Den Jesus Johannes kendte. Fra vand til vin. Kap. 2:1-11.
 Vi får ikke meget at vide om dette bryllup ud over at vinen slap op. Det ser ud til at Maria
havde et medansvar for brylluppet. I hvert fald er det hende, der henvender sig til Jesus med
problemet.
 Jesus afviser umiddelbart bønnen. Hans time er endnu ikke kommet. Timen er korset, hvor
Jesus vil løse vores virkelige problemer: Synden, døden og fortabelsen. Hvad ville du bede
om, hvis du kun havde én bøn? Make it to heaven!
 Brudgommen store problem. Jesu barmhjertighed mod ham og mod dig og mig.
 Hvad der var sket, hvis de havde taget sagen i egen hånd...Læs ”Før Amen” side 53+50-51
 Bønnens enkelhed: Bring behovet og problemet til Jesus. Og stol og vent på, at han tager sig
af det, selvom han ikke svarer positivt med det samme. Korsets vej: Vi må lære at bringe
problemerne til Jesus, når vores muligheder er udtømte. Kapitel 2: Ingen vin, kapitel 6: intet
mad, kapitel 11: Intet liv!
 Vinen symboliserer glæden (Sl. 104:15). Denne verdens glæde slipper op (1 Joh. 2:17), mens
glæden fra Jesus er varig. Jesus er ikke nogen festbremse, han gør ikke livet kedeligt.
 Hos Gud er der rigeligt. Karrene fyldes til randen! De seks kar med ca. 115 liter pr stk. giver
908 flasker vin! Ca 12 kurve tilovers ved bespisningsunderet. Gud vil sørge for os rigeligt til al
god gerning. Men hans nåde er også overstrømmende rig (Joh 1:16, Ef. 2:6-7).
 Karrene kan symbolisere vores tomme liv, som Jesus er kommet for at fylde. De kan også
symbolisere loven med dens renselsesforskrifter. At karrene blev fyldt til randen viser, at
Jesus har opfyldt loven fuldt ud. Men han har også forvandlet den til en ny pagt med sit
egen kærlighedens væsen. For kærlighed er lovens fylde (Rom. 13:8-10) og Jesus har fyldt
loven med sit kærligheds væsen og gerninger.
 Den bedre vin: Er første tegn på Jesu herlighed. Tegnene (otte i alt hos Johannes) skal vise,
hvem Jesus er. Fra vand til vin: Han er kommet for at give liv og overflod (Joh 10:10). Vinen
symboliserer Helligånden og det nye livs liflighed. Og ikke mindst glæden, som er
Helligåndens anden frugt (Gal. 5:22).
 Det var tjenerne og ikke skafferen eller brudgommen, der først fandt ud af, hvad der var
sket. Som Jesu tjenere får vi lov at opleve Guds virke. F.eks. kan bøn virke store ting i verden,
som verden ikke forstår, men vi forstår, at det er Guds virke.
Og vi er ikke kun tjenere, men også Jesu venner, som Jesus betror alt, hvad der er Guds plan
(Joh 15:15). Som ministre (tjenere) i Guds regering har vi både insigther-viden og
medindflydelse.
 Action Point: Inviter Jesus og hans disciple med i dit liv og bring alle dine problemer til Jesus.
Tjen ham og oplev derved hans virke.
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