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Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta 
brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina 
lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med 
sina lampor.

Matt. 25:1-4

Jesus använder en dåtida bröllopssed som grund för en liknelse. Då, det vill säga när 
himmelriket förkunnas, alltifrån Jesu uppståndelse. Då kommer det att vara som när tio 
jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Vi människor är andligt 
sett jungfruliga i förhållande till himmelrikets budskap, så länge det inte har berört oss. 
Brudgummen är Jesus, som kommer till oss i nådens evangelium för att ta oss in i sitt rike 
och sin gemenskap.

För att vi då ska kunna känna igen honom andligen och inte ta miste på grund av alla 
villoläror, måste vi ha en ljuskälla, som vi kan rikta mot honom, så att vi ser honom med 
vår tros öga. Jesus talar i bergspredikan om ögat som lampa: Ögat är kroppens lykta. Matt. 
6:22. Han åsyftade då, liksom här, vårt andliga seende.

En vanlig enkel oljelampa är öppen upptill. Därför behöver man förvara oljan i ett slutet 
kärl tills man använder lampan, annars skulle oljan spillas ut på vägen. Man behöver alltså
både lampa och ett kärl med olja med sig. Hur kunde de vara så oförståndiga, att de inte 
tog olja med sig? De menade, att de hade olja med sig, nämligen deras egen förmåga att se 
och förstå andligt tal. Men den rätta och sanna Oljan är Guds Ande, och honom ville de 
inte veta av.
De förståndiga hade fått den sanna oljan av Gud, och de tog den med sig d v s de räknade 
med Guds Andes hjälp till att se och förstå Guds ord.

Ge oss, Gud, förstånd så att vi inte håller oss själva för kloka i andliga ting och föraktar 
din Andes hjälp!


