Φρέσκο λάδι
Ματθαίος 25:1-4 Τότε, η βασιλεία των ουρανών θα είναι όμοια με δέκα παρθένες, οι οποίες, αφού πήραν τα
λυχνάρια τους, βγήκαν σε συνάντηση του νυμφίου. Όμως, απ' αυτές πέντε ήσαν φρόνιμες, και πέντε μωρές. Οι
οποίες μωρές, αφού πήραν τα λυχνάρια τους, δεν πήραν μαζί τους λάδι· οι φρόνιμες, όμως, πήραν λάδι στα δοχεία
τους μαζί με τα λυχνάρια τους.
Παροιμίες 21:20 Πολύτιμος θησαυρός και μύρα βρίσκονται στο σπίτι τού σοφού· ενώ ο άφρονας άνθρωπος τα
κατασπαταλάει.
Η παραβολή των δέκα παρθένων είναι μια τελική προτροπή για μας πριν από την έλευση του Κυρίου. Περιγράφει
τη διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν μια μορφή θρησκείας από εκείνους που καλλιεργούν μια ζωντανή σχέση με
τον Κύριο. Καθώς πλησιάζουμε τις τελευταίες ημέρες, η διαφορά μεταξύ των σοφών και των ανόητων παρθένων θα
γίνει όλο και πιο εμφανής. Οι πέντε σοφές παρθένες έχουν λάδι στις λυχνίες τους. Οι πέντε ανόητες παρθένες
έχουν λυχνία, αλλά δεν έχουν λάδι για να τη φωτίσουν. Οι ανόητοι δεν εξαρτώνται από το Άγιο Πνεύμα. Έχουν τη
μορφή αλλά χωρίς ισχύ. Έχουν το αγγείο, αλλά χωρίς λάδι είναι άχρηστο. Το αγγείο τους δεν μπορεί να παράγει
φως για τον εαυτό του, ούτε ο κόσμος μπορεί να Τον δει μέσα από τις ζωές τους. Ξέρουν για τον Κύριο αλλά δεν
έχουν καμία οικειότητα. Έχουν φλεγόμενες κεφαλές, αλλά όχι φλεγόμενες καρδιές.
Γαλάτες 3:3 Τόσο ανόητοι είστε; Αφού αρχίσατε με το Πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα;
Κανένας άλλος εκτός από το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να αποκαλύψει τον Ιησού, ΚΑΝΕΝΑΣ. Είναι το χρίσμα που μας
κάνει να Τον γνωρίσουμε πραγματικά.
Είναι γραμμένο ότι ΟΛΕΣ οι παρθένες πήραν τις λυχνίες τους και βγήκαν για να συναντήσουν τον Νυμφίο. Έτσι
ξεκινάει η παραβολή. Δεν τελειώνει με το να βγαίνουν για να συναντήσουν τον Ιησού, αλλά αρχίζει με αυτόν τον
τρόπο. Όλοι αρχίζουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καλούμαστε να βγαίνουμε καθημερινά για να
συναντήσουμε τον Κύριο μέχρι την ώρα του ερχομού Του. Ο Θεός αποκαλεί πέντε από τις παρθένες ανόητες,
επειδή προσπαθούν να Τον «συναντήσουν» χωρίς το λάδι που φέρνει αληθινό φωτισμό της καρδιάς.
Ματθαίος 25:11-12 Και ύστερα, έρχονται και οι υπόλοιπες παρθένες, λέγοντας: Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας. Και
εκείνος απαντώντας είπε: Σας διαβεβαιώνω, δεν σας γνωρίζω.
Καλούμαστε να είμαστε προετοιμασμένοι, ώστε να εισέλθουμε σε αγιότερη και στενότερη ένωση με τον Ιησού.
Πολλοί καλούνται σε αυτή την ένωση, αλλά μόνο λίγοι πράγματι μπαίνουν σ’ αυτή την αιώνια οικειότητα! Πρέπει
να καλλιεργήσουμε παρθενική καθαρότητα και το φως μας πρέπει να καίει πάντα στις καρδιές μας, μέσω της
συνεχόμενης εισροής του ελαίου του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να βγούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο,
αγαπημένοι, με τις καρδιές μας να καίγονται με φρέσκο λάδι. Διαφορετικά η πόρτα θα κλείσει.
Ψαλμός 92:9-10 Επειδή, δες, οι εχθροί σου, Κύριε, επειδή, δες, οι εχθροί σου θα εξολοθρευτούν· θα
διασκορπιστούν όλοι οι εργάτες της ανομίας. Αλλά, εσύ θα υψώσεις το κέρας μου, όπως του μονοκέρατου ζώου·
εγώ θα χριστώ με νέο λάδι·
Στους τελικούς καιρούς όσοι έχουν φρέσκο λάδι που ρέει στις λυχνίες τους θα λάμπουν σαν φώτα στο μέσο
ζοφερού σκοταδιού. Στην πραγματικότητα, τα φώτα τους θα λάμπουν φωτεινότερα και φωτεινότερα μέχρι την
αυγή της νέας ημέρας και ο πρωινός αστέρας εγερθεί στις καρδιές τους, επειδή καλλιεργούν μια ζωντανή σχέση με
τον Κύριο και το φρέσκο λάδι του Αγίου Πνεύματος ρέει.
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Ματθαίος 5:14-16 Εσείς είστε το φως τού κόσμου. Πόλη που κείτεται επάνω σε βουνό, δεν μπορεί να κρυφτεί. Ούτε
ανάβουν λυχνάρι, και το βάζουν κάτω από το μόδι, αλλά επάνω στον λυχνοστάτη, και φέγγει σε όλους αυτούς που
είναι μέσα στο σπίτι. Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα, και να
δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς.
Είναι αληθινή σοφία να γνωρίζουμε ότι χωρίς το λάδι, δεν μπορούμε να λάμψουμε ως φώτα μέσα στον κόσμο,
ιδιαίτερα καθώς γίνεται όλο πιο σκοτεινά. Ο Κύριος μας προειδοποιεί σε αυτή την παραβολή ότι χωρίς το χρίσμα
μπορεί να λειτουργήσουμε στα θρησκευτικά συστήματα αυτού του παρόντος κόσμου, αλλά δεν θα είμαστε
προετοιμασμένοι να Τον συναντήσουμε όταν έλθει.
Ματθαίος 25:8-9 Και οι μωρές είπαν στις φρόνιμες: Δώστε μας από το λάδι σας· επειδή, τα λυχνάρια μας σβήνουν.
Και οι φρόνιμες απάντησαν, λέγοντας: Μήπως και δεν φτάσει για μας και για σας· γι' αυτό, καλύτερα πηγαίνετε σ'
αυτούς που πουλάνε, κι αγοράστε για τον εαυτό σας.
Οι πέντε ανόητες παρθένες δεν είχαν καλλιεργήσει ποτέ τη δική τους προσωπική σχέση με τον Κύριο.
Εξαρτιόντουσαν από την υπερχείλιση άλλων που Τον γνώριζαν. Αλλά στο τέλος, δεν θα είμαστε σε θέση να
βασιζόμαστε σε άλλους για να μας δώσουν λάδι για τις λυχνίες μας. Θα πρέπει να έχουμε το δικό μας αλλιώς δεν
θα εισέλθουμε.
Άσμα Ασμάτων 3:1-4 Τη νύχτα, επάνω στο κρεβάτι μου, ζήτησα εκείνον, που αγαπάει η ψυχή μου· τον ζήτησα, και
δεν τον βρήκα. Θα σηκωθώ τώρα, θα περιέλθω την πόλη, στις αγορές, και στις πλατείες· θα ζητήσω εκείνον, που
αγαπάει η ψυχή μου· τον ζήτησα, και δεν τον βρήκα. Με βρήκαν οι φύλακες, αυτοί που περιέρχονται την πόλη.
Μήπως είδατε εκείνον, που αγαπάει η ψυχή μου; Αφού πέρασα λίγο πιο πέρα απ' αυτούς, βρήκα εκείνον που
αγαπάει η ψυχή μου· τον έπιασα, και δεν τον άφησα, μέχρις ότου τον έφερα μέσα στο σπίτι της μητέρας μου, και
στον κοιτώνα εκείνης που με συνέλαβε.
Άσμα Ασμάτων 5:2 Εγώ κοιμάμαι, αλλ’ η καρδιά μου αγρυπνάει· η φωνή τού αγαπητού μου· κρούει· «Άνοιξέ μου,
αδελφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αψεγάδιαστη μου· επειδή, το κεφάλι μου γέμισε από δρόσο, οι
πλόκαμοι των μαλλιών μου από σταγόνες της νύχτας».
Εσύ είσαι σοφή ή ανόητη παρθένα; Μήπως έχεις κοιμηθεί; Ή είναι η καρδιά σου άγρυπνη; Περιμένεις στα
σκαλοπάτια στο μέσο της νύχτας με λάδι στη λυχνία σου; Μπορείς να Τον ακούσεις να χτυπά την πόρτα σου;
Λουκάς 12:34-35 Επειδή, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Ας είναι οι οσφύες σας
περιζωσμένες, και τα λυχνάρια αναμμένα·

Αγαπημένοι, είθε να υπάρχει άφθονο φρέσκο λάδι να ρέει στη λυχνία σας και να μπορέσετε να μπείτε σε στενότερη
ένωση με τον Ιησού τώρα κι εκείνη την ημέρα.

Γκρέτα Μαύρο
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