
Dag 17 afton

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 
Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta 
ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden
 kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer.

Matt. 24:37-39        
  

Likasom bara Noa och hans husfolk blev räddade undan floden och alla andra omkom i 
dess vågor, så ska det vara också när evangeliet om syndaförlåtelsens rike förkunnas. Bara 
några få kommer att lyssna. Alla de andra hör visserligen med sina öron, men hör ändå 
inte och förstår ingenting och går så evigt förlorade. 'De är som agnar, som blåser bort 
från tröskplatsen.’ Hos. 13:3. Evangeliet är som en tröskplats, där vetet skiljs från agnarna.

Denna skillnad, mellan dem som lyssnar och dem som inte gör det, kan inte bero på 
människorna själva, eftersom alla efter syndafallet är lika fördärvade och oförmögna att av
sig själva ta emot andligt tal. Paulus skriver om detta: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. 
Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit och blivit odugliga. 
Ingen finns som gör det goda, ingen enda. Rom. 3:10 f.

Ingen av oss gör heller skäl för att få ögonen öppnade. Vi är beroende av Faderns nåd och 
välsignelse. Det var han som gav tron åt Noa och undervisade honom om frälsningen. Det
var Gud själv som genom sin Ande verkade Ordets mottagande i hans hjärta, så att han 
började bygga sin båt. Och så verkar Gud också vid evangeliets förkunnande. 

Tack, Gud, för att du inte gör skillnad på oss på grund av något hos oss, utan frälsar oss av 
nåd efter ditt eget behag. Om jag som syndare måste välja mellan gott och ont, skulle jag 
välja det onda. Därför tackar jag dig för att du har utvalt mig till frälsning! 


