Påskevandringen! – DAG 3
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.
Udvandring og påskelam: 2. mos 12, 1-3.7.11-13a
REFLEKSION
Det var en frygtelig nat i Egypten, da det første påskemåltid blev spist. Alt førstefødt blev
slået ihjel. Ingen kunne afværge straffen, men Gud sørgede selv for en frelsesplan.
Israelitterne skulle slagte påskelammet og smøre dets blod på overliggeren og dørstolperne.
Det skulle være deres mærke, og så ville Herren gå forbi.
Israelitterne kunne dog ikke selv se blodet. De sad jo inde i husene - men det afgørende var
heller ikke, at de så blodet, men at Herren så blodet. For bag blodet var israelitterne helt
trygge.
Lammets blod på stolperne var alt, de behøvede for at blive frelst. Det havde Gud selv sagt,
og hans løfte stod fast. Ikke en eneste israelit i huse med blodige dørstolper blev dræbt, men
alle uden blod på stolperne blev ramt af Guds vrede.
Påskelammets blod frelste israelitterne. Et herligt forbillede på det Guds påskelam - som en
dag skulle komme, nemlig Jesus. Ved hans blod på kors-stolperne er der frelse - ikke bare for
israelitterne, men for alle. Enhver, som sætter sit håb til Jesu blod, er frelst.
Vi må stole på Guds ord og løfter om frelsen i Jesu blod på samme måde, som israelitterne
måtte stole på Guds ord og løfte om frelsen ved påskelammets blod.
I vore øjne ser det ikke ud af meget, men det er heller ikke det afgørende. Det afgørende er,
at Gud ser blodet og går forbi.
BØN
Herre Jesus Kristus!
Det er dit blod, der renser mig.
Det er dit blod der giver mig liv.
Det var dit blod, der flød for mig, da du dengang gav dig selv,
og rensed´ mig hvidere end sne, ja end sne.
Min Jesus, Guds rene offerlam. Amen.

DAGENS SANG: ”Gud, jeg vil skjule mig i dig”!
https://www.youtube.com/watch?v=f3uMtyn4lgw
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:
Udvandring og påskelam: 2. mos 12, 1-3.7.11-13a
Herren sagde til Moses og Aron i Egypten: »Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I
skal regne den for den første af årets måneder. Sig til hele Israels menighed: Den tiende dag i
denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset.
De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse,
hvor de spiser det.
Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på
fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det. Det er påske for Herren. Samme nat vil jeg
gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af
kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren! Men
blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer.

