
Her finder vi også alle disciplene fortvivlede og tvivlende – indtil den
opstandne Jesus åbenbare sig for dem.

Til samtale:
• Hvad blev levende for dig i Påsken?
• Hvad betyder påskens budskab for dig?
• Hvad betyder korset og blodet?
• Hvad gør du, når du som disciplene oplever tvivl i dit liv
(Matt 28 / Joh 20 / Lukas 24)?

