
 
 

Den opstandne Jesus møder os i dag 
 

Nr. 336 - søndag den 17.04.22 – Frank Ahlmann  
                                         
Jesus i Joh 12, 24: Det siger jeg jer: Hvis ikke et hvedekorn bliver lagt ned 
i jorden og dør, så bliver det aldrig til mere end det ene korn.  
Men hvis det dør, vil det bære megen frugt. 
 
     DEN OPSTANDNE JESUS  
1) Fulgtes med dem…  
Lukas 24, 13-42 (HvD) 
• Midt i vores liv og omstændigheder / på fejl vej – slår han følge med os 
• De var på vej væk fra deres bestemmelse, gennembrud og vækkelse. 
  MEN! Han slog følge med dem – HAN opsøgte dem… 
 
     DEN OPSTANDNE JESUS  
2) Overvinder vores frygt og tvivl 
vers 19: Troede ikke han var messias - men en profet. Vers 21: ”Vi have ellers 
håbet, at det var ham, der var Messias, og at han ville befri Israel.” 
Joh 20, 28-29 (HvD). Jesus opsøgte tvivlerne – først Kleofas og hans ven, 
samme dag – senere alle de andre disciple. 
 
Matt 28, 17: Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.  
 
     DEN OPSTANDNE JESUS 
3) Åbner vores øjne 
Vækkelse sætter vore hjerter i brand - ORDET er centralt – Guds ord er 
levende og virkende. Vi må have KÆRLIGHED til Ordet 
 
• Åbenbaring  
”Problemet er ikke altid problemet – men mangel på åbenbaring” 
 
EN GOD BØN AT BEDE FOR HINANDEN OG OS SELV 
Læs og bed sammen: Ef 1, 17-22 
 
• Brødsbrydelsen og åbenbaring / nadver: korset, det han har gjort 
• Åbenbaring – af alt det Jesus har gjort og tilvejebragt for os. 
…Se ham som din stedfortræder 
…Det som Jesus gjorde, det gjorde han på vegne af os! 
…Han gik i vores sted, han tog vores plads 
 

     DEN OPSTANDNE JESUS  
4) Er os altid nær 
Forhænget til det allerhelligste revnede fra det øverste til det nederste 
Gennem Jesu blod fået adgang - nærvær. 
Han er os nær ved sin Helligånd. 
 
     DEN OPSTANDNE JESUS 
5) Overvandt dødens magt 
Ikke kun/bare opstået fra de døde, men han lever for evigt 
 
Læs John 11, 24-26 
 
Læs: Kol 2, 11-15 (HvD) 
Vers 15 (aut): Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem 
offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. 
 
Vores udgangspunkt er altid hans sejr! 
Alt hvad vi gør, tager altid sit udgangspunkt i det han har gjort 
 
     DEN OPSTANDNE JESUS 
6) Hans opstandelseskraft 
 
Læs: Rom 8, 11 / Ef 2, 4-6 
- det gælder nu og i al evighed… 
 
     DEN OPSTANDNE JESUS 
7) Dette er vores bekendelse 
 

Læs: Rom 10, 8-10 
 
 

Spørgsmål og samtale 
 

• Hvad talte til dig i søndags? 
• Hvad kan vi lære fra beretningen om de to venner på vej til Emmaus? 
• Har du tvivlet – hvad har du tvivlet på - hvad gør du, når du tvivler? 
• Hvordan kommer ”vores hjerte i brand”? 
• Hvad er det Jesu sejr gør i dit liv? (Kol 2, 11-15) 
• Hvad taler til dig i Rom 8, 11 / Ef 2, 4-6? 
 
• Læs Ef 1, 17-22 og bed sammen om visdoms- og åbenbaringsånd 
 
HUSK at melde dig til lørdagen den 30. april med Ian Banner på: 
www.kirkecenter.nu 
 


