Dag 2

Morgon

Jesu mor sade till honom: "De har inget vin"
Joh. 2:3.

Värdfolket hade plötsligt kommit i en besvärlig situation
genom att bröllopsvinet hade tagit slut. Men Maria visste
råd. Hon vände sig till Jesus med de enkla orden 'De har
inget vin', och han skaffade vin åt dem genom ett under.
Jesus visade genom detta under, att Gud inte hjäl
per bara ifråga om andliga svårigheter och sådant som gäl
ler liv och död. Han bryr sig också om våra vardagliga och
jordiska bekymmer. Men samtidigt pekar Jesus genom und
ret på det nya andliga vinet, som han hade kommit för att
ge åt världen.
Himmelriket liknas i bibeln vid ett bröllop, som
Gud Fader har ordnat för sin Son, och bruden är vi män
niskor, som Sonen har köpt åt sig med sitt blod som löse
penning. Bröllopsvinet är syndernas förlåtelse genom Jesu
utgjutna blod. När vi tror evangeliet om våra synders för
låtelse, dricker vi det himmelska vinet och känner lättnad i
vårt samvete och himmelsk bröllopsglädje i hjärtat.
Vinet på bröllopet i Kana var från början bara vat
ten. Också det är en bild, nämligen av dopets vatten.

När Jesus befallde dem att bära fram drycken, var det
inte längre vatten utan vin. På samma sätt i dopet: När
Gud lägger sitt ord till dopvattnet, är det inte längre ba
ra vatten utan innebär evigt liv och gemenskap med Gud
genom Jesus.
Jesu himmelska vin, syndernas förlåtelse genom
hans död i vårt ställe, dricks inte bara vid något enstaka
tillfälle utan ges åt oss som daglig dryck. Det är Jesu ön
skan, att vi skulle njuta det från tidig morgonstund och
till dess vi somnar på aftonen.
Det himmelska bröllopet med Gud och hans Son är
en ständig fest, som börjar härnere på jorden genom tron
och fortsätter i evighet. Och alla är bjudna. "Den som törs
tar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten
för intet." Upp. 22: 17.
Här flödar livets vatten
från Guds och Lammets tron.
Här ges oss himlaskatten,
det bröd som är Guds Son,
hans blod som för oss runnit
för all vår synd och skam.
Här har vi Livet funnit
i Frälsaren,Guds Lamm.

