Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

2. søndag alminnelige kirkeår C

Evangelium: Joh. 2,1-11
På den tid stod det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der; og også Jesus ble innbudt til
bryllupet sammen med sine disipler.
Da de nå slapp opp for vin, sier Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» Jesus svarer henne da:
«Kvinne, hva ber du meg om? Min time er ennå ikke kommet.» Men hans mor sier til tjenerne:
«Gjør bare alt hva han sier til dere.»
Nå stod det seks vannkrukker av sten der, til bruk ved de jødiske renselser; hver av dem rommet to
eller tre anker. Jesus sier til dem: «Fyll krukkene med vann.» De fylte dem til randen. Han sier så:
«Øs nå opp, og bær det frem for kjøkemesteren.» De så gjorde.
Kjøkemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin, uten å vite hvor det var kommet fra, – bare
tjenerne, de som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte kjøkemesteren på brudgommen og sa
til ham: «Alle andre setter først den gode vinen frem, og venter med den ringere til folk er blitt
omtåket; men du har gjemt den gode vinen til nå.»
Dette første jærtegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Slik åpenbarte han sin herlighet; og hans disipler
kom til tro på ham. Deretter drog han ned til Kapernaum, i følge med sin mor, sine brødre og sine
disipler, men ble der bare noe få dager.

Øvrige lesninger: Jes 62,1-5, 1. Kor 12,4-11

Refleksjon og hovedbudskap
Bryllupet i Kana er en meget sentral evangelietekst, som er dypt eukaristisk. Teksten er også veldig
mystisk; hemmelighetsfull. Dette er beretningen om Jesu inngang til sitt virke som omreisende
forkynner i Det hellige land – en lengre reise som, imidlertid, endte på korset på Golgata om lag
tre år senere. Før dette hadde Jesus stått frem som forkynner ovenfor en engere krets som,
utenom hans nærmeste familie, besto av folk i Kapernaum og hans egne disipler. Men etter denne
hendelsen vi leser om her, reiste Jesus ut for å forkynne Guds rike åpent for de brede lag av Israels
folk. Brudeparet i Kana, som Jesus, hans mor og disipler deltok som gjester hos i bryllupet deres,
blir vi egentlig ikke så godt kjent med i denne teksten. Vi vet bare at de var der på festen. Dette var
deres bryllup, deres feiring av inngangen til det livet de skulle begynne sammen i ekteskapet. Et
bryllup er initiasjon til et nytt liv for bruden og brudgommen. Ekteskapet er et liv de to skal skape
sammen med hverandre og på egenhånd. Bruden og brudgommen grunnlegger noe nytt sammen,
de skaper et nytt liv. Og i ekteskapet er mennesket deltagende i Guds skapelse på en helt spesiell
måte. Derfor er ekteskapet et av de syv sakramenter i Den katolske kirken. Også for Jesus, som var
gjest i dette bryllupet, ble dette en initiasjon. Bryllupet i Kana er initiasjonen til Jesus liv som
forkynner av Den nye vin.
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Vi vet at når en brud og en brudgom skal gifte seg, er det mange av dem som er nervøse og
kjenner at de «gruer seg». Og noen synes kanskje at det er litt rart eller upassende at de kjenner
det slik, for når det er bryllup så skal man jo bare være boblende glade og vilt forelsket. Men
egentlig er det ikke så rart at brud og brudgom kjenner på alvoret i situasjonen, for et bryllup er i
virkeligheten en alvorlig handling også – og ikke bare en trivelig anledning for å slå hæla i taket.
Brud og brudgom går inn i sitt livskall. De skal gi det aller ypperste av seg selv som menneske til
den andre og til verden – hver dag gjennom hele resten av livet. De skal ta opp sitt kors og bære
det til Golgata. Livet krever i virkeligheten det aller ypperste av hver enkelt. Og for en brud og en
brudgom blir dette veldig tydelig og nært, når de går inn i kallet sitt som mann og kvinne.
I bryllupet i Kana tok Jesus også på seg brudgomskapet. Det var en annen type brudgomskap enn
den som gifter seg med et annet menneske. Jesus blir brudgommen av den nye vin, som han selv
skaper, på oppfordring fra sin mor, Maria. Dialogen mellom Maria og Jesus lar oss ane at Jesus
kanskje gruer seg til dette øyeblikket. Han har kanskje ikke så veldig lyst. Og det kan vi forstå, når
vi vet hvilket kall Jesus gikk inn i. Også Maria visste godt hvilket kall Jesus hadde fra begynnelsen
av. Hun vet at Jesus skal gå den veien som går via korset og Golgata. Og det er veldig vondt for
Maria å vite det. Likevel lar hun Jesus gå til sitt brudgomskap, og hun oppfordrer ham til å gjøre
det. Når hun hører at brudeparet de er på fest hos har gått tom for vin, ser hun muligheten som
åpner seg for hennes sønn, og hun legger til rette for at Jesus kan gripe sjansen til selv å stå frem
som brudgom, han også. Hun holder ikke sønnen sin igjen, hun er ikke en egoist. Maria utviste
alltid et slikt mot og en slik visdom, og det var helt avgjørende at hun gjorde det. Derfor ærer vi
katolikker henne alltid. Uten henne hadde ikke Jesus kunnet frelse verden. (I rosenkransen er
Bryllupet i Kana nr. 2 av Lysets mysterier.)
Men hva er den nye vin, som Jesus ble brudgom av? Den nye vin er den nye pakten som Gud
innstifter med menneskene. Dette skjer i og med Jesu død på korset og hans oppstandelse fra de
døde. Hver den som tror på brudgommen, som er Jesus, er invitert til hans bryllupsfest i Guds rike
der han serverer oss den nye vin – som også er å forstå som hans eget blod, eller ham selv. Alt
dette er et bilde for oss på den kjærligheten Gud gir til mennesket, og som vi kan velge å ta imot
og la oss omskape av til et helt nytt liv i Kristus – som er kvalitativt helt annerledes enn vårt gamle
liv.

1. Innledning/åpning
På forhånd har søndagsskolelæreren satt opp et alterbord med duk. På bordet skal det ligge/stå et krusifiks,
et lys, fyrstikkeske og en bibel. Denne gangen kan du også sette to glassflasker eller mugger med saft på
bordet. I den ene flasken/muggen skal det være rød saft som er «gammel», som du blandet dagen før og
har latt stå ute på benken natten over. Du kan også ha oppi litt eddik i denne saften, for å gjøre den litt
ekstra «spesiell» i smaken. I den andre flasken/muggen kan du ha frisk rød saft som du blander rett før
søndagsskolen begynner.
Når barna kommer til søndagsskolerommet, setter de seg i en halvsirkel rundt alterbordet. Begynn med
lystenning og korstegnet mens vi sier: «I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn». La gjerne en som
nylig har hatt bursdag komme frem og tenne lyset. Hjelp med fyrstikken, hvis det trengs.
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2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Les høyt gjennom dagens evangelietekst for barna. Så kan dere synge en sang.

Deretter gjenforteller og forklarer du teksten for barna med egne ord, ved hjelp av refleksjonsteksten
ovenfor (punkt 1). Begynn gjerne slik: «Dette er noe som skjedde med Jesus før vanlige folk i Det hellige
land visse hvem han var, før han begynte å bli berømt og veldig kjent blant folk. Da var Jesus gjest i et
bryllup, og da gjorde han et meget spesielt under der. Er det noen her som har vært i et bryllup noen gang?
[...]» Bruk enkle kostymer, hvis dere har dette, og la noen av barna spille rollene som brudeparet, Jesus,
Maria, tjenerne og kjøkemesteren, etter hvert som søndagsskolelæreren gjenforteller historien. Resten av
barna er disipler og andre gjester i bryllupet. Når «bryllupet» starter, la først alle få smake på «den gamle
vinen», som er den gamle saften du har med. Husk å ha nok engangsbegre med til dette. Spør barna hva de
synes om smaken? Den er jo gammel, men er den litt god allikevel? Eller smaker det vondt? Hva synes dere?
Etter at Jesus på mystisk vis har stått frem som brudgom i fortellingen, får alle smake på den nye vinen,
som er den friske røde saften du har stående på bordet. Spør: Hva synes dere? Er den god? Bedre enn den
gamle saften?
Til slutt forklarer du: «Det Jesus gjorde i bryllupet var litt hemmelighetsfullt. Han gjorde et tegn som har å
gjøre med hvem han egentlig er. Etter denne hendelsen gikk Jesus inn i en ny del av sitt liv; han begynte å
reise rundt i det hellige land, og holdt taler for mange mennesker og helbredet mange og gjorde mange
under. Dette holdt han på med en god stund. Men det gikk ikke så veldig lenge før han ble korsfestet og
døde. I messen feirer vi eukaristien til minne om dette. Jesus innstiftet eukaristien som et tegn for oss på
den nye pakten han har innstiftet. Den har han innstiftet i brød og vin, som i messen blir hans kropp og blod
for oss – som han gav oss da han døde på korset. Hver gang vi feirer messen, kan vi ta imot Jesu kropp og
blod som han gir for oss. Og i lys av det som skjer i messen, kan vi kanskje også forstå mer av det tegnet
som Jesus gjorde da han skapte den nye vinen i bryllupet i Kana. Vi trenger ikke si så mye om det nå. Vi kan
bare tenke på det.»

Syng en sang.

3. Sanger
Bli kjent med Jesus (Adoremus 82)
La oss vandre i lyset (Adoremus 216)

4. Avslutning
Vi ber velsignelsen sammen og går rolig tilbake til kirken.
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