PREKEN
1.

BIBELTEKSTEN

Johannes 2,1-11 – bryllupet i Kana:
Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, 2 og Jesus og disiplene hans
var også innbudt. 3 Da tok vinen slutt, og Jesu mor sa til ham: «De har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva
har du med mitt å gjøre?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» 5 Men hans mor sa til tjenerne:
«Det han sier dere, skal dere gjøre.» 6 Nå stod det noen vannkar av stein der, slik skikken var etter
jødenes forskrifter om renselse. Det var seks kar, og hvert av dem tok to eller tre anker. 7 «Fyll karene
med vann,» sa Jesus. Og tjenerne fylte dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren,» sa
han. De bar det til kjøkemesteren, 9 og han smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor
den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da bad han brudgommen
komme 10 og sa: «Andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kommer de med
den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» 11 Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i
Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

2.

GJENFORTELLE

Jesus er bedt på fest. Det høres jo ganske kult ut. Men når det viser seg at morra hans er på den samme
festen så er det kanskje ikke like kult. Det er en bryllupsfest så det er nok noen i familien eller bekjente
som har fest. Disiplene til Jesus er der også, de var tolv. Dermed vet vi om 14 av gjestene allerede og
når vi etter hvert skal se hvor mye vin som var tilgjengelig så tror jeg nok dette var et stort bryllup
med kanskje flere hundre til stede?
Så skjer noe av det pinligste som kan skje på en fest – de går tom for drikke, for vin. Det er pinlig å ha
huset fullt til fest og så gå tom for drikke. Da begynner mor Maria å mase på Jesus. Jesus sier på en
måte: Slapp av mutteren! Ikke mas sånn! Jeg ordner meg sjøl. Jeg er jo tross alt 30 år. Men mutteren,
Maria, gir seg ikke og går til tjenerne og sier at de skal gjøre som han sier. Og da må liksom Jesus
sette i gang, da. For det er hektisk aktivitet og sikkert litt småpanisk på bakrommet når de nå er i ferd
med å gå tom for vin.
Jesus ber de fyll opp 6 svære kar med vann. Oppimot 100 liter går det i hver. Og så ber Jesus dem ta
det med til han som styrer kjøkkenet. For å smake på drikken. Det at tjenerne gjør det Jesus sier viser
at Jesus nok allerede var kjent som en annerledes mann. En profet, en gudsmann. For du fyller ikke et
kar med vann, øser om et glass, og serverer det for selveste kjøkemesteren som desperat trenger mer
vin til et par hundre gjester uten at du har stor respekt for han som ber deg gjøre det.
Og ganske riktig. Vannet er blitt til vin. Og god vin. Jesus har tydeligvis sans for god drikke. Og nok
drikke. Drøyt 500 liter vin bør holde en stund, ikke minst når den forberedte vinen allerede er drukket
opp. Kjøkemesteren kaller på brudgommen og melder at saken er løst seg. Tjenerne vet hvordan.

3.

FRA VANN TIL VIN

Dette viser at Jesus bryr seg om mer trivielle problemer vi mennesker kan komme opp i. På Jesu tid
fantes det nok av religiøse fanatikere og asketiske bevegelser som ville vært himmelfallen over at en
profet og gudsmann ville gjøre vann til vin. Og så 500 liter da! I dag sies det litt overdrevet om
vestlands kristne når det gjelder Jesus sitt forhold til alkohol: ”Vi veit det, men likar det ikkje”.
Jesus gjør altså vann til vin. Ikke helt enkelt å tro er sant. Men det er for meg som med alle undrene
Jesus gjør: Når jeg først tror at det finns en skaper, at det finns en skapervilje og skaperkraft, bak
skaperverket, så er det jo ”a piece of cake” å gjøre vann om til vin. Når jeg aner litt av skaperverkets

utrolige sammenhenger, vare balanser og usannsynlige kompleksitet, så blir et under av Jesus et lite
blunk fra en smilende Gud og skaper.
Jeg skulle gjerne opplevd i bønn til Jesus at vann ble til vin. Da kunne vi spart oss penger til altervin
om ikke annet. Men jeg har opplevd selv og hørt fra andre hvordan Jesus har endret ting i deres liv.
Gitt folk et nytt liv. Ikke minst de som har fått for mye vin eller andre rusmidler, og som Jesus har satt
fri fra deres avhengighet. For dem har Jesus vært en kraft som har hjulpet dem ut av et mørkt
rushelvete. Et motsatt alkohol under: Fra vin til vann kan du si.

4.

GULL AV GRÅSTEIN

Jesus kan gjøre gull ut av gråstein som ingen annen. For viktigere enn at vann blir foredlet til vin er at
mennesker som du og jeg, blir foredlet til det gode. Til tro, håp og kjærlighet. Bibelen snakker om at
steinhjertene byttes ut med levende hjerter. Ingen som Jesus har tent et ønske i meg om å få være
foredlet vare. Ingen som han har inspirert meg til å være en som sprer tro, håp og kjærlighet i vår
verden. Det ønske er det Jesus som har tent i meg, og så utrolig mange andre. Han har tent det med
den han var. Måten han møtte mennesker på, fortalte om Gud, livet, tro, håp og kjærlighet. Det kan vi
lese om i bibelen. Men i tillegg så møter han meg også når jeg i dag leser og ber til han. Han er konge
til å gjøre gull ut av gråstein. Å foredle mennesker og hjertene våre.
Jeg sier ikke at dette er lett og en enkel ”make over” som gjør oss fullkomne. Nei. Livet er en kamp,
ikke minst inn i oss, men også rundt oss. Hvor det er mye som vil bryte ned. Og som gjør at det ikke
går så veldig fort med å gjøre gull ut av gråstein. Å endre seg er ofte seig materie. Derfor må vi
oppmuntre hverandre og heie på hverandre. Å ikke minst samles her i kirka for å få hjelp, inspirasjon
og kontakt med han som gjør vann til vin og gull av gråstein.

5.

STENGT PGA OMBYGGING

I dag har vi døpt Anne Sofie og Sebastian. Om 14 år sitter de her med saggebukse lagt ned på låra,
caps, eller med bar navle og et par kilo sminke på. Og dere konfirmanter er midt i en alder hvor dere
burde ha en lapp i panna hvor det sto: Stengt pga ombygging. Dere er i en skikkelig forvandling. Jeg
har barn selv fra 16, i dag!, til 11 og syns det er kjempespennende å følge med i disse årene. Det er
som om hele systemet er i endring til tider. Det kan jo være nokså slitsomt for noen og enhver også.
Men det er ikke en forvandling fra vann til vin, eller gråstein til gull. Dere er allerede gull. Men dere er
i endring.
Og som en del av denne utviklingen skal dere i dette året få være konfirmanter. Lære om Gud, og bli
kjent med hva kristen tro er og betyr for mennesker i dag. Kjempespennende tid for dere.
Kjempemulighet til å bli finne ut av tro, livets store spørsmål og i særdeleshet hvem Jesus er.

6.

Å FÅ ØYE PÅ JESUS OG TRO PÅ HAN

For fortellingen om Jesus som gjør vann til vin har en hensikt. Johannes kaller det et tegn. Et tegn om
noe mer. Et hint, et signal, om at her finns det noe mer. Det er at gjennom Jesus har himmelkreftene,
Guds god makt, kommet til jorda og oss mennesker på en ny måte. Den siste setningen sier: Han
åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Jesus viser i et glimt noe av hvem han er.
Heftig. Herlighet kaller Johannes det. Han har vel sine ord i behold om en som kan gjøre vann til vin.
Gull av gråstein. Og disiplene trodde på han. Det gjorde ikke alle etter hvert. Særlig de religiøse
lederne ble provosert og beskyldte han for å være djevelen. Og planla dødskomplottet mot han.
Den utfordringen er den samme for oss i dag. Å få et glimt av Jesu herlighet. Å få øye på litt av hvem
han er. Og tro på han. Ikke avvise han. Det er jo et godt bilde på konfirmanttiden dere nå er i gang

med. At dere skal få øye på Jesus og hans herlighet, og tro på han. Bli kjent med han og den kristne
tro. Og det kan kanskje også være en utfordring til dere konfirmantforeldre og flere av oss andre. Å
teste ut dette med Jesus og kristen tro litt mer. En ny test i voksen alder. Følge gjerne med
konfirmantene på noen av gudstjenestenes utover de tre faste som denne i dag. Trenger ikke sitte ved
siden av konfirmanten nødvendigvis. Jeg tror dere her i Fjellhamar kirke vil møte en annerledes
konfirmantarbeid enn da dere konfirmerte dere. Og jeg tror dere vil møte en annerledes gudstjeneste,
og trosformidling. Så velkommen til å få øye på Jesus, mannen som er ekspert på foredling, på en
kanskje ny måte her hos oss i tiden fremover.

