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Af Mikkel Wold 

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.  
Johannesevangeliet 2,1-11 

”En af de mest problemfyldte hændelser, der er beskrevet i 

Johannesevangeliet”. Sådan beskriver en engelsk teolog den fortælling vi har 

hørt om brylluppet i Kana.  1

 Teologen hedder Smalley, og citatet stammer fra Helge Kjær Nielsen: Kommentar til Johannesevangeliet, 1
2007,s. 123.



Og med ham har mange mennesker undret sig over den begivenhed, der er 

skildret i dagens tekst. En gådefuld og modsætningsfyldt fortælling, om 

Jesus, der deltager i et bryllup i en by ved navn Kana i Galilæa. Vinen slipper 

op, og efter en mærkværdig ordveksling med sin mor beordrer han nogle 

renselseskar fyldt op med vand, hvorefter vandet forvandler sig til vin. 

Tilmed, får vi at vide, en vin af en høj kvalitet som nu kommer til sidst i 

festen, hvor man normalt ville sætte den knap så gode vin frem, for på det 

tidspunkt måtte man jo forvente, at gæsterne var blevet så berusede, at 

alligevel ikke kunne smage den store forskel på god og dårlig vin, og så 

kunne man jo lige så godt spare lidt og give dem den dårlige. Men nu havde 

Jesus sørget for den gode vin til sidst i festen. 

Hvad skal man dog stille op med den fortælling, vil mange sikkert spørge 

sig. Men hvis man prøver at søge i selve ordvalget i fortællingen og se sig 

omkring andre steder i Johannes evangeliet, dukker der nu alligevel nogle 

ting op som forhåbentlig afklarer mysteriet.  

En del af afklaringen finder vi i det sidste vers i evangeliet. ”Dette gjorde 

Jesus som begyndelsen på sine tegn. Johannes er meget bevidst om, at det der 

sker her, ikke er et mirakel, men et tegn. Dem er der flere af i 

Johannesevangeliet, og dette er det første. De andre er også noget, der kan 

betegnes som mirakler, men som ifølge Johannes er meget mere end det. Det 

er for eksempel bespisningen i ørkenen, vandringen på søen, opvækkelsen af 

Lazarus. Syv i alt. Når de er tegn og ikke mirakler skal det forstås på den 

måde, at de peger mod noget andet. De er tegn på noget. Et tegn er ikke 

noget, der skal forstås som noget isoleret. Sådan er det også med denne 

søndags evangelium. Den vil sige noget, den peger hen mod noget, og derfor 



er det ikke bare en beretning i sig selv om et selskab, Jesus og hans mor 

engang var inviteret til. Havde den ikke været et tegn, og havde den ikke 

peget på noget andet og mere end selve begivenheden, havde den stort set 

ikke vist Jesus som andet end en slags tryllekunstner. 

Det helt grundlæggende for fortællingen er, at med Jesus sker der noget nyt. 

Det gamle bliver forandret. Med det, der sker ved brylluppet, åbenbarer Jesus 

sin herlighed, står der. Også med de andre tegn er der en gennemtrængning 

af en herlighed, der udgår fra Jesus. Både før og efter denne tekst er der 

udsagn om, at Jesus er Guds udsendte, og at med ham er der kommet noget 

nyt til afløsning for det gamle. Få vers inden denne tekst hører vi om, at 

Loven blev givet med Moses, men nåden og sandheden er kommet med 

Kristus. Og lige efter hører vi om det nye tempel, der rejses i stedet for det 

gamle, om den nye lærer, der i modsætning til Nikodemus kan svare på, 

hvordan et menneske kommer ind i Guds rige og så fremdeles med flere 

beretninger. 

Men det nye kommer ikke på en menneskelig befaling. Mennesket vil gerne 

have, at det nye Guds rige indtræder som en nyttig ting eller som noget, man 

kan opfordre til kommer. Sådan går det bare ikke, for Guds rige fremkommer, 

når Gud vil det. Og dets herlighed er en anden end denne verdens herlighed. 

Deraf den tilsyneladende kontante og respektløse afvisning af Jesu mor fra 

hans side. ”Hvad vil du mig, kvinde. Min time er endnu ikke kommet.” Først 

når timen er inde til den endelige herliggørelse, vil den indtræde i sit fulde 

omfang, men her er der kun en åbenbaring af herligheden på den måde, at 

Jesus viser sig som den, der afløser det gamle med det nye. Den gamle pagt 

er nu forbi, noget nyt er begyndt. Når det nye symboliseres med en overflod 



af vin, hænger det sammen med, at der på Jesu tid var forventninger om 

overflod af vin, når Davids rige skulle genoprettes, og når Messias skulle 

indtræde. Netop disse forestillinger kan meget vel have været til stede i 

bevidstheden hos dem, der lyttede til fortællingen og dem, Johannes 

henvendte sig til. Det er derfor heller ikke for ingenting, at Johannes placerer 

denne beretning som noget af det første. Ovenikøbet står der, at det er på den 

”tredje dag”, at Jesus åbenbarede sin herlighed for første gang, hvor det som 

bekendt var på tredje dagen efter langfredagen at han opstod i herlighed. 

Så når Maria irettesættes, er det udtryk for, at Jesus ikke er underlagt noget 

menneskes opfordringer og befalinger. Irettesættelsen lyder hårdere i vores 

oversættelse, end den er i grundteksten. ”Det skal du ikke tage dig af”, står 

der i Seidelinernes fremragende oversættelse fra 1974.  

Så fortællingen om brylluppet i Kana er meget mere end en fortælling om et 

mærkeligt mirakel i begyndelsen af Jesu offentlige fremtræden. Den er en 

skildring af, på hvilken måde Guds herlighed fremtræder i skikkelse af Jesus, 

og som en fornyelse og afsked med det gamle. De gamle renselseskar blev nu 

afløst af en overflod af vin. Ny vin er også andre steder i evangelierne et 

billede på det, Jesus kommer med. ”Ny vin på nye sække” f.eks. 

Alt det gamle er forbi, siger Jesus med denne beretning. På en mærkelig 

måde hænger vi alligevel ved det gamle. Vores surrogatreligioner, alt det vi 

forsøger at erstatte åbenbaringen med, er jo udtryk for den tendens. Når alt 

det med Jesus ikke bliver konkret nok, når vi savner denne verdens herlighed 

eller når vi gerne vil skrue Jesu budskab ind i vores egen forestillingsverden, 

og hellere vil tale om ham som en, der kommer med værdier eller en lære, så 

begår vi en fejl, som man så ofte har begået i kirkens historie. Engang kort 



efter at Johannes skrev sit evangelium, kom en af de største kriser i 

kristendommens historie i form af gnosticismen. Gnosis betyder viden eller 

lære, og gnosticismen var forsøget på at gøre Jesu forkyndelse til en særlig 

visdomslære, som det gjaldt om at tilegne sig. På den måde tænkte man at 

gøre kristendommen lidt mere tilpasningsduelig over for den græske 

tænkemåde, men samtidigt var man derved ved at ødelægge det hele ved at 

gøre det til en filosofi eller en lære for de særligt oplyste. Så er det også lettere 

at få det tilpasset dét, man i forvejen kender eller gjort det til noget, man 

gerne vil have det til at være. Men uanset om det er forsøget på at gøre Jesu 

forkyndelse til en filosofi eller man prøver at gøre det til terapi eller noget 

tredje, er det at fordreje budskabet. Derved kommer man til at give folk stene 

for brød. Helt at undgå denne fejltagelse når vi næppe nogensinde, men man 

kan gøre sit bedste for at være bevidst om trangen til at tilpasse tingene. For 

kun derved nærmer vi os at forstå det nye, Jesus kommer med, frem for at 

reducere budskabet til noget vi kender, og dermed gøre det til erstatninger 

for den egentlige åbenbaring.  

Jesus åbenbarede sin herlighed på en for alle synlig og forunderlig måde. 

Disciplene troede på ham, står der. Fra deres egne beretninger ved vi, at de 

også kunne tage fejl. Ikke alt havde de forstået fra første færd. Men troen 

begyndte med at de hørte og så Jesus og hans handlinger. Må det være sådan 

også med os, at vi ser hans herlighed og holder os til ham og hans gode ord 

til os.  

Mikkel Wold 


