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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Valvomisen sunnuntai, 13.11.2022 

  
Pyhän aihe                                                    Valvokaa 

Liturginen väri                                              Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 90:1–6, 12–15 

Vanhan Testamentin teksti                       Aamos 4:12–13 

Epistola teksti                                               2. Pietarin kirje 3:8–14, 18 

Evankeliumi                                                  Matteus 25:1–13  
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         151                              
Kiitosvirsi                                                       132                 
Graduaalivirsi                                               152 

Uhrivirsi                                                         876 

Ehtoollisvirret                                                749  
Päätösvirsi                                                    843 
 
Kollehtarukous: 
Herra Jumala, vanhurskas Tuomari. Alä salli meidän nukkua synteihimme, vaan vaikuta meissä alati 
valvominen ja rukoileminen, niin että olisimme valmiit odottaessamme sitä päivää, jolloin tulet 
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Kuule meitä armossasi ja uskollisuudessasi. Rakkaan Poikasi, 
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.  
 
Saarnateksti:   Matteus 25:1–13  
 
Saarnan aihe:  Jumalan armo vaikuttaa valvomisen 
 

Maisema 
Olemme tulossa kohti kirkkovuoden päätöstä; on Valvomisen sunnuntai ja viikon päästä 
Tuomiosunnuntai.  Nämä pyhät ovat vakavia, puhuttelevia ja juhlallisia.  On tilinpäätöksen hetki.  Mitä 
hedelmää Jumalan pyhä evankeliumi on saanut vaikuttaa minussa kuluneen kirkkovuoden 
aikana? Kirkkovuosi punoutuu ikään kuin kultaisena lankana yhteiskunnalliseen vuoteen ja tuo elämään 
pyhän tuntua. Kirkkovuosi ei ole ihmisen keksintö, vaan Jumalan Sanasta nouseva. Jo Vanhan 
Testamentin pyhillä oli oma kirkkovuotensa, joka juontui Jumalan antamista jumalanpalveluksen 
säädöksistä. Herra antoi vuodenkiertoon juhlat, jotka vuosi vuodelta toivat Jumalan suuret luomisteot 
ja pelastushistorian kansan keskelle, niin että lapset ja lasten lapsetkin muistaisivat ne. 
 
Valvomisen sunnuntai on suunnattu niille, jotka jo ovat hereillä, eli kristityille. Eiväthän nukkuvat ja 
hengellisesti kuolleet voi valvoa; heidän täytyy ensin herätä. Jumalan pyhä kansa on Kristuksen morsian, 
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joka odottaa Ylkäänsä tulevaksi minä hetkenä hyvänsä. Evankeliumin morsiusneitsyeistä osa oli viisaita 
ja osa tyhmiä. Viisaat neitsyet varautuivat valvomaan ottamalla öljyä mukaansa; tyhmillä oli vain 
lampussa oleva öljy, ei varaöljyastioita. Öljy Raamatussa on usein Pyhän Hengen vertauskuva, ja tämä 
öljyn mukaan ottaminen sopii hyvin Jumalan armon välineiden (Jumalan Sana, kaste ja ehtoollinen) 
matkassa pitämiseen. Pyhä Henki tekee työnsä armonvälikappaleiden kautta, kirkastaa meille 
syntiemme hirmuisuuden ja syntien anteeksiantamuksen Kristuksessa. Jumalan Sanan, kasteen ja 
ehtoollisen matkassa pitäminen tarkoittaa seurakuntayhteydessä elämistä.  
 
Tyhmät neitsyet kuvaavat niitä kristittyjä, jotka kyllä ovat jossakin vaiheessa elämäänsä nauttineet 
Jumalan Sanan saarnaa, elävät kasteen armossa, käyttävät rippiä ja antavat Herran Jeesuksen ravita 
itseään ehtoollisessa, mutta jotka sitten vetäytyvät pois seurakunnan yhteydestä ja Jumalan 
armonvälineistä. Muistuttakoon tämän tuleva valvomisen sunnuntai meitä tulemaan sinne, missä Pyhä 
Henki tekee työtään evankeliumin saarnan, syntien anteeksiantamisen sanan ja ehtoollisen sakramentin 
kautta. Sinun sydämesi on se astia, johon saat Herralta Jumalalta, aivan lahjana ja ilmaiseksi, öljyä eli 
Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista syntiesi anteeksiantamisessa Taivasmatkallesi. Rukoilkaamme 
myös, että moni nukkuva ja hengellisesti kuollut saisi herätä valvomaan!  
 

1. Saarnateksti keskeiset kohdat pähkinänkuoressa 
1.1 Taivasten valtakunta = Taivasten Kuningaskunta, jossa Kristus hallitsee evankeliumin saarnalla 
1.2 Ylkä =  Herra Jeesus Kristus 
1.3 Morsian = Kristuksen seurakunta 
1.4 Kymmenen neitsyttä = Kristukseen uskovia, jotka elävät Kristuksessa jakamattomalla  
1.5 Lähteä Ylkää vastaan = Lähteä kohtaamaan (tapaamaan) pian saapuvaa ylkää 
1.6 Tulla uni = Nuokkua eli ”pilkkiä” 
1.7 Lamppu = Usko, jonka Jeesus vaikuttaa ja ihminen omistaa Taivaan Valtakunnan 
1.8 Öljy =  Pyhän Hengen Sanassa ja sakramentissa odottavan seurakunnan keskellä 
1.9 Häät = Taivaallinen hääjuhlia – Karitsan häät 
1.10 Valvominen = Hereillä oleminen, tarkkaaminen (joka on mahdollista vain hereillä oleville) 
 

2. Valvominen 
Jeesuksen vertauksen pääkohta on muistuttaa seurakuntaansa valvomisesta, sillä Jumalan Pojan 
ilmestyminen toistamiseen tapahtuu äkisti: ”Ette tiedä päivää ettekä hetkeä.” (Matteus 25:13) 
Valvominen tarkoittaa hereillä olemista, tarkkaamista. Moni kristitty on tässä huolimaton eikä seuraa 
Jumalan Sanan neuvoa valvomisesta. 
 
Valvominen edellyttää sitä, on hereillä. Siksi hengellisesti kuollut, vaikka kuinka kävisi kirkossa ja 
hengellisissä tapahtumissa, ei voi valvoa. Valvomiseen tarvitaan seurakunta, Kristuksen ruumis, jossa 
Jumalan evankeliumi puhtaasti julistetaan ja kasteen ja ehtoollisen sakramentit oikein, Kristuksen 
asetuksen ja säätämän viran kautta, jaetaan. Käytännössä sinä et voi Jeesuksen esimerkin mukaan 
valvoa, mikäli vetäydyt pois omasta seurakunnastasi. Siksi vertauksessa on kymmenen neitsyttä. 
 
Esimerkki neitsyistä (puhtaudesta ja koskemattomuudesta) viittaa siihen, että ihminen elää 
jakamattomalla sydämellä Kristuksen omana. Vastakohtana, jaettu sydän tarkoittaa kahdella tiellä 
kulkemista, sekä maailman tiellä että Jumalan seurakunnassa kulkemista. Kahdella tiellä kulkeminen vie 
kadotukseen, jos ihminen ei käänny Jeesuksen puoleen synnin tunnustuksessa. Jakamaton sydän 
tarkoittaa sitä, mitä Paavali sanoo itsestään: ”Olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä 
(yksinkertaisuudessa) ja puhtaudessa.” (2. Korinttolaiskirje 1:12) Myös Vanhassa Testamentissa on tästä 
paljon esimerkkejä: ”Amasja teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä.” 
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(2. Aikakirja 25:2) Jos vaellat jakamattomalla sydämellä Jumalan edessä, niin sinä myös joka päivä 
”menet Herraasi Jeesusta vastaan”, toisin sanoen, odotat Häntä ja mielelläsi seurustelet Hänen 
kanssaan.  Ystävä, valvo Herrasi tulemusta! Anna messun olla viikon tärkein hetkesi. Tunnusta ripissä 
syntisi Jumalalle, usko syntisi Jeesuksessa Kristuksessa anteeksiannetuiksi, tarkkaa Sanan saarnaa, niin 
että Jumalan Sana saisi pitää sinut hereillä ja syö Herran Jeesuksen ruumis ja veri, niin että Hän saa sinun 
uskoasi vahvistaa. 
 
Huomaa kuitenkin, että samalla, kun vaellat Jumalan lapsena, on vaelluksessasi totta se Raamatun Sana, 
mikä sanotaan Roomalaiskirjeessä: ”Se hyvä, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan se paha, mitä minä 
en tahdo, minä teen. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” 
(Roomalaiskirje 7:19 ja 24) Vertaus kymmenestä neitsyestä ei tarkoita synnitöntä elämää, vaan sitä, että 
”Jumala vanhurskauttaa jumalattoman.” (Roomalaiskirje 4:5) Jeesus itse on sinun lahjavanhurskautesi 
ja puhtautesi ja sydämesi yksinkertaisuus. Mikä sitten estää meitä valvomasta?  

i. Ensinnäkin perisynnin turmelus, joka meissä vielä asuu, sotii Jumalan Henkeä vastaan, niin, että emme 
tee sitä, mitä tahdomme. (Roomalaiskirje 7:15–25) 

ii. Toiseksi perkele koettaa estää meitä tunnustamasta syntejämme ja sydämemme kovettuu. 
iii. Kolmanneksi ylpeytemme pyrkii estämään meitä pyytämästä lähimmäiseltä anteeksi. 
iv. Neljänneksi maailman viettelykset ja houkutukset; luonnottomat seksuaaliset himot ja teot, 

uhkapelaaminen, maailmalliset turhat puheet; sanalla sanoen: maailmallisuus astuu Jumalan pyhien 
käskyjen sijaan elämässäni. 

v. Viidenneksi se, että olen niin murheiden ja elämän paineiden rasittama, että en huomaa itsessäni 
odottavani Taivaan hääjuhlaa Jumalan ja Karitsan kanssa.  

 
Miten minusta tulisi valvova Jumalan lapsi? Ystävä, tämä valvominen, josta Jeesus puhuu, on Jumalan 
armon vaikuttamaa. Sen tähden apostoli Pietari sanoo kirjeessään: ”Kasvakaa meidän Herramme ja 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.” (2. Pietari 3:18) Samoin kun käyt 
ruokapöytään joka päivä, johtakoon askeleesi seurakunnan messuun joka sunnuntai.  Täällä Kristus 
ravitsee sinua armossaan ja Hänen Sanansa sytyttää sinussa valvomisen ja Taivaan hääjuhlan 
odottamisen. 
 

3. Taivaan hääjuhla   
Ystävä, sinut on kutsuttu Taivaan Kuningaskunnan hääjuhlaan. Taivaan Kuningaskunnan Herra on Jeesus 
– Kuningas, joka ”Hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä.” (Heprealaiskirje 
12:2) Sinut on kasteessasi liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, olet saanut syntisi 
anteeksi ja yhä saat. Isä Jumala on tuonut sinut Jeesuksen seuraajaksi (Johannes 6:37) ja Ylkää odottavan 
seurakunnan keskelle. Olet siis kymmenen neitsyen joukossa, joka on matkalla Ylkä Jeesusta vastaan.  
 
Sinun nimesi on jo kirjoitettu Karitsan hääjuhlan vieraskirjaan, eli elämän kirjaan. (Ilmestyskirja 20:12) 
Sinulla on jo kasteessasi häävaatteet Kristuksessa.   Sinä saat Herrassa Jeesuksessa kerran olla Taivaan 
Kuningaskunnan hääsalissa, jossa ”kaikki kyyneleesi pyyhitään pois, kaikki kipu, murhe ja tuska on otettu 
pois.” (Ilmestyskirja 21:4) Olet autuas koska sinut on kutsuttu Karitsan hääaterialle! Aamen.  
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


