
Dag 22 afton

De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar.
Matt. 25:8

När de oförståndiga prövade sina lampor, visade sig det som var att vänta: Ljuset från 
deras lampor var inte tillräckligt. De kunde inte se budskapets innebörd tillräckligt tydligt
för att få verklig visshet om vems röst som talade. 

Dessa oförståndiga läser evangeliet som lag: Du ska ha en fast tro. Du ska vara ljus och salt
i världen. Men det verkliga evangeliet ser de inte, därför att de inte vill släppa tron på sin 
egen förmåga att göra sig Gud behaglig. De kan inte se Jesus som en Frälsare i nöden. De 
resonerar hit och dit angående bibelordet: Kanske det betyder det ena eller kanske det 
andra. Någon verklig visshet finner de inte. Men de ser de förståndigas visshet och skulle 
gärna vilja ha den. 

De saknade Guds Ande, den olja som skulle ha gett dem ljus över evangeliet om den 
himmelske brudgummen och hans nåderike. Man får inget ljus från bibeln, om inte Guds 
Ande gör Ordet levande och brinnande för oss. Anden finns visserligen i Ordet, men 
sådana oförståndiga människor föraktar bibelns direkta ordalydelse och förlitar sig på sina
egna tolkningar - eftersom de inte kan acceptera Ordet som det är skrivet. 

Om vi läser bibeln med förnuftets glasögon, vilket vi alla av naturen är benägna att göra, 
då far vi vilse och får ingen rätt bild av Frälsaren. Man gör ingenting med en kunskap som
inte får sin näring genom Guds Ande. Eld betyder i bibelns bildspråk sanning. En 
brinnande eld är en hållbar sanning. Något som slocknar är inte en hållbar sanning. De 
oförståndiga hade inte Sanningens kunskap, som den helige Ande tillhandahåller från 
Ordet.

Gud, ge oss din Ande genom Ordet, så att vi inte försöker tolka varken lagen eller 
evangeliet med vårt för andliga ting förblindade förstånd!


