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Simeon
havde
ventet i
virkelig lang
tid!
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Komfrit nr. 8

Har du nogensinde skulle fortælle
dine forældre noget super vigtig?
Og så siger de bare: ”ikke lige nu,
mor og far snakker lige…”, og så går
der bare rigtigt lang tid, før de er
færdige med at snakke? Det kan
næsten føles, som om du venter i en
evighed.
Eller måske går du her i adventstiden og venter helt vildt langt tid
på, at det bliver juleaften! Sådan
var der også en mand for mange år
siden, som hver dag gik og ventede
på noget. Faktisk gik han og ventede på noget hele sit liv.

Tænk at vente hele sit liv!

Han hed Simeon, og han ventede
på at se det menneske, som Gud
havde lovet ville komme for at
frelse jorden. Han ventede altså på
at se Jesus. Gud havde nemlig lovet
Simeon, at han ville få lov til at se
Jesus, inden han skulle dø.
Da Simeon var blevet en gammel
mand, tror jeg næsten, at han havde

opgivet håbet om at se Jesus. For
nu havde han altså ventet i virkelig
lang tid! Han havde ventet hver
eneste dag hele sit liv. Det er godt
nok lang tid! Men så en dag så han
Josef og Maria sammen med en
lille baby. Da Simeon så, at det var
Jesus, blev han meget glad. Så glad
at han begyndte at synge.

Én ting er helt sikker

Da Jesus var blevet voksen, og
var død på korset og opstået igen,
lovede han, at han en dag ville
komme tilbage. Det er noget, vi
stadig venter på i dag. Ligesom
Simeon skulle vente i lang tid, kan
det også være, at vi skal vente i lang
tid. Måske skal vi også vente, til vi
er gamle, før Jesus kommer tilbage til jorden. Eller måske endda
endnu længere tid. Men èn ting er
helt sikkert; hvis vi tror på Jesus, så
kommer vi til at se Jesus ansigt til
ansigt i himlen en dag.

