
”Valvokaa”

Jumalan rauhaa, hyvät ystävät! 
Tällä viikolla puhutaan seurakunnissamme valvomisesta. Aihe on sellainen, joka
sopisi jokaisen päivän aiheeksi. Valvomistahan me kristityt tarvitsemme joka
päivä, sillä tuhanten juonten mestari, uskomme vastustaja, haluaa sitä, ettemme
valvoisi, vaan eläisimme huolettomasti lihan mielitekojemme mukaan.

Viikon evankeliumissa (Matt.25) alussa kerrottiin 10 neitsyestä, jotka lähtivät 
ylkää vastaan. Heistä puolet oli sellaisia, joilla oli valvomisen mieli, sillä he 
olivat varanneet öljyä astioihinsa, lampun lisäksi. Toiset taas olivat lähteneet 
ylkää vastaan paljon heikommin varustein. Lamppu kyllä oli otettu, mutta 
öljykanisteri puuttui.

Me öljylampun aikaa eläneet ymmärrämme tämän. Jos jouduimme pitkään 
öljylamppua polttamaan eikä meillä ollut lisäöljyä, niin pimeyshän siitä ennen 
pitkää seurasi, kun öljy loppui.

Öljy Raamatun kuvakielessä kuvaa Pyhää Henkeä.  Jos me lähdemme oman 
uskomme varassa ylkää vastaan, niin se usko ei koskaan vie perille. Meidän 
oman sielumme usko ei kanna myöskään vaikeuksien eikä ahdistusten aikana. 
Tarvitaan jotakin enemmän. Tarvitaan sitä, että me olemme syntyneet uudesti 
ylhäältä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta.

Jeesus sanoi kerran fariseus Nikodeemuksellekin: ”Totisesti, totisesti minä 
sanon sinulle; jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle  
Jumalan valtakuntaan.
Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
Älä ihmettele, että minä sanon sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä.”

Toisten raamatunopettajien mukaan vedestä ja Hengestä synnytään 
kasteessa. Toiset taas opettavat, että Hengestä synnytään silloin, kun saamme 
tulla henkilökohtaiseen uskoon. Tästä en varmaa sanaa mene sanomaan, kumpi 
on oikein. Joka tapauksessa, jos kastettu pieni lapsi kuolee, niin hän pääsee 
kasteen perusteella taivaan kotiin. 

Valitettavasti useammat meistä olemme kasteen armon hylänneet, epäuskomme 
ja muitten syntiemme tähden. Ja jos näin on käynyt, ettemme ole saanet kasteen 
Kristukseen juurtua pienenä, niin me tarvitsemme herätyksen ja paluun kasteen 
Herran Jeesuksen Kristuksen yhteyteen.

Tästä uskoon tulon uudestisyntymisestä apostoli Paavali puhuu Efeson 
kristityille. Hän kirjoittaa (1:13): ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte  
kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu 



luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena,  
hänen omaisuutensa lunastamiseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi.”

Uskoviksi tultuanne, sanoo apostoli, on Pyhän Hengen sinetti laitettu 
sieluumme. Toiset tosin ovat hiljaa kasvaneet uskoon ja toiset taas rajumman 
kääntymyksen kautta, riippuen siitä, millainen heidän elämänsä on ollut.

Jos pieni kastettu lapsi saa Raamatun sanan opetusta, niin kuin tulisi, niin se 
usko syntyy pieneen sydämeen jo ihan pienenä. Mutta jos lapselle ei opeteta 
Raamattua eikä puhuta Jeesuksesta mitään sen paremmin kuin synnistäkään, niin 
usko ei pääse syntymään.

Siksi on hyvin tärkeää, että pienen lapsen sydämeen kylvetään kuolematonta 
Jumalan sanaa. Tähän jo opastaa Vanha testamentti hyvin monin tavoin. Mm. 
Psalmi (78). Ja itse Jeesus sanoo: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä 
estäkö heitä.”

Useampien kohdalla on kuitenkin vieraantuminen Jeesuksesta tapahtunut ja 
siksi tarvitaan ihan konkreettista heräämistä syntiseksi ja armoa tarvitsevaksi.
Tarvitaan sitä, että nähdään oma kadotettu tila ja mennään ovesta sisälle 
lammastarhaan, kuten Jeesus opettaa (Joh.10) luvussa: ”Minä olen ovi; jos joku 
minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja  
käyvä ulos ja löytävä laitumen.”

Nyt armon aikana ovi on vielä auki, ja siksi Jeesus ovesta on mahdollista mennä 
sisälle. Tulee sekin hetki, jolloin ovi suljetaan. Se on se hetki, jolloin Jeesus 
tulee noutamaan omiaan ajasta ikuisuuteen.

Tästähän puhuttiin myös tuossa viime sunnuntain evankeliumissa. Siellähän 
sanottiin, että ne jotka olivat valmiit, eli uudesti syntyneet ja Pyhän Hengen 
lahjan saaneet, menivät hänen  eli Jeesuksen kanssa häihin ja ovi suljettiin.

Sen jälkeen tyhmien neitsyitten kolkutus ei enää avannut tuota taivaan ovea. Se 
oli öljynhakureissun jälkeen jo liian myöhäistä. Kuului vain Herran sana: 
”Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä  
päivää ettekä hetkeä.”

Armon aika on sitä varten, että me etsisimme Herran armoa ja 
anteeksiantamusta päivittäin ja hetkittäin, jotta olisimme valmiit kohtaamaan 
Herramme. Hänhän on luvannut omilleen, että Hän menee valmistamaan heille 
sijaa taivaaseen. Hän on myös luvannut tulla takaisin, ja ottaa häneen turvaavat 
taivaan kotiin.

Ja kun Jeesus meni Golgatan työn ja ylösnousemuksen jälkeen taivaaseen, niin 
Hän jätti oven auki, jotta me itse kukin vuorollamme saisimme siitä ovesta 



päästä perille taivaan iloon, sinne valkopukuisten joukkoon,  josta Ilmestyskirja 
puhuu.

Nämä taivaassa ylistystä laulavat ovat myöskin niitä, jotka ovat täällä maan 
päällä peseytyneet synneistään Karitsan veressä. Niinhän siellä Ilmestyskirjassa 
kerrotaan. ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja ovat  
pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat  
Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt…” Karitsan veri 
oli tehnyt heistä taivaskelpoisia. 

Hyvä ystävä. Onko Karitsan veri saanut sinun sydämesi pestä puhtaaksi 
synneistäsi, vai vieläkö se on puhdistamaton? Jos on vielä puhdistamaton, niin 
tänään on vielä armon päivä. Tänään on vielä tuo taivaan ovi avoinna samoin 
kuin armonkin ovi. Tänään on mahdollisuus saada synnit anteeksi ja saada 
varmuus siitä, että taivas kuuluu minullekin Jeesuksen ansion tähden.

Tähän taivaaseen myöskin apostoli Paavali tähyili heikkoutensa keskellä. Hän ei 
ollut vielä tullut täydelliseksi, mutta Jeesuksen uskon varassa oli sinne 
turvallista tähyillä. Hän kirjoittaa mm .Filippiläiskirjeensä (3) luvussa:
 ”Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan  
minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus  
Jeesus on voittanut minut.”

Apostoli tunnustaa todellakin oman raadollisuutensa, heikkoutensa, mutta 
silti rientää uskossa sitä päämäärää kohden, jotta sen saavuttaisi.
Tällaisen uskon salaisuutena oli se, että hän oli tullut Jeesuksen voittamaksi. 
Jeesus voitti hänet Damaskon tiellä…

Tämä voittopalkinto on vielä saavuttamatta, mutta yhden minä teen, sanoo 
apostoli: ”Unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottaen sitä kohti, mikä on 
edessäpäin.”

Apostoli halusi unohtaa ne lain kiivailut ja seurakunnan vainoamiset.  
Entisen elämän muisteleminen toi vain murhetta, sillä ne olivat kuoleman tekoja, 
roskan arvoisia. Niitä ei apostoli enää armahdettuna halunnut muistella. Ne sai 
unohtaa. Näin mekin saamme tehdä.

Saamme unohtaa myöskin kaikki ne synnit, jotka olemme vieneet Jeesuksen 
veren puhdistuslähteelle ja saaneet anteeksi. Niitä ei enää ole. Niitä ei tarvitse 
uudelleen ja uudelleen tunnustaa. Jos me näin teemme, niin se on epäuskoa. Se 
mikä on pyyhitty pois, sitä ei kerta kaikkiaan enää ole. Se on heitetty meren 
syvyyteen. Toinen asia on se, jos on tunnustamattomia syntejä, emmekä ole 
päässeet niistä rauhaan, niin niitten tunnustaminen on ihan a ja o.

Tämä puhe on pidetty Laviassa ke 21.11.2007
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