
WIERNOŚĆ W DUCHOWYM ŻYCIU

W Ewangelii  Mateusza  25:1-13,  Jezus  mówi o dziesięciu  pannach.  Zauważ,  że  wszystkie  były
dziewicami i żadna z nich nie była nierządnicą (zob. Jakuba 4:4 - definicja duchowego nierządu).
Ich lampy świeciły, czyli innymi słowy, wszystkie miałe dobre świadectwo przed ludźmi (Mt 5:16),
czyli inni ludzie widzieli ich dobre uczynki. Jednak na początku nie dla wszystkich było oczywiste,
że tylko pięć z nich jest mądrych, gdyż okazało się, że tylko pięć miało w butelkach zapas oliwy
(Mt 25:4).

W nocy nie widać oliwy w butelce, tak jak tej, która akurat płonie. Oliwa w butelce obrazuje nasze
wewnętrzne życie z Bogiem, którego ludzie nie mogą zobaczyć w ciemności tego świata. Każdy z
nas ma butelkę. Jednak istotne jest to, czy mamy w niej zapas oliwy, czy nie.

W Piśmie Świętym, oliwa symbolizuje Ducha Świętego i odnosi się do tej sfery życia z Bogiem,
w  której  Duch  Święty  prowadzi  naszego  ducha.  Światłość  jest  tylko  zewnętrznym  objawiem
(Jn 1:4),  gdy  wewnątrz  jest  oliwa.  Wielu  ludzi  przywiązuje  wagę  tylko  do  tego,  co  widzą  na
zewnątrz. Jednak to jest głupota, bo podczas prób i doświadczeń może się okazać, że widoczne
światło jest niewystarczające. Każdy potrzebuje wewnętrznego zapasu świętości, aby mógł wyjść
z prób i  doświadczeń  jako zwycięzca.

„Jeśli słabniesz w dniu niedoli,  to znaczy, że jesteś słaby na codzień” (Prz 24:10).  To życiowe
kryzysy pokazują, czy człowiek jest silny czy słaby. W tej przypowieści kryzysem było to, że Pan
opóźniał swoje przyjście. To właśnie wtedy można zobaczyć rzeczywisty stan naszego ducha.

Zbawiony będzie ten, kto wytrwa do końca. Taki czas pokazuje też, czy nasze wewnętrzne życie
jest  napełnione duchowymi wartościami, czy nie. Wielu ludzi jest jak ziarno, które natychmiast
wyrosło, ale w ich wnętrzu nie ma życia, bo w ich sercach jest zbyt płytka gleba (Mk 4:5).

Dlatego na początku trudno rozeznać, czy dana osoba idzie za Bogiem całym sercem, czy jest tylko
połowicznie duchowa. Jeśli umiesz cierpliwie czekać, to czas wszystko pokaże. Aby być gotowym
na  przyjście  Chrystusa,  trzeba  być  wiernym  i  wewnętrznie  czystym  przed  obliczem  Bożym,
odnośnie  naszych  myśli,  postaw  i  motywacji,  których  otaczający  nas  ludzie  nie  są  w  stanie
zobaczyć. Jeśli tego nie masz, a myślisz, że jesteś gotowy na przyjście Chrystusa, to oszukujesz
samego siebie. 
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