2. søndag efter helligtrekonger
(I helligtrekongerstiden hører vi i kirken om begyndelsen på Jesu offentlige fremtræden)

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Jesus gør, som han siger.
Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også
Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu
mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »Hvad vil
du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« Hans mor sagde til
tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.«
Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse
og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med
vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det
hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på
vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det
vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen og
sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har
drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«
Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og
åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.
Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 2 vers 1-11

Slut med noget for noget
Søndagshilsner kan være kedelige. Prædikener kan være kedelige. Det er ikke
Guds skyld. For når Jesus fortæller om Guds rige, er der bud til alle sanser. ”Se

hvad det er jeg vil”, siger Jesus og skænker den bedste vin op for glade
bryllupsgæster. Forstå ved denne fest, smag på denne vin, hvad det er for et
liv Gud vil give jer.
Beretningen om brylluppet i Kana er fortalt for at give os livet. Jesus gjorde
noget, der i sig selv i situationen gav god mening, men samtidig var
handlingen et tegn, som fortæller os noget om Gud og vores liv.
Tegnet peger på, at det fuldkomne ikke altid kommer først. Gud har gennem
tiderne talt ved sine profeter. Gennem deres ord har troende mennesker
kunnet drikke af Guds vin. Men Guds fuldkomne vin, den fulde sandhed om
ham og os er først kommet med Jesus Kristus.
Mens de ved festen forundres over, at vinen pludselig smager bedre, mens de
glæder sig over, at hele festen har fået et løft, lytter vi til, at Jesus kan give
vores liv det løft, gøre det til den fest, som er hans eget livs mening.
Før Jesus var religion en noget for noget religion. Den Gud, som Jesus lærer os
om, giver ikke kun sin vin til dem som har gjort de rette ting. Han giver sin
vin, for at vi i vores glæde skal gøre de rette ting.
Det nye med Jesus er slet og ret tilgivelsen og kærligheden. I har hørt, at der
er sagt, siger Jesus: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger
jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres
himmelske faders børn, for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader
det regne over retfærdige og uretfærdige. Det nye ved Jesus er, at han lærer
os at bede: Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Vi smager
den nye og bedre vin, når vi tør vælge tilgivelsen. Tør tage imod den fra Gud
og tør give den videre til andre.

