Påskevandringen! – DAG 2
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.

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.
Syndefald: 1. mos 3, 8-15
REFLEKSION
Skabelsens omkvæd er, at Gud så at alt var godt. Alt var i harmoni. Men allerede i kap 3
møder vi beretningen om syndefaldet. Der opstår et slags konkurrenceforhold mellem Gud
og mennesket. Mennesket ønsker at blive som Gud (1. Mos 3,5).
Med andre ord, så står der i 1. Johannesbrev kap. 1,vers 5, at "Gud er lys, og der er intet
mørke i ham". I det øjeblik mennesket syndede mod Gud, da trådte mennesket væk fra Gud
ind i mørket. Lys og mørke kan ikke være tilstede i samme rum uden at mørket bliver
fordrevet. Lys vil altid fordrive mørket. Det kender vi jo alle som en slags naturlov. Sådan
blev Gud nødt til at fordrive mennesket fra Edens have.
Mennesket som nu havde valgt at leve i mørket - borte fra Gud, kunne nu ikke længere være i
samme rum som Gud. Der opstod med syndefaldet en form for afgrund mellem mennesket
og Gud, en afgrund der kan sammenlignes med afstanden mellem lys og mørke. Synden er
som en sygdom, og den sygdom er arvelig! Lige siden Adam og Eva blev smittet, så er denne
sygdom gået i arv fra slægt til slægt. Havde Gud ikke grebet ind, så havde der IKKE været
nogen dør ud af dette mørke, så havde der IKKE været nogen redning fra
"syndesygdommen".
Noget af det Jesus siger om sig selv er, at han er "verdens lys" (Johannesevangeliet kap. 8
vers 12). Jesus er Guds redningsaktion. Han går selv ind i mørket for at hente mennesket ud
af mørket og tilbage til hans lys. På korset bliver Jesus, der ellers er det eneste menneske i
hele verdenshistorien, der ikke havde synden i sig, gjort til synd. På korset bærer Jesus al
verdens synd. Alt mørket rammer Jesus, og derfor må Gud forlade ham, som han forlod
Adam og Eva. Og han forlod Jesus, for at han aldrig mere behøves at skulle forlade os. Jesus
byttede så at sige plads med os på korset.
På grund af Jesus død, så er vi igen blevet "lysets børn". På korset tændes der igen lys i
verden, et lys som man enten kan lade sig gennemvarme af eller flygte fra.

BØN
Fra det dybe råber jeg til dig, Herre.
Herre, hør mit råb, lad dine ører lytte til min tryglen!
Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.
Jeg håber på Herren, min sjæl håber;
Jeg venter på hans ord, min sjæl venter på Herren mere end vægterne på morgen.
Israel, vent på Herren, for hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse.
Han udfrier Israel fra alt dets skyld. Amen.
DAGENS SANG: ”Kun på grund af din nåde”:
https://www.youtube.com/watch?v=cXm8zBC-6S4
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:
Syndefald: 1. mos 3, 8-15
Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig
for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?« og han
svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.«
Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig
at spise af?« Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste
jeg.« Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun svarede: »Slangen
forledte mig til at spise.«
Da sagde Gud Herren til slangen:
»Fordi du har gjort dette,
skal du være forbandet
blandt alt kvæg
og blandt alle vilde dyr.
På din bug skal du krybe,
og støv skal du æde,
alle dine dage.
Jeg sætter fjendskab
mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes:
Hendes afkom skal knuse dit hoved,
og du skal bide hendes afkom i hælen.«

