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Kærlighedens fest
Kirkeklokkerne ringer og annoncerer en af livets allerstørste festdage:
Kærlighedens fest. Kirkerummet er fyldt til bristepunktet og pyntet med
røde roser og levende lys. I koret venter gommen trippende og længselsfuldt
på sin smukke brud
I kærlighedens højsang beskriver Paulus
på skønneste vis kærlighedens væsen. Han
opfordrer sin menighed, de stridende korinthere, til at bilægge deres uoverensstemmelser og “iføre sig kærligheden” over for
hinanden. Her er det ganske vist Guds kærlighed til mennesket og ikke den romantiske
kærlighed mellem to elskende, han sætter
ord på.
Men Gud skabte mennesket i sit eget billede
og skænkede os kærligheden. I budet om næstekærlighed opfordres vi til at stræbe efter
at efterligne Guds kærlighed. Gud byder os
at bære hinandens byrder, at bære over med
hinanden og frem for alt at elske hinanden.
Det er det, brudeparret – uden forbehold og
uden tanke for sig selv – lover hinanden, når
de står foran alteret og modtager Guds velsignelse over deres ægteskab.
Mens Dannebrog bølgede i vinden, og kumulusskyer samlede sig for blot at drive bort
og give plads til solens stråler, ventede Niclas
Gregersen, Rosenvænget i Hørning, i fjor på
sin Barbara. Det var dagen, hvor de to modtog kirkens velsignelse over deres ægteskab.
Selvom Barbara og Niclas allerede for flere år
siden blev borgerligt viet, har de aldrig været
i tvivl om, at de ønskede en kirkelig velsignelse – når tiden var til det. For de ønskede
at bekræfte deres kærlighed for både Gud og
mennesker:

“Det er vigtigt for os at have en tredje part
som vidne på, at vi siger, at det er os to,” siger
Barbara, mens hun med pegefingeren viser,
at det er Gud, hun mener.
Det er tydeligt, at også traditioner har stor
betydning for parret og for familien. Barbara
bar på bryllupsdagen sin mors meget enkle og
smukke brudekjole. Og et af billederne i den
fint dekorerede bryllupsmappe viser Barbaras
far stå uden for kirken – en ulasteligt klædt
patriark, stolt over endelig at have fået lov til
at bortgive sin datter, som det sig hør og bør.
“Susanne holdt en suveræn prædiken – hun
formåede virkelig at gøre det til vores bryllup,” fortæller den “nyslåede” ægtemand.
Denne dag – Barbara og Niclas’ “rigtige”
bryllupsdag – står i parrets erindring som en
meget personlig og stærk oplevelse. En festdag, som de altid vil mindes med stor glæde,
for det var deres festdag: Kærlighedens fest.
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