Påskevandringen! – DAG 4
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.
Profeti: Esajas 53, 1-8
REFLEKSION
”Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt.”
Esajas skriver om betydningen af Jesu død 700 år før det skete. Gud åbner gennem profeten
et vindue ind til hans frelsesplan.
Jesus blev gennemboret (korsfæstet) for vore overtrædelser og knust for vore synder.
Hvordan kan vi fejre noget, der er så grusomt? Fordi vi ved, at det er sandt, når Esajas
fortsætter med at skrive, at Jesus blev straffet for at vi kunne få fred og ved hans sår blev vi
helbredt. Der er lægedom, helhed og nyt liv hos Gud.
At Gud lader al vores skyld ramme sin eneste søn er det, som vi kalder for korsets gåde. Som
det udtrykkes i den lille bibel: ” For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn!”
Lad os se på korset med profetens ord i baghovedet: Ligeså stærkt som den lodrette bjælke
udråber Guds hellighed, forkynder den vandrette bjælke Guds kærlighed. Hvor uendeligt
langt rækker ikke Guds kærlighed – fra evighed til evighed.
Da Kristus skulle vise os, hvor langt hans kærlighed rakte, strakte han armene ud til siden og
lod dem sømme fast i den stilling. Sådan døde han – af kærlighed til dig. En kærlighed der
varer ved fra evighed til evighed.
BØN
Gud, jeg kalder på dig.
Hjælp mig at bede og samle mine tanker til dig.
Jeg kan ikke selv.
I mig er der mørkt, men hos dig er der lys.
Jeg er ensom, men du forlader mig ikke.

Jeg er modløs, men hos dig er der hjælp.
Jeg er urolig, men hos dig er der fred.
I mig er der bitterhed, men i dig er der tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje, men du ved vej for mig. Amen
DAGENS SANG: ”En nat uden stjerner”!
https://youtu.be/Tt3Q3qTNGEc
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:
Profeti: Esajas 53, 1-8
Hvem troede på det, vi hørte?
For hvem blev Herrens arm åbenbaret?
Han skød op foran Herren som en spire,
som et rodskud af den tørre jord.
Hans skikkelse havde ingen skønhed,
vi så ham, men vi brød os ikke om synet.
Foragtet og opgivet af mennesker,
en lidelsernes mand, kendt med sygdom,
én, man skjuler ansigtet for,
foragtet, vi regnede ham ikke for noget.
Men det var vore sygdomme, han tog,
det var vore lidelser, han bar;
og vi regnede ham for en, der var ramt,
slået og plaget af Gud.
Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt.
Vi flakkede alle om som får,
vi vendte os hver sin vej;
men Herren lod al vor skyld ramme ham.
Han blev plaget og mishandlet,
men han åbnede ikke sin mund;
som et lam, der føres til slagtning,
som et får, der er stumt, mens det klippes,

åbnede han ikke sin mund.
Fra fængsel og dom blev han taget bort.
Hvem tænkte på hans slægt,
da han blev revet bort fra de levendes land?
For mit folks synd blev han ramt.

