
Dag 2 Afton

Du har sparat det goda vinet ända till nu.
Joh. 2:10

Genom att ge sitt nya vin först när vårt gamla är slut
vill Gud säga att hans tid att hjälpa är inne först när
alla våra egna möjligheter är slut.

Just så som det gick till vid detta bröllop leder
han oss var och en, så att vi blir varse vår begräns
ning  för att han ska kunna visa oss, att han hjälper
när vi behöver hans hjälp. Så länge vi tycker, att vi
klarar oss på egen hand, kan han inte visa oss att
han har omsorg om oss.

Men händelsen är också en bild av Guds hand
lande med oss ifråga om vår frälsning och salighet:
På grund av vår syndfullhet är vi helt hjälplösa ifrå
ga om vårt förhållande till Gud. Gud kräver fullkom
lig renhet och rättfärdighet av oss, för att han ska
kunna godkänna oss och höra våra böner.
Och just för vår andliga hjälplöshets skull sände
han Jesus till jorden. Jesus tog på sig vår synd och
led dess straff. Han svarar nu för oss inför sin Fader
i himmelen.



Vi får alla i likhet med Maria säga till Gud rakt
på sak: "Nu är mina möjligheter slut." Då är hans tid
inne att visa oss sin barmhärtighet  vad det än gäller.

Men vi har svårt att erkänna vår oförmåga,
särskilt på det andliga området. Det ligger i vår na
tur att in i det sista hålla fast vid tron på oss själva.
Vi älskar inte Gud, utan oss själva.

Det krävs därför att Guds Ande säger sanning
en åt oss och krossar vårt falska självförtroende, för
att vi ska kunna se Guds under i Jesus Kristus.

Därför behöver vi också angående oss själva sä
ga till Herren Jesus hur det är ställt med oss. Och då
är hans tid inne att undervisa oss om sitt himmelska
vin, syndernas förlåtelse, som skyler alla våra brister
och ger oss det himmelska bröllopets glädje i hjärtat.

Just som jag är i denna stund,
så kall och död och ond i grund
att finna allt som fattas mig
i saligt överflöd hos dig 
jag kommer, o Guds Lamm.
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