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Vi har lärt oss mycket om Jesus före hans död men vad kan vi lära av hans
uppståndelse?

MAN FÖRKUNNAR ATT JESUS HAR UPPSTÅTT
I Matteus evangelium ger en ängel budskap om hans uppståndelse till Maria
Magdalena och Maria, Jakobs moder. Matt. 28:1-8
I Markus evangelium berättas samma sak. Mark. 16:1-8
Lukas ger oss mer detaljer om uppståndelsen. Det är intressant att se att dessa
kvinnor, som varit Jesu lärjungar sen tiden i Galileen, följde de män som bar
Jesu kropp till graven, och visste var de hade lagt honom. Luk. 23:49-56
Lukas återger sedan änglarnas tal om att Jesus var uppstånden. Luk. 24:1-1-10
Det fanns tvivel bland apostlarna. vers 11
Aposteln Johannes ger en liknande redogörelse. Joh. 20:1-10

JESUS UPPENBARAR SIG FÖR APOSTLARNA
Jesus kunde ha uppträtt i templet och gjort en strålande uppvisning inför
översteprästen och de judiska ledarna, men han valde att uppenbara sig bara för
sina lärjungar eftersom Evangelium om Jesus måste tas emot i tro, inte med en
spektakulär uppenbarelse för världen.
Det faktum att Jesus mötte två av sina lärjungar på vägen till Emmaus avslöjar
en ömsint nåd som inte hade förändrats efter uppståndelsen. Jesus hade ännu
medlidande med dem och tog sig tid att betjäna dessa män. Luk. 24:13-35
När de två männen kom tillbaka till Jerusalem och avlämnade sin rapport till de
andra lärjungarna, stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och försäkrade sig om att
de visste vem han var och vad framtiden kunde innebära. vers 36-49
För Maria Magdalena var Jesus hennes Messias, och hon älskade honom av
hela sitt hjärta. Hon fick ett särskilt möte med Jesus, för att hon skulle förstå att
han var uppstånden och hade segrat. Joh. 20:11-18
Petrus var den mest högljudde och modigaste av apostlarna och talade många
gånger utan att tänka efter. Vid ett sådant tillfälle sa Petrus till Jesus att han inte
skulle överge honom även om alla andra apostlar gjorde det. Ironiskt nog var
Petrus den som förnekade Jesus tre gånger. För att komma över detta misstag,
visste Jesus att Petrus behöde en särskild beröring. Joh. 21:1-19
Vid samma tillfälle korrigerade Jesus Petrus. vers 20-22
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Jesus uppenbarade sig själv under en period av 40 dagar för att bygga upp tron i
sina lärjungar och instruera dem att inte lämna Jerusalem och börja predika
förrän de blivit döpta i den Helige Ande. Apg. 1:1-8

AVSKEDET
Avskedet ägde rum på Olivberget, en ås som som sträcker sig norrut och söderut
ca 23 mil och en halv mil km bort, och är belägen öster om Jerusalem. Denna ås
har tre bergstoppar, den norra är ca 6 312 m, mittenberget ca 0.610 m och den
södra är 2 451 meter Apg. 1:9-12
Det Nya testamentet talar inte om vilken topp Jesus uppsteg till himlen ifrån, men
det är tydligen så att när han återkommer och avslutar Antikrists regim kommer
det att ske på denna ås, vilken kommer att splittras mitt itu. Sakarja 14:1-4

HÄRLIGHETENS JESUS
Jesus har all makt. Matt. 28:18-20
Jesus har nycklarna till döden och dödsriket. Upp. 1:13-18
Jesus är Guds Lamm. Upp. 5:1-10
Jesus kommer att återvända i makt och härlighet. Upp. 19:11-21
Jesus är den Högste Domaren. 1 Kor. 15:22-28; Upp. 20:10-15

Jesus är vår Herre och Frälsare, men det kommer en dag när han inte
längre är Frälsare för de ofrälsta utan Domare!
Är Jesus din Frälsare eller din Domare?

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!

Har du ett öra att höra med?

