
Dag 25 morgon

Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina
 tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter,
 en annan två och en tredje en talent, åt var och en efter hans förmåga. 

Sedan reste han bort.    
Matt. 25:14,15

Mannen representerar Jesus, Guds Son. Efter att ha fullbordat sitt återlösningsverk och 
grundat sitt rike på jorden, överlämnade han evangeliet om detta till människor för att 
förvaltas och föras vidare. 1 Kor. 4:1. Detta överlämnande av himmelrikets skatter till 
människor sker alltjämt så länge evangeliet förkunnas. 

Jesus for upp till sin Far och vandrar inte längre här i synlig gestalt. Talenterna represen-
terar inte jordiska gåvor. Sådana har ingen betydelse för Guds rike och får alltefter tillfälle
och lämplighet brukas eller lämnas oanvända. 1 Kor. 14:19. Ett dåligt förvaltande av 
jordiska gåvor kan Gud förlåta för Kristi skull och har därför inte de konsekvenser som 
nämns i Matt. 25:30. Talenterna är himmelrikets sanningar som innesluts i Kristi 
evangelium. Ett rätt eller fel förvaltande av dessa har konsekvenser för evigheten. Tron är
den rätta förvaltningen av dessa och otron den felaktiga.

Alla människor får inte Guds ord i lika mått, men alla som nås av evangeliet får ändå 
minst en sådan talent, en grundläggande insikt i Sanningen, som är en nyckel för fortsatt 
ingång i evangeliet. Åt någon kan ges stora insikter. En annan kan få kunskap i måttligare 
mängd. En tredje kan bli tilldelad endast någon enkel sanning, under det att den kristna 
läran i många andra stycken är som ett moln av obegripligheter för denna människa. Så 
förhåller det sig för många.

Mängden av erhållna sanningar är dock ingen väsentlig sak i sammanhanget, eftersom 
redan ett litet ord av Gud bär i sig hela nådebudskapet. Det är bara en fråga om att se Jesu 
frälsargestalt tydligare och mångsidigare eller dunklare och endels. Det är i varje fall fråga
om samma Kristus, som är frälsningen också för 'de fåkunniga'.

Tack, Gud, för ditt Ords himmelska skatter, och för att var och en av dem innesluter din 
stora kärlek till oss!


