Påskevandringen! – DAG 8
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.
Jesus forudsiger sin død: Joh 12, 23-33
REFLEKSION
Husk hvem du er! Du er Guds barn, du er dyrebar i hans øjne og han lod sin eneste søn dø for
dig!
Jesus fortæller os i dag noget vigtigt om Hvem du er og hvem Han er! Jesus taler om, at
timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Og Guds stemme lyder som svaret
på Jesu bøn om at Faderen må herliggøre sit navn: ”Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter
herliggøre det.”
Jesus ord er egentlig rettet mod nogle grækere, som er kommet for at møde ham stjernen/
kendissen, som de havde hørt om – Jesus Kristus. Og to af disciplene tager dem med hen til
Jesus. Og de ser Ham, som Guds herlighed er kommet til jorden i. De forventer noget
overvældende og stort. Men Jesus drejer den, og viser, hvad der virkelig er herligt, nemlig at
tidspunktet nu er kommet til, at Han skal dø på korset. Han siger om sig selv, at han er som et
hvedekorn. Kornets bestemmelse er ikke blot at være, men at blive lagt i jorden og dø. Kun
på den måde kan det blive til liv og bære frugt.
Jesu herlighed og udstråling viser sig altså ikke kun, når Han helbreder og gør døde levende
og fortæller om, hvordan Gud er, men i særdeleshed når Han giver sig selv hen i døden for os.
Husk hvem du er – du er værd at dø for!
Det her er selve livets mening! Vi er bestemt til at blive givet hen for andres skyld. Derfor er
vi her. Det er det smukke, gode, herlige liv. Ikke at vi har det godt, men at vi gør det godt ved
at give os hen for andre og lever for noget, der er større end os selv. Husk hvem du er – her
for!
Jesus taler om timen. Hver gang han taler om hans time i johs.evg. så hentyder han til hans
sidste time på korset. Det helt specielle ved denne time er, at lidelse og herlighed hører
sammen.
Og i dag siger han:” Jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn.” Jesu død på korset
herliggør Faderen i himlen. I Jesu sidste bøn i Joh 17 beder Jesus for os: ” Den herlighed, du
har givet mig, har jeg givet dem,”
Bibelen lærer os over alt, at hvis du vi se Gud blive herliggjort, at så sker det ved korset. Ved
korset møder du Guds herlighed. Du må tro på, at Jesus døde for dig, men ikke blot det, du
må også finde din herlighed og ære i den sandhed. Husk hvem du er! Du er værd at dø for!
BØN

Lovet være du, Guds Menneskesøn, for at du kom til vor jord og delte livet med os.
Vi vil helst fortrænge lidelsen og glemme dem, der har det ondt. Det kunne du ikke!
Du gav afkald på din magt og herlighed for at blive som en af os.
Du døde på korset for vor skyld! Og vi så, at du ved din død og opstandelse viste os Guds
herlighed.
Vi takker dig af hele vort hjerte, og vi beder dig:
Giv os mod til at slippe vort eget, hvor det hindrer os i at følge dig.
Lær os at indse, at også vi, ligesom hvedekornet, må falde til jorden og dø, om vi skal bære
megen frugt.
Du er vores frelser fra evighed til evighed.
Amen
DAGENS SANG: ” Han elsker mig”! - https://youtu.be/PNSEYbIXbuo?list=PL2oJChPRh8_t73lngEpLYApb-Pn-tAPL
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:
Jesus forudsiger sin død: Joh 12, 23-33
Men Jesus svarede dem: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig,
sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene
korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der
hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og
hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære.
Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er
derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!« Da lød der en røst fra himlen:
»Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.« Folkeskaren, som stod der og hørte
det, sagde, at det var torden. Andre sagde: »En engel talte til ham.« Jesus sagde til dem: »Den
røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu
skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle
til mig.« Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.

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.

