
Dag 26 afton

Även den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag visste, att du är en hård 
man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så 
jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade 
honom: Du usle och late tjänare!Visste du, att jag skördar där jag inte har sått och samlar in 
där jag inte har strött ut? 

Matt. 25:24-26

I människors ögon har himmelrikets talenter inget värde. För dem är det ren dårskap. 1 
Kor. 2:14. Därför vill man varken ta emot dem eller förvalta dem. Det pund som mannen 
hade fått var just kännedomen om Gud som en sträng man, som kräver långt mer än 
människan förmår betala. Mannen reagerade alldeles som människor gör av naturen. Han 
faller inte till föga och begär nåd och förskoning, vilket han skulle ha fått för Kristi skull. 
Istället framhärdar han i att själv vilja kunna betala sin omätliga skuld och Guds krav. 
Hans fruktan för Gud ledde inte till underkastelse utan till flykt.

Mannen blir inte motsagd av sin Herre. Guds krav är helt omöjliga för oss att uppfylla. 
Han har inte gett oss möjlighet att själv ta oss ur den syndens fördömelse, vari vi hamnat 
genom syndafallet. En annan sak är att han själv vill frälsa oss därifrån och har gjort det 
genom Sonen Jesus Kristus. 

Det är likaså sant att Gud kräver tro av alla som får del av evangeliet, trots att han efter 
sitt fördolda rådslut av evighet har utvalt endast vissa människor till att bli väckta till tro 
på evangeliet. Joh. 6:65. Rom. 9:11,18. Men mannen tog detta som ett argument mot Gud 
och ett försvar för sin otro, såsom många under Jesu jordevandrings tid också gjorde. Joh. 
6:66. Argumenten är desamma än idag: 'Om allt beror på Gud och hans vilja, vad gör man 
då med eget ansvarstagande? En sådan Gud vill vi inte tro på.'

Det går inte att argumentera mot Gud själv. Han är upphöjd över allt och alla i sitt 
fördolda majestät. Han är den högste domaren, och ingen kan få rätt mot honom. Job. 
36:23 f, Rom. 9:20,21. Den som inte tar vara på evangeliet om Sonen måste stå till svars 
för sin otro. 

Bevara oss, Gud, från att försöka disputera med dig om det som du inte har uppenbarat 
för oss! Hjälp oss i stället att ta fasta på budskapet om frälsningen i din Son!


