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ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Livets källa

Söndagens text visar en sida av Jesus - som för många år sedan -  gjorde
mig mycket överraskad. När gästerna på ett bröllop blivit uttalat berusade,
då …! gör Jesus ytterligare sex hundra liter vin! Med utsökt kvalitet.

Bröllopsvärden skäller ut brudgummen. Att han kastar pärlor för svin: 
»Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna
börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.«  

Uttrycket ”kasta pärlor för svin” är hämtat från ett samtal Jesus hade med
sina lärjungar:

Matt 7:6 Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor
åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Varken en hund eller en gris förstår vad som är värdefullt. Så är det även
med oss människor. Demokratins högborg – USA – är hårt ansatt av ode-
mokratiska krafter. Det vi trodde alltid finns, visar sig vara mycket allvar-
ligt hotat. En förmodat egotrippad människa i maktställning, kan ha startat
en process som omformar USA till 30-talets Tyskland.

Kyrkan har ”alltid funnits mitt i byn”. ”… När jag blir gammal, skall jag
gå till kyrkans gudstjänster …” Ett litet protein omöjliggör nu en sådan av-
sikt. På bara några dagar blev min och din framtid uttalat osäker.

Ett större under än vinundret, genomförde Jesus på påskdagen. Som Guds
son, genomförde han försoningen mellan Gud och människor.  Som Guds
son, tvingade han döden till underkastelse genom att uppstå från de döda.

När de första lärjungarna gick ut och förkunnade budskapet om Jesu förso-
ning, så utvaldes – bland alla andra - Paulus och Timotius att få höra kal-
lelsen. I dag sker det på samma sätt: 

Just du är utvald och kallad, när du blir berörd av Guds ord:

2 Tim 1:9-10 Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte 
på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han 
skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit 



uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat 
döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet

När du blir berörd av Guds ord, så kommer tankar såsom: ” … Inte nu, en
annan gång. ...” Kom ihåg: Sådana tankar är inte gudomliga!

Jesus gjorde 600 liter vin till gäster, som var för berusade för att förstå vil-
ket under de tog del av. Jesus offrade sitt eget liv – genomförde försoning-
en – för hela mänskligheten. 

Mänsklighetens tekniska kunskap kan på ett berusande sätt förblinda oss.
Gud har gett oss ett evighetserbjudande. Genom att se på Guds ord som sa-
gor, eller göra sig lustig över dess innehåll, väljer man en gudlös evighet.

Stegen in i Jesu gemenskap vilar på hans löfte:
Matt 10:32 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall
jag kännas vid inför min fader i himlen.

Trampa inte på Jesu försoningsgärning. Säg inte ”… en annan gång …”.
Du bestämmer vad du vill med varje dag.  Gudlöshet eller  lärjungaskap,
med självinsikten: ”Jesus, jag är beroende av din försoning och vill leva
som din lärjunge!” 

Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelium:

Joh 2:1-11 På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu
mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vi-
net tog slut, och Jesu mor sade till honom: »De har inget vin.« Jesus sva-
rade: »Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.« Hans mor
sade till tjänarna: »Gör det han säger åt er.« Där stod sex stora stenkärl
för vattnet  till  judarnas reningsceremonier; vart  och ett  rymde omkring
hundra liter. Jesus sade: »Fyll kärlen med vatten«, och de fyllde dem till
brädden. Sedan sade han: »Ös upp och bär det till bröllopsvärden«, och
det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom
han inte visste varifrån det kom – men det visste tjänarna som hade öst
upp vattnet – ropade han på brudgummen och sade: »Alla andra bjuder
först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade.
Men du har sparat det goda vinet ända till nu.« Så gjorde Jesus det första
av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet,
och hans lärjungar trodde på honom.


