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Vidunderbsrn

Fsrstesondagefterhelligtre kongersdag
Lukaskap. 2 vers42-52:

mente,at han var i rejsefolget, kom de en dagsrejDa (Jesus)var blevettolv
se frem og ledteefter ham
Ar gammel,gik (hansforblandt deresslagtningeog
aldre op til Jerusalem),
bekendte.Men da de ikke
som det var skik ved hsjtifandt ham, vendtede tilbaden. Og da de havdetilenge til Jerusalemog ledteefdebragthsjtidsdagene
og
ter ham. Og det sketeefter
var pA hjemvejen,blev
tre dagesforlob, da fandt
drengenJesusi Jerusalem, de ham i helligdommen,
uden at hansforaldre laghvor han sadmidt iblandt
de marke til det. Da de
larerne og lyttedetil dem
Op til Jerusalem...
Bortsetfra, at det er en almindeligfrase, nAr man skal beskriveen rejsetil
Jerusalem,som ligger omkring 800
meterover havetsoverflade,liggerder
forventningforud for en sAdanpiskerejse.En forventning,som den dag i
dag levende illustreres i stopfyldte
israelske
bussermedjoder pi vej op til
Selvom templetnu liggeri
Jerusalem.
ruiner.

Templet,som jo var intakt til ir 70 e.
Kr., havdeen magtig dragendevirkning pi den fromme jsde og ikke
mindst ved pdsketide.Kun her kunne
der holdesrigtig pAske,da lammenetil
n.!clromEltirlat

lrrrn

lrrrnna

olaofac

hpr

og spurgtedem ud, og alle,
som hsrte ham, blevude
af sig selvaf forbavselse
over hansforstandog svar.
Da de sAham, blev de slAet
af forundring,og hansmoder sagdetil ham: >Barn!
hvorfor gjordedu siledes
imod os? Se,din fader og
jeg har ledt efter dig med
smerte.(Da sagdehan til
dem: >HvorforledteI efter

mig? VidsteI ikke, at jeg
bsr v@re i min Faders
hus?<Men de fostodikke,
hvadhan mentemed det,
han sagdetil dem. SA
fulgte han med dem hjem
til Nazaretog var lydig
imod dem.Og hansmoder
gemtealle disseord i sit
hjerte.Og Jesusgik frem i
visdomog vekst og yndest
hos Gud og mennesker.

Og hvor vi bruger vidunderbornenes cererJesussig uden for vidunderbsrfardighedertil at sli voreegnealmin- neneskategori.Han er ikke blot et
deligeborn med,nArvi er i det humsr.
vidunderligtbarn af Maria, men det
vidunderligebarn, Gudsssn. Med orAnderledeser det med Josefog Madene>min far< pA Jesulaber og anria, som havde ansvaretfor Marias vendt om Gud er der i et glimt givet
ssn, dette vidunderligebarn, som et
udtryk for Jesuenestiendeforhold til
barn vel altid er - ellerburdevare Gud. Og hanssarstillingtil Gud i forfor nogle foraldre. Men hvor meget holdtil os.
der end kan udledesom foraldrebekymringerog foreldreomsorg,nAr et
barns forsvindenbryder familieidy- Hermed er der lagt op til, at det er
len,er pointenalligevelikke bareden, vard at lytte til Jesus,Gudsssn. Og
at den splittedefamilie lykkeligtgen- bsje sig for ham i lydighed,tilbedelse
og tjeneste.
forenes.
findes
Her, somsl ofte i evangelierne,
pointeni Jesuord. Og de lyder: DVid^r^ r iLL-

Og samtidiger der lagt pd til pisken
fremfor andrei Jesuliv - den, som
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vidunderligtbarn af Maria, men det
vidunderligebarn, Gudsssn. Med orAnderledeser det med Josefog Madene>min far< pd Jesulaber og anria, som havde ansvaretfor Marias vendt om Gud er der i et glimt givet
ssn, dette vidunderligebarn, som et
forhold til
udtryk for JesuenestAende
barn vel altid er - ellerburdev@reGud. Og hanssarstillingtil Gud i forfor nogle foreldre. Men hvor meget holdtil os.
der end kan udledesom foreldrebekymringerog foraldreomsorg,nir et
barns forsvindenbryder familieidy- Hermed er der lagt op til, at det er
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forenes.
Her, somsi ofte i evangelierne,
findes
pointeni Jesuord. Og de lyder: DVidsteI ikke, at jeg bsr vare i min Faders
hus?<.

Og samtidiger der lagt pA til pisken
fremfor andre i Jesuliv - den, som
endtemed hansdsd i Jerusalem.Her
viserJesussig som den tjenendeGuds
MAletfor den lille familiesrejseer sAson, der pi stedfortradendemide
ledesklart. Hertil kommer, at Jesus I beretningenom den l2-ArigeJesus, gir-i dodenfor os og hermedudfsrer
som andre l2-irige er inde i en forbesom danneret kort mellemledmellem sinhimmelske
farsvilje.
redelsestid,den som i l3-Ars alderen fsdselsberetningerne
og Jesu otfentleder frem til optagelsei det religiose lige fremtraden, msder vi her de alsamfundmed ansvarog forpligtelser, lerfsrsteord pA Jesulaber i evange- I msdet med den Jesus,som ved sin
som det nu engangindebarer for en
lierne.Og i disseord indgir vendingen dsd udfsrer sin himmelskefars vilje,
jsde.
- sagtaf Jesusog om Gud.
>min far<<
for at ogsi vi, lige td/prrecis sAdan{
somvi er i al vor egoismeog synd,alMen pi en uventetmAdekommerJeOg sAhavdeMaria - og om Josefligevelmi kaldeGud vor far, slir besusi centrum,sAdansom han da ogsi
ligesagttil Jesus:>din far<!
undringikke til. Den er aflsst af tilbeer det i de fleste andre beretningeri
delseog lovsang.En tilbedelse,hvor
Det nyeTestamente.
Men som l2-Arig
man aldrigbliver fardig med at undre
er han endnu ufarlig - i hvert fald
Bortsetfra, at detikke er godtat vide, sigover,at JesussomdenlydigeGuds
nir man sA pi ham som et vidunder- hvordanMaria ellersskulleomtaleJoson bragtefred og forsoningmellem
barn.
sef i dennesammenhang,fremhaves Gud og mennesker.
.hermedden sag,somer i centrumi de
Og vidunderbsrnkan jo enhvergene- to fsrste kapitler i Lukasevangeliet: Selvom vi i modsetningtil Maria kan
ration fremviseeksemplerpd. Jesus >Jesus
lase evangeliet
bagfra,er der pd dette
er GudsSsn.
var et sAdant- i det mindsteset fra
punkt alligevelgod grund til at folge
tilhsrernesside.De er slAetaf forundFsrst havde engelen Gabriel sagt: Mariaseksempelog gemmemysteriet
ring over Jesuforstandog svari hans >Han skal blive stor og kaldes den om Gudsssnslydighedi vorehjerter.
samtalemed de religioseeksperteri
HsjestesSsn(. Dernast havde engJerusalem.En forundring, som er af
lene pA Betlehemsmarker forkyndt,
Den lydighedadskillerham fra os.
positiv art, fordi der rent faktisk var
at Jesuser frelser,Kristusog Herren. Men pd grund af hanslydighedtil dsnogetat undre sig over, men en forDen fromme Simeonpriste Gud for
den,ja, dsdenpA et kors, har ogsAvi
undring, som alligevelvar ganske Jesus- Gudsfrelse- og profetinden fAetbarnekir hosGud, si vi i sandhed
uforpligtendepA dette tidspunkt, da
Anna talteom barnettil alle,somven- kankaldeGud for voresfar.
der ikke heri li en stillingtagentil Jesu tedeJerusalems
forlssning.
budskabeller person.NogetsAdantlA
I detteliggerder et stort evangelium.
stadigvekudei fremtiden.
For nir beundringer aflsst af tro pi
Men nu, efter at andre har talt om
barnet, taler barnet selv og kalder og tilbedelseaf den lydigeGuds son,
En sidan ufarlig forundringer vel det,
himmelensog jordensHerre for >min der tjeneros og ogsi giveros lov til at
som kendetegnervort forhold til Vidfar, til Gud er vi samtifar<.
sige>Abba<<,
underbsrn,og nAr det her ikke drejer
dig sat fri til at tjeneog lyde vor himsig om ensegne,men de andresbgrn.
For den,der har ore at horemed,pla- melskefar.

