Påskevandringen! – DAG 12
INDLEDENDE BØN
Korsfæstede og opstandne frelser! Gør det stille i mit indre! Sænk din fred i mit hjerte! Tal
dit ord til mig. Amen
LÆSNING – find din bibel eller læs nederst i opslaget.
Påskedag: Matt 28, 1-10
REFLEKSION
Englen siger til kvinderne: ”Men gå hen og sig til disciplene og til Peter, at han går i forvejen
for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.”
Jesus ønsker, at vi skal ham dér, hvor han er at finde. Han er ikke i gravens mørke mere. Han
er der ikke, men gud ske lov, så er han HER! Kirkefaderen Augustin formulerede det således:
"Og han forsvandt for vores øjne, så vi kan vende tilbage til vores hjerter og finde ham der.
For han forsvandt, og se, han er her."
Jesus er her, i Galiæa, i Holstebro. For når englen siger til kvinderne, at han er gået i forvejen
for jer til Galilæa, så betyder det, at han er gået tilbage til dér, hvor I kommer fra. I Galilæa.
Der hvor Jesus begyndte sin gerning. Dér hvor han kaldte disciplene til at følge ham. Der
hvor de havde hjemme. Han er hjemme i hverdagen. Der er han! Der går Guds kærlighed i
forvejen for jer og vejleder jer, lærer jer at se, at Gud vælter alle stenene i vort liv fra, at solen
står op, og at han lærte os at se de menneskers ansigter, som vil hjælpe dig eller som har brug
for dine hænder. Han går i forvejen for os ind i vores hverdag. Han er det sted, hvor du går
hen. Han er ikke længere fortid – han er nutid og fremtid, jeres fremtid, jeres håb!
Han er ikke i den tomme grav. Der findes ikke noget gravsted. Korset er tomt! Graven er
tom! Gud ske lov, for så er han her!
Kirkefaderen Peter Chrysologus sagde: ”Bed om, at englen også i dag vil stige ned, for at
vælte al hårdheden fra vores hjerter.” Der faldt en sten fra mit hjerte siger vi i ordsproget.
Må Gud i dag på påskedagen også vælte stenen fra til dit hjerte, og fylde tomheden med
opstandelseslys og tro.
Løft blikket og se, at stenen er væltet fra graven. Jesus Kristus - den korsfæstede - er
opstanden. Opstandelsen handler om at turde tro længere end vi kan se!
Vi samles her påskemorgen for vi tror på, at Han lever - han møder os her, og vi skal leve med
ham. Amen
BØN
Lovet være du, vor Gud og Far!
Himlen og jorden synger af glæde på denne morgen, hvor lyset sprængte sig vej ind i gravens
mørke, og Kristus stod op af døden som den første af mange.
Vi fatter det ikke, det er for underfuldt for os, at det, som skete den morgen i gravhaven, også
kan ske for os.

Derfor beder vi dig:
Kom til os, Herre Jesus Krist! Giv dig til kende for os, og tag frygten for døden fra os! For kun
da tør vi tro og håbe, at som du lever, skal også vi leve.
I det levende håb vil vi love og prise dig, du livets sejrherre fra evighed til evighed.
Amen
DAGENS SANG: ”Dig være ære” med Oslo Gospel Choir - https://youtu.be/7qhzLaZ3Xcc
VELSIGNELSE
Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen,
LÆSNING
Påskedag: Matt 28, 1-10
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden
Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned
fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som
lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev
som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han
lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i
forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«
Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans
disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »Godmorgen!« Og de gik hen
og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen og
sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig.«

Vær med på denne online påskevandring, som måske kan være en hjælp til at gøre påskens budskab
mere nærværende.
I 16 dage fra 1. april til 16. april vil der hver eneste morgen komme et nyt punkt til vandringen
gennem påsken. Vandringen er bygget op omkring hele frelseshistorien helt fra skabelsen og til
opstandelsen. Følg med her på facebook hver morgen.

