Påskevandringen! – DAG 9
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.
Skærtorsdag: Mark 14, 12-25
REFLEKSION
Måltider er noget af det vigtigste, vi har. Det handler om det mest fundamentale i livet. Vi
kan undvære smartphones, fjernbetjeninger, Hæve- sænke skriveborde, lænestole,
politikere, ipads, løbesko og træningstøj, men vi kan ikke undvære mad og drikke og
fællesskab. Det med fællesskabet mærker vi for alvor i denne tid.
Vi har brug for mad for at kunne leve. Men når vi spiser sammen, så er der også et
fællesskab. Vi spiser for at leve – sammen – for at leve sammen. I mange familier er tiden
omkring aftensmad, det tidspunkt, man for alvor har sammen. Dér får man snakket
sammen, får spurgt til hinandens hverdag, lyttet til hinanden.
Et måltid er på den måde et billede på hele livet. Vi spiser, så vi kan leve, og vi spiser
sammen, så vi har et mødested, hvor vore øjne og sind kan mødes. Vi gør hinanden
lykkelige og vi gør hinanden ulykkelige, så ulykkelige, at man kan føle sig forrådt.
Og alt dette rummes i Jesu sidste måltid inden hans død på korset. Vi har det hele i det
måltid – spændt ud til det yderste.
Vi har alt det bedste. Fællesskabet mellem mennesker, der har delt livet med hinanden
gennem flere år med Jesus i deres midte, som har fået alt det bedste frem i dem, fordi han
selv har vist dem det bedste eksempel på kærlighedens liv. Ham spiser de gerne med.
Og ved dette måltid på skærtorsdag gør han noget helt ekstraordinært. Han giver dem sig
selv. Han siger: ”Dette er mit legeme. Dette er mit blod”. De fatter det ikke, men det kom
de til, som ordene blev gentaget i generation efter generation. Han giver os sig selv.
Der er én stor og afgørende forskel på måltidet med Jesus og alle andre måltider i vort liv.
Det er Jesus. Ved alle andre måltider, hvor vi samles i vores skrøbelighed, som syndere
kan alt ske. Men når vi spiser med Jesus, så sidder der en masse syndere og så Jesus. Vi
er ikke altid i balance eller på plads med os selv, men det er Jesus! Han sidder ikke i
tavshed og indadvendt. Han løber ikke råbende ud af døren. Han bliver siddende. Han
rummer os alle sammen med alle vore skrøbeligheder, med al vores synd og skam, med

vores barnlige glæde, vores overstadighed og lykkefølelse ved at være en del af dette
fællesskab. Han breder sine arme ud mod os alle. Og vi går ham i møde med lovsang.
Nogen med sammensnøret stemme og hjerte, nogen med fuldt brus i hele kroppen. Der er
plads til os som vi har det ved hans bord. Derfor var det jo, at han indstiftede nadveren,
samlede os omkring hans nadverbord, som vi fejrer igen og igen. Det var for, at der skulle
være ét måltid, hvor liv og håb og evighed og fællesskab for evigt og altid skulle være det
første og det sidste.
Det var et særligt måltid den aften – det er et særligt måltid, når vi knæler ned og spiser
det sammen ved alteret. Må det snart blive tid til det igen. Vi modtager Jesus. Vi modtager
den lidende kærlighed. Den selvopofrende kærlighed. Den kærlighed der tåler alt, tror alt,
håber alt, udholder alt. Den kærlighed, der aldrig hører op! Amen.
BØN
Vi takker dig, Herre Jesus, fordi du sætter dig til bords med os og tager os ind i din nye pagt.
Selv om du ved, at vi forråder dig, gør du dig til ét med os.
Du bryder brødet og rækker det til os, og du skænker os vinen, for at vi ikke skal fortvivle,
men bære din død og opstandelse i os.
Vi beder dig: lad din Ånd gennemsyre os, som gæret i dejen, som surdejen i brødet, så du
lever i os, og vi mange bliver til ét i dig.
Brug os som dit kærlige nærvær hos alle, der sørger og savner. Lad din kærlighed blive i os, så
vi tjener hinanden, som du tjente os, og rækker tilgivelsen videre.
For du er det brød, der giver liv til verden fra evighed til evighed. Amen
DAGENS SANG: ”Altid god” af Simon Pedersen https://www.youtube.com/watch?v=VRUKANwtJLQ&list=RDMMZ0YH5HebFA4&index=9
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:
Skærtorsdag: Mark 14, 12-25
Og den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, spurgte hans
disciple ham: »Hvor vil du have, at vi skal gå hen og forberede påskemåltidet til dig?« Han
sendte da to af sine disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i byen, så vil I møde en mand,

som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham, og dér, hvor han går ind, skal I sige til husets
ejer: Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen
med mine disciple? Så vil han vise jer et stort rum ovenpå, gjort klar med hynder, og dér skal I
forberede det til os.« Så gik disciplene og kom ind i byen og fandt det sådan, som Jesus havde
sagt, og de forberedte påskemåltidet.
Da det blev aften, kom han og de tolv. Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus:
»Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig, en, der spiser sammen med mig.« De blev
bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig?« Han sagde til dem:
»Det er en af de tolv, en, der dypper i samme fad som jeg. For Menneskesønnen går bort,
som der står skrevet om ham; men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det
var bedre for det menneske, om det aldrig var født.«
Mens de spiste, tog han et brød, velsignede og brød det, gav dem det og sagde: »Tag det;
dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det.
Og han sagde til dem: »Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Sandelig
siger jeg jer: Jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny
vin i Guds rige.«
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.

