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Tekst:I uk 2, 42-52.
Hvert er tog Jesuforaldre
til Jerusalemtil p[skefesten.Ogsi da han var blevet 12ir, drog de derop,
somdet var skik ved fevar
sten.Da pAskedagene
omme,og de skullehjem,
blev drengenJesusi Jerusalem,udenat hansforaldre vidstedet. I dentro, at
han var i rejsefolget,kom
de en dagsrejsefrem og
ledteefter ham blandt familie og bekendte.Da de
ikke fandt ham,vendtede

tilbage til Jerusalemfor at
ledeefter ham d6r; og efter tre dagefandt de ham i
templet,hvor han sad
midt blandt larerne,lyttedetil dem og stillede
dem sporgsmil.Alle, der
hsrte det, undredesig meget overhansindsigtog de
svar,han gav.Da foraldrenefik oje pAham,blev
de sl6etaf forundring,og
hansmor sagdetil ham:
,,Barn,hvorforgiordedu
sf,danmod os?Din far og
jeg har ledt efter dig og

veret engstelige."Men
han sgadetil dem: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bsr vr;re
hosmin fader?"Men de
forstod ikke, hvad han
sagdetil dem.SAfulgte
han med dem tilbagetil
Nazaret,og hanvar lydig
mod dem.Hansmor gemte alle ordenei sit hjerte.
Og Jesusgik frem i visdom og vakst og yndest
hosGud og mennesker.

ler hendes
Evangelisten Lukas tror ibenbart
si meget pi sine leseres dsmme- melske far.
kraft, at han uden omsvsb lader mig? Vidste
hosmin fadt
Maria sige til Jesus, da den forDet er dr
svundne l2-Arige dreng endelig er
hele taget u
blevet fundet i templet: "Din far og
jeg har ledt efter dig og veret engdet er ikke
pA Jesu lab
stelige".
mer. Det fo
Med "Din far" er der her naturligvis tenkt pi Josef - han, som net- ste ord af J
op ikke var Jesu far. PA tilsvarende der, i dine
mlde omtales Maria og Josef som ind" (Luk
Jesu "foraldre". Men Lukas ved ord, der er 1
dog selv bedre og forventer af sine liet pA den <
lesere eller tilhsrere, at de kan hu- det ogsA: >
ske, hvad han har skreveti kapitlet min fader h
forud. Moderen, der er tale om, er
byen, indtil
hende, som, da englen havde for- det hoje" ([
talt, at hun skulle blive med barn, avrigt ogsd
havde sagt: "Hvordan skal det gi
evangeliet,I
til? Jeg har jo aldrig veret sammen "Alt har mi
med en mand". Drengen,der er tale og ingen vec
om, er ham, om hvem englenhavde tagen Fader
sagt: ,Derfor skal det barn, der bliFaderen er,
ver fodt, ogsA kaldes helligt, Guds den, som So
ssn<. Det er denne dreng, denne for" (Luk 10
Drengen
hellige son, Guds son, vi som tolv6rig moder pi det hellige sted, i tem- fentlige fren
plet, i Jerusalem. Nir hans mor
under sin vi
Muiiu, a"l.t iii hamom rin. rgnJ stede Jesus
og hans fars, Josefs rngstelser, ta- opstandneJr
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h Lukas tror Abenbart
p sine leseres dsmme[n uden omsvsb lader
ltil Jesus, da den forJdrige dreng endelig er
ft i templet: "Din far og
ftefterdig og veret engt:
I fur* er der her naturbA Josef- han, som netfesu far. PA tilsvarende
ps Maria og Josef som
!re". Men Lukas ved
1". og forventer af sine
lilhsrere. at de kan hu|r trar skrevet i kapitlet
!'en, der er tale om, er
f.da englen havde forhkulle blive med barn,
[LHvordan skal det gA
p aldrig veret sammen
1.. Drengen,der er tale
pm hvem englenhavde
f-skaldet barn, der bliB kaldes helligt, Guds
I denne dreng, denne
$uds ssn. vi som tolvA;det hellige sted,i temhlem. N[r hans mor,
',til ham om sine egne
, Josefs engstelser, ta-

ler hendesson, Jesus,om sin himmelske far. "flysrfor ledte I efter
mig? Vidste I ikke, at jeg bsr vcre
hosmin fader?"
Det er de fsrste ord, Jesus i det
hele taget udtaler i evangeliet.Men
det er ikke kun i den fsrste replik
pi Jesu leber, ordet
"far" forekommer. Det forekommer ogsi i de sidste ord af Jesus,i korsordene:,Fa{er,, i dine hander betror jeg min
5nd" (Luk 23,46). Og i de sidste
ord, der er gengivet i Lukasevangeliet pi den opstandnesleber, findes
det ogsi: "Og se, jeg sender det,
min fader har lovet jer; men bliv i
byen, indtil I bliver ifsrt kraft fra
det hoje" (Luk 24,49). Det findes i
ovrigt ogsd omkring midtvejs i
evangeliet,hvor Jesus proklamerer:
"Alt har min fader overgivet mig,
og ingen ved, hvem Sgnnener, undtagen Faderen, og ingen ved, hvem
Faderen e,r, undtagen Ssnnen og
den, som Ssnnenvil ibenbare ham

for"(Lukrc,22\.

Drengen Jesus forud for sin offentlige fremtraden, manden Jesus
under sin virksomhed, den korsfestede Jesus i dsdens stund og den
opstandneJesus,som opfylder sine

lsfter til dem, der skal vare hans
vidner - i alle sit livs faser med et
,,far.. pi sine lcber. Med adressetil
sin himmelske fader. Fra fsrst til
sidst prcsenterer Lukas altsA Jesus
som Guds ssn. Ikke i den forstand,
at vi alle s6dan set er Guds sonner
og dotre. Men i den forstand, at han
er den enestiendeGuds ssn med en
enestiende bevidsthed om, at han
pi en specielmide er sendt af Gud.
For os andre ville det vcre gudsbespotteligt at sige om ens eget forhold til Gud: "Alt har min fader
overgivet mig..." Som Guds enestiende ssn er han i evangelierne
fremstillet som den lydige ssn. Efter at rssten fra himlen ved Jesu
dAb har proklameret: "Du er min
elskedeson, i dig har jeg fundet velbehag!" folger beretningen om fristelsen i srkenen. Med et "Guds
ssnu pA sine laber frister fristeren
Jesus til at vare den ulydige son.
Men han forbliver den lydige - sidan som han ogs6 forblev det i dsdensstund.
At han kom fra Faderen, var og
forblev og nu er hos Faderen, betYder, at der ogsi er godt budskab i
denne tekst for os. Hans umin fa-

der" kan blive vores "vor fader*.
Hans lydighed kommer os ulydige
til gode. Vi fir del i hans rettigheder som Guds son, sAledesat vi ogsA
og sammen med ham bAde mi og
tsr kalde den levende og hellige
Gud for vores fader. Ingen har vel
formuleret dette starkere, end Paulus gor det i Romerbrevet8,15-17:
"I harjo ikke fiet en ind, som giver
trallekir, si I atter skulle leve i
frygt, men I har flet den And, som
giver barnekir, ^og i den riber vi:
Abba. fader! Anden selv vidner
sammen med vores 6nd om, at vi er
Guds bsrn. Men nir vi er born, er
vi ogsfi arvinger, Guds arvinger og
Kristi medarvinger, si sandt som vi
lider med ham for ogs6 at herliggores med ham." Sidan er virkeligheden for den, der er og forbliver hos
ham, som havde et enestiende forhold til sin himmelske fader. Guds
kare bsrn vi blev pA ny! Gud er
nemlig alles fader - i Kristus. ,rErgerligt, at si mange synesat kunne
undvere Kristus. Kristi fader og
vor fader er nemlig en god far!

