Påskevandringen! – DAG 6
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.
Kobberslangen: 4. mos 21, 4-9
Refleksion
Jesus henviser til denne beretning om kobberslangen i johannesevangeliet kapitel 3 i hans
samtale med Nikodemus. Han siger:” ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal
Menneskesønnen ophøjes, ” Det er en besynderlig historie fra ørkenvandringen. Israels folk
var efterhånden blevet trætte af at have tilbragt så mange år i ørkenen. De drømte sig
næsten tilbage til slavetilværelsen i Egypten. De glemte helt, at de før var slaver, men nu var
frie.
Gud sender så nogle slanger, som bider folket, og mange Israelitter døde. Men Gud har en
redningsplan. Han beder Moses om at lave en slange og sætte den på en stang. Og Enhver,
der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet.
Jesus henviser til denne historie og siger, på samme måde som Israelitterne beholdt livet, når
de kastede deres blik hen på kobberslangen, på samme måde er der frelse og helbredelse at
hente når man kaster sit blik på mig på korset. Det kræver ikke en enorm styrke. Forestil dig
at Gud havde sagt til Israelitterne, at det kun var dem, der kunne kravle hen og røre ved
kobberslangen, der kunne finde frelse. Så var det kun de stærke, de dygtigste, de gode
mennesker, der kunne blive frelst. Der ville stadig ikke være noget håb for de svage. De ville
blive tilintetgjort. Nej, alle havde den samme mulighed. Alle var på samme niveau. Alle skulle
blot kigge, se hen til Slangen, se hen til korset. Og det er det som Jesus mener, når han siger,
at det gælder enhver, som tror, at de skal have evigt liv i ham. I Kristus har Gud givet os det
der skal bringe os liv.
Det eneste der kræves er at du løfter blikket mod korset, frelsens tegn. Ser vi hen imod Ham,
så får vi det Han rummer. At tro er at se hen mod ham, og så har du alt det han rummer. Vi
forstår det ikke, men erfarer det.
BØN
Himmelske Herre. Vi lever i en tid, der kan opleves som en ørkenvandring. Må vi vende
denne svære tid til at rykkere tættere på dig, når vi ikke kan rykke tættere på hinanden.
Lad os være alene sammen.
Giv mig din kærlighed.
Lad mig hvile i din omsorg.
Vis mig dig selv i dit ord.
Tag bolig i mit hjerte.

Giv mig livets brød og livets vand i denne ørken.
Hjælp mig til at løfte blikket imod dig og se, hvad du gjorde for mig, da du døde på korset.
For din er magten og æren i al evighed. Amen.
DAGENS SANG: ”Se det Guds lam” https://www.youtube.com/watch?v=cTvsnnnhcQY
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:
Kobberslangen: 4. mos 21, 4-9
Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs
mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses: »Hvorfor har I ført os op
fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den
elendige føde.« Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da
kom folket til Moses og sagde: »Vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed
til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os!« Moses bad for folket, og Herren sagde
til Moses: »Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser
på den, skal beholde livet.« Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang;
hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han
livet.

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.

