
Dag 18 morgon

Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, 
den andre läknas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. 

Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.
Matt. 24:40-41.

Männen är båda ute på samma åker och i samma arbete. Den ene har inte alls bättre 
förutsättningar än den andre att bli upptagen, men ändå tas han upp och den andre 
lämnas kvar. Därmed är det sagt som sägs i bibeln på många sätt och på många ställen: En 
människas frälsning beror inte på människans görande eller låtande utan på Guds nåd 
allena.

Vart lämnas då de som inte tas upp? - De lämnas kvar i sin blindhet och i sitt andligen 
döda tillstånd, på samma sätt som judafolket. Och vi måste tillägga: liksom alla de dödas 
församlingar på jorden. Dessa tas inte upp i trons gemenskap och den himmelska 
härligheten.

Varför bara endel? Varför inte alla? - Därför att Gud inte vill att någon människa ska 
kunna berömma sig av sin egen förmåga, och för att det ska bevisas att makten och äran 
och tacksägelsen för allt tillhör Fadern allena. Eller m a o för att vår frälsning ska vara 
allenast av nåd och inte av förtjänst.

Ordet predestination, som betyder förutbestämmelse, är som ett rött skynke för de visa 
och kloka, men det är just det som Jesus talar om här. Herren Gud regerar enväldigt över 
hela sin skapelse utan att fråga någon till råds.

Det går oss illa om vi försöker disputera förnuftigt med honom. Vi må i stället lyssna till 
vad han säger genom Sonen i evangeliet, så att vi blir frälsta, så att vi inte likt de 
oförståndiga jungfrurna försummar Brudgummens ankomst till oss.

Gud, bevara oss från att följa vårt blinda förnuft och ifrågasätta det du gör i ditt fördolda 
majestät! Hjälp oss att i stället lyssna till din Sons röst, så att vi blir frälsta!


